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RESUMO 

 

 

A crise financeira que chegou ao nosso País em 2016 fez com que o ano 

apresentasse um PIB negativo de 3,6%. Com o agravamento da crise financeira no 

Brasil, o índice de desemprego atingiu, no primeiro trimestre de 2017, um pico de 

13,7%, um número superior a 14 milhões de pessoas segundo dados do IBGE. Fez-

se necessário a criação de um aplicativo para tentar amenizar esse impacto na vida 

dos brasileiros. O EasyContract, de uma forma sucinta, é um Aplicativo que permite 

a mediação entre trabalhadores que oferecem serviços autônomos, com ênfase 

domiciliar e clientes com necessidade desses serviços, de uma forma rápida e 

prática. Assim, você pode encontrar um profissional, próximo a sua localidade, 

específico para um determinado serviço dentro de sua casa. 

 

 

Palavras-chave: Autônomo, Cliente, Intermediação 



 

ABSTRACT 

 
 

The financial crisis that reached our country in 2016 meant that the year had a 

negative GDP of 3.6%. With the worsening of the financial crisis in Brazil, the 

unemployment rate reached a peak of 13.7% in the first quarter of 2017, a figure that 

exceeds 14 million people, according to IBGE data. It was necessary to create an 

application to try to mitigate this impact in the life of Brazilians. EasyContract, in a 

succinct way, is an Application that allows mediation between workers offering 

autonomous, home-based services and clients in need of these services, in a quick 

and practical way. Thus, you can find a professional near your specific location for a 

particular service within your home. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A ideia surgiu com a situação em que o Brasil se encontra, em uma 

grande crise econômica, onde os mais prejudicados foram os trabalhadores. Nosso 

grupo, formado por quatro integrantes, Andrews, Gustavo, Leonardo e Rafael, entrou 

em um consenso sobre criar algo para amenizar esse problema. Foi nesse contexto 

que se deu início ao desenvolvimento do EasyContract, um aplicativo que visa 

intermediar autônomo e cliente. 

Após algumas pesquisas de campo, se constatou que encontrar 

profissionais qualificados para reformas domiciliares em geral é um empecilho na 

vida das pessoas. Principalmente para, mulheres que moram sozinhas, idosos, ou 

mesmo quem não possui técnicas e ferramentas apropriadas para determinada 

tarefa dentro de casa. Muitas vezes precisam de um serviço de urgência, como: 

troca de encanamento que está causando infiltração, troca de algumas telhas ao 

caso de danificação com uma forte chuva ou até mesmo a simples troca de 

resistência em chuveiro. Essas são situações nas quais a solução tem de ser feita o 

mais rápido possível, caso contrário, o prejuízo pode ser ainda maior. Com a 

quantidade de compromissos que os brasileiros possuem atualmente, praticamente 

não há tempo para resolver esses problemas. Contudo, com o desenvolvimento de 

um app para otimizar a busca de um profissional, esses empecilhos podem ser 

minimizados.  

Por outro lado, para o trabalhador qualificado não é diferente, encontra 

problemas ao divulgar seu serviço, em alguns casos é apenas realizado através de 

conhecidos, ou seja, “de boca em boca”. Muitas vezes se desloca a grandes 

distâncias com ferramentas pesadas ao encontrar um serviço e perde muito dinheiro 

e tempo nessa mobilidade. Com o aplicativo, ele poderá encontrar trabalhos perto de 

sua residência e fazer sua propaganda em uma ferramenta tecnológica moderna e 

abrangente como um aplicativo. 

 Existem sites similares disponíveis no mercado como o Marido de 

Aluguel, por exemplo, entretanto, após pesquisas na internet, foi possível determinar 

que além de escassos, os comentários acerca desses apps eram negativos pela 

limitação de ferramentas. Foi então que o grupo decidiu, ao analisar os pedidos dos 

usuários, procurar sanar essas exigências, de modo que o novo app se tornasse 

mais completo e agradável. O aplicativo traz algumas novidades, como a integração 
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com o Google Maps, Chat, sistema de avaliação e comentários para que o cliente se 

certifique sobre a confiabilidade do autônomo contratado, tornando o aplicativo um 

ambiente mais seguro para quem contrata.  

Ferramentas como essas tornam o App ainda mais prático e rápido em 

relação aos disponíveis no mercado. O cliente poderá encontrar um profissional 

rapidamente e próximo a sua localidade, até mesmo para aquele serviço mais 

específico, como por exemplo, reforma de forro, reparo de jardim ou trabalho de 

texturas em paredes, serviços que não se encontram profissionais qualificados 

facilmente hoje em dia. 

Desses fatos conclui-se que, a casa de todos é uma “caixinha de 

surpresas”, isto é, nunca se sabe quando e onde um problema se apresentará, e 

quando surgem, não há tempo, conhecimento ou ferramentas hábeis para resolvê-

los, o que leva o cliente a buscar um profissional qualificado para esses serviços, no 

entanto, essa busca, muitas vezes é demorada e insatisfatória. Contudo, o app pode 

minimizar todos esses problemas. Vantagens como essas fazem com que o 

aplicativo se torne de grande valia para os “dois lados”, autônomo e cliente.  

 

 

TEMA E DELIMITAÇÃO 

 

O projeto se enquadra no tema que diz respeito a prestação de serviços 

autônomos, especificamente na área de serviços residenciais. Pensado 

principalmente em dois grupos de pessoas, aqueles que se encaixam como 

prestadores de serviços e aos contratantes.  

Em relação aos prestadores de serviços, são pessoas que, em tamanha 

crise que o país se encontra, necessitam de renda extra, não conseguem divulgar 

seus serviços com facilidade ou não possuem conhecimentos hábeis para manusear 

ferramentas tecnológicas mais complexas para beneficiá-las, como por exemplo, 

desenvolver um site para realizar essas propagandas. 

Já os contratantes, são indivíduos que, ao necessitarem de serviços 

dentro de vossas casas, sejam eles: reformas estruturais, reparos na parte elétrica, 

hidráulica ou até mesmo na jardinagem, não conseguem encontrar profissionais 

adequados em um curto intervalo de tempo. 
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 É pensando nesses usuários que se procurou projetar um aplicativo 

simples e de fácil manejo, para que desse modo, o autônomo consiga fazer a 

propaganda de seu trabalho sem dificuldades e que o contratante, analogamente, 

localize o profissional que necessita sem maiores problemas. 

