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RESUMO 

 
O gerenciamento de projetos é uma ciência que pode ser aplicada em diversas áreas 
afim de coordenar e concluir os objetivos da programação de um determinado projeto. 
Apesar da multidisciplinariedade, alguns impasses podem ocorrer, principalmente 
quando se trata da forma de comunicação aplicada à gestão de informações, pois o 
ato de transmitir conteúdo para todos os “stakeholders” ainda é uma atividade 
dispendiosa. Tendo em vista esta dificuldade de manter um vínculo de contato entre 
“stakeholders” de forma eficiente, técnicas e ferramentas foram desenvolvidas com o 
intuito de simplificar o desenvolvimento dessa tarefa. Com a recente popularização do 
uso de “smartphones” e “tablets”, o cotidiano das pessoas mudou, criando a 
comodidade e as oportunidades. Nesse trabalho é apresentado o desenvolvimento de 
um aplicativo para dispositivos móveis e sua metodologia, que atua na comunicação e 
gestão de informação. Para isso, foram desenvolvidos um banco de dados SQL, um 
sistema em Java para atuar como servidor e um aplicativo para dispositivos Android, 
ambos utilizando o ambiente de desenvolvimento Eclipse. O produto final apresentou 
as características almejadas, permitindo a criação de perfis, que podem tanto atuar 
como “stakeholders” quanto gerenciando os seus próprios projetos. Além disso, conta 
com sistemas de comunicação particular, entre gerente e parte interessada, e de envio 
de mensagens para grupos seletos de pessoas, permitindo o uso aplicativos 
gerenciadores de e-mail e mensagens de texto, entre outros. Outra funcionalidade é o 
sistema de gerenciamento de arquivos, no qual o gerente de projetos pode fazer 
“upload” de relatórios e outros documentos, disponibilizando-os para “download”. Ao 
realizar essa atividade, todas as pessoas que tiverem acesso aos arquivos serão 
notificadas automaticamente.  
 
Palavras Chave: Gerenciamento de Projetos; Dispositivos Móveis; Aplicativo Android; 
Gerenciamento de Arquivos.     
 

 

  



 

ABSTRACT 

 
Project management is a science that can be applied in several areas in order to 
coordinate and conclude the objectives of the programming for a given project. Despite 
the multidisciplinary, some deadlocks may occur, especially when it comes to the form 
of communication applied to information management, because the act of streaming 
content for all stakeholders is still an expensive activity. Owing to this difficulty of 
maintaining a contact link between stakeholders efficiently, techniques and tools have 
been developed in order to simplify the development of this task. With the recent 
popularization of the use of "smartphones" and "tablets", the daily lives of people 
changed, creating the convenience and opportunities. This paper presents the 
development of a mobile app and its methodology, that works in communication and 
information management. For this, there was developed a SQL database, a Java 
system to act as a server and an app for Android devices, both using the Eclipse 
development environment. The final product has showed the desired features, allowing 
you to create profiles that can either act as stakeholders or as managing their own 
projects. In addition, it has particular communication systems between manager and 
the stakeholders, and sending messages to selected groups of people, allowing the use 
of email managers and text messages apps, among others. Another feature is the 
system of file management, which the project manager can "upload" reports and other 
documents, making them available for "download". In performing this activity, all the 
people who have access to the files will be notified automatically. 
 
Keywords: Project Management; Mobile Devices; Android application; File 
Management.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTO 

 

Um projeto é um empenho temporário para gerar um resultado específico e 

exclusivo, tendo início e término pré-definidos. Eles chegam ao fim quando atingem 

os seus objetivos ou quando isso não é mais possível ou necessário, podendo ser de 

longa duração. Podem haver incertezas quanto aos resultados gerados por eles, 

necessitando de mais prudência no seu planejamento e execução. Apesar de 

apresentarem estruturas semelhantes, isso não altera a singularidade existente em 

cada projeto (PMI, 2013). 

Segundo o “Project Management Institute” (PMI), o gerenciamento de projetos 

é a aplicação de conhecimento, habilidades e ferramentas à eles, a fim atender aos 

seus requisitos. Ele é realizado por meio da aplicação e integração de 42 processos 

agrupados abrangendo cinco grupos, sendo eles iniciação, planejamento, execução, 

monitoramento/controle e encerramento. Gerenciar um projeto inclui a identificação 

dos requisitos, adaptação às diferentes necessidades, preocupações e expectativas 

das pessoas ou entidades envolvidas — diretamente ou indiretamente — conforme o 

projeto é planejado e realizado. Devido ao potencial de mudança, o plano de gerencial 

é interativo, passando por uma elaboração progressiva durante o ciclo de vida do 

projeto. Isso consiste em uma melhoria contínua e um detalhamento, conforme novas 

informações e resultados tornam-se disponíveis.  

Um aspecto na gestão projetos é a relação com os seus envolvidos, 

denominados “stakeholders”. Esse conceito pode ser definido como sendo as pessoas 

ou organizações envolvidas no projeto, cujos interesses podem ser afetados pela sua 

execução ou término. Eles podem exercer influência sobre os projetos, suas entregas 

e sobre as suas equipes (BOURNE; WALKER, 2005). 

 

1.1.1 “Stakeholders” 

 

Os “stakeholders” possuem diferentes níveis de envolvimento e de autoridade, 

podendo mudar ao longo do projeto. Variam desde contribuições ocasionais, em 

estudos e dinâmicas de grupo até patrocinadores. Eles podem ter influência positiva 

ou negativa, alguns se beneficiando com um projeto bem-sucedido, enquanto outros 
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enxergam os resultados negativos do seu sucesso. No caso dos com expectativas 

positivas, seus interesses serão atendidos de melhor forma possível, com o sucesso 

do projeto, enquanto os interesses dos negativos, seriam atendidos com o seu 

fracasso. Negligenciar qualquer um dos envolvidos pode aumentar as chances de um 

projeto falhar. É incumbido ao gerente de projetos coordenar as expectativas de 

ambos, não sendo essa uma tarefa trivial. Frequentemente, os “stakeholders” tem 

objetivos diferentes ou conflitantes, sendo necessário balancear para se garantir uma 

participação cooperativa (PMI, 2014).  

Dentre essa classificação de indivíduos estão os clientes, o patrocinador, os 

gerentes, fornecedores, parceiros comerciais e toda a equipe do projeto. Manter todos 

esses componentes informados constantemente se mostra longe de ser considerada 

uma atividade simples, demonstrando a necessidade de meios facilitadores para essa 

tarefa, que sejam de fácil acesso. Os preços das ferramentas utilizadas atualmente 

não viabilizam sua disseminação entre todos os “stakeholders” de um projeto; além 

de que os dispositivos para instalação normalmente não são móveis, dificultando a 

comunicação constante. 

 

1.1.2 Globalização e mobilidade 

 

Na sociedade, a internet é uma das principais fontes para se adquirir 

conhecimento e transmiti-lo, surgindo ao longo dos anos uma variedade de maneiras 

de ter acesso a informação. Considerando sua distribuição, a mobilidade é a grande 

vantagem das redes móveis, ou “wireless”, em comparação com as redes fixas. 

Atualmente é possível que as pessoas possam deslocar-se para diversos lugares e 

ainda assim possuir acesso à internet, com os seus próprios aparelhos eletrônicos. 

Isso graças à “palmtops”, celulares, “tablets” ou similares, que proporcionam o acesso 

ao usuário em movimento (FIELDING; B’FAR, 2004). A sociedade contemporânea 

vive a era da mobilidade, a possibilidade de se permanecer conectado sem fio e as 

formas tecnológicas de comunicação atuais representam novas práticas para 

colaboração de informações (LEÃO, 2004). 

A interação mediada pelos dispositivos móveis, permite agregar uma 

diversidade de formas novas de compartilhamento. A relação espaço-tempo da 

colaboração das informações, está potencializada pela capacidade dos dispositivos 

eletrônicos transmitirem estímulos diversos, por intermédio de fotos, vídeos, entre 
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outros. Essa interação é proporcionada pela diversidade dos serviços móveis que 

estão à disposição do usuário, sendo úteis para expressar ações colaborativas, 

promovidas pelas interações com as interfaces computacionais móveis. 

Dentre os dispositivos móveis mais utilizados, destacam-se os “smartphones”. 

Eles surgiram em torno do ano 2000 e sua comercialização cresceu a cada ano 

seguinte (CHEN; YEN; CHEN, 2010). Em 2012, a venda desse tipo de celular no 

mundo aumentou em aproximadamente 147%, enquanto a comercialização dos 

celulares convencionais caiu em 34% (IDC BRASIL, 2013). Esses resultados provam 

a grande tendência do mercado voltar-se para esses sistemas computacionais, uma 

vez que o seu uso está cada vez mais comum entre as pessoas. Em 2011, estimou-

se que o número de celulares ativos no planeta passava de 5,6 bilhões, ou seja, cerca 

de 79,86% do número da população mundial (GARTNER, 2011). 

Tratando-se dos sistemas operacionais utilizados pelos dispositivos móveis, o 

Android destaca-se pelo número de usuários. No mundo, cerca de 62% dos celulares 

comercializados são portadores do sistema Android (IDC, 2013). As principais causas 

de tamanha vantagem seriam tanto pelo o fato de ser comercializado com código 

aberto, quanto por, normalmente, os eletrônicos com essa plataforma possuírem 

preços mais acessíveis.  

Voltando ao foco inicial, um dos principais problemas observados para o 

sucesso de projetos é a falha de comunicação. A carência de um meio de 

comunicação, rápido e eficiente, que possa ser utilizado entre os “stakeholders”, para 

receber informações adequadas e requisitadas pelo usuário, pode ser suprida pelo 

uso de dispositivos móveis. Um aplicativo, para o sistema operacional Android, em 

que possam ser enviadas atualizações para todos os usuários selecionados de um 

mesmo projeto, se mostra uma solução de fácil implantação. Dessa maneira, seria 

possível que todas as partes interessadas fossem informadas, a todo o momento, de 

qualquer fato ocorrido dentro de um projeto, como atrasos de cronograma, aquisições, 

metas atingidas, contratempos, imprevistos, entre outros, com informações ao alcance 

daqueles habilitados. 

Dentre as vantagens apresentadas pelo uso de um aplicativo, uma delas é a 

possibilidade de tornar uma parte dos encontros presenciais desnecessários. Evitando 

problemas com deslocamento e agenda, será possível que todos os “stakeholders” 

sejam atualizados sobre o andamento do projeto ao mesmo tempo. Desta forma, 
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problemas poderão ser resolvidos mais rapidamente, evitando-se tomadas errôneas 

de decisão devido à falta de transparência.  

 

1.2 OBJETIVOS 

 

O objetivo geral desta dissertação é desenvolver um software para 

dispositivos Android, que permita a comunicação e a atualização do andamento dos 

projetos entre todas as partes interessadas, e autorizadas, de maneira prática e 

objetiva.  

Os objetivos específicos são:  

 levantar dados sobre os modelos de gestão de projetos e de 

comunicação em projetos; 

 analisar aplicativos para dispositivos móveis, desenvolvidos para 

atuarem na comunicação em projetos, e suas principais características; 

 elaborar a metodologia para a comunicação realizada pelo software, e 

as características que o aplicativo deverá possuir; 

 desenvolver o software, utilizando ferramentas computacionais 

adequadas; 

 comprovar a eficiência do aplicativo e de sua metodologia, testando-o 

em dois projetos fictícios e em um projeto real, avaliando possíveis 

melhorias. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Os “stakeholders” possuem diversos níveis de influência dentro de um projeto, 

podendo contribuir tanto para o seu sucesso, como para o seu fracasso. Portanto, 

mantê-los informados sobre o andamento do projeto, recebendo os seus devidos 

“feedbacks”, é algo essencial para o seu êxito. 

O desenvolvimento deste trabalho justifica-se pela necessidade de facilitar a 

comunicação constante entre o gerente e os “stakeholders”, elaborando uma 

metodologia de comunicação em projetos e de um aplicativo, para dispositivos 

móveis, para aplicá-la. 
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2 GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 

2.1 PROJETOS, PROGRAMAS E PORTFÓLIOS 

 

Segundo Kerzner (2005), um projeto é um esforço único com uma sequência 

lógica de eventos, destinado a atingir um objetivo. É conduzido por pessoas, seguindo 

o tempo e os recursos predefinidos, exigindo um controle detalhado e uma 

coordenação específica (VARGAS, 2009). 

O motivo do início de um projeto deve-se ao intuito de atingir um plano 

estratégico de uma organização. O surgimento do mesmo pode-se referir a uma 

pesquisa de mercado, ao pedido de um cliente, a percepção de uma oportunidade, 

aos avanços tecnológicos obrigando a adaptação, ou até mesmo para se enquadrar 

em leis vigentes. Os projetos podem atingir todos os níveis da organização, podem 

envolver variadas quantidades de pessoas, durações e orçamentos. O 

desenvolvimento de um plano de marketing e publicidade, construções civis, um novo 

produto ou a realização de uma viagem são boas referências da variedade de 

possíveis aplicações de projetos (PMI, 2013). Entre as áreas mais comuns, ressaltam-

se o desenvolvimento de software, estratégias militares, manutenção de planta e 

equipamentos, engenharia, em empresas e projetos de pesquisa e desenvolvimento 

(VARGAS, 2009). 

Cada projeto é único; sempre mudarão as circunstâncias, fornecedores, entre 

outros aspectos (ALDABÓ, 2001). Essas peculiaridades demandam um planejamento 

mais dinâmico do que um trabalho corriqueiro exigiria, uma vez que se precisa 

aprender com a situação para executá-lo (PMI, 2013). Uma característica marcante 

contida nos projetos, é a incerteza. Eles são desenvolvidos sobre uma base de 

suposições e estimativas. São estipuladas fases, as quais possuem determinadas 

datas para as suas conclusões e uma estimativa dos recursos que consumirão. A 

combinação de tantos componentes calculados e pouco definitivos geram o grau de 

incerteza (GIDO; CLEMENTS, 2014). 

Diversas vezes, os projetos serão subdivididos em partes, de fácil 

gerenciamento e controle, chamadas de subprojetos. Eles são responsáveis por uma 

pequena parte do projeto total ou por fases extremamente específicas do projeto que 

podem, na maioria das vezes, ser separadas ou desenvolvidas por grupos isolados. 

Um subprojeto não tem sentido se tratado isoladamente (VARGAS, 2009) 
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2.1.1 Programa  

 

O termo programa, dentro do contexto do PMI, é utilizado apenas quando 

vários projetos estão reunidos em um conjunto de objetivos em comuns, podendo ser 

tratados de maneira unitária. O único objetivo de um programa é integrar projetos que 

tem missões e objetivos em comum. Dessa maneira, pode-se obter um melhor 

controle e os resultados (VARGAS, 2009). Um modelo hierárquico exemplificado da 

relação dos programas com os projetos e subprojetos é representado na FIGURA 1: 

 

 

FIGURA 1 – HIERARQUIA E DIVISÃO RELACIONAL DOS PROGRAMAS, PROJETOS E 

SUBPROJETOS 

FONTE: PMI (2008) 

 

O gerenciamento de programas deve ser executado em conjunto dos projetos 

individuais, os norteando para que possam atingir os resultados almejados pelo grupo 

(PMI, 2013).    

 

2.1.2 Portfólio 

 

O portfólio é um conjunto de programas e projetos com as finalidades voltadas 

para um objetivo em comum, e, assim como os próprios programas, tem como foco 

aumentar a eficiência do gerenciamento do grupo. Por se tratar de um enredamento 

mais amplo do que os programas, podem conter projetos que não sejam muito 

semelhantes, notando apenas as suas singularidades quando analisados como um 

grupo. Por exemplo, um portfólio que visa melhorar as condições de vida da população 
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de uma determinada cidade, pode incluir um programa de qualificação profissional, 

onde existe um projeto para inserir pessoas sem qualificação em cursos técnicos, e 

outro, visando inserir pessoas já qualificadas no mercado de trabalho. Tal portfólio 

hipotético, também poderia incluir um programa de instalação de saneamento básico 

nas áreas carentes. Ambos os programas são distintos, mas suas causas são voltadas 

para o objetivo do portfólio (PMI, 2013). 