 

Problemas 

 

Com a proposta de desenvolver-se um projeto na área de TI, as 

circunstâncias apresentadas foi um cenário cheio de problemas, nos mais variados 

âmbitos, o coletivo procurou, através da união, se esforçar para que esses 

contratempos fossem amenizados, dentre os principais tópicos estão:  

 

 Elaborar uma solução para atenuar a situação brasileira atual, isto 

é, explorar dentro da informática um caminho para reduzir as 

consequências da crise financeira que cercou a Nação nos últimos 

anos.  

 

 Elaborar uma solução para que qualquer cidadão possa encontrar 

profissionais como pedreiros, eletricistas, gesseiros, azulejistas 

dentre outros que, por sua vez, fornecem serviços domiciliares. De 

maneira que essa mediação autônomo/cliente seja rápida, prática, 

simples, segura e o mais completa possível. 

 

 Conseguir desenvolver um aplicativo dentro do tempo pré-

determinado e adotar as ferramentas tecnológicas mais 

aplausíveis, para que a entrega do TCC esteja dentro do prazo 

estipulado pelos docentes. 

 

  Colocar em prática todo conhecimento prévio adquirido ao longo 

do curso, ou seja, agregar o estudo obtido em todas as matérias de 

programação, banco de dados e documentação em apenas um 

projeto. 
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  Administrar as tarefas e dividi-las aos integrantes de modo que 

cada um trabalhasse encima daquilo que mais estava familiarizado 

e que, dentro de suas habilidades, bem lhe agradasse.  

 

  Construir um aplicativo cujas ferramentas fossem diferenciáveis 

em relação às já presentes no mercado, para que dessa forma, o 

EasyContract fosse um forte competidor com possíveis 

concorrentes. 

 

Após o início do desenvolvimento, outros problemas surgiram: 

 

 Dominar todas as ferramentas tecnológicas que seriam operadas 

no desenvolvimento, mesmo aquelas que não se tinham 

conhecimentos prévios. 

 

 Integrar o Banco de Dados com o Android Studio. 

 
 

 Entrar em um consenso sobre opiniões diferentes dentro da 

equipe, como por exemplo, logo, slogan, atribuições, design, 

funções, conceitos, cargos, funções e até mesmo a ideia principal. 

 

Objetivos Gerais  

 

 Dentre os objetivos gerais do projeto estão: Desenvolver uma aplicação 

para aumentar a qualidade de vida dos brasileiros, minimizar os efeitos decorrentes 

da crise, melhorar a economia do País, facilitar a mobilidade e, analogamente, 

economizar tempo dos usuários. 

 

Objetivos Específicos 

 

Em relação à ideia: Facilitar a busca de profissionais em escassez, ou 

seja, aqueles que oferecem serviços residenciais e de pouca demanda, agilizar a 
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comunicação entre clientes e autônomos. Além de permitir, maior mobilidade para o 

autônomo, renda extra e o livre arbítrio para que dessa forma o cliente selecionar um 

profissional cujos serviços serão apresentados em fotos antecipadamente. 

Em relação ao grupo:  adquirir novos conhecimentos na área da 

tecnologia da informação e fortalecer os conhecimentos adquiridos previamente ao 

longo do curso. 

 

 

JUSTIFICATIVA  

 

Os motivos principais pelos quais o tema foi escolhido são: crise 

financeira e escassez em que o mercado se encontra de um aplicativo prático para 

esse tipo de intermediação autônomo/cliente, principalmente em relação a serviços 

domiciliares. 

No período entre 2016 e 2018 o País entrou em uma crise na qual muitos 

trabalhadores foram vítimas de cortes em massa, com essas demissões, diversas 

famílias brasileiras foram afetadas, as condições financeiras e a qualidade de vida 

dessas pessoas foram afetadas, isso fez com que esses desempregados 

procurassem renda complementar, na maioria dos casos, o trabalho informal, como 

o trabalho autônomo foi uma saída.  

Muitas pessoas têm dificuldade de encontrar profissionais para reforma, 

por exemplo, onde muitos profissionais estão envolvidos em um curto período de 

tempo, foi pensando nisso que se procurou desenvolver um app que economizasse 

tempo para essas contratações.  

Por outro lado, o autônomo também encontra um empecilho quando o 

assunto é divulgar seu serviço, esse fato levou o grupo a pensar em uma solução 

para auxiliá-lo.  

Outro ponto importante foi o agravamento da crise financeira, com ela, o 

número de pessoas procurando “complemento de renda” aumentou 

consideravelmente nos últimos anos, esses autônomos precisavam de um meio para 

divulgar seu serviço.  

 

 



14 

 

METODOLOGIA 

 
 

O grupo optou por realizar pesquisas de campo de forma descritiva, ou 

seja, procurando entender a situação das pessoas entrevistadas e relacionar com 

variáveis. Conversamos tanto com clientes, como também com autônomos, por 

estes estarem diretamente relacionados ao contexto do aplicativo. 

As pesquisas foram realizadas tanto com fontes primárias, como fontes 

secundárias. Em relação às fontes primárias, os questionários se sucederam com 

pessoas desconhecidas e parentes dos próprios integrantes do grupo, ou seja, 

apenas com familiares foi possível encontrar pessoas que se enquadram não 

apenas como cliente, mas como também como autônomos. Comprovando a 

abrangência de pessoas que o aplicativo atinge. Além de entrevistas com parentes, 

as pesquisas de campo também foram realizadas em lugares movimentados, assim, 

as chances de encontrar autônomos foram maiores, pois como cliente qualquer 

pessoa se enquadra. 

Já em relação às fontes secundárias, diversas pesquisas na internet 

foram efetuadas, consultou-se sites com artigos científicos e de informações 

tecnológicas, para que dessa forma fosse possível entender os principais pontos que 

os usuários requeriam com a ideia de intermediação entre eles e os profissionais. 

Nessas buscas exploratórias, foi possível compreender melhor a situação do país, 

causas e consequências da crise levou o grupo a   

Realizando entrevistas com “clientes”, foram feitas perguntas como: Tem 

dificuldade em achar profissionais como pedreiros, jardineiros, domésticas entre 

outros? Você recebe o orçamento rapidamente?  Já teve problemas com o 

orçamento ou a qualidade do serviço? Gostaria de ver fotos do serviço de quem 

você contrata antecipadamente? Em seguida as perguntas feitas foram: você 

acharia útil um App para fazer essa intermediação? Você utilizaria o aplicativo caso 

seja gratuito? Entre outras.  

Já com “autônomos”, foram feitas perguntas do tipo: Encontra clientes 

próximos a sua residência? Encontra serviços com facilidade? A crise te afetou 

financeiramente? Entre outras perguntas, algumas, semelhantes aquelas feitas aos 

clientes.  Em seguida foram feitas perguntas: você utilizaria o app? Você acha que o 

número de seus clientes aumentaria? Entre outras. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Para fundamentação do projeto, foram necessárias diversas bases 

teóricas, dentre elas estão: livros, artigos, resenhas e revistas científicas. 

Um dos autores envolvidos e de essencial importância para o 

desenvolvimento da ideia foi Victor Monteiro, através de seu livro (Android - 

Desenvolvimento de Aplicações Com Android Studio). O livro foi o principal alicerce 

utilizado pela equipe, pois através de pesquisas realizadas na internet (Vide 

Referências), contatou-se que a plataforma Android está presente em cerca de 80% 

dos aparelhos celulares. Em razão disso, o grupo optou por conceber o app nesse 

segmento. O autor aborda desde assuntos mais básicos até a construção completa 

de aplicações, os assuntos são bem detalhados, muito objetivos e com um número 

considerável de exercícios. Na edição utilizada (Vida Referências), todos os tópicos 

são compostos de exercícios para fixação conjuntamente com funções variadas. 

Nele há poucas imagens, porém, é bem completo, além de que, explica passo a 

passo cada item.  

Outra base fundamental para a programação foi o uso do livro de André 

Milani. Após concluir a deia primordial, o grupo estabeleceu aproveitar o tempo 

excedente para aperfeiçoar o app, o exemplar foi indispensável, ao passo que, 

permitiu-nos entender a conexão da aplicação com o banco de dados, e consolidou 

os conhecimentos das aulas de TLBD (Técnicas de Linguagens para Bancos de 

Dados). No momento em que decidimos inserir imagens no Banco de Dados, 

surgiram muitas dúvidas, porém a utilização do livro associada à orientação dos 

professores proporcionou essa ambição. 

Por fim, além dessas bases formais, o grupo também fez o uso de 

diversas pesquisas informais realizadas através de pesquisa de campo ou enquetes 

online, pois apesar de não serem alicerces da execução, são fundamentos 

secundários, no entanto, de extrema relevância também. 

Outras fundamentações nas quais o grupo se baseou foram artigos 

científicos para determinadas linhas do código, a maioria deles, presente no site 

Udemy, o site, de extrema confiança para a equipe, conta com vídeo aulas claras e 

objetivas, onde se aborda o assunto completo sobre Android Studio. Além dos 

vídeos, o site possui resumos de código em Java em artigos desenvolvidos por 

docentes. 
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PLANEJAMENTO DO PROJETO  

 

O planejamento, basicamente, foi baseado na divisão de tarefas, para que 

dessa forma cada integrante possuísse total domínio e aprofundamento de suas 

atividades de responsabilidade, o projeto, como de já era de consciência do grupo, 

foi extenso e muito trabalhoso, por ser o primitivo da equipe, pela falta de 

experiência e pela quantidade de ferramentas que possui. Por esses motivos optou-

se por iniciar o desenvolvimento no segundo semestre de 2017. Por mais que os 

conhecimentos eram limitados, com esse planejamento de longa data, a equipe 

entendeu melhor as etapas do projeto e conseguiu estipular, com calma, os prazos 

para a conclusão do mesmo. A grande maioria das tarefas foram realizadas na casa 

de integrantes, muitas vezes não com o grupo completo, por motivos de 

compromissos como faculdade, cursinho, ensino médio ou mesmo por motivos 

pessoais, mas esses empasses não atrapalharam no desenvolvimento pois como 

todos tinham controle das datas de suas obrigações “externas” ao TCC, foi possível 

estabelecer metas e datas disponíveis a cada um, de modo que todas as atividades 

foram entregues ao gerente no tempo determinado, para que este corrigisse os 

possíveis erros da tarefas em questão antes de entregá-las aos docentes dentro do 

prazo. Pois o grupo levou a sério a divisão de cargos e tarefas, dessa forma, o 

gerente de projetos possuía controle e responsabilidade total sobre todas tarefas. 

 

CUSTOS 
 

Custos de Materiais 

 
Tabela 1 – Custos de materiais - Extraído de Microsoft Excel. 
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Custos Com Recursos Humanos 

 

Tabela 2 – Custos com recursos humanos - Extraído de Microsoft Excel. 

 

Custo Total do Projeto 

 

Tabela 3 – Custo total do projeto - Extraído de Microsoft Excel. 

 

 

Custo Para Comercialização Final do Projeto 

 

Os custos do projeto envolvem 25US$, cerca de 90 reais, na cotação do 

dólar até o momento em que este texto foi redigido, para publicar o aplicativo na loja 

de aplicações Android (Google Play Store) e por volta de 70 reais como taxas de 

hospedagem e servidores. 

Estabeleceu-se que, após a conclusão da aplicação, esta seria 

disponibilizada gratuitamente aos usuários de forma que o único custo a ser cobrado 

seria para o “Modo Plus Autônomo”, que basicamente seria uma maneira dos 

prestadores de serviços adquirirem vantagens como: possibilidade de inserir um 

maior número de imagens em seu perfil, selecionar mais de um ofício e utilização 

ilimitada do recurso de solicitação de orçamento. 
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CRONOGRAMA – Parte 1 (De agosto de 2017 a janeiro de 2018) 

 
Tabela 4 – Cronograma parte 1 - Extraído de Microsoft Excel. 
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CRONOGRAMA – Parte 2 (De fevereiro a julho de 2018) 

 

Tabela 5 – Cronograma parte 2 - Extraído de Microsoft Excel. 
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DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

 

 

Quadro de Participantes 
 

 
Tabela 6 – Quadro de participantes - Extraído de Microsoft Excel. 

 

 
 
Modelagem de Banco de Dados 
 

 
Tabela 7 – Modelagem de banco de dados - Extraído de Microsoft Excel. 
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Normalização 
 
 

As seguintes entidades são essências para o bom funcionamento da 

plataforma da plataforma. 

 Contratantes 

 Autônomos  

 Movimentações 

Contratantes – representa uma entidade, porque o contratante precisa fornecer 

dados para que tenhamos controle de quem utiliza o aplicativo. 

Autônomos – representa uma entidade, porque é necessário que o autônomo 

forneça todos os dados possíveis para passar uma credibilidade maior e para que o 

contratante se interesse pelo seu currículo... 

Movimentações – representa uma entidade, porque é necessário a troca de 

informações na hora da contratação do serviço... 