O Gerenciamento de Portfólios de Projetos (PPM) precisa ser cauteloso, 

organizando e distribuindo os recursos de maneira que nenhum projeto seja 

prejudicado, mas priorizando os que houver necessidade. Analises do desempenho 

dos projetos  devem ser realizadas constantemente para reavaliar as suas 

necessidades no escopo total, permitindo a exclusão de alguns (PMI, 2013).  

 

2.1.3 Obtendo o êxito em projetos 

 

Um projeto bem sucedido é aquele que é realizado conforme o planejado. 

Assim, o sucesso pode ser definido por resultados obtidos no prazo, nos custos e na 

qualidade prevista. Outros parâmetros consideráveis seriam a utilização de recursos 

de maneira eficiente e sem desperdícios; poucas alterações no seu escopo; ter 

atingido o desempenho desejado; e a aceitação dos clientes ou dos contratantes 

(VARGAS, 2009). 

O sucesso pode ser alcançado por meio de várias ações tomadas pelo 

gerente do projeto e pela sua equipe nos âmbitos técnico, organizacional e até mesmo 

comportamental. Essas ações incluem selecionar, corretamente, a equipe do projeto; 

desenvolver um senso de comprometimento entre os envolvidos; desenvolver 

estimativas de custos, prazos e qualidades realistas; manter modificações sobre 

controle; dar prioridade a missão ou meta do projeto; e manter e coordenar uma 

relação de respeito e cordialidade com os clientes, os fornecedores e os 

“stakeholders” em geral (PMI, 2013; VARGAS, 2009). 

Um outro fator determinante para o êxito é um relacionamento perfeito entre 

o gerente do projeto, sua linha intermediária e os executantes. Sendo fundamental o 

estímulo dos funcionários, responsáveis pela realização do projeto, para reportar 

corretamente os fatos acontecidos aos escalões superiores, de forma que esses 

possam tomar as providencias preventivas ou corretivas que se fizerem necessárias 

(ALDABÓ, 2001; PMI, 2013). 
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2.2 GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 

O gerenciamento de projetos é a aplicação de um grupo de ferramentas 

gerenciais, destinado ao controle de eventos únicos e complexos, dentro de 

parâmetros predeterminados. Quanto mais singular, maior deve ser a intensidade do 

seu gerenciamento. Uma das bases de sucesso para a gestão de um projeto é a 

maneira de relacionar e realizar as atividades, as diferenciando das demais 

desenvolvidas pela organização (DINSMORE; SILVEIRA NETO, 1999; PMI, 2013). 

O gerenciamento de projetos é uma atividade milenar, levando em 

consideração grandes projetos como as construções das pirâmides do Egito ou os 

aquedutos romanos. Em suas respectivas épocas, os gerentes de projetos 

desempenhavam papeis similares, aplicando tecnologia aos problemas relevantes 

dos tempos (CHIU, 2011; HELMS, 2006). Ainda hoje, quando a maioria das pessoas 

tentam melhorar o modo como seus projetos modernos são gerenciados, é raro 

prestar atenção nas lições aprendidas no passado (BERKUN, 2008). Embora os 

detalhes superficiais da falha possam ser totalmente diferentes de projeto para 

projeto, as causas básicas ou as ações da equipe que levaram a elas poderão ser 

plenamente transferíveis e adaptáveis (PETROSKI, 1992). 

A história dos projetos de engenharia expõe que a maioria deles tem fortes 

semelhanças. Eles dependem da comunicação, da tomada de decisão e de 

combinações de pensamento lógico e criativo. Normalmente envolvem um 

cronograma, um orçamento e um cliente. O mais importante, a principal tarefa dos 

projetos, é combinar os trabalhos de diferentes pessoas em um todo que será útil para 

os envolvidos (LIMMER, 1997). Apesar dos conceitos compartilhados, não se trata de 

uma área dogmática. Cada novo projeto é uma nova contribuição de experiências, as 

tecnologias, habilidades e circunstancias podem mudar, mesmo que grande parte dos 

principais desafios que dificultam o andamento dos projetos permaneçam (BERKUN, 

2008). 

A horizontalidade é a estrutura ideal na gestão de projetos, evitando a 

formação de hierarquias que naturalmente limitam o contato do gerente com a cadeia 

operacional. Esse tipo de fluxo de trabalho acarreta em uma melhor produtividade, 

assim como uma melhor supervisão e controle de qualidade. As empresas que 

conseguem se enquadrar em um fluxo de trabalho horizontal são, geralmente mais 

lucrativas e possuem um melhor desempenho do que as demais (KERZNER, 2005). 
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2.2.1 Gerente de projetos 

 
Dependendo de como uma organização está estruturada, o gerenciamento de 

projetos pode ser uma função informal ou altamente definida (DIALLO; THUILLER, 

2005). Às vezes, a ausência de um gerente de projeto (GP) exclusivo funciona bem, 

desde que todos queiram pagar o preço da responsabilidade, distribuindo por toda a 

equipe o ônus que um GP pode suportar. Outras vezes, a ausência de um gerente de 

projeto cria disfunção. Sem uma pessoa cuja função principal seja reunir o esforço 

geral, as tendências e interesses individuais podem desviar as direções da equipe. 

Conflitos podem ser desenvolvidos, retardando o progresso e frustrando todas as 

pessoas envolvidas (BERKUN, 2008).  

Encontrar bons GPs pode não ser fácil, uma vez que eles precisam manter um 

equilíbrio de atitudes, requerendo disciplina e experiência. É necessária sabedoria 

para discernir quando a busca da perfeição vale a pena, ou, ao contrário, uma solução 

medíocre ou rápida. O PMI define as características necessária para ser um GP em 

três competências em princípio, sendo elas o conhecimento, o desempenho e o 

pessoal. O conhecimento define-se como o domínio dos conhecimentos e técnicas de 

gerenciamento de projetos. O desempenho, como o próprio nome já diz, é o quanto 

ele consegue realizar enquanto aplica os seus conhecimentos. Por último, é o pessoal, 

que são as principais características da personalidade, liderança e capacidade de 

orientação do gerente de projetos (PMI, 2013). 

Um GP precisa considerar tudo o que possa dar errado, vendo como 

possibilidades. Investigar e questionar, expor suposições e trazer as questões difíceis 

à tona fazem parte de suas atividades. O equilíbrio está em, de alguma maneira, fazer 

perguntas e desafiar as suposições de outros vigorosamente, sem abalar a confiança 

da equipe no que ela está fazendo (PRADO, 2004). Nesse ramo, habilidades verbais 

são importantes, sempre havendo reuniões, negociações e discussões. O GP deve 

ser eficiente tanto na compreensão quanto na comunicação de ideias de maneira clara 

(BERKUN, 2008). 

 

2.2.2 “Stakeholders”/partes interessadas 

 

Como foi descrito anteriormente, “stakeholders” ou partes interessadas, são 

pessoas que estão envolvidas ou são afetadas pelo objetivo de um projeto. Podem 
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estar diretamente envolvidas, tralhando no projeto, financiando, sendo o contratante, 

consumidores, investidores, entre outros; ou indiretamente, como moradores de uma 

região próxima de algum projeto ou sendo concorrentes do empreendimento. Também 

podem-se dividir por terem interesses diferentes sobre o resultado do projeto, haverá 

pessoas que terão seus objetivos atingidos com o sucesso e outras com o fracasso. 

Esses exemplos são denominados “stakeholders” positivos e negativos, 

respectivamente (GASNIER, 2000; PMI, 2013). 

É de crucial importância que sejam identificadas todas as pessoas envolvidas 

em um projeto, positiva e negativamente, para que ele possa ser bem sucedido. 

Negligenciar parcialmente os “stakeholders” durante o planejamento de um projeto, 

pode ter efeitos indesejados ao decorrer da execução dele (BURSTEIN; 

STASIOWSKI, 1997; SANTOS; CARVALHO, 2006). Um exemplo comparativo entre 

o grau de envolvimento dos envolvidos pode ser observado na FIGURA 2. 

 

    

FIGURA 2 – EXEMPLO DA DISTRIBUIÇÃO DE “STAKEHOLDERS” EM GRUPOS DE ACORDO 

COM SUA INFLUÊNCIA E ATUAÇÃO NO PROJETO 

FONTE: O autor (2015) 

 

2.2.3 PMI 

 

O Instituto de Gerenciamento de Projetos (Project Management Institute, PMI), 

é a uma das maiores associações destinadas a profissionais deste ramo. O seu 

Equipe do Projeto

Clientes, 
acionistas, 
fornecedores e 
orgãos públicos.

Concorrentes, 
moradores locais, 
ambientalistas, 
mídia, sindicatos, 
entre outros
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trabalho auxilia mais de 700.000 membros, possuem profissionais certificados e 

voluntários em praticamente todos os países no mundo. Dentre as suas atividades, 

estão a publicação de normas relacionadas ao gerenciamento de projetos, realiza 

certificação de profissionais de sua área e definição de padrões de qualidade (PMI, 

2015).  

O PMI foi fundado em 1969 por cinco voluntários, crescendo rapidamente com 

o passar dos anos. Neste mesmo ano, foi realizado o primeiro “PMI Seminars & 

Symposium” em Atlanta, Geórgia (EUA), com a participação de 83 pessoas. Nos anos 

70, a primeira edição do “Project Management Quarterly” (PMQ) foi publicada, e 

posteriormente, renomeada para “Project Management Journal” (PMJ). Durante os 

anos 80, um Código de Ética foi adotado para a profissão e o primeiro “Project 

Management Professional” (PMP) foi certificado. Na mesma década, o primeiro livro 

do instituto foi publicado e lançaram a “PMNetwork”, revista mensal do PMI (PMI, 

2015). 

Em 1990, as associações já somavam mais de 8,5 mil associados, e em 1993 

este número crescia cerca de 20% ao ano. Foram formados os Grupos de Interesses 

Específicos, os “Colleges” e o “Seminars”, uma série de programas educacionais em 

Gerenciamento de Projeto (renomeado como “World Seminars”). O “PMI Today”, um 

boletim informativo mensal, foi publicado pela primeira vez. Com o advento da internet, 

finalmente os membros de todo o mundo tiveram a oportunidade de ter um canal de 

comunicação, o que possibilitou a publicação do primeiro “A Guide to the Project 

Management Body of Knowledge” (“PMBOK Guide”), mais conhecido como PMBOK, 

um guia englobando todas as áreas do conhecimento que regem as regras do 

gerenciamento de projetos. No início do século 21, o PMI já contava com mais de 50 

mil associados, mais de 10 mil PMPs certificados e mais de 270 mil cópias do “PMBOK 

Guide” circulavam pelo mundo (PMI, 2015). 

 

2.2.4 PMI no Brasil 

 

O Brasil foi o primeiro país a constituir um “Chapter” fora dos Estados Unidos, 

na década de 80 (apesar de um crescimento significativo do número de associados, 

ele foi destituído em 1984). Ao tornar-se um associado do PMI, o indivíduo pode filiar-

se a um “Chapter”, que permite o contato com outros profissionais deste ramo na sua 

região. Esses grupos contribuem na missão e nos objetivos do instituto, promovendo 
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o Gerenciamento de Projetos nos negócios, universidades e organizações 

profissionais (PMI BRASIL, 2015). 

Com a expansão internacional do PMI e o avanço da área no Brasil, houve uma 

nova iniciativa para o estabelecimento de uma entidade nacional. Foi incentivado a 

criação de “Chapters” em cada estado da nação. O primeiro a se estabelecer no Brasil 

nesta nova fase foi o de São Paulo, em 1998. Hoje, além do de São Paulo, existem 

na Bahia; Distrito Federal; Espírito Santo; Ceará; Goiás; Manaus; Minas Gerais; 

Paraná; Pernambuco; Rio Grande do Sul; Rio de Janeiro e Santa Catarina (PMI 

BRASIL, 2015). 

 

2.3 CICLO DE VIDA DOS PROJETOS 

 

 O ciclo de vida de um projeto são as fases em que ele se divide a partir do 

início até a sua conclusão. A quantidade e as qualidades das etapas escolhidas ou 

criadas dependem de diversos fatores, como a natureza do próprio projeto, a sua área 

de concentração, as peculiaridades da organização, entre outras determinantes. 

Apesar das diferentes circunstâncias nas quais os projetos podem estar inseridos, 

eles possuem quatro fases em comum, sendo elas: o início do projeto; a organização 

e preparação; a execução e o encerramento (PMI, 2013). 

 Gido e Clements (2014), em seu trabalho, descrevem detalhadamente as 

fases relatadas no PMBOK, definindo-as como: 

 início do projeto: trata-se da identificação do problema ou necessidade a ser 

cumprida ou superada. Nesta fase, a organização localiza o que é preciso ser 

feito ou pode fazer uma chamada de propostas (CP). A CP consiste no pedido 

de soluções para pessoas ou outras organizações qualificadas para dispor de 

tal responsabilidade. Nas propostas apresentadas, podem existir 

demonstrações aproximadas de prazos e custos, revelando a probabilidade do 

processo ser bem ou mal sucedido; 

 organização e preparação: nesse momento determina-se o que e como será 

feito. É realizado um planejamento minucioso da distribuição de recursos em 

todas as fases criadas, conforme julgado necessário. São realizadas as 

escolhas de fornecedores e parcerias mais adequadas, visando construir um 

planejamento que possa ser seguido sem grandes imprevistos, evitando riscos; 
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 execução: trata-se de colocar em prática tudo o que foi planejado no projeto. 

Aqui onde o gerenciamento atua, conduzindo e avaliado cada detalhe previsto 

ou não. Com o decorrer da execução, a organização e a preparação são 

constantemente modificadas, adequando o projeto conforme as necessidades 

forem aparecendo; 

 encerramento: após concluir o projeto, deve-se verificar se todos os itens, 

produtos e serviços foram realizados conforme o solicitado. Também é 

importante analisar e avaliar os erros cometidos de maneira que se possa 

eliminá-los no futuro. 

A utilização dos recursos pode ser observada na FIGURA 3. Os custos e 

recursos humanos começam em baixa quantidade e segue nesta linha até a terceira 

fase, onde chega ao seu ponto máximo. Na quarta fase cai rapidamente até se tornar 

nulo. Já os riscos e incertezas, começam em alta, mas tendem decair ao decorrer das 

demais fases do projeto.  Esse comportamento inversamente proporcional pode ser 

observado na FIGURA 4. 

 

 

FIGURA 3 – UTILIZAÇÃO DE RECURSOS EM PROJETOS EM RELAÇÃO COM AS PRINCIPAIS 

FASES DO SEU CICLO DE VIDA 

FONTE: PMI (2012) 
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FIGURA 4 –RISCOS E INCERTEZAS DURANTE AS PRINCIPAIS FASES DO SEU CICLO DE VIDA 

FONTE: PMI (2012) 

 

 Novas fases, podem ser adicionadas, conforme for julgado necessário, ou 

pode-se simplesmente subdividir as clássicas em partes menores, facilitando a sua 

execução e conclusão. Cada fase tem um objetivo a ser concluído, determinando o 

seu termino. Elas podem ocorrer de forma simultânea ou em sequência, sendo 

independentes ou não uma das outras. Após serem finalizadas, avaliam-se os 

resultados e aplica-se o conhecimento adquirido nas demais fases e no restante do 

projeto, evitando que erros sejam repetidos e mudanças necessárias sejam 

empregadas (PMI, 2008). 