Após a análise pode-se concluir que as entidades necessárias para um 

bom desempenho do sistema são: 

 Entidade Contratantes 

 Entidade Autônomos 

 Entidade Movimentações 

 
Relacionamento Entre as Entidades 
 

  Contratante solicita a contratação do autônomo; 

  Movimentações faz a troca de informações necessárias; 

  Autônomo passa o orçamento para o contratante; 

  Movimentações faz a troca de informações necessárias; 

  Contratante escolhe ou não contratar o serviço; 

  Movimentações faz a troca de informações necessárias; 

 (Caso Contratante escolha sim) O autônomo fornece o serviço para o 

contratante. 
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Cardinalidade Entre as Entidades 

 

Contratantes contrata Autônomos 

Um contratante se cadastra no aplicativo, salvo no (SGBD) faz a busca 

(escolhe o profissional que necessita) e entra em contato com o meio disponível. 

Logo, a cardinalidade desse relacionamento é 1 para N, sendo necessário que se 

defina os atributos do relacionamento contratante por se tratar de um relacionamento 

com campos. 

 

Autônomos presta serviço para Cliente 

Um cliente se cadastra no aplicativo, salvo no (SGBD), depois contatado 

atende um cliente (Contratante contrata Autônomos), mas um autônomo só é 

contatado a cada vez que um cliente necessita de seus serviços, logo a 

cardinalidade deste relacionamento é 1 para N. 

 

Restrições de Integridade dos Relacionamentos 

 

 O Autônomo fornece o serviço 

Um Autônomo fornece no mínimo 0 serviços e no máximo N serviços. Já 

um Cliente contrata no mínimo 0 Autônomo e no máximo N. Logo, as restrições de 

integridade são: (0 N) e (0 N). 

 

 

Atributos, Entidades e Relacionamentos 

 

Contratante (nome_cliente, email_cliente, senha_cliente, tel_cliente): 

o atributo cod_cliente representa a chave primária da entidade Contratante, pois 

cada Contratante tem um número, não sendo possível a repetição. 

Autonomos (cod, nome, email, telefone, cursos, categoria, latitude, 

longitude,avaliação, num_aval): a chave primária está representada pelo atributo 

cod, pois cada autônomo possui apenas um código. 
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Movintações (id, email_cli, email_auto, pedido, valor, data, hora 

forma_pagamento, status): o atributo id representa a chave primária da entidade 

Movimentações, pois cada Movimentação tem um número, não sendo possível a 

repetição. 

 

 

Dicionário de Dados 
 

Entidade Autônomo 

Atributo Classe Domínio Tamanho  Descrição 

#cod Simples Integer 11 Chave Primária 

nome Simples Varchar 60   

email Simples Varchar 50   

telefone Simples Varchar  18 
 cursos Simples Varchar 200   

categoria Simples Varchar 15 
 longitude Simples Varchar 15   

latitude Simples Varchar 15   

avaliação Simples Integer 11  

num_aval Simples Integer 11  

     Entidade Cliente 

Atributo Classe Domínio Tamanho  Descrição 

nome_cliente Simples Varchar 45 
 senha_cliente Simples Varchar 20   

email_cliente Simples Varchar 45   

tel_cliente Simples Multivalorado 
(__)____-

____ Máscara de entrada 

 

    Entidade Movimentações 

Atributo Classe Domínio Tamanho  Descrição 

#id Simples Integer 11 Chave Primária  

email_cli Simples Varchar 50   

email_auto Simples Varchar 50   

pedido Simples Varchar 200 
 valor Simples Varchar  10   

data Simples Date 
 

  

hora Simples Time 
 

  

forma_pagamento Simples Varchar 30  

status Simples Varchar 30  
 

Tabela 8 – Dicionário de dados - Extraído de Microsoft Excel. 
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Diagrama MER-DER 

 

 

 
Figura 1 – Diagrama MER-DER – Extraído de MER-DER Online. 
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Cenário de Uso em UML 
 

O Usuário baixa o aplicativo e cadastra-se, ele escolhe entre ser cliente 

ou prestador de serviço. Ao selecionar prestador de serviço, o mesmo se cadastra e 

espera ser contatado. As informações são enviadas para o SGBD. O cliente 

cadastra-se e as informações fornecidas também são enviadas para o SGBD. Após 

essa etapa o cliente faz a busca no aplicativo selecionando abas com palavras-

chaves ou pela aba de pesquisa. Depois de selecionar o profissional que deseja, ele 

entra em contato com o autônomo por meio do WhatsApp ou do sistema de 

orçamento do aplicativo, o mesmo recebe uma reposta com o valor do serviço e 

escolhe entre aceitá-lo, recusá-lo ou editá-lo. 

 

Cliente 

Esta classe representa os clientes do aplicativo. Possui os seguintes 

atributos nome_clientes como varchar(45), senha_cliente como varchar(45), 

email_cliente como varchar(45), tel_cliente como varchar(14).  

 

Autônomo 

Esta classe representa autônomos que prestam serviços aos clientes. 

Possui atributos: cod como integer(11), nome como varchar(60), email como 

varchar(50), telelefone como varchar(18), cursos como varchar(200), categoria como 

varchar(15), latitude como varchar(15), longitude como varchar(15), avaliação como 

integer(11), num_aval como integer(11). 

 

Movimentações 

Esta classe representa autônomos que prestam serviços aos clientes. 

Possui atributos: id como integer(11), email_cli como varchar(50), email_auto como 

varchar(50), pedido como varchar(200), valor como varchar(10), data como date, 

hora como time, forma_pagamento como varchar(20), status como varchar(30). 
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Atores do Caso de Uso em UML 
 
 

SGBD: Armazenar dados e informações do cliente e do profissional; 

Usuário Cliente: Comanda o aplicativo para a busca desejada e entra em 

contato com o profissional escolhido; 

Usuário Profissional: É contatado com o cliente por meio do aplicativo; 

Movimentação: (Caso escolha mandar orçamento). Faz as trocas de 

informações necessárias. 

 

 

Caso de Uso em UML  

 

Cadastrar Autônomo: Autônomo se cadastra no aplicativo, e as 

informações são enviadas para o SGBD; 

Cadastrar Cliente: Cliente se cadastra no aplicativo, e as informações 

são enviadas para o SGBD; 

Buscar: Cliente já cadastrado escolhe a aba desejada, até que encontre 

a área procurada, pesquisar sobre o serviço e escolhe o melhor profissional 

disponível; 

Contatar Autônomo: No perfil do profissional o cliente entra em contato 

com as opções: entrar em contato por WhatsApp ou mandar orçamento; 

Movimentações: (Caso escolha mandar orçamento). Faz as trocas de 

informações necessárias; 

Contato do Cliente: As informações do orçamento chegam ao 

Autônomo; 

Orçamento: O Autônomo retorna com o valor do serviço; 

Movimentações: (Caso escolha mandar orçamento). Faz as trocas de 

informações necessárias; 

Retorno do Orçamento: O Cliente recebe o valor do orçamento e aceita 

ou recusa o serviço. 
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Diagrama de Caso de Uso em UML 
 

Figura 2 – Diagrama de caso de uso em UML – Extraído de brModelo. 
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Diagrama de Eventos do Caso de Uso em UML 
 

NOME DO CASO DE USO  
Contatar 

CASO DE USO GERAL 

ATOR PRINCIPAL CLIENTES  
 

ATORES SECUNDÁRIOS SGBD, AUTÔNOMOS, MOVIMENTAÇÕES. 
 

RESUMO ESTE CASO DE USO DESCREVE AS ETAPAS 
PARA QUE OS CLIENTES POSSAM REALIZAR O 
CONTATO COM OS AUTÔNOMOS. 
 
 

PRÉ-CONDIÇÕES CLIENTES E OS AUTÔNOMOS PRECISAM JÁ 
ESTAR CADASTRADOS. 
 
 

PÓS-CONDIÇÕES CLIENTES E OS AUTÔNOMOS PRECISAM TER 
ACESSO A INTERNET. 
 
 

FLUXO PRINCIPAL 

AÇÕES DO ATOR AÇÕES DO SISTEMA 

1 - FAZER A BUSCA DENTRO DO 
APLICATIVO. 
 

 

 
 

2 - EXECUTAR OS COMANDOS RECEBIDOS DO 
USUÁRIO. 
 

3 - ENTRAR EM CONTATO COM O 
PROFISSIONAL 
 

 

  
 

4 - EXECUTAR OS COMANDOS RECEBIDOS DO 
USUÁRIO. 
 

5 - O CLIENTE REALIZA O CONTATO 
POR WHATSAPP OU PEDE O 
ORÇAMENTO 
 

 

 6 – A MOVIMENTAÇÕES FAZ A TROCA DE 
INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS 
 

7 – O AUTÔNOMO RECEBE AS 
INFORMAÇÕES E RETORNA COM O 
ORÇAMENTO 
 

 

 8 - A MOVIMENTAÇÕES FAZ A TROCA DE 
INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS 
 

9 - O CLIENTE RECEBE O VALOR DO 
ORÇAMENTO E ACEITA OU RECUSA O 
SERVIÇO 

 

FLUXO DE EXCEÇÃO 

RESTRIÇÕES/VALIDAÇÕES O USUARIO CLIENTE E PROISSIONAL PRECISAM 
TER ACESSO A INTERNET E ESTAREM 
CADASTRADOS. 

Tabela 9 - Diagrama de eventos do caso de uso em UML - Extraído de Microsoft Excel. 
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SITE 
 

 
 

Figura 3 – Página principal - Navegação pelo site através de um notebook. 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 4 – Sobre nós - navegação pelo site através de um notebook. 
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Figura 5 – Fale conosco - navegação pelo site através de um notebook. 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 6 – Vantagens - navegação pelo site através de um notebook. 
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FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS 

 

 

Android Studio 
 
Ferramenta utilizada para desenvolver a “base” da 
aplicação, contém todas as classes, métodos, atributos e 
telas necessárias para o bom funcionamento do projeto. 
A linguagem utilizada é JAVA.  
 
 

 

 

 
 Figura 7 – Android Studio – Extraído de Google Imagens. 

 

 

 

 

 

Firebase 

 

Um back-end completo para aplicações mobile e 
web com uso simples em uma plataforma 
dedicada. Empregado no projeto para upload de 
arquivos. 

 

 

 

  
Figura 8 – Firebase - Extraído de Google Imagens. 

 

 

 

 
PHP 
PHP é uma linguagem interpretada livre, usada originalmente 
apenas para o desenvolvimento de aplicações presentes e 
atuantes no lado do servidor, capazes de gerar conteúdo 
dinâmico na World Wide Web. Manuseada para auxiliar a 
“comunicação” entre o servidor e o aplicativo. 
 
 

 

 

 
Figura 9 – PHP - Extraído de Google Imagens. 
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000WebHost 
 
Nele é possível fazer hospedagem de sites com PHP. 
MySQL e cPanel. Muito importante para as funções do 
aplicativo, sendo o host do servidor. 
 
 
 
 

     Figura 10 – 000WebHost - Extraído de Google Imagens. 
 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Adobe Photoshop 

 

É um software caracterizado como editor de imagens 
bidimensionais do tipo raster desenvolvido pela Adobe 
Systems. De Extrema importância para o desenvolvimento 
das imagens, principalmente do logo. 
 
 

Figura 11 – Adobe Photoshop - Extraído de Google Imagens. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Notepad++ 
 
É um editor de texto e de código fonte de código 
aberto sob a licença GPL. Suporta várias linguagens 
de programação rodando sob o sistema Microsoft 
Windows. Foi trabalhado para desenvolver a 
linguagem PHP. 
 
 

        Figura 12 – Notepad++ - Extraído de Google Imagens. 
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MySQL 
 

É um sistema de gerenciamento de banco de dados, 
que utiliza a linguagem SQL como interface. É 
atualmente um dos sistemas de gerenciamento de 
bancos de dados mais populares, com mais de 10 
milhões de instalações pelo mundo. Foi utilizado 
para “guardar” o cadastro e os dados dos autônomos 
e usuários. 
 

 

 
Figura 13 – MySQL - Extraído de Google Imagens. 

 

 

 

 

 

 

 

Pacote Office 
 
É uma suíte de aplicativos para escritório que contém 
programas como: processador de texto, planilha de 
cálculo, banco de dados, apresentação gráfica, cliente 
de e-mails, entre outros. Todo Pacote Office foi crucial 
para conceber-se itens como: monografia, slides e 
planilhas, manipulados ao longo do projeto. 
 

 
   Figura 14 – Pacote Office - Extraído de Google Imagens. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

phpMyAdmin 
 
É um aplicativo web livre e de código aberto 
desenvolvido em PHP para administração do 
MySQL pela Internet. É o banco de dados do 
projeto. 
 

 
Figura 15 – phpMyAdmin - Extraído de Google Imagens. 
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RESULTADOS OBTIDOS     
 
Telas aos Usuários 

                          

Login Usuário 

 

Tela principal da aplicação, comum a todos os 

usuários (autônomos e clientes), nela é possível 

clicando no botão LOGIN, entrar na conta do usuário 

com E-mail como chave primária e uma respectiva 

senha ou, no caso um novo usuário, consultar a tela 

de cadastro de usuários através do botão 

CADASTRAR-SE. O Login é necessário nessa 

aplicação pois além de se tratar de dois tipos de 

usuários diferentes, este, conserva os dados em 

segurança no banco de dados. 