 

2.4 GERENCIAMENTO DE COMUNICAÇÃO  

 

O gerenciamento de comunicação projetos é responsável pela geração, 

organização e transferência de informações. Segundo o PMI, essa função é a mais 

dispendiosa desempenhada por um gestor. Por meio de uma boa comunicação, se 

pode identificar os interesses e as perspectivas dos envolvidos, sendo que alguma 

informação nova pode alterar decisões ou mudar os rumos dos processos 

(BERNARDES, 1996). A maioria dos problemas encontrados nos projetos estão 

ligados a comunicação, de alguma forma, seja pela organização, seja diretamente por 

problemas da comunicação (CHAVES, 2006; THOMAS; TUCKER; KELLY, 1998). 
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As expectativas dos clientes podem constituir uma nova forma de força motriz. 

Atualmente, o desejo do cliente não é apenas que o fornecedor entregue os resultados 

com qualidade, mas também que ele administre suas atividades com boas práticas 

(KERZNER, 2005). Isso inclui a entrega de relatórios atualizados e completos sobre a 

situação do projeto e uma comunicação efetiva com os clientes. A comunicação é o 

fator primário para o exito do projeto (DIALLO; THUILLER, 2005), sendo possível a 

organização perder futuros contratos ou renovações por menosprezar essa parte do 

gerenciamento (EMMITT, 2007; VERZUH, 2000). 

No PMBOK são descritas cinco fases básicas para se gerenciar a comunicação 

em projetos:  

 identificação dos “stakeholders”; 

 planejamento da comunicação; 

 distribuição da comunicação; 

 gerenciar os interesses e solucionar conflitos, conforme surjam; 

 reportar os acontecimentos. 

 

2.4.1 Identificação dos “stakeholders” 

 

A identificação dos “stakeholders” consiste na localização e categorização dos 

envolvidos no projeto. Após realizar este levantamento, analisa-se os seus níveis de 

interesse, as suas expectativas, a importância de cada uma das e suas influências. 

Com os dados obtidos, pode-se elaborar uma estratégia para controlar e reduzir o 

impacto negativo e maximizar as influências positivas dos envolvidos. Essa 

classificação deve ser refeita periodicamente, em consideração ao fato de que o 

cenário do projeto pode ser alterado constantemente. Uma boa seleção permite que 

o gerente de projetos possa distribuir ou concentrar o seu tempo de maneira precisa 

e assertiva. 

 

2.4.1.1 Formas de identificação de “stakeholders” 

 

No PMBOK (2013) são descritas quatro formas de se conseguir localizar 

“stakeholders” mais facilmente: 
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 termo de abertura do projeto: nele são descritos patrocinadores, clientes, a 

equipe, os grupos ou os departamentos que estarão envolvidos 

 documentos de aquisição: havendo a aquisição de algo ou um contrato 

estabelecido, as partes desse contrato serão os principais “stakeholders”. 

Fazem parte desse grupo os fornecedores, os proprietários, entre outros; 

 fatores ambientais da empresa; 

 experiências anteriores: projetos anteriores ou de situações relacionadas 

podem contribuir na identificação de partes mais difíceis de serem notadas. 

Deve-se ressaltar que, como cada projeto é único, normalmente precisa-se 

criar e aplicar medidas específicas individualmente para eles. 

 

2.4.1.2 Ferramentas e técnicas para a identificação de “stakeholders” 

 

Primeiramente, sugere-se que sejam identificados todos os “stakeholders” 

potenciais do projeto e as suas características, como funções, os departamentos, os 

níveis de conhecimentos, as expectativas e a influência. A identificação dos demais 

pode ser feita por meio de entrevistas com as partes identificadas e expandindo a lista 

até que todas tenham sido incluídas. Considerando a complexidade da tarefa, usar 

pessoas especializadas e com experiências anteriores é a melhor opção (PMI, 2012). 

Concluindo a identificação e a categorização, segue-se com o planejamento 

estratégico, dividindo os “stakeholders” em grupos e determinando a maneira 

adequada de mantê-los informados. Em projetos com muitos “stakeholders”, é 

importante priorizar os influentes, para garantir o uso eficiente da comunicação, 

gerenciando melhor as suas expectativas. Maneiras eficientes de categorização são 

separa-los por autoridade, preocupação com os resultados, poder de influência ou de 

gerar mudanças no projeto (PMI, 2012). 

 

2.4.2 Planejamento da comunicação  

 

O planejamento da comunicação consiste em questionar e perceber a 

carência de informação dos “stakeholders” e como fornecê-la. Exemplificando, seria 

determinar quem precisaria ser informado sobre determinado assunto, quando 

precisaria ser informado, qual a maneira mais efetiva de fazê-lo e quem o faria. Caso 

essa atividade seja desempenhada com desdém, problemas podem vir a aparecer 
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como atrasos de mensagens importantes, informações confidencias sendo 

repassadas ao público em geral ou negligencia de “stakeholders”. Se bem estruturada, 

será possível realizar uma comunicação eficiente, transmitindo as informações úteis 

da melhor maneira possível (PMI, 2013). 

Na maioria dos projetos, o planejamento é realizado logo no início, facilitando 

o êxito, mas com a revisão e a atualização periódica, conforme se faça necessário. 

Dessa maneira, garante-se a eficiência e sua aplicabilidade contínua (CHAVES, 

2006). Antes de inicia-lo, deve-se fazer uma análise detalhada do ambiente 

empresarial e também no histórico dessa organização sobre projetos anteriores de 

natureza semelhante (PMI, 2013). 

Primeiramente no planejamento da comunicação, realiza-se um levantamento 

dos requisitos de informações dos “stakeholders”. A definição de requisitos desse 

caso se daria pelo tipo e pelo formato de informações. Outra função importante do GP 

nessa parte do planejamento, consiste em encontrar maneiras de controlar o acesso 

de informações por partes indevidas, podendo se tornar um fator com influência 

negativa (PMI, 2013). Após o levantamento, deve-se selecionar as tecnologias que 

serão utilizadas como meios de transmissão das informações. Nota-se que é um 

detalhe complexo, considerando que normalmente haverá diversidade de pessoas e 

culturas em um projeto, inclusive variações de idiomas. Precisa-se levar em conta se 

os “stakeholders” possuem os meios parra acessar as informações e, caso tenham, 

se conseguem utilizá-los com maestria ou se precisariam de treinamento para serem 

hábeis. Tudo isso, tendo em mente a duração e possíveis mudanças no cenário 

trabalhado do projeto (CHAVES, 2006; PMI, 2013). O PMI (2013) descreve três formas 

de comunicação em projetos: 

 interativa: onde há troca de informação por dois ou mais indivíduos, 

necessitando de respostas referentes as informações enviadas. Os modos 

mais comuns e eficientes para essa forma seriam reuniões, telefonemas, 

videoconferências, entre outros meios em tempo real; 

 ativa: onde mensagens são enviadas para números grandes de pessoas de 

maneira direta, normalmente havendo respostas. Exemplos desse tipo de 

comunicação seriam e-mails, cartas, relatórios, memorandos, etc; 

 passiva: onde são enviadas grandes quantidades de informação a um número 

grande de pessoas, necessitando que eles acessem, por conta própria, esses 
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dados. Seriam exemplos a “intranet”, entre outros sistemas de acesso 

independente limitado. 

Considerando todas as informações anteriores, complementando com as 

características contidas no guia PMBOK, o plano de comunicação deve conter e 

descrever, ao menos, os seguintes aspectos: a descrição dos requisitos de 

comunicação; as informações a serem repassadas e como, especificando idiomas 

utilizados, meios, formato e nível de detalhamento; o motivo para a distribuição 

daquela informação; a frequência e o intervalo de tempo da distribuição das 

informações; as pessoas responsáveis pela comunicação e por liberar a distribuição 

de informações confidenciais; os destinatários das informações; os métodos ou 

tecnologias que serão utilizados; os recursos e os investimentos; os métodos de 

atualização da comunicação, contendo a frequência e as formas para tal atividade; e 

as restrições para a comunicação (PMI, 2008). 

 

2.4.3 Distribuir informação 

 

A distribuição de informações consiste em colocar os dados a disposição dos 

“stakeholders”, conforme o planejado. Para ser bem sucedida, é preciso seguir o 

planejamento feito e atender as demandas inesperadas por informações não 

cogitadas anteriormente (CARVALHO; MIRANDOLA, 2007). As informações 

transmitidas, comumente, em projetos são: 

 plano de gerenciamento;  

 registros do projeto; 

 ativos de processos organizacionais; 

 notificações aos “stakeholders” (os informando sobre fases terminadas, 

mudanças, problemas e soluções relativas ao projeto) e os respectivos 

“feedbacks”; 

 lições aprendidas, as mesmas podem explicar o porquê de determinadas 

escolhas terem sido feitas para solucionar problemas, e também servir como 

referência para os futuros projetos;  

 relatórios de desempenho, relatando sobre o andamento do projeto, devendo 

estar sempre atualizados e precisos – possibilitando estimar o futuro do 

empreendimento e prever os acontecimentos (PMI, 2013). 



32 

2.4.5 Gerenciar as expectativas dos “stakeholders” 

 

Gerenciar as expectativas dos “stakeholders” consiste em comunicação 

mútua, visando suprir as suas necessidades de informação e os solucionar problemas 

por eles reportados. Nas atividades desempenhadas nesse gerenciamento, incluem-

se influenciar a opinião e direcionar os objetivos dos “stakeholders”, os alinhando com 

os do projeto; abordar as suas preocupações, para que sejam respondidas e 

solucionadas o quanto antes, de forma que se evite futuros problemas; e encontrar 

soluções, indicando prazos e meios de cumpri-los, ou os passando a diante para 

organizações responsáveis. As expectativas dos “stakeholders” podem causar 

grandes impactos, intervindo no curso do projeto (PMI, 2013; YANG; CHEN; HUANG, 

2012). 

Um bom gerenciamento de expectativas intervém para o êxito do projeto, 

aderindo o apoio dos “stakeholders” e gerando o entendimento dos benefícios e riscos 

envolvidos − evitando que eles possam causar problemas futuramente (TAKAHASHI; 

TAKAHASHI, 2011). Para conseguir bons resultados, o GP deve dispor de boas 

habilidades interpessoais e de liderança, ou fazer uso de quem disponha delas. 

Possuir habilidades de apresentação, persuasão, negociação e superar resistência a 

mudança são bons exemplos de características (PMI, 2013).  

Por fim, o gerenciamento das expectativas dos “stakeholders” precisa de foco, 

pois está sujeito a modificações constantes e atualizações. Diversos fatores 

contribuem para isto, como o surgimento ou desaparecimento inesperado de partes 

interessadas, mudanças das técnicas utilizadas ou de cenário, mudanças de opiniões, 

entre outros problemas que projetos podem possuir (PMI, 2013). 

 

2.4.6 Reportar desempenho 

 

Trata-se de uma análise comparativa do planejamento do projeto em 

contrapartida com o que realmente está ocorrendo, relatando aos interessados as 

mudanças futuras em decorrência disso (PMI, 2013).  

Os modelos de relatórios com o público alvo, podendo desde usar linguagem 

mais simples ou ser elaborados com maior riqueza de detalhes. Os mais sofisticados 

podem incluir uma análise do desempenho anterior, da situação atual de riscos e de 

problemas, das fases concluídas, fases em andamento e da expectativa de conclusão, 



33 

das mudanças aprovadas no período, entre outros. Devem informar o novo prazo para 

a conclusão, variações e aumento de custo e previsões futuras (PMI, 2013). 

Para realizar a previsão do que pode ocorrer no projeto, usando as 

informações e o seu desempenho atual, segundo o PMI, faz-se uso de métodos 

inseridos em algumas das seguintes classificações: 

 métodos de séries temporais, que utilizam dados históricos em conjuntos com 

técnicas matemática comparativa para traçar padrões, determinando futuras 

ocorrências; 

 métodos causais ou econométricos, que analisam o problema e o associam 

com alguma causa em particular, calculando posteriormente a probabilidade 

da causa voltar a ocorrer no projeto; 

 métodos subjetivos, que seriam os menos exatos e quantificáveis, eles 

envolvem opiniões pessoais, discussões, estimativas, criação e simulação de 

cenários (PMI, 2013). 

Após a previsão, normalmente, realizam-se mudanças no planejamento do 

projeto, com o intuito de mitigar problemas no futuro − recomenda-se manter o 

alinhamento com o programado anteriormente, evitando mudanças bruscas que 

poderiam representar riscos ao projeto (PMI, 2013). 

 

2.4.7 Considerações finais do capítulo 

 

O gerenciamento de projetos é um trabalho árduo, longe de ser considerado 

fácil de ser desempenhado. Nele são desempenhados o planejamento e a execução, 

objetivando concluir com êxito o projeto realizado. Apesar de existirem manuais para 

gestão de projetos (visando entregar aos GPs ferramentas para que alcancem o 

sucesso mais facilmente), cada projeto é único em potencial, demandando cuidados 

e tomadas de decisão únicas. 

Tendo em vista o quão determinante a comunicação, entre o GP e os 

“stakeholders”, é para o sucesso do projeto, nota-se a utilidade e a necessidade de 

uma ferramenta que supra a carência de um meio unificado, possibilitando o envio de 

informações a tipos variados de pessoas, sendo de fácil acesso e manuseio. 
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3 DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVOS PARA ANDROID 

 

Na década de 70, o cotidiano das pessoas começou a mudar pela influência de 

uma inovação tecnológica, o “Personal Computer” (PC). Isso revolucionou a maneira 

de como se trabalhar, fornecendo funções, ferramentas, uma certa mobilidade e, 

principalmente, um dispositivo único com a capacidade de simular e resolver 

problemas onde antes necessitariam de vários equipamentos. O surgimento do PC foi 

um marco histórico na tecnologia, demonstrando que aparelhos eletrônicos poderiam 

ser utilizados como “extensões” pelos seres humanos, facilitando as suas vidas e 

permitindo que elas realizassem o que antes não era possível (NÓBREGA, 1981). 

 A compactação, que antes parecia ser impossível, onde uma máquina enorme 

de uso segregado para uma parte da população, foi reduzida para menos de 2% de 

seu tamanho original. Com o passar do tempo, ele continuou sendo comprimido e 

tendo a sua eficiência aprimorada, de maneira que em pouco tempo versões ainda 

menores foram surgindo. O PC passou a poder ser mantido com a carga de energia 

de uma bateria, leve o suficiente para permitir que fosse carregada junto com ele por 

um usuário (NÓBREGA, 1981).  

 Com os celulares a história não foi muito diferente. O primeiro celular, o 

Motorola DynaTAC, surgiu em 3 de abril de 1974, mas só sendo liberado para o 

público em 1984. Continha um teclado numérico, um “display” que exibia apenas os 

números digitados e uma duração de pouco mais de oito horas em modo de espera. 

Ele media 33 cm de altura, 4,5 cm de largura e 8,9 cm de espessura (MOTOROLA, 

2014). Na década de 90, os celulares reduziram, começaram a enviar mensagem de 

texto, a função agenda estava melhor implementada e jogos começaram a ser 

direcionados exclusivamente para eles. O primeiro “personal digital assistant” (PDA) 

foi criado em 1993 pela IBM, juntamente com a BellSouth. Além das funções comuns 

de celulares, ele introduziu o “touchscreen”, que tornou possível edições mais 

dinâmicas nos textos e com isso trouxe um bloco de anotações e calendário. 

Juntamente com o novo milênio vieram as câmeras fotográficas integradas e redes 

sem fio como 3G e GPRS, que podiam ser acessadas em qualquer lugar. Em 2007 a 

Apple lançou o IPhone, que introduziu a inovação do “multitouch”, um hardware de 

alta performance, um sistema operacional móvel versátil e a capacidade de suprir 

diversas necessidades dos usuários. No mesmo ano surgiu o Android, o sistema 

operacional criado com a parceria de várias empresas do segmento da telefonia 



35 

móvel. Com isso começaram a surgir novos sistemas operacionais direcionados à 

telefonia e “tablets”. Após esses eventos, os “smartphones” começaram a se integrar 

continuamente no cotidiano das pessoas (KLEMENS, 2010).  

Em uma pesquisa recente, constatou-se que o uso do telefone móvel superou 

o fixo, sendo que 74% do total dos domicílios pesquisados utilizam o telefone móvel 

contra 45% de telefone fixo (BALBONI, 2008). 