  

 

Figura 16 - Login usuário – Extraído de um celular com a aplicação. 

 

 

Cadastro Usuário 

 

Tela onde o usuário pode escolher em qual “situação” 

deseja se cadastrar, podendo se enquadrar como 

prestador de serviços ou cliente clicando nos botões 

AUTÔNOMO e CONTRATANTE, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 17 – Cadastro usuário – Extraído de um celular com a aplicação. 
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Telas aos Clientes 

 

Cadastro Cliente 

 

Tela na qual o cliente insere seus dados básicos 

para posteriormente, realizar o Login. Caso todos os 

campos sejam preenchidos corretamente, ao se 

clicar no botão CADASTRAR, uma mensagem de 

sucesso é exibida e em seguida o cliente retorna 

automaticamente a tela de Login, caso contrário, 

uma mensagem do possível erro é mostrada para 

que assim o mesmo redigite o campo incorreto.  

 

 

 

 

 

Figura 18 – Cadastro cliente – Extraído de um celular com a aplicação. 

 

Início Cliente 

 

Tela principal do cliente, através dela é possível 

iniciar a busca de um autônomo clicando no botão 

CONTRATAR, onde a tela de seleção de categoria 

dos prestadores de serviços, nela também se pode 

abrir o chat clicando no primeiro botão no canto 

superior esquerdo (design de mensagem), ou 

acompanhar os agendamentos no botão a direita 

(design de calendário). 

 

 

 

 

                       

          Figura 19 – Início cliente – Extraído de um celular com a aplicação. 
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Seleção de Categoria Para Busca de Autônomo 

 

Basicamente o cliente escolhe o ofício do autônomo 

que deseja contratar, podendo selecionar um domínio 

profissional por vez. O botão PESQUISAR abrirá a o 

mapa com os resultados da busca, isto é, aparecerá 

todos os autônomos cadastrados no ofício desejado. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 - Seleção de categoria para busca de autônomo – Extraído de um celular com a 

aplicação. 

 

 

 

Mapa 

 

Após clicar-se em PESQUISAR, esta é a tela 

sucessora, nela é possível encontrar os 

profissionais com os requisitos que foram 

selecionados e após clicar na localização desses 

profissionais o perfil de cada um é exibido 

contendo todas as informações que o contratante 

precisa saber. 

 

 

 

 

 

 

           

           Figura 21 - Mapa – Extraído de um celular com a aplicação. 
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Perfil Autônomo 

 

Tela de perfil do profissional onde estão todos os 

dados necessários, aqui o cliente pode conferir 

fotos dos serviços do autônomo e a avaliação 

pelos demais clientes. Caso não se interesse, ele 

pode voltar ao mapa clicando em VOLTAR e 

procurar outro profissional, caso contrário, pode 

seguir adiante. Para o cliente que acredita que o 

serviço em questão é simples ou de valor fixo, ele 

pode optar pela opção ORÇAMENTO onde a tela 

de solicitação de orçamento será aberta. Clicando 

em CONTATAR o WhatsApp do profissional será 

aberto para serviços mais complexos que exigem 

um diálogo detalhado. 

 

Figura 22 – Perfil autônomo – Extraído de um celular com a aplicação. 

 

Solicitação de orçamento 

 

Ao clicar em ORÇAMENTO na tela de perfil do 

autônomo, esta é a sucessora, na qual o cliente 

insere um breve resumo da incumbência em 

questão, adiciona uma data e horário que lhe seja 

adequado e, por fim, a forma de pagamento. 

Clicando em ENVIAR. O botão VOLTAR retorna 

para o perfil do prestador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 23 – Solicitação de orçamento – Extraído de um celular com a aplicação. 
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Confirmação de Envio da Solicitação 

 

Os dados preenchidos na etapa anterior a esta são 

salvos e apresentados após o envio, para que o 

cliente possa ter um controle sobre seus pedidos 

de orçamento, ainda nessa tela é possível entrar 

em contato com o contratante através do botão 

WHATSAPP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 – Confirmação de envio da solicitação– Extraído de um celular com a aplicação. 

 

 

Serviços Agendados 
 

 

Nessa tela o cliente controla, em uma lista simples, 

os serviços pendentes. Ao clicar em VOLTAR, ele 

retorna para de início do cliente. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

               Figura 25 – Serviços agendados – Extraído de um celular com a aplicação. 
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Serviço Marcado 

 

Após a confirmação do autônomo uma notificação 

de servido realizado com sucesso é encaminhada 

ao cliente. Caso o profissional realmente seja 

assíduo e compra o tratado, o cliente pode clicar 

em AVALIAR para atribuir uma note, de zero a 

cinco, para que outros contratantes possam se 

basear a respeito da qualidade do trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 26 – Serviços agendados – Extraído de um celular com a aplicação. 

 

 

 

Avaliação 
 

 

Aqui o cliente atribui uma nota geral ao 

profissional, tanto como respeito, assiduidade, 

educação, comprometimento, qualidade, eficácia,  

Entre outros pontos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                     Figura 27 – Serviços agendados – Extraído de um celular com a aplicação. 
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Telas aos Autônomos 
 

 
Cadastro Autônomo 
 

Nesta tela o autônomo realiza seu cadastro, 

inserindo seus dados básicos, incluindo campo de 

ofício no qual o cliente se baseará posteriormente ao 

procurá-lo. Ao clicar em CADASTRAR, o autônomo 

é implementado no banco de dados e retorna para 

tela de Login. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 28 – Cadastro autônomo – Extraído de um celular com a aplicação. 

 

 

Início Autônomo 

 

Nesta tela o prestador de serviços tem controle 

sobre todas suas atividades, as solicitações de 

orçamentos são exibidas em lista para que o mesmo 

possa respondê-las com facilidade. Clicando no 

botão no canto inferior esquerdo o autônomo pode 

conferir seus agendamentos. Clicando no botão 

CADASTRAR LOCALIZAÇÃO uma nova tela é 

aberta para que ele insira o endereço desejado a ser 

visto pelo cliente no mapa. Clicando no botão SAIR 

o aplicativo é encerrado.  

 

 

 

                 Figura 29 – Início autônomo – Extraído de um celular com a aplicação. 
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Orçamentos Pendentes 

 

Nessa tela o autônomo controla, em uma lista 

simples, os orçamentos pendentes. Ao se clicar em 

VOLTAR ele volta para tela de início de cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

       

Figura 30 – Orçamentos pendentes – Extraído de um celular com a aplicação. 