 O Android tornou-se o sistema operacional com o maior número de usuários 

em todo o mundo. No primeiro semestre de 2014, ele estava presente em 85,1% dos 

celulares vendidos no Brasil. Em 2012 esse percentual era de 72,6%, demonstrando 

o rápido crescimento em um espaço curto de tempo (LANDIM, 2014). No mercado 

mundial, o resultado não muda muito, tendo o Android o domínio de 78,1% em todos 

os dispositivos móveis comercializados (WHITTAKER, 2014). 

 Na FIGURA 5 demonstra-se um gráfico, comparando a porcentagem de 

acesso à internet entre os PCs e os dispositivos móveis. Nela, fica evidenciado o 

declínio da liderança dos computadores pessoais fixos em relação aos “tablets” e 

“smartphones”, sendo que, desde 2009, o primeiro colocado possuía mais 99% dos 

usos. Com o passar do tempo, notou-se o crescimento exponencial que os 

dispositivos móveis tiveram, revelando o potencial desse tipo de plataforma e sua 

aceitação no mercado.  Estes dispositivos permitem grande portabilidade e são 

utilizados para alavancar as capacidades da internet, provendo aos usuários um 

acesso a informação como nunca antes foi possível (CYBIS, 2007; GUPTA et al., 

2007). 

 Diversos sites e softwares estão sendo adaptados para serem adequados aos 

dispositivos móveis, surgindo novas maneiras de comércio, publicidade, ferramentas 

de trabalho, entre outros. Empresas estão constantemente direcionando companhas 

e projetos para serem inseridas nos novos meios, que cada vez mais apresentam 

resultados satisfatórios (YANG; CHEN; HUANG, 2012; YUAN et al., 2010). A 

mobilidade pode gerar benefícios como a informatização de processos, melhoraria no 

acesso a informações, aumento da eficiência e flexibilidade das atividades realizadas 

e na rotina de trabalho (BASOLE; ROUSE, 2006; SCORNAVACCA; BARNES, 2008). 

 Neste capítulo será demonstrado o surgimento do Android, assim como a sua 

história e estrutura, sendo complementado com a descrição da linguagem Java e 

como funciona o desenvolvimento de softwares para ambos.    
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FIGURA 5 – COMPARAÇÃO ENTRE PCS E DISPOSITIVOS MÓVEIS COMO MEIOS UTILIZADOS 

PARA ACESSAR A INTERNET (ENTRE 2009–2014) 

FONTE: adaptado de StatCounter (2015) 

 

3.2 “OPEN HANDSET ALLIANCE” 

 

A “Open Handset Alliance” (OHA) é um grupo formado por grandes 

corporações do ramo da telefonia, liderados pela Google. Como exemplos, Samsung, 

LG, Motorola, Sony Ericsson, Toshiba, Spring Nextel, ASUS e Intel são empresas que 

integrantes dessa parceria. Até o momento, 84 companhias fazem parte da OHA, 

sendo elas operadoras de telefonia, fabricantes de celulares ou de componentes, 

desenvolvedoras de softwares ou comercializadoras (OHA, 2014). 

O objetivo da aliança dessas empresas consiste em melhorar a experiência 

dos usuários de dispositivos móveis, de uma plataforma e sistema operacional livre. 

Dentre suas justificativas, encontra-se o fato de que aproximadamente 1,5 bilhões de 

pessoas possuem acesso a televisores e 1 bilhão possuí acesso diário a internet, mas 

existem 3 bilhões de pessoas utilizando celulares. Isso os tornou um dos produtos de 

maior sucesso no mercado. Um outro objetivo do grupo é facilitar o processo de 

desenvolvimento de aplicativos pelas corporações (OHA, 2014). 

Por desenvolverem em código aberto, os integrantes da OHA, e quem tenha 

interesse, podem colaborar para concepção de softwares de uma maneira mais rápida 
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e atendendo a interesses diferentes. O principal fruto dessa aliança resultou na 

criação do sistema operacional Android, líder mundial no ramo de sistemas 

operacionais para dispositivos móveis (OHA, 2014). 

 

3.3 ANDROID 

 

O Android é um sistema operacional baseado em Linux, codificado em C++ e 

Java, tornando ainda mais versátil (sendo amplamente utilizadas por programadores). 

Sua arquitetura é muito flexível, pode-se incrementa-lo com aplicativos que fazem uso 

de suas aplicações nativas (GPS, agenda, “wireless” etc) ou simplesmente substituí-

las por novas. Por esses entre outros motivos, ele é amplamente adotado por 

operadoras em todo o mundo (ANDROID, 2014). 

O sistema operacional do Android foi baseado no “kernel” 2.6 do Linux, sendo 

esse o responsável pelas suas principais funções operacionais, como gerenciar a 

memória e os processos, a segurança de arquivos, entre outras. Cada aplicativo, 

quando executado, gera um novo processo no sistema operacional. Alguns são 

exibidos para o usuário ou ficam sendo executados em segundo plano. Vários 

aplicativos podem ficar ativos simultaneamente, e, caso sobrecarreguem a memória 

ou o processamento, o sistema Linux pode encerrá-los (os pesados e desnecessários) 

e posteriormente reinicia-los quando preciso (ANDROID, 2014).  

O Android foi o primeiro sistema operacional para dispositivos móveis lançado 

livre e em código aberto, facilitando sua evolução, já que diversos programadores, em 

qualquer região, podem contribuir com o seu aperfeiçoamento. Além disso, 

operadoras de celulares podem utilizá-lo gratuitamente em seus produtos e, graças a 

licença “Apache Software Foundation” (ASF), é permitido que faça-se modificações 

no seu código fonte para gerar produtos customizados e sem precisar compartilhar as 

alterações com outras organizações (ANDROID, 2014). 

 

3.3.1 A história do Android 

 

Em 2003 foi fundada por Andy Rubinera, Nick Sears e Chris White a Android 

Inc., uma empresa privada que pretendia desenvolver um sistema operacional para 

câmeras fotográficas digitais. Algum tempo depois, os fundadores perceberam que o 

mercado visado não era o suficiente para eles, então focaram-se em criar um sistema 
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operacional para smartphones, com o intuito de concorrer com a Synbian e o Windows 

Mobile, da Nokia e da Microsoft respectivamente. Dois anos mais tarde, a Google 

adquiriu a Android Inc e colocou o seu fundador, Andy Rubiera como líder de seus 

desenvolvedores de software e da OHA, no projeto que viria ser o Android 

(GUIMARÃES, 2013). 

Em 2007 foi lançada a versão 1.0 do Android, e em 2008 o primeiro aparelho 

com ele integrado, chamado de “HTC Dream” (MITROFF; DOLCOURT, 2014). Para 

incentivar o desenvolvimento de aplicativos para ele, a OHA desenvolveu o “Standard 

Development Kit” (SDK), um conjunto gratuito de ferramentas de programação para 

Android. Lançado em 2008, a Google realizou um concurso para promovê-lo, onde 

foram distribuídos mais de 10 milhões de dólares em premiações para até os 50 

melhores aplicativos desenvolvidos. Este torneio foi nomeado de “Android 

Development Challenge” (ADC) (GUIMARÃES, 2013). 

As versões do Android recebem nomes de sobremesas. As versões lançadas 

até o momento em que esse trabalho foi desenvolvido e suas principais inovações: 

 1.5 “Cupcake”: introduziu um corretor de texto automático e os “widgets”, que 

são versões simplificadas de outros aplicativos para facilitar os seus acessos 

e controle diretamente da tela inicial. Permitiu gravar e exibir vídeos, e ainda 

disponibiliza-los na internet diretamente; 

 1.6 “Donut”: permitia que os seus usuários realizassem buscas pelo Google 

diretamente da tela inicial, foi a primeira versão a processar mais de um toque 

simultaneamente na tela, o conhecido “multitouch”; 

 2.0/2.1 “Eclair”: permite a sincronização de contatos da conta do usuário, 

incluiu o “Google Calendar” e “Google Maps”, e inseriu vários recursos novos 

na câmera fotográfica; 

 2.2 “Froyo”: teclado com suporte para várias linguagens, maior velocidade em 

comparação as versões anteriores e mudança considerável na interface; 

 2.3 “Gingerbread”: economizava mais energia, funções “copy’’ e “paste” pela 

primeira vez podiam ser executadas com um toque, implementou o sensor 

gravitacional e permitia realizar chamadas pela internet; 

 3.0/3.1/3.2 “Honeycomb”: trouxe várias inovações para “tablets”, incluindo 

novo designe, suporte para teclados, “joysticks” e outros aparelhos pela da 
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porta USB; suporte para hardwares diferenciados e maior definição de 

exibição; 

 4.0 “Ice Cream Sandwich”: melhorias na câmera fotográfica, unificador de 

calendários, melhorou a segurança, o navegador consegue carregar 100% 

páginas da internet sem suporte especializado para dispositivos móveis e 

gerenciador de e-mails melhorado; 

 4.1/4.2/4.3 “Jelly Bean”: suporte ao “Google Wallet”, teclado modificável, 

melhorias nas pesquisas feitas por voz, suporte a áudio via USB e permitiu 

criar vários perfis de usuários em um mesmo “tablet”; 

 4.4 “KitKat”: Possuí um organizador de mensagens recebidas por vários 

aplicativos em um mesmo lugar, comandos de voz para diversas aplicações, 

e mudanças grandes mudanças no “layout”; 

 5.0 “Lollipop”: versão lançada em outubro de 2014, aprimorando várias 

funções já existentes como o recebimento de alertas, duração da bateria e 

segurança. Conta com mais de cinco mil novas APIs, permitindo grandes 

diferenciais para os aplicativos desenvolvidos com exclusividade para ele. 

Junto com o Lollipop, foi lançada a IDE oficial para programação para Android 

(MITROFF; DOLCOURT, 2014).  

 

Os demais anos de lançamento podem ser observados na FIGURA 6: 

 

 

FIGURA 6 – ESCALA EVOLUTIVA DO ANDROID EM RELAÇÃO AO LANÇAMENTO DE SUAS 

VERSÕES NAS RESPECTIVAS DATAS 

FONTE: Newesc (2014) 
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  3.3.2 Arquitetura do Android 

 

Um quadro esquemático da arquitetura do Android pode ser observado na 

FIGURA 7. Ela divide-se em “Applications”, “Application Framework”, “Libraries”, 

“Android Runtime” e “Linux Kernel”. Cada umas das camadas mencionadas serão 

descritas a seguir (ANDROID, 2014). 

 

 

FIGURA 7 – ARQUITETURA DO SISTEMA OPERACIONAL ANDROID E DETALHAMANDO DAS 

SUAS CAMADAS E SEUS COMPONENTES 

FONTE: adaptado de Ableson (2009) 
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3.3.2.1 “Applications” 

 

Essa primeira camada é onde ficam os aplicativos, tanto primitivos do Android 

quanto outros incorporados. Dentre eles estão a agenda de contatos, o sistema de 

realização de chamadas, o editor e receptor de mensagens, navegadores “web”, 

“players” de músicas e vídeos, entre outros. Todos eles são executados pela máquina 

virtual Dalvik, podendo ser programados especificamente para Android ou  para Java, 

já compartilham a mesma linguagem primordial para a programação (ANDROID, 

2014). 

 

3.3.2.2 “Application Framework” 

 

Nessa camada encontram-se as API (“Application Programming Interface”) — 

uma coletânea de rotinas e padrões estabelecidos por um software para a utilização 

das suas funcionalidades — e outros recursos utilizados pelos aplicativos. Exemplos 

são o navegador web do sistema, acesso a recursos como botões do dispositivo móvel 

e localizador por GPS (ANDROID, 2014). 

Dentre os principais elementos estão: 

 “Activity Manager”: é o responsável pelo gerenciamento das activities, sendo 

essas as telas que o usuário interage ao executar um aplicativo. Esse elemento 

é responsável pelo controle do ciclo de vida delas, gerenciando quando elas 

devem ser iniciadas, terminadas ou apenas deslocadas; 

 “Package Manager”: é utilizado pelo “Activity Manager” para ler as informações 

dos “Android Package Archives” (APKs), que são os arquivos dos aplicativos 

Android compactados. Esse gerenciador se comunica com o restante do 

sistema informando quais APKs estão sendo executados e as características 

deles; 

 “Window Manager”: gerencia as janelas que são apresentadas para o usuário; 

 “Content Provider“: realiza o compartilhamento de informações entre diferentes 

aplicativos; 

 “View System”: controla o tratamento gráfico da aplicação, como recursos 

interativos como botões, barras, entre outros (ANDROID, 2014). 
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3.3.2.3 “Libraries” 

 

Essa camada contém uma coletânea de bibliotecas C/C++, incluindo também 

bibliotecas das áreas multimídia, visualização de camadas 2D e 3D, funções para 

gráficos, aceleração de hardware funções para navegadores, renderização 3D, fontes 

bitmap, entre outros (todos estão disponíveis para os aplicativos). As bibliotecas que 

mais se destacam são: 

 SGL: responsável por gráficos 2D; 

 “Media Libraries”: baseado no “Packet Video Open Core”, tem suporte para os 

formatos de áudio e vídeo mais populares, também tendo portabilidade para os 

mais diversos hardwares para a execução e aceitação de CODECs; 

 “Lib Web Core”: uma “web browser engine”, utilizado pelo navegador e outros 

aplicativos; 

 “Freetype”: utilizado para a renderização de fontes e bitmaps (ANDROID, 

2014). 

 

3.3.2.4 “Android Runtime” 

  

É o ambiente de execução por meio da máquina virtual Dalvik. Foi 

especialmente projeto para ter um melhor desempenho em dispositivos de baixo 

processamento e pouca memória RAM. Ela baseia-se no Kernel do Linux para 

funções básicas, como controle de memória. Ela não tem suporte para os arquivos 

com extensão “.class”, ao serem executados, são convertidos por uma ferramenta 

nomeada DX. Ou seja, as aplicações são feitas em linguagem Java, compiladas para 

arquivos “.class” e depois convertidas para arquivo “.dex” (Dalvik Executable) 

(ANDROID, 2014). 

Outro componente dessa camada é o “Core Libraries”, que é um conjunto de 

bibliotecas que fornece parte das funcionalidades das bibliotecas Java, como estrutura 

de dados, acesso a arquivos, a redes e aos gráficos (ANDROID, 2014). 

 

 

 



43 

3.3.2.5 Linux  

 

O Android utiliza a versão 2.6 do Kernel do Linux para as principais atividades 

do sistema, como a gestão de memórias e de processos, a pilha de protocolos, a 

segurança do sistema e os modelos de drives. Dentro dos principais modelos, 

encontram-se os drives da tela, da câmera, do “bluetooth” e do “wireless”, do GPS, do 

teclado, do áudio e das memórias flash e das entradas USB (ANDROID, 2014). 

Outra atividade realizada com base no “Kernel” do Linux é o gerenciamento 

energético, onde ele verifica, constantemente, quais componentes do hardware não 

estão sendo utilizados no momento e os desliga, até serem necessários novamente 

(ANDROID, 2014).  

 

3.4 JAVA 

 

 Java é uma linguagem de programação, sendo amplamente utilizada por ser 

executada por uma máquina virtual (a “Java Virtual Machine” ou JVM), podendo ser 

reconhecida por diversos sistemas operacionais que neles estejam instalados esse 

software (DEITEL; DEITEL, 2010). 

 O Java é uma variação da linguagem C++, criado pela Sun Microsystems, 

para ser uma linguagem independente de sua plataforma de execução. Ela segue os 

paradigmas da linguagem orientada por objetos. Diferente de outras linguagens, que 

compilam os códigos em códigos nativos, o Java converte seus dados em 

“bytecodes”, e esses são executados por sua máquina virtual. Essa característica que 

permite que os aplicativos possam ser utilizados em diferentes plataformas, 

necessitando apenas de adaptações (DEITEL; DEITEL, 2010). 