 

 

Cadastro de Localização 

 

Tela aberta após clicar em cadastrar localização 

no início do autônomo. Nela é feito o cadastro de 

uma local no mapa clicando no botão ENVIAR, 

esse endereço, será visto pelo cliente em sua 

possível busca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Figura 31 – Cadastro de localização – Extraído de um celular com a aplicação. 
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Responder Orçamento 

 

Aqui o autônomo confere os dados da solicitação, 

como: breve resumo do possível serviço, data, 

hora e a forma de pagamento selecionados pelo 

cliente em questão, e pode negar o pedido 

clicando em RECUSAR, ou encaminhar um valor 

estimado através da sucinta descrição do cliente 

clicando em ENVIAR.  

                    

              

 

 

 

 

 
Figura 32 – Responder orçamento – Extraído de um celular com a aplicação. 

 

 

Serviços Marcados 
 

Basicamente é a tela onde o contratado constata 

os serviços confirmados através de uma lista que 

consta todas as informações do trabalho. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Figura 33 – Serviços marcados – Extraído de um celular com a aplicação 
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Árvore de Navegação 
 

 
Figura 34 – Árvore de navegação – Extraído de Lucidchart. 
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Resultados e Discussões 

 

 

Em geral, os resultados alcançados foram satisfatórios, a ideia primordial 

foi alcançada, todo o funcionamento da aplicação foi desenvolvido e as ferramentas 

que a equipe pensou utilizar foram integradas ao aplicativo. 

Tanto para contratantes como para contratados, é necessário realizar um 

cadastro, com nome completo, sexo idade, RG, CPF, e-mail, senha, telefone e no 

caso do autônomo, cursos. A partir daqui o cliente já pode iniciar suas buscas de 

profissionais, ordenando por aproximação ou avaliação, lembrando que essas, 

dependem também da versão que o autônomo está utilizando, por este fato, a busca 

pode ser reordenada, privilegiando um autônomo com conta Premium. 

O usuário pode optar, posteriormente a realizar a busca e escolher seu 

profissional de interesse, por entrar em contado com seu autônomo através do 

WhatsApp ou da aba agendar, onde o cliente escolhe data, horário, forma de 

pagamento e redige um curto texto do possível serviço, ao enviar, o autônomo 

recebe uma notificação, podendo confirmar, recusar ou alterar algum dado, neste 

último, o prestador de serviços consegue mudar qual um dos três itens recebidos, 

como o horário por exemplo. A notificação então é endereçada ao cliente, que 

também pode confirmar recusar ou alterar. Esse procedimento é repetido tantas 

vezes quanto necessário, e dessa maneira, cliente e autônomos negociam o melhor 

e o mais fácil para eles, fazendo-se com que assim, a combinação seja satisfatória 

para ambos os lados.  

O sistema de Login foi realizado após o correto andamento das principais 

funções, não apenas para maior segurança e preservação dos dados dos usuários, 

mas também para identificação dos mesmos, podendo ser prestador de serviços ou 

contratante. 

Utilizando o app, percebeu-se a necessidade de promover o máximo 

possível de segurança, tanto para autônomos quanto para clientes, essa 

circunstância fez com que os integrantes “quebrassem a cabeça” para fazer com que 

os riscos envolvendo o app fossem minimizados, e se possível, extintos. As 

estratégias aderidas foram: sistema de avaliação do autônomo, sistema de 

comentário no perfil do mesmo e coleta de dados pessoais de ambos, prestadores 

de serviços e contratantes. Contudo mesmo com todas essas artimanhas e 
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quaisquer outras em que se pensou incorporar, a segurança absoluta não pode ser 

garantida, pois ao entrar na casa de um “estranho”, o profissional não tem total 

convicção de sua segurança, correlativamente, o anfitrião não pode assegurar sua 

proteção. 

Outros pontos a serem citados nesse tópico são os resultados obtidos em 

relação aos membros, com a construção do projeto, surgiu o “espírito 

empreendedor” na equipe, foi possível entender melhor o desenvolvimento de um 

projeto, com a divisão de tarefas, todos adquiriram maiores responsabilidades pois   

 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

Círculo Dourado  

 

Figura 35 – Círculo dourado – Extraído de Adobe Photoshop. 
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Modelo de Negócios CANVAS 

 

Figura 36 – Modelo de negócios CANVAS – Extraído de Project Canvas Online. 
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Mapa de Empatias 

 

Figura 37 - Mapa de empatias – Extraído de Endeavor Online. 
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SWOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38 – SWOT – Extraído de Microsoft Word. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forças 
 

 Divulgação direta 

 Acessibilidade 

 Autonomia 

 Agilidade 

 Renda extra 

Fraquezas 
 

 Sem registro no cartório 

 Sem emissão de nota fiscal 

 Baixo recurso financeiro 

 Pouco tempo 

Ameaças 

 Novos Concorrentes; 

 Insatisfação dos usuários; 

 Problema de Segurança; 

 

Oportunidades 
 

 Crise brasileira 

 Poucos concorrentes 

 Ferramenta inovadora 

 

Ameaças 
 

 Concorrentes 

 Problema de segurança 

 Insatisfação dos usuários 
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Mapa de Atores 

 
Figura 39 – Mapa de atores – Extraído de Adobe Photoshop. 

 

 

Jornada do Usuário 

 

 

Figura 40 – Jornada do usuário – Extraído de Adobe Photoshop. 

 



50 

 

Logomarca 
 

 
Figura 41 – Logomarca “EasyContract” – Extraído de Photoshop. 

 
 
 

 

Slogan 
 

 

Figura 42 – Slogan “O profissional que precisa, você encontra aqui” – Extraído de Photoshop. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Durante o transcorrer dessa jornada o grupo se deparou com diversos 

problemas já supracitados, no entanto, foi através da paciência, união e 

determinação que foi possível vencer esses empasses. Para a equipe, esse projeto 

foi muito mais que apenas um TCC, todos os participantes do grupo absorveram, 

com o tempo, não apenas conhecimentos na área de TI, mas também experiências 

nos mais diversos ramos. 

No início, a ideia era apenas mais um “sonho” que um grupo de 

adolescentes teria fantasiado em vossas cabeças, seria apenas mais um devaneio 

que não sairia do papel, porém, mesmo que com pouca fé, deu-se início a esse 

projeto e sempre que as dificuldades se apresentaram os docentes nunca mediram 

esforços para apoiar-nos, muito pelo contrário, sempre se dispuseram a ajudar, de 

modo que dia pós dia estávamos mais perto do sucesso. 