 Em 2007, o Java foi licenciado como software livre, mas em 2006 já havia sido 

liberado parcialmente sob a “General Public License” (GNL). Em 2009, A Sun foi 

comprada pela Oracle, mas isso não interferiu em sua distribuição livre (DEITEL; 

DEITEL, 2010). Várias extensões do Java são disponibilizadas gratuitamente pela 

Sun, sendo as principais: 

 “Java Standard Edition” (JSE): possuí todos os recursos necessários para 

criar uma aplicação, como biblioteca de códigos, compilador, máquina virtual 

e outras ferramentas auxiliares; 
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 “Java Enterprise Edition” (JEE): oferece o mesmo que o JSE, juntamente com 

ferramentas e recursos focados no ambiente coorporativo, como segurança 

para dados empresariais; 

 “Java Micro Edition” (JME): possui um foco maior em dispositivos portáteis. 

Normalmente ele é utilizado para pequenos sensores, aparelhos de televisão, 

PDAs, impressoras e outros eletrônicos do gênero. Ele tem menos funções 

que o JSE, por outro lado, tem acesso a recursos especiais como “bluetooth”, 

“wireless”, GPS entre outros; 

 “Java Server Pages” (JSP): É a tecnologia Java para a criação de páginas na 

Web (ORACLE, 2014). 

 

3.5 DESENVOLVENDO PARA JAVA 

 

 O desenvolvimento para Java divide-se em cinco fases: edição, compilação, 

carregamento, verificação e execução.  Um esquema detalhado pode ser observado 

na FIGURA 8. Ambientes de Desenvolvimento Integrados (IDEs, do inglês “Integrated 

Development Enviroments”) são distribuídos por diversas empresas, fornecendo 

ferramentas para edição, correções e localização de erros lógicos. Para Java, as 

principais IDEs seriam o próprio Java Standard Development Kit (JSDK), ou outros 

com o Eclipse, o Netbeans, o JBuilder, o Jcreator, o BlueJ e jGRASP (DEITEL; 

DEITEL, 2010).  

A edição consiste em escrever um programa Java, mais especificamente o seu 

código-fonte, fazendo o uso de um programa editor. Depois são feitas as correções 

necessárias e é salvo em um dispositivo de armazenamento secundário, sendo um 

arquivo com a extensão “.java”. A segunda realiza compilação do código-fonte para 

“bytecodes”. Se for compilado corretamente, o arquivo com extensão “.java” será 

convertido para um com extensão “.class” (a versão compilada do programa 

desenvolvido). A terceira fase, o carregamento, transfere para a memória primária do 

computador os “bytecodes”, gerados na fase de compilação, que podem ser 

fornecidos por um sistema de armazenamento ou por uma rede (DEITEL; DEITEL, 

2010). 

A quarta fase, denominada verificação, realiza uma varredura para verificar se 

os “bytecodes” executados são válidos e não oferecem riscos ao computador utilizado 

ou aos seus outros softwares. Na quinta e última fase, é quando o software é 
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executado pela JVM, a qual realizará as operações solicitadas. Simultaneamente com 

a execução e tradução dos “bytecodes”, é feita uma conversão delas para a linguagem 

da máquina em questão, permitindo que futuramente seja mais rápido e prático 

executa-los novamente (DEITEL; DEITEL, 2010). 

 

 

FIGURA 8 – AS CINCO PRINCIPAIS FASES DO DESENVOLVIMENTO EM JAVA 

FONTE: Deitel e Deitel (2010) 
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3.6 DESENVOLVENDO PARA ANDROID 

 

O Android faz uso da linguagem Java em seus aplicativos, tornando os meios 

de programação semelhantes. O diferencial está na existência de ferramentas 

especializadas e adequadas para os dispositivos móveis, que são distribuídas 

gratuitamente pela OHA (ANDROID, 2014).  

O ambiente básico de desenvolvimento para Android consiste no IDE Eclipse; 

no Android Development Tools (ADT), sendo este uma extensão do ambiente básico 

utilizado; e o “Android Software Development Kit” (Android SDK), que fornece as 

principais bibliotecas de APIs e ferramentas necessárias para a programação 

(ANDROID, 2014). 

As APIs do Android permitem sua total modificação. Elas foram desenvolvidas 

de maneira otimizada, tornando-se mais leves e com um melhor aproveitamento. As 

principais APIs para o Android são: 

 “android.widget”: utiliza recursos como botões; 

 “android.app”: modelos de aplicações; 

 “android.provider”: funções de fornecimento de conteúdo; 

 “android.util”: contém várias classes utilitárias; 

 “android.os”: funções referentes ao sistema operacional; 

 “android.database”: funções para a comunicação com o banco de dados 

SQLite; 

 “android.content”: funções de acesso de dados dentro do dispositivo (como 

aplicações, por exemplo); 

 “android.view”: funções relacionadas a interface gráfica; 

 “android.telephony”: funções telecomunicação; 

 “android.webkit”: funções que envolvem conteúdo web, como o navegador 

embutido; 

 “android.maps”: funções relacionadas com mapas e sistemas de localização 

(ANDROID, 2014). 
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3.6.1 Componentes das aplicações 

 

 O Android possui componentes essenciais, que podem ser executados 

conforme a necessidade. São eles os elementos “Activities”, “Services”, “Broadcast 

Receivers” e “Content Providers” (ANDROID, 2014). 

  

3.6.1.1 “Activities” 

 

É representado por uma tela de aplicação, onde eventos programados podem 

ser executados por meio de cliques ou de outras formas. Sua função é interagir com 

os interesses do usuário. Normalmente, possuí uma tela inicial (que é facilmente 

acessada), podendo redirecionar para as outras telas com funções da aplicação, estas 

sendo mais específicas. Basicamente, cada uma leva a outra, desativando a anterior 

quando a próxima é executada pelo sistema. Cada mudança na situação em que se 

encontra uma “activity”, é registrada no ciclo de vida delas. Esse ciclo pode ser 

personalizado, definindo se ela realmente será desativada, ou se será reaberta em 

algum momento (ANDROID, 2014). 

As “activities” podem ter o aspecto “fullscreen”, tomar parcialmente o espaço 

da tela ou serem representados por pequenos ícones (podendo ser personalizadas). 

Elas são implementadas pela subclasse “Activity” (ANDROID, 2014). 

 

3.6.1.2 “Services” 

 

As “services” são as atividades iniciadas pelas aplicações, podendo ser 

ativadas juntamente com elas, pela a solicitação de um usuário em alguma “activity” 

ou por uma situação programada. Existem duas maneiras de como as “Services” são 

executadas, “Started” e “Bound”. As “Services Started” podem ser temporárias, como 

a execução de um som, por exemplo, ou constantemente até que seja solicitado o seu 

término, como funções de “download”. A sua peculiaridade está no fato dela executar 

uma ação simples, sem interação do usuário durante a execução.  As “Services 

Bound” são aquelas que podem interagir com usuário, assim modificando as suas 

ações e resultados (por meio de pedidos de pesquisa, filtros de resultados, entre 
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outros). Vale ressaltar que as “services” podem ser configuradas para atuar de ambos 

os modos, cada um sendo desempenhado quando desejado (ANDROID, 2014). 

Dentro das “services” também está contida a “Android Interface Definition 

Language” (AIDL), que permite a programação da interface para uma melhor interação 

entre o cliente a o serviço, usando o “Interprocess Communication” (IPC). No Android, 

nenhum processo pode ler os dados de outro diretamente, então os objetos são 

convertidos para o código primitivo do sistema, para que possam ser compreendidos, 

e depois retornarem para o usuário. As “services” são implementadas pela subclasse 

“Service” (ANDROID, 2014). 

  

3.6.1.3 “Broadcast Receivers” 

 

“Broadcast Receivers” são componentes que realizam mensagens para o 

usuário, assim que determinada operação ocorra. Essa atividade pode ser 

desempenhada de diversas maneiras, como o surgimento de uma caixa de texto 

anunciando o fato (como ocorre quando um “download” é realizado). Eles são 

implementados pela subclasse “broadcastreceivers” e cada tipo de transmissão de 

mensagem é feita como um objeto “Intent”, que serão explicados a diante (ANDROID, 

2014). 

 

3.6.1.4 “Content Providers” 

 

Os “Content Providers” realizam o compartilhamento de dados entre 

diferentes aplicações. As fontes de dados podem ser variadas, como sendo cedidas 

pelo próprio sistema, pela web, entre outras. Os dados podem ou não ser modificados 

por outros aplicativos, dependo das suas permissões. Um exemplo são os dados da 

agenda de um usuário de smartphone, onde os contatos cadastrados podem ser 

utilizados por diversos “softwares” (para localizar as pessoas contidas neles em redes 

sociais ou até mesmo para enviar uma proposta de adesão). Isto é realizado 

implementando a subclasse “contentprovider”, colocando APIs para detalhar como 

deve ser realizado o compartilhamento de informações (ANDROID, 2014).  
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3.6.2 Ativando os componentes 

 

Os componentes “activities”, “services” e “broadcast receivers” são ativados por 

uma mensagem denominada “intent”. Elas são criadas como um objeto “intent”, que 

define qual componente será ativado ou o tipo de componente, chamados de 

explícitos ou implícitos, respectivamente. Para as “activities” e “services”, o objeto 

“intent” determinada qual ação elas devem desempenhar (como mostrar uma 

imagem). Já no caso dos “broadcast receivers”, o objeto “intent” apenas define o 

conteúdo da mensagem anunciada (por exemplo, com baixa carga na bateria de um 

dispositivo, o anuncio “Conectar a um carregador”). Para os “content providers”, não 

se segue o mesmo procedimento de ativação que os demais. Eles são ativados pelos 

objetos “contentresolver”, que realiza a comunicação com o “content provider” 

(ANDROID, 2014). 

Para a ativação de cada componente recorre-se aos seguintes procedimentos: 

 para iniciar uma “activity” ou solicitar algo para uma, deve-se passar um objeto 

“intent” para a “startActivity” ou para “startActivityForResult” (caso se deseje 

que a “activity” retorne um resultado); 

 para iniciar uma “service” ou dar novas instruções para uma já em execução, 

deve-se passar uma “intent” para “startService”, ou pode-se vincular a uma 

“service” passando para “bindService”; 

 para iniciar um “broadcast” passando uma “intent” para “sendBroadcast”, 

“sendOrderedBroadcast”, ou “sendStickyBroadcast”; 

 para passar uma questão para o “content provider” deve-se utilizar o “query” na 

“ContentResolver”. 

 

3.6.3 “Manifest File” 

 

Antes do sistema Android executar um elemento de um aplicativo, ele deve 

percebe-lo por meio do arquivo “AndroidManifest.xml”. Neste arquivo deve-se declarar 

todos os componentes, devendo estar localizado na raiz da aplicação. Também 

devem ser declaradas nele as permissões de acesso que o aplicativo necessita, a 

versão das APIs que foram utilizadas, quais os recursos de hardware e software que 

ele utiliza, entre outras. Alguns exemplos das marcações utilizadas para ressaltar 

componentes são: 
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 “<activity>” para “activities”; 

 “<service>” para “services”; 

 “<receiver>” para “broadcast receivers”; 

 “<provider>” para “content providers”; 

 “<intent-filter>” para características de atividades executáveis; 

 “<uses-feature>” para recursos utilizados do dispositivo; 

 “<uses-sdk>” informando a versão do Android SDK utilizada (ANDROID, 2014); 

 

3.6.4 Recursos das aplicações 

 

 Os recursos das aplicações são arquivos por elas utilizados (que não podem 

ser implementados por meio de linguagem de programação), são ele imagens, menus, 

estilos, cores e “layouts”. Com essa característica, eles podem ser adicionados e 

modificados sem alterar o código. Dessa maneira é mais fácil adaptar o software para 

que funcione em diferentes dispositivos, com diferentes características. Para realizar 

essa portabilidade existe a função “qualifier”, que permite que cada recurso seja 

ativado de acordo com a peculiaridades do dispositivo.  Para tornar tudo isso possível 

e fácil de ser utilizado, o Android SDK possuí ferramentas que permitem trocar os 

nomes originais dos arquivos (adicionando prefixos), para possam ser reconhecidos 

pelo sistema, (ANDROID, 2014). 
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4 FERRAMENTAS PORTÁTEIS PARA GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 

A utilização de recursos computacionais em um projeto é imprescindível, em 

razão da grande quantidade de informações necessárias para um gerenciamento 

eficaz (CASAROTTO, 1991; NASCIMENTO; SANTOS, 2003). A velocidade, a 

capacidade de processamento de informação e a conectividade podem aumentar 

substancialmente a eficiência dos processos, bem como a comunicação e a 

colaboração entre as pessoas (MEREDITH; MANTEL, 2006; O’BRIEN, 2007). Nesse 

capítulo será demonstrado uma análise superficial dos softwares para dispositivos 

móveis de quatro ferramentas de gerenciamento de projetos. O foco dessa análise foi 

concentrado nas funções relativas a comunicação entre “usuários/stakeholders x 

gerente”, não adentrando nas demais funcionalidades.    

Foram escolhidos para essa avaliação: 

 Project Model Canvas; 

 Wrike; 

 Teamwork; 

 Clarizen. 

 

4.1 PROJECT MODEL CANVAS 

  

Este aplicativo consiste em uma simulação de mural de recados, ou no caso, 

um mural de recados. A interação entre os usuários é realizada por eles, sendo cada 

um destinado a algum “stakeholder” ou a um grupo. Os usuários podem escrever em 

seus próprios ou nos dos outros, gerando a interação. Dessa maneira, os interesses 

e observações são conferidos com muita frequência, e assim que atendidos ou 

recusados, podem ser riscados ou complementados (FINOCCHIO, 2013). 

 

4.2 WRIKE 

 

 Trata-se de um sistema de listagem tarefas dentre um grupo. O aplicativo 

conta com suporte multimídia, permitindo incluir alguns tipos de arquivos nos itens 

listados. Cada tarefa pode ser adicionada por qualquer um dos “stakeholders”, sendo 

vista por todos os membros do grupo. Ao serem concluídas ou atendidas, elas podem 
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ser facilmente retiradas, bastando apenas desliza-la para a direita. O aplicativo não 

apresenta todas as funções da versão para desktop.  

 

4.3 TEAMWORK 

 

 Ele permite a troca de mensagens, privadas ou públicas, entre todos os 

membros de um projeto. Além disso, possibilita o envio de relatórios e arquivos entre 

os “stakeholders”, os alertando quando recebem algum. Existem diversas funções de 

interação entre os usuários. 

 

4.4 CLARIZEN 

 

Ele atua no gerenciamento de arquivos no projeto, como um dispositivo de 

armazenamento e organização. Não possui mecanismos direcionados para a 

comunicação e gerenciamento do mesmo. 

 

4.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

 

Estudando os principais aplicativos portáteis de gerenciamento de projetos, 

pode-se perceber o avanço considerável das suas funções. Cada vez mais o mercado 

está se adaptando as necessidades emergentes da área de gestão, fornecendo 

variadas formas de intervenção. Contudo, os problemas levantados envolvendo a 

comunicação de projetos, ainda estão em presentes, justificando a necessidade de 

uma ferramenta destinada a suprir esse déficit. Na TABELA 1 foram descritas, 

comparativamente, as principais características que foram analisadas nos aplicativos. 

Após esta verificação, percebe-se a ausência de algumas funções, como por exemplo, 

o acompanhamento de “downloads” de arquivos realizados pelos usuários (de uma 

maneira direcionada para o gerenciamento). Assim sendo, pretende-se levar em 

consideração as observações citadas das funções ausentes nos demais aplicativos 

disponíveis no mercado, no desenvolvimento do aplicativo a ser elaborado por este 

trabalho.  
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QUADRO 1 - ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE OS APLICATIVOS AVALIADOS 

Características Wrike Clarizen Teamwork 
Project Model 

Canvas 

Gestão de arquivos X X X   

Comunicação 
GP/"stakeholder" 

X X X X 

Comunicação 
"stakeholder"/"stakeholder" 

X X X X 

Relatórios de downloads 
efetuados por cada 
usuário 

        

Relatórios de pendencias 
de downloads de cada 
usuário 

        

Controle de acesso a 
informações sigilosas 

X X X X 

FONTE: O autor (2014) 
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5 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

5.1 MATERIAIS  

 

Para a realização desse trabalho foram utilizados os seguintes 

materiais: 

 computador HP G42  e dispositivos móveis (Samsung Galaxy S2 Lite e Asus 

Zenfone 2); 

 ASTAH Community 6.9.0/b4c6e9, modelo 37: ferramenta para a elaboração 

de diagramas; 

 Eclipse Juno, versão 4.2.1 (The Eclipse Foundation): ambiente de 

desenvolvimento para Android; 

 Eclipse Luna, versão 4.4.1 (The Eclipse Foundation): ambiente para a criação 

do servidor; 

 XAMPP, versão 3.2.1 (Apache Friends): ambiente de desenvolvimento PHP; 

 SoapUI, versão 5.0.0 (SmartBear Software): Ferramenta de teste para os 

métodos do servidor; 

 bibliotecas extras 

o Commons IO, versão 2.4 (The Apache Software Foundation); 

o Ksoap2, versão 3.4.0; 

o JavaMail, versão 1.5.0 (Oracle Corporation and/or its affiliates). 

o Connector/J, versão 5.1.34 (Oracle Corporation and/or its affiliates); 

 extensões: 

o Apache Tomcat, versão 7.0.57 (The Apache Software Foundation); 

o Extensão Axis2, versão 1.6.2 (The Apache Software Foundation). 

 

5.1.1 Eclipse Juno 

 

O Eclipse Juno é um ambiente de desenvolvimento com o Android SDK 

acoplado (FIGURA 9), contendo todas as bibliotecas, componentes gráficos e o 

simulador já instalados por padrão. Essa versão podia ser baixada integralmente do 

site oficial de desenvolvimento Android, porém foi substituída em dezembro de 2014 

pelo Android Studio, a nova IDE oficial. O plug-in e as bibliotecas para o Eclipse ainda 

podem ser baixados integralmente na mesma página. 



55 

 Versão do Eclipse: 4.2.1.v20130118-173121; 

 versão do ADT: 23.0.2.1.1259578; 

 bibliotecas extras: 

o Commons IO 2.4; 

o Ksoap2; 

o JavaMail 1.5.0. 

 

 

FIGURA 9 – TELA INICIAL DO ECLIPSE IDE PARA O DESENVOLVIMENTO ANDROID 

FONTE: O autor (2014) 

 

5.1.2 Eclipse Luna 

 

O Eclipse Luna é um ambiente de desenvolvimento equipado com as 

bibliotecas necessárias para a criação de Web Services em Java (FIGURA 10).  

 Versão do Eclipse: Luna SR1 (4.4.1) Build id: M20140925-0400 

 extensão Apache Tomcat 7.0.57; 

 extensão Axis2 1.6.2; 

 biblioteca extra: 

o Connector/J 5.1.34. 
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FIGURA 10 – TELA INICIAL DO ECLIPSE LUNA PARA O DESENVOLVIMENTO DO WEB SERVICE 

FONTE: O autor (2014) 

 

5.1.3 XAMPP 

 

O XAMPP é um software livre, que consiste principalmente na base de dados 

MySQL, o servidor web Apache e os interpretadores para linguagens de script: PHP 

e Perl. O seu nome prove da junção das iniciais X (significando a referenciando a 

capacidade de poder ser executado em diversos sistemas 

operacionais), Apache, MySQL, PHP e Perl (FIGURA 11). O programa está liberado 

sob a licença GNU e atua como um servidor web livre, capaz de interpretar páginas 

dinâmicas. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Software_livre
http://pt.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
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FIGURA 11 – TELA INICIAL E PAINEL DE CONTROLE DO XAMPP 

FONTE: O autor (2015) 

 

5.1.4 SoapUI 

 

O SoapUI é uma plataforma em código livre, que é utilizada para realizar 

testes entre plataformas distintas, para isso usando o “Simple Object Access Protocol” 

(SOAP). Sua interface é simples e intuitiva, sendo apenas necessário selecionar um 

arquivo com a extensão “.xml”, e a interface demonstrará as suas funções e métodos 

listados (FIGURA 12). 

Com ele, é possível realizar testes relacionados a interação entre o servidor e 

os dispositivos que o acessam. Assim, permitindo localizar erros e bugs com 

antecedência, evitando transtornos. 
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FIGURA 12 – EXEMPLO DA INTERFACE BÁSICA DO SOAPUI 

FONTE: SoapUI (2015) 

 

5.1.5 Bibliotecas e Extensões  

 

5.1.5.1 “Commons IO” 

 

O “Commons IO” é uma biblioteca contendo várias classes e métodos 

direcionados para a manipulação de arquivos. A sua presença nesse trabalho é pela 

necessidade de codificar e decodificar os arquivos, para que possam ser enviados e 

baixados do servidor. Para essa dissertação, a principal classe a ser utilizada é a 

“FileUtil”, sendo esta capaz de “capturar” e reconstruir um arquivo pela sua “uniform 

resource identifier” (URI). As demais classes podem ser observadas na FIGURA 13. 
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FIGURA 13 – CLASSES (E SEUS DETALHES) DA BIBLIOTECA COMMONS IO 

FONTE: APACHE, (2014) 

 

5.1.5.2 KSoap2 

 

O KSoap2 é uma biblioteca que fornece métodos destinados a comunicação 

entre dispositivos Android e “Web Services”, isto pelo SOAP. Suas classes limitam-se 

a fornecer funções de transmissão e recebimento de dados, sendo as principais 

utilizadas para os propósitos visados: 

 “HttpTransportSE”, basicamente cria uma conexão com servidor por uma URL;  

 “SoapObject”, basicamente ele “retém” um método SOAP e seu local de 

armazenamento;  

 “SoapSerializationEnvelope”, carrega um ou mais “SoapObject” os tornando 

passeis de serem transportados pelo “HttpTransportSE”;  

 “SoapPrimitive”, usada para encapsular tipos primitivos, inclusive de formato 

desconhecido pelo sistema. Podendo ser convertidos pelos seus métodos.  

 

5.1.5.3 JAVAMAIL 

 

O principal pacote desse API para a proposta é o “javax.mail”. Ele contém as 

principais classes necessárias para realizar uma conexão com um provedor de e-mail, 

podendo inclusive enviar e-mails diretamente dele, sem precisar realizar uma conexão 
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pessoal e consciente para isso. Dessa forma, é possível criar sistemas com envio de 

e-mail automatizados, agindo como alertas, de acordo com as ações dos usuários.  

 

5.1.5.4 Connector/J 

 

 O Connector/J é uma biblioteca que realiza a conexão do sistema Java, com 

o banco de dados SQL. Permitindo agir como uma forma de interprete e mensageiro 

entre as duas linguagens de programação. Com ela é possível criar a classe “Data 

Access Object” (DAO), tanto nos aplicativo quanto no servidor. Toda a interação 

realizada entre eles precisa ser mediada pelo DAO.  

 

5.1.5.5 Apache Tomcat 

 

O Apache Tomcat é um software livre criado para complementar os servidores 

Java, que implementa as tecnologias Java Servlet e JavaServer Pages. Esse software 

age como uma extensão do servidor, podendo ser definido como um container de 

“servlets”, adicionando a capacidade de interação com os usuários. Isso é possível 

por uma relação ação/reação, criando respostas específicas pelas mensagens 

recebidas por um DAO. 

 

5.2 MÉTODOS  

 

Os métodos desse trabalho foram divididos e realizados pelos seguintes passos:  

 definir quais funções o software deve apresentar; 

 desenvolvimento do “web service”; 

 testes do “web service”; 

 desenvolvimento do aplicativo para Android: 

o diagramação das telas; 

o desenvolvimento das classes e “activities”; 

o testes iniciais; 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Java_Servlet
http://pt.wikipedia.org/wiki/JavaServer_Pages
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5.2.1 Definir quais funções o software deve apresentar 

 

O funcionamento do aplicativo deve fornecer as seguintes funções: 

 criação de usuários, e edição por eles mesmos: inserir dados pessoais, criar 

maneiras mais práticas de recolhimento e armazenamento de informações 

sobre os usuários. Isto permite controlar os dados que eles terão acesso, assim 

como contatá-los quando necessário; 

 criação de projetos: permitir que o gerente de projetos possa criá-los, podendo 

definir características facilitadoras para gerir a comunicação. Desta forma, um 

gerente pode coordenar vários projetos simultaneamente; 

 entrada em projetos: permitir aos “stakeholders” entrarem em projetos já 

existentes, por conta própria. Porém, isso os deixará sem acesso às pastas do 

projeto até serem liberados pelo administrador. Este processo facilita a 

detecção de novos “stakeholders”;  

 permitir que o administrador do projeto possa inserir “stakeholders” nele: a 

capacidade de cadastrar, com os seus devidos acessos, os “stakeholders” em 

seu projeto. Assim os “stakeholders” identificados podem ser adicionados 

antecipadamente, inclusive com os seus arquivos permitidos já acessíveis; 

 catalogar os dados dos “stakeholders”, para facilitar a comunicação: permitir a 

criação de grupos contendo “stakeholders” específicos, para gerenciar as 

mensagens enviadas até eles e uma forma simplificada; 

 permitir aos “stakeholders” acesso aos dados do administrador, para contata-

lo caso haja requisições ou “feedbacks”; 

 ferramentas de comunicação direta ou em maior escala: maneiras de contatar 

as partes interessadas de maneira diversa, para superar limites básicos e 

atender a mais variada demanda;  

 poder remover “stakeholders” do projeto, quando necessário, com o intuito de 

facilitar o gerenciamento e envio de informações; 

 inserir/excluir arquivos no projeto; 

 inserir/excluir pastas para organizá-los, facilitando a organização; 

 emitir alertas aos “stakeholders” quando arquivos forem enviados: contatá-los 

por mais de um meio, automaticamente, evitando o desconhecimento de 

eventuais ações; 
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 emitir alertas ao administrador quando os arquivos forem baixados, informando 

quem e quando baixou: criando assim um registro sobre o recebimento dos 

arquivos, permitindo ao administrador saber o acompanhamento de cada 

usuário sobre os dados e situação do projeto;    

 garantir o acesso aos alertas de maneira diferenciada: superando limites 

momentâneos, como falta de internet ou sinal de celular, por exemplo. 

 permitir que o GP gere gráficos referentes aos downloads realizados pelos 

usuários, tanto com base no arquivo, quanto por um “stakeholder”. Permitindo 

assim acompanhar os interesses e desdém, caso exista, de cada envolvido 

castrado no projeto. 

 

5.2.2 Testes iniciais do projeto 

 

 Para testar as principais funções do aplicativo desenvolvido, antes de aplica-

lo em um projeto real, foram criados dois projetos fictícios, ambos com a mesma 

temática, porém um em Estrutura Analítica do Projeto (EAP) e o outro em Estrutura 

Analítica de Entrega (EAE). Foram testadas em ambas, devido a variação do fluxo de 

informações, para diferentes “stakeholders”, na execução de cada uma delas. Na 

EAP, divide-se o projeto priorizando as suas entregas (PMI, 2013). Enquanto na EAE, 

prioriza-se a conclusão de tarefas semelhantes. A estrutura deles pode ser observada 

na FIGURA 14. 
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FIGURA 14 – PROJETOS PARA TESTES INICIAIS, DESENVOLVIDOS TANTO EM EAP E EAE 

FONTE: O autor (2015) 

 

 Os projetos foram criados usando o mesmo perfil como administrador. Foram 

adicionados nos projetos três perfis para atuarem como “stakeholders”: EMT 1, EMT 

2, EMT 3. Após terem sido adicionados e completado o cadastro depois do 

recebimento do e-mail de confirmação, deu-se início ao envio de arquivos para os 

projetos. Foi atribuído a cada perfil o acesso a pastas diferentes dos demais, todos 

possuindo apenas a pasta “Cronograma” em comum. Dessa maneira, juntos cobriam 

todas as pastas que veem por “default” no aplicativo. Foram enviados uma média de 

vinte arquivos para cada, em momentos e pastas alternadas. Os arquivos fictícios 

variavam dentre contratos de mão de obras, notas fiscais, relatórios de qualidade, 

alterações de planejamento no cronograma e compras de materiais. 

 Realizados os primeiros testes em dois projetos fictícios diferentes e, não 

havendo problemas no funcionamento do aplicativo, pode-se passar para a próxima 

fase de testes, aplicá-lo em um projeto real EAP. A empresa escolhida para o teste foi 

a CIBiogás-ER (FIGURA 15), ou Centro Internacional de Energias Renováveis – 
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CIBiogás. Se trata de uma instituição de direito privado, constituído como Associação 

com fins não econômicos, autonomia administrativa e financeira. É formado por 17 

instituições que desenvolvem e/ou apoiam projetos relacionados às energias 

renováveis, possuindo laboratório de biogás, com onze unidades nacionais de 

demonstração de energias do biogás, em escala real e com uma unidade internacional 

de energias renováveis (CIBIOGÁS, 2015). 

   

FIGURA 15 – SLOGAN DA CIBIOGAS 

FONTE: CIBiogás (2015), adaptado pelo autor 

 

5.2.3 Questionário de avaliação 

 

 Para proceder com a avaliação na empresa selecionada, optou-se por 

elaborar e adaptar um questionário baseado no ISO/IEC 25010 (2011). Tal modelo de 

avaliação direciona-se para atestar as seguintes características: 

 “integridade funcional”: grau com que o software atende às necessidades e 

possui as funções necessárias para o cumprimento dos objetivos e tarefas; 

 “correção funcional”: grau com que o software fornece resultados corretos; 

 “aptidão funcional”: grau com que as funções do software facilitam as 

tarefas dos usuários; 

 “tempo”: a resposta e o tempo de processamento do sistema atende as 

necessidades;  

 “recursos”: grau em que o sistema atende aos requisitos de quantidade e 

tipos de recursos necessários;  



65 

 “capacidade”: limites máximos do sistema são o suficiente; 

 “coexistência”: grau de eficiência do sistema em realizar suas funções em 

outros aplicativos simultaneamente;  

 “interoperabilidade”: grau em que vários sistemas podem trocar 

informações. 

 “reconhecimento de adequação”: os usuários podem reconhecer se o 

sistema é apropriado para eles; 

 “apreensibilidade”: facilidade em que os usuários aprendem usar o sistema; 

 “proteção contra erro”: se o sistema protege os usuários de cometer erros;  

 “operabilidade”: se o sistema tem funções que facilitam a operação; 

 “estética de interface de usuário”: se a interface é agradável;  

 “maturidade”: grau de confiabilidade do sistema sob condições; 

 “tolerância a falhas”: grau em que o sistema funciona conforme o esperado; 

 “recuperabilidade”: grau com que o aplicativo se recupera de falhas e se 

restabelece.  

 “disponibilidade”: se o sistema está acessível quando necessário. 

 “integridade”: se o sistema impede acessos não autorizados;  

 “autenticação”: garantia de identidade; 

 “analisabilidade”: possibilidade de diagnosticar falhas no sistema; 

 “modificabilidade”: possibilidade de modificar o sistema sem gerar defeitos 

ou danificar o produto existente.  

 “modulariadade”: possibilidade de modificar algo sem danificar o restante 

do software;  

 “reusabilidade”: capacidade de reaproveitamento do software;  

 “testabilidade”: capacidade de ser testando e avaliado; 

 “adaptabilidade”: capacidade do software de se adaptar a diferentes 

aplicações.  