Os integrantes, aos poucos, adquiriram muitas qualidades, aprendemos a 

trabalhar em equipe, a respeitar a opinião do outro, a se expressar, a cobrar e ser 

cobrado, a lidar com situações delicadas, a entender o tempo de cada um, a 

compreender problemas pessoais, a administrar tarefas, a ser mais responsável, a 

aceitar condições impostas, a se esforçar ao máximo, a não sermos ansiosos, a abrir 

mão de algumas coisas, a rever nossas prioridades e assim por diante. Os 

benefícios alcançados foram tantos que não é possível citarem todos. 

Em relação ao aplicativo, todos os integrantes do grupo estão satisfeitos 

com os resultados obtidos. Em breve, pretendemos aprimorar essa proposta, 

introduzindo mais funções como o envio de fotos do cliente para o autônomo (sem o 

WhatsApp), aba de sugestões para que dessa forma, possamos compreender 

melhor as necessidades do usuário e assim acatar essas opiniões e colocá-las em 

prática, entre outras. E por fim, expandir o aplicativo para outros serviços 

autônomos, para que, consequentemente, o app não fique restrito exclusivamente a 

residências. 

Esse foi um passo muito importante para a carreira de cada um, e mesmo 

que nem todos sigam a área de TI, toda a “bagagem” aqui adquirida será útil ao 

longo de nossas trajetórias.  
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Apêndice A – Pesquisa de Campo 

 

 

Figura 43 – Pesquisa de campo 1 – Fotografia tirada da discussão pós pesquisa de campo 

realizada com autônomos e clientes no Bosque do Povo (São Caetano do Sul). 

 

 

Figura 44 – Pesquisa de campo 2 – Fotografia tirada da discussão pós pesquisa de campo com 

autônomos e clientes realizada no Bosque do Povo (São Caetano do Sul). 
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Apêndice B - Formulário Utilizado Para Pesquisa de Campo 

 

Por favor, participe de nossa pesquisa 

sobre o vínculo entre pessoas que 

prestam serviços de obras em geral 

em residências e clientes que 

precisam dessa mão de obra, para que 

assim possamos levantar dados e 

informações sobre a ideia. 

 

Nome:  

Idade: 

Sexo: 

 

Em que versão de plataforma 

mobile você se encontra? 

 

1. Android versão 2.3 

(Gingerbread) ao 4.0 (Ice 

Cream Sandwich). 

2. Android versão 4.1 - 4.3 (Jelly 

Bean) ao 4.4 (Kit Kat). 

3. Android versão 5.0 (Lollipop) ao 

6.0 (Marshmallow). 

4. Android versão 7.0 (Nougat). 

5. iPhone – iOS 7. 

6. iPhone – iOS 8. 

7. iPhone – iOS 9 ou 10. 

8. Windows Phone 8 ou 8.1 

9. Windows Mobile 10. 

10.  Minha versão não está na lista. 

11.  Não sei. 

Atualmente, que plataforma mobile 

você utiliza? 

 

1. Android. 

2. IPhone. 

3. Windows Phone. 

4. Outro. 

5. Não sei. 

 

Dentre as opções abaixo, em qual 

delas você se enquadra? 

 

1. Autônomo.   (Presta algum tipo 

de serviço domiciliar) 

2. Cliente.       (Qualquer outra 

pessoa) 

 

Desse ponto em diante, o próximo 

formulário a ser respondido pelo 

entrevistado depende da resposta 

anterior. 

 

Caso a opção AUTÔNOMO fosse 

selecionada sucedesse as seguintes 

perguntas: 

 

1.1. Você foi afetado pela crise 

financeira brasileira? 

Sim. 

Não. 
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1.2. Tem dificuldade em divulgar 

seus serviços? 

Sim. 

Não. 

 

1.3. Tem dificuldades em 

encontrar serviços próximos 

a você? 

Sim. 

Não. 

 

1.4. Conhece algum aplicativo que 

te ajude nesses pontos? 

Sim. 

Não. 

 

1.5. Utilizaria um aplicativo para 

fazer essa mediação 

autônomo/cliente? 

Sim. 

Não. 

 

Caso a opção CLIENTE fosse 

selecionada sucedesse as seguintes 

perguntas: 

 

2.1. Encontra prestadores 

de serviços em geral 

para sua casa 

facilmente? 

Sim. 

Não. 

 

2.2. Já teve problemas de 

qualidade ao contratar 

esses profissionais? 

Sim. 

Não. 

 

2.3. Já teve problemas em 

relação ao pedido de 

orçamento? 

Sim. 

Não. 

 

2.4. Conhece algum 

aplicativo que te ajude 

nesses pontos? 

Sim. 

Não. 

 

2.5. Utilizaria um aplicativo 

que ajudasse nessa 

negociação? 

Sim. 

Não. 

 

 

A linguagem utilizada foi típica 

de pesquisas informais, ou seja, 

a mais simples, clara e objetiva 

possível para que assim os 

entrevistados se sentissem à 

vontade, e respondesse com 

sinceridade. 
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Apêndice C – Gráficos Obtidos da Pesquisa de Campo 

 

Gráfico 1 – Relação de clientes e autônomos - Extraído de Google Forms. 

 

 

Perguntas aos AUTÔNOMOS                Perguntas aos CLIENTES

         

Gráfico 2 – Autônomos afetados pela crise 

- Extraído de Google Forms. 

Gráfico 7 – Procura de profissional - 

Extraído de Google Forms. 

 

 

 

Gráfico 3 – Problema de divulgação -

Extraído de Google Forms. 

 

Gráfico 8 – Problema de Qualidade -

Extraído de Google Forms. 
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Gráfico 4 – Problema de mobilidade -

Extraído de Google Forms. 

Gráfico 9 – Problema de orçamento -

Extraído de Google Forms. 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 – Aplicativos conhecidos pelo 

autônomo - Extraído de Google Forms. 

Gráfico 10 – Aplicativos conhecidos pelo 

cliente - Extraído de Google Forms. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6 – Utilidade do aplicativo para o 

autônomo - Extraído de Google Forms. 

 

Gráfico 11 – Utilidade do aplicativo para o 

cliente - Extraído de Google Forms. 
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Apêndice D – Gráficos Complementares 

 

 

Gráfico 12 – Desemprego no Brasil de 2007 a 2018 - Extraído de < 

https://desviocolossal.wordpress.com/2017/02/10/desemprego-nos-10-ate-2018/>. 

 

Gráfico 13 – Desemprego no Brasil segundo IBGE - Extraído de < 

https://cacb.org.br/desemprego-fica-em-122-em-janeiro-de-2018-e-atinge-127-milhoes-de-

pessoas//>. 