Para elaborar o questionário da avaliação do software, foi utilizado o sistema 

de criação de formulários do Google Docs, sendo elaboradas 25 questões objetivas e 

dissertativas. Ao término, é solicitado ao usuário uma nota, entre 1 e 5, referente ao 

desempenho do software. O formulário desenvolvido nessa etapa pode ser 

visualizado no APÊNDICE A. 
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6 ANÁLISE DOS RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 O produto desenvolvido nesta dissertação foi o aplicativo para dispositivos 

móveis Android, denominado “OMNI Report”, que atua como um sistema de 

gerenciamento de arquivos e facilitador de contato entre o gerente de comunicação e 

os “stakeholders” de um projeto. Suas principais funções são o sistema de 

identificação e acessos de usuários, o envio e recebimento de arquivos, 

armazenamento e organização de contatos e dados das partes interessadas, o 

cadastro de “stakeholders” e o sistema de envio automático de mensagens.  

Na FIGURA 16 é apresentado o diagrama UML de caso de uso do software 

desenvolvido. Nele são apresentados os eventos que são acessíveis a todos os 

usuários (verdes), as acessíveis exclusivamente por “stakeholders” (azuis) e pelos 

gerentes (amarelos). Assim como descrito no capítulo anterior, os “stakeholders” 

possuem menos autonomia e funções, isto pelo intuito de evitar problemas como o 

envio inadequado de arquivos, o compartilhamento indevido de informações e o 

acesso a os dados de outros usuários. A elaboração deste diagrama visou facilitar a 

esquematização das funcionalidades do aplicativo, permitindo visualizar como deve 

ser a interação entre os eventos, possibilitando a elaboração de uma interface mais 

objetiva e de fácil compreensão. 

O OMNI Report pode ser instalado em qualquer “smartphone” ou “tablet” que 

possuam o Android 2.2 ou superior. A escolha das versões compatíveis deveu-se pela 

popularidade e a presença de “APIs” úteis para o desenvolvimento do projeto. Uma 

vez instalado, ele permite a comunicação com o banco de dados pela internet, 

possibilitando o desempenho de suas funções. 

 Este capítulo é divido em quatro partes, o desenvolvimento do software, a sua 

demonstração e funções; os resultados obtidos na simulação com os projetos fictícios; 

e por último os testes reais em um projeto na empresa CIBiogás, com a aplicação do 

questionário de avaliação da qualidade. 
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FIGURA 16– DIAGRAMA UML (MODELO CASO DE USO) DO SOFTWARE OMNI REPORT 

FONTE: O autor (2015) 
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6.1 DESENVOLVIMENTO DO WEB SERVICE 

 

O servidor precisa garantir o acesso as informações necessárias para o 

funcionamento correto do aplicativo. Para isso, foram criadas sete tabelas no banco 

de dados (FIGURA 17), com os seguintes objetos: 

 

 

FIGURA 17 – TABELAS DE BANCO DE DADOS DO SERVIDOR SQL 

FONTE: O autor (2014) 

 

 “user”: armazenamento dos dados dos usuários, possuindo uma chave de 

identificação; 

 “report”: armazenamento dos relatórios e identificação de quais projetos e 

pastas pertencem; 

 “projectlist”: armazenamento de projetos e os seus respectivos usuários; 

 “folder”: pastas de organização de cada grupo de relatórios; 

 “project”: armazenamento dos projetos; 

 “response”: histórico de “upload” e “download”; 

 “emailgroup”: grupos de e-mail. 
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Após ser criado o banco de dados SQL, foi criado o DAO para gerir a interação 

com ele. Para isso, foi utilizado o Eclipse Luna, equipado com o Axis2 e o Apache 

Tomcat, sendo utilizada a linguagem de programação Java. Foram desenvolvidos 

todos os métodos necessários para atingir os objetivos desse trabalho, quarenta e 

cinco ao total. O sistema “web service”, com as suas devidas classes, pode ser 

observado na FIGURA 18. 

 

 

FIGURA 18 – WEB SERVICE EM FASE DE DESENVOLVIMENTO 

FONTE: O autor (2015) 

 

6.1.1 Testes do “web servisse” 

 

Para testar se todos os métodos estavam funcionando, utilizou-se o SoapUi. 

Por meio de uma interface simples, pode-se avaliar e conferir o funcionamento de 

todos métodos desenvolvidos anteriormente.  

Como pode ser observado na FIGURA 19, para realizar os testes, basta 

selecionar qual método deseja executar, e substituir as “?” pelos valores que deseja 
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inserir em determinado banco de dados. Após verificar o funcionamento correto do 

servidor e das respectivas operações, passou-se para a fase seguinte. 

 

FIGURA 19 – PLATAFORMA DE TESTES SOAPUI COM OS MÉTODOS DO WE SERVICE 

CARREGADOS 

FONTE: O autor (2014) 

 

6.2 DIAGRAMAÇÃO DAS TELAS DO APLICATIVO ANDROID 

 

A primeira fase da construção do aplicativo foi a diagramação das telas. Para 

isso, foi utilizado o Eclipse IDE cedido diretamente pelo site da Android Developer. A 

API utilizada no design das telas foi o 19 (equivalente ao Android Kit Kat 4.4, que era 

a mais atual quando a diagramação foi feita). A versão mínima do sistema operacional, 

selecionada para poder instalar o aplicativo, foi a 2.2. A escolha se deve por ela ser 

muito popular, podendo ser executada na maioria dos celulares, devido a exigência 

de hardware. O desenvolvimento da tela inicial pode ser observado na FIGURA 20. O 

processo de criação das telas envolve, basicamente, o processo de “puxar e largar”, 

só necessitando de conhecimento técnico para alinha-las corretamente (e, 

posteriormente, na associação dos métodos, dos eventos e no preenchimento de 

“widgets” complexos, como “ListViews”, por exemplo). 
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FIGURA 20 – DESENVOLVIMENTO DA TELA INICIAL DO PROJETO 

FONTE: O autor (2014) 

 

6.3 DESENVOLVIMENTO DAS CLASSES E ACTIVITIES 

 

Assim como no “web service”, o aplicativo precisa dispor de um DAO. Para tal 

finalidade, foi utilizada a biblioteca adicional “koap2-android”. Cada método precisa 

ser utilizado em ambos os softwares, para que a comunicação entre eles ocorra. O 

método de inserir usuário pode ser usado como exemplo, demonstrando o uso do 

“SoapObject” da biblioteca, compondo a “query” do servidor (FIGURA 21).  
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FIGURA 21 – MÉTODOS UTILIZADOS PARA A INSERÇÃO DE USUÁRIOS 

FONTE: O autor (2014) 

 

 Depois de o DAO estar pronto, seguiu-se para as demais funções: 

 “criação de usuário”: em uma tela de cadastramento, podendo ser acessada 

pela tela de “login”, o usuário pode cadastrar os seus dados e passar a utilizar 

o software; 

 “criação de projetos”: logo após realizar o “login”, a primeira tela seguinte é a 

do menu principal, contendo todos os projetos em que o usuário está inserido. 

Nessa mesma tela é possível criar novos projetos, clicando no botão “+”, 

encontrado na parte superiora da tela. O seu nível no projeto é encontrado logo 

abaixo do seu título, sinalizado em azul, para os administradores e em verde, 

para os “stakeholders”. Ainda é possível editar o perfil do usuário, pressionando 

o botão “Menu” do celular. Essa “activity” pode ser observada na FIGURA 22. 
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FIGURA 22 – MENU PRINCIPAL DO APLICATIVO COM DOIS PROJETOS PARA TESTE 

FONTE: O autor (2014) 

 

Ao clicar em projeto, abrirá uma nova “activity”, entrando em um novo menu 

de opções. Nessa nova tela foram definidas as opções referentes ao gerenciamento 

dos “stakeholders”, o registro dos seus dados, os meios de contatá-los, o histórico de 

transferência de arquivos e o armazenamento e o “download” deles. 

 

6.3.1 Inserindo “stakeholders” 

 

O processo de inserção de “stakeholders” pode ser feito de duas maneiras, a 

primeira é quando o próprio “stakeholder” escolhe entrar no projeto, e a segunda, 

quando o administrador do projeto o insere. Em ambos os casos é necessário 

determinar quais pastas de arquivos o novo usuário poderá acessar. Ao entrar na 

seção de relatórios, só está disponível para os “stakeholders” as pastas permitidas a 

eles. Caso o administrador venha a criar novas pastas no futuro, o mesmo deverá 

assinalar o acesso dela nos perfis de cada usuário. O modo de seleção de pastas 

pode ser visualizado na FIGURA 23. 
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FIGURA 23 – MENU DE LIBERAÇÃO DE ACESSO PARA OS STAKEHOLDERS 

FONTE: O autor (2014) 

 

Existem mais algumas diferenças de como os “stakeholders” veem o menu do 

projeto. Primeiramente, existem menos opções, se limitando exclusivamente ao 

acessar os dados do administrador do projeto, ao histórico de “uploads” de relatórios 

e aos relatórios de forma limitada.  

O acesso a apenas os dados do gerente, ao invés de todos os “stakeholders”, 

se deve a necessidade de evitar possíveis transtornos (como o uso indevido dos 

contatos, por exemplo). 

 

6.3.2 Envio de mensagens 

 

O sistema de envio de mensagens para os stakeholders foi feito com três 

métodos principais: 

 enviar e-mail para todos os stakeholders; 

 enviar e-mail para um grupo de e-mails; 

 mandar SMS para todos os stakeholders. 

Para enviar e-mails utilizando o sistema operacional Android, utilizou-se o 

“Intent.ACTION_SEND”. Combinando com o método de coleta dos e-mails de todos 

stakeholders, ou com o de grupos deles, e com o método “Intent.EXTRA_EMAIL”, ele 
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abre instantaneamente a janela de escolha para selecionar um serviço de e-mail, para 

que assim complete a ação. Ao selecionar um, abrirá a “activity” de envio de e-mails 

do aplicativo escolhido, e todos os endereços de e-mails dos “stakeholders” de 

interesse estarão como destinatários. A criação de grupos é acessada pela mesma 

tela, por meio do botão “Novo Grupo”, o qual abria uma nova “activity” para completar 

a ação. Também estão lá os botões para atualizar grupos e excluí-los. 

O sistema de envio de SMS segue o mesmo princípio, mas usa-se o 

“Intent.ACTION_SENDTO”. Ele abrirá, para seleção, os serviços de envios de 

mensagens, e posteriormente a mensagem para a edição com os “stakeholders” como 

destinatários.  

As escolhas dos meios de comunicação se deram pela simplicidade, não 

sendo a pretensão de esse trabalho competir com os principais aplicativos de 

comunicação e envio de mensagens da atualidade. Sendo assim, o foco foi se aliar a 

eles e utilizá-los, ao invés de criar mais uma forma alternativa de enviar mensagens, 

utilizando ainda mais os recursos do aparelho.  

 

6.3.3 Relatórios 

 

 O procedimento de acesso e edição dos relatórios se faz em duas telas 

principais. A primeira, consiste em uma “activity” contendo as pastas, sendo 

preenchido uma “ListView” com elas. Além disso, contém os métodos de edição e 

criação delas (versão de administrador). Já na segunda tela, estão dispostos os 

arquivos referentes a pasta selecionada, além dos métodos de “download”, envio e 

exclusão de relatório (os dois últimos apenas na versão de administrador). As 

configurações do servidor permitem apenas o envio de arquivos em formato PDF, 

menores do que 64 MB. A escolha de tal volume máximo se deu pelo intuito de não 

precisar, necessariamente, de internet WI-FI, facilitando para internet móveis de 

menor velocidade. 

 Com o uso da biblioteca adicional JavaMail, foi criado um sistema de envio de 

e-mails automatizado. Esse processo utiliza um e-mail padrão do projeto, que quando 

um usuário baixa ou envia um arquivo, envia mensagens pré-definidas por correio 

eletrônico para o administrador ou “stakeholders”, respectivamente. O propósito desse 

procedimento é informar as ações que estão acontecendo, advertindo a quem 

interessa. No ato de enviar algum arquivo, além de serem enviados e-mails para os 
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“stakeholders”, também são enviadas SMS de forma automática para ele. Isso para 

atenuar os riscos das partes interessadas não receberem nenhuma notificação, 

quando acontecer. O envio de SMS de maneira oculta, é possível graças a classe 

“SmsManager”. Dadas 48 horas de envio do arquivo, caso um usuário não tenha 

realizado o download, será enviado novamente um aviso por e-mail, solicitando-o que 

faça o “download” do arquivo. 

 Ao baixar um arquivo pela primeira vez, é criada uma pasta na raiz da 

memória principal do dispositivo. O nome dela é o título do aplicativo, dentro dela 

haverá uma pasta para cada projeto do usuário, a partir do momento em que um 

arquivo for baixado. Em caso de baixar um arquivo pela segunda vez, será aberto o 

arquivo contido na pasta, ao invés de realizar o “download” novamente. 

 No início de cada mês é disponibilizado um relatório para o administrador, 

constando o histórico de cada usuário e sua interação com os arquivos do projeto 

gerenciado. Esse relatório pode ser enviado para o e-mail dele, caso haja interesse. 

 

6.4 DEMONSTRAÇÃO DO OMNI REPORT 

 

 Nesse capítulo foram apresentadas as principais funções do OMNI Report, 

divididas em “login”, cadastro de novos projetos, acesso a dados de outros usuários, 

cadastro de “stakeholders”, envio de mensagens e envio e recebimento de arquivos. 

Para isso, foram utilizados “Print Screens”, retirados durante a execução do software 

no emulador fornecido pelo Android SDK. 

 Na FIGURA 24 estão apresentadas as telas iniciais do aplicativo, sendo a 

FIGURA 24a a tela de “login”, aonde também é possível acessar as outras duas telas 

a direita, o cadastro de novo usuário (FIGURA 24b) e o sistema de recuperação de 

senha (FIGURA 24c). No cadastro, são exigidos os dados para o contato e uma senha 

de mínimo, oito caracteres. Caso alguma informação esteja incorreta, o sistema 

gerará um alerta, que avisará o erro ao usuário. Caso o usuário tenha perdido a sua 

senha, basta acessar a tela de recuperação e inserir o seu e-mail. Em pouco 

segundos, receberá um e-mail contendo uma nova senha temporária, sendo exigido 

a troca ao acessar o programa posteriormente.    
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FIGURA 24 – TELAS DO APLICATIVO PARA LOGIN, CADASTRO E RECUPERAÇÃO DE SENHA 

FONTE: O autor (2015) 

 

 Na FIGURA 25a é apresentado o menu principal, onde é possível visualizar 

todos os projetos em que o usuário está inserido, diferenciando-o como administrador 

(em azul) ou “stakeholder” (em verde). Para adicionar um novo projeto, se deve clicar 

no botão com o símbolo “+”, localizado no canto superior direito, abrindo um menu de 

opções (FIGURA 25b), onde é possível escolher entrar em um projeto ou criar um 

novo (FIGURA 25c). 

 

FIGURA 25 – TELAS DO MENU PRINCIPAL E ENTRADA OU CRIAÇÃO DE PROJETOS, DO 

APLICATIVO 

FONTE: O autor (2015) 
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Na FIGURA 26 constam os menus de opções de cada projeto, sendo, o da 

esquerda, a versão do administrador, e o da direita a do “stakeholder”. A principal 

diferença está no acesso de informações dos outros usuários e no envio de 

mensagens, sendo que as partes interessadas só possuem acesso para contatar o 

gerente. Na FIGURA 27 é possível ver as demais restrições nas funções de interação 

com os outros usuários, para cada nível de acesso.  

 

 

FIGURA 26 – TELAS DA VERSÃO DE ADMISTRADOR (ESQUERDA) E STAKEHOLDER (DIREITA) 

DO MENU DOS PROJETOS 

FONTE: O autor (2015) 

 

 

FIGURA 27 – TELAS DA VERSÃO DE ADMISTRADOR (ESQUERDA) E STAKEHOLDER (DIREITA) 

PARA ACESSO DE DADOS PARA CONTATO 

FONTE: O autor (2015) 
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 Na FIGURA 28, é mostrado o processo de adição de um novo “stakeholder”, 

feito por um perfil de administrador. Para isso, necessita-se apenas clicar no botão 

“+”, na tela acessada, pelo botão “Stakeholders” do menu dos projetos, informar o e-

mail do usuário que deseja cadastrar (FIGURA 28b), e quais as pastas de arquivos 

ele poderá acessar (FIGURA 28c). Na FIGURA 29, são apresentadas as telas onde 

pode-se enviar mensagens e/ou criar grupos de e-mails contendo os “stakeholders”. 

Basta clicar em uma das opções e, automaticamente será redirecionado para 

selecionar o gerenciador de mensagens adequado. Para criar um grupo, basta entrar 

na opção desejada, escolher um nome e selecionar os usuários do projeto que deseja 

adicionar a ele. 

 

 

FIGURA 28 – TELAS PARA ADICIONAR UM NOVO STAKEHOLDER EM UM PROJETO 

FONTE: O autor (2015) 

 

 Na FIGURA 30 são exibidos os sistemas de criação/exclusão de pasta e 

envio/recebimento de arquivos. Somente o administrador tem acesso as funções de 

adicionar ou excluir algo nessa seção. Os itens em amarelo representam as pastas 

(FIGURA 30a), onde são armazenados os arquivos (FIGURA 30b). Essa versão do 

software aceita, exclusivamente, arquivos com a extensão “.pdf”. Para adicionar um 

arquivo, basta pressionar o botão “+”, digitar o nome desejado, buscar em seus 

diretórios o arquivo de interesse e clicar em “Add” (FIGURA 30c). Todos os arquivos 

baixados vão para uma pasta criada na raiz do dispositivo, com o nome do “Project 

Omniscience”. 

a

 

b

 

c
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FIGURA 29 – TELAS PARA O ENVIO DE MENSAGENS NO APLICATIVO 

FONTE: O autor (2015) 

 

 

FIGURA 30 – GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS 

FONTE: O autor (2015) 

 

6.5 SIMULAÇÃO NOS PROJETOS FICTÍCIOS  

 

Como descrito no capítulo 5.2.2, foram criados dois projetos fictícios no 

aplicativo, com o intuito de testar o funcionamento das operações básicas do software. 

Após seguir a metodologia descrita anteriormente, pode-se observar os cadastros 

a

 

b

 

c
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realizados, apresentados na FIGURA 31. A esquerda pode-se ver os dois projetos 

cadastrados no sistema; já a direita, os “stakeholders” cadastrados. Uma vez que 

seguiu-se métodos similares nesse processo, a imagem à direita é idêntica em ambos. 

 

 

FIGURA 31 – PROJETOS NO MENU PRINCIPAL E SEUS STAKEHOLDERS 

FONTE: O autor (2015) 

 

Os “stakeholders” foram divididos em diferentes combinações de grupos de 

e-mails, possibilitando assim testar o sistema de gerenciamento de contatos. Todos 

os sistemas de envio de mensagens funcionaram, assim como o redirecionamento 

para os outros softwares de gerenciamento de mensagens. 

 Assim que cada arquivo foi enviado, foram recebidas as mensagens 

referentes a essas ações. O mesmo ocorreu para cada vez que um dos “stakeholders” 

dos projetos realizavam um download, deixando gravado no histórico os momentos 

exatos de quando foram baixados (FIGURA 32). 
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FIGURA 32 – HISTÓRICO DE DOWNLOADS 

FONTE: O autor (2015) 

 

Uma vez testadas as funções básicas do aplicativo, pôde-se prosseguir com 

o teste prático em um projeto da CIBiogás, sendo aplicado o questionário de 

satisfação. Pelo questionário, é possível avaliar as mudanças necessárias que 

precisam ser efetuadas no software, além de levantar possíveis implementações para 

serem realizadas no futuro. 

 

6.6 TESTE EM PROJETO REAL 

 

 Os testes foram aplicados a uma equipe de cinco pessoas, sendo estes quatro 

engenheiros e um administrador, gerente de projetos. Após a instalação do software 

nos cinco dispositivos portáteis Android pertencentes a equipe, o software foi testado 

por um mês. Ao término dos deste período, foi aplicado o questionário aos 

participantes. O quadro, contendo todas as respostas individuais de cada participante 

pode, ser visto no APÊNDICE B.  

 Na FIGURA 33 são apresentados, parcialmente, os dados obtidos com a ficha 

de avalição. Por meio dos gráficos 1, 2, 3 e 4 verificou-se que foi possível a instalação 

e uso do aplicativo, uma vez que todos os usuários conseguiram se cadastrar e 

atestaram o funcionamento correto do software. Nos gráficos 5, 6 e 8 é relatada a 

satisfação pelas principais funcionalidades do sistema, só havendo sido relatada a 



83 

insatisfação em relação ao sistema de envios de SMS (gráfico 7). Quando indagados 

sobre o porquê, os participantes que não ficaram satisfeitos alegaram que o motivo 

seria a falta de controle sobre esse sistema, que é involuntário quando executado para 

avisar o envio de um arquivo. 

 

 

FIGURA 33 – CONJUNTO I DE GRÁFICOS REFERENTES AOS RESULTADOS OBTIDOS DO 

QUESTIONÁRIO APLICADO AO TÉRMINO DO TESTE 

FONTE: O autor (2015) 
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 Por meio dos gráficos 1 e 2 (FIGURA 34) foi evidenciado a funcionalidade do 

software, já pelo gráfico 3 revelou-se a pouca utilidade no projeto testado. Tal 

característica pode ser explicada pelo fato de que o projeto possuía poucos membros. 

Desta forma, o trabalho extra causado pelo uso do software não é tão compensador, 

uma vez que é mais dispendioso do que outras maneiras de comunicação e envio de 

arquivos, como e-mails, por exemplo. 

 

 

FIGURA 34 – CONJUNTO II DE GRÁFICOS REFERENTES AOS RESULTADOS OBTIDOS DO 

QUESTIONÁRIO APLICADO AO TÉRMINO DO TESTE 

FONTE: O autor (2015) 
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 Pelos gráficos 4 e 5 é possível perceber a presença de erros na execução do 

código do software, como lentidão, por exemplo. Todavia, tais ocorrências são 

comuns em testes iniciais, desde que em baixas quantidades. Por meio dos gráficos 

6 e 7, foram avaliadas as duas funções exclusivas para administradores de projetos, 

sendo positivamente. O sistema de envio de e-mail para grupos facilitou a 

disseminação de informações para os devidos interessados, de uma maneira 

simplificada e acessível a todos. Foi apontado apenas que os e-mails deveriam ser 

acumulados para um único e-mail diário, ou, caso o “stakeholder” opte, por um e-mail 

semanal. Desta forma, evitaria a poluição visual na “caixa de entrada”, como também 

o desconformo de receber muitos alertas em um pequeno espaço de tempo. A 

capacidade do GP de adicionar os “stakeholders”, facilitou a entrada deles no projeto. 

Só houve um apontamento, de que em projetos com um grande número de 

“stakeholders”, a adição deveria ser feita pelos próprios, ou por uma pessoa 

designada para esta função. Não foram encontradas falhas de segurança no aplicativo 

(gráfico 8), como um “stakeholder” acessar informações das quais ele não poderia, 

por exemplo. 

 Na FIGURA 35, foi relatada lentidão durante a execução do aplicativo (gráfico 

1). Tal ocorrido, foi resultado da comunicação com o servidor que, por utilizar uma 

internet doméstica, tem uma velocidade de “upload” abaixo das apropriadas para este 

fim. Por outro lado, a geração de gráficos e os outros recursos do aplicativo foram 

satisfatórios (gráficos 2 e 3). Os gráficos gerados permitiram acompanhar tanto o que 

foi baixado pelos “stakeholders”, quanto o que cada um baixou, ou deixou de baixar. 

Desta forma, permitiu acompanhar as atenções que cada participante dava aos 

arquivos compartilhados e, também, verificar de maneira quantitativa os “downloads” 

efetuados de cada arquivo. Assim o GP pode cobrar a atenção de cada “stakeholder” 

individualmente, quando eles não estão acompanhando os acontecimentos no projeto. 

Para isso, o GP pode utilizar o recurso de reenviar os alertas de “uploads” para todos 

os usuários (que acessam o arquivo), ou enviar uma mensagem para um “stakeholder” 

em específico, podendo receber o “feedback” do motivo de sua ausência. Por fim, os 

participantes avaliaram o software com uma nota de 0 a 5, indo de péssimo a ótimo, 

respectivamente. A média avaliativa final foi de 4,6.  
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FIGURA 35 – CONJUNTO III DE GRÁFICOS REFERENTES AOS RESULTADOS OBTIDOS DO 

QUESTIONÁRIO APLICADO AO TÉRMINO DO TESTE 

FONTE: O autor (2015) 

 

 Como sugestões, foram descritas na última pergunta do questionário alguns 

levantamentos, que foram discutidos a seguir: 

 “melhorar a velocidade de funcionamento”. Esta lentidão foi causada pela 

interação com o servidor, sendo resolvida com o uso de um servidor comercial; 

 “versão dedicada para “tablets””, adaptando os recursos visuais para telas 

maiores que 7”. Essa característica poderia otimizar o uso do aplicativo em 

“tablets” pois, uma vez que possuem telas maiores, poderiam ser adicionadas 

mais funções e recursos visuais em uma única tela. Devido à natureza desse 

trabalho, não foram criadas versões dos elementos visuais para diferentes 

tamanhos de tela, uma vez que consumiria muito tempo, podendo desviar a 

atenção nos principais objetivos; 

 “geração de relatórios mensais”, para serem assinados pelos participantes do 

projeto. Com isto, poderia ser registrado desempenho individual de cada 

“stakeholder”, com sua ciência, permitindo que o mesmo se atentasse ao seu 

distanciamento do projeto (caso haja) e se disciplinasse. Esta ação também 

permitiria ter mais uma alternativa para receber os “feedbacks”, permitindo aos 

“stakeholders” justificarem-se, ou requisitarem novas informações (como 

também deixar de recebê-las); 



87 

 “cadastramento de pessoas responsáveis pelo envio de materiais”, autorizados 

pelo GP. A designação de uma pessoa responsável pela gestão da 

comunicação permitiria, entre outras vantagens, que o GP acompanhasse com 

mais atenção outras áreas do projeto. Esta função também não foi incluída 

previamente por questão do tempo reduzido; 

 “personalização do aplicativo”, permitindo reduzir a poluição visual, e facilitando 

aos usuários a acessarem funções de seus interesses; 

 “adicionar função de impressão de arquivos”. Isto facilitaria a leitura, 

principalmente para pessoas com dispositivos com telas pequenas. Por outro 

lado, poderia atuar com um incentivo ao desperdício de papel, um problema 

que pode ser resolvido com a leitura direta nos dispositivos. Esta função 

poderia ser aplicada de uma maneira mais sustentável, caso fosse exclusiva 

nos relatórios gerados pelo aplicativo; 

 “elaborar uma versão para IOS e Windows”, permitindo atingir um número 

maior de “stakeholders”. Apesar de a maioria dos usuários de dispositivos 

móveis utilizar o Android, o percentual dos usuários de outros sistemas 

operacionais é impactante, principalmente em grupos grandes de 

“stakeholders”. Como a proposta foi atingir o maior número possível de partes 

interessadas, a necessidade de disponibilizar o aplicativo para outras 

plataformas foi evidenciada; 

 “testar, novamente, em projetos maiores”. Como o aplicativo foi testado em um 

projeto um grupo pequeno (com menos de 10 pessoas envolvidas), não foi 

possível identificar potenciais problemas que poderiam ocorrer eventualmente 

em grupos maiores; 

 “geração de arquivo com todos os documentos de um projeto ao seu término”. 

Com a intenção de arquivar todos os documentos de um projeto, como também 

os dados gerados pelo aplicativo. Assim, facilitaria a análise do projeto após o 

seu término, gerando um único documento contendo os dados agrupados em 

suas respectivas categorias, contando informações sobre os acessos 

efetuados em cada. Desta forma, permitiria o uso da experiência obtida em 

futuros projetos, para identificar as necessidades de informação de cada um.  

 



88 

7 CONCLUSÕES 

 

 Neste trabalho foi desenvolvido um aplicativo para dispositivos Android, assim 

como a sua metodologia, para atuar no gerenciamento de comunicação em projetos. 

Seu uso permite, entre outras funções: a criação de projetos; a catalogação de 

“stakeholders” e sua divisão em grupos; o envio de mensagens entre os gerentes dos 

projetos e os “stakeholders”; a disponibilização de arquivos e, posteriormente, 

acompanhar os “downloads”, realizados ou não, pelos participantes dos projetos, 

através de gráficos. 

 Após realizadas as pesquisas bibliográficas, pode-se verificar como o 

gerenciamento de projetos é uma atividade antiga, podendo ser aplicado em diversos 

seguimentos; assim como a importância da comunicação em projetos, sendo 

imprescindível a sua boa execução para atingir o êxito dos empreendimentos em 

questão. Os dispositivos móveis podem atuar como agentes facilitadores, uma vez 

que são amplamente utilizados, com um número de usuários que cresce a cada ano. 

Dentre os sistemas operacionais, o mais utilizado nos aparelhos é o Android, sendo 

estruturado com base no Linux e a programação de seus aplicativos em Java.  

 Analisando alguns dos aplicativos para o gerenciamento de projetos, 

constatou-se o interesse de suas empresas em dar autonomia as versões portáteis 

de seus softwares. Contudo, alguns deles são apenas um complemento, sendo 

necessário utilizá-los em conjunto com as versões para “desktops”, para que assim 

disponham de todas as funções para o gerenciamento. Do ponto de vista da 

comunicação em projetos, todos apresentaram funções para tal. Contudo, nenhum 

deles apresentaram ferramentas específicas e direcionadas para o acompanhamento 

do recebimento dos arquivos, por parte dos “stakeholders”; assim como maneiras de 

analisar quantitativamente suas ações em relação a isto.         

 Com base nas pesquisas feitas, foi elaborada a metodologia com que o 

aplicativo deveria atuar. Isto é, focando nas dificuldades levantadas para o 

gerenciamento da comunicação em projetos, assim como suprir as características 

ausentes nos aplicativos avaliados para o desempenho desta função. O 

desenvolvimento do aplicativo foi feito com a IDE Eclipse, combinada com o Android 

SDK, ambos adquiridos juntos através do site oficial do Android Developer.  

 Os testes com projetos fictícios permitiram avaliar as funções básicas do 

aplicativo, comprovando o seu funcionamento e a facilidade de seu uso, uma vez que 
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foi necessário pouco tempo para a criação dos projetos; para o cadastro de 

“stakeholders” e os demais dados para suplementá-los. Realizada esta fase, passou-

se para o teste em um projeto real. Por meio deste, avaliou-se o funcionamento do 

software e seus recursos, permitindo comprovar sua eficácia e levantar sugestões 

para aprimorá-lo. Todavia, revelou-se a necessidade de testá-lo em um projeto com 

um maior número de participantes; e a adaptação do software para outros sistemas 

operacionais, visando facilitar a acessibilidade. 

 Conclui-se que, apesar dos obstáculos encontrados no gerenciamento de 

comunicação em projetos, ele pode ser facilitado com o uso de metodologias e de 

ferramentas adequadas. Por meio do aplicativo desenvolvido, foi possível atestar, no 

sentido de autonomia, o potencial dos dispositivos móveis, uma vez que sua atuação 

consiste, exclusivamente, no largo uso deste gênero de aparelhos. Contudo, para a 

comunicação atingir o maior número possível de indivíduos, é importante que sejam 

considerados, durante o planejamento da comunicação, todas as plataformas e 

diferentes dispositivos utilizados pelos “stakeholders”. 
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8 TRABALHOS FUTUROS 

 

Como sugestão para trabalhos futuros, recomenda-se o desenvolvimento de 

novos aplicativos para outras áreas do gerenciamento de projetos, propiciando uma 

maior independência dos dispositivos móveis (uma vez que eles têm sido apenas uma 

extensão dos “softwares” para “desktops”); assim como o estudo e melhoria dos 

processos sistematizados da gestão da comunicação em projetos, permitindo a 

elaboração de um modelo mais eficiente. 
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