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1. RESUMO

A  plataforma  web RS2Q  visa  o  gerenciamento  de  projetos  de  pesquisas 

quantitativas e  qualitativas. Com ela é possível realizar a coleta de dados de forma 

cooperativa, sincronizando os resultados em tempo real, além de ser uma alternativa de 

mais  baixo  custo  quando  comparado  com  soluções  comerciais  disponíveis.  A 

plataforma possui uma versão para dispositivos móveis especializada para a coleta e 

envio dos dados, a qual poderá ser utilizada na pesquisa de campo. Na versão atual, o 

RS2Q provê, principalmente, as funcionalidades de cadastro de usuários e de projetos, 

criação e preenchimento de formulários, e na coleta de dados por meio da versão para 

dispositivos móveis. A utilização da plataforma se mostra bastante promissora no que 

diz  respeito  a  um melhor  gerenciamento do tempo e da execução das tarefas,  em 

especial quando se trata de trabalho cooperativo.

2. INTRODUÇÃO

Projetos  de  pesquisa  geralmente  precisam  ter  que  manipular  grandes 

quantidades de dados, assim, os pesquisadores têm um árduo trabalho na coleta e 

organização dos mesmos. A inserção dos dados no computador, a categorização de 

entrevistas,  a  formatação  de  planilhas,  e  a  geração  de  gráficos,  por  exemplo,  são 

tarefas  que  podem  requerer  muito  tempo  do  projeto  e,  portanto,  um  sistema  que 

automatize  tais  tarefas  permite  aos  pesquisadores  se  concentrarem  mais  na 

interpretação dos dados otimizando o uso do tempo do projeto. A plataforma RS2Q foi 

desenvolvida para atender justamente esta demanda. Ela é dividida em duas versões.

A versão web do RS2Q permite a criação de projetos e formulários, gerência de 

cronograma e de membros de equipe, análise automática dos resultados quantitativos e 

ferramentas para a análise qualitativa. Cada projeto de pesquisa na plataforma possui 

membros e formulários, facilitando a gestão caso seja necessário administrar mais de 

uma equipe. A versão para dispositivos móveis é otimizada para a coleta de dados “no 

campo” e a sincronização destes dados com um servidor, podendo funcionar ainda que 

não  haja  conexão  de  Internet  disponível,  com  sincronização  posterior  dos  dados 

automaticamente quando houver conexão.

3. OBJETIVOS

Geral: Desenvolver uma plataforma  web para gerenciar projetos de pesquisas 

qualitativas  e quantitativas.  Específicos:  Realizar  a  imersão no problema;  realizar  a 



prototipação  do  aplicativo;  desenvolver  o  projeto  arquitetural  do  sistema;  realizar  o 

planejamento das sprints de desenvolvimento de software; codificar e testar o sistema.

4. METODOLOGIA

Para o desenvolvimento do projeto foi utilizada a metodologia design thinking [1] 

para imergir no problema e assim, obter um entendimento do mesmo que permita a 

identificação  da  proposta  mais  adequada  para  tratá-lo.  Na  fase  de  imersão,  essa 

metodologia  se  utiliza  de  entrevistas,  questionários,  elaboração  de  personas1 e 

blueprint2. Na ideação o design thinking se utiliza, dentre outros, de brainstorming para 

se definir qual solução é a mais adequada para o problema; e protótipo de tela com 

possíveis validações.

Na fase de codificação, as metodologias ágeis com sprints bem definidas foram 

utilizadas,  respeitando  as  condições  da  equipe.  Dentre  as  várias  tecnologias 

selecionadas para a etapa de codificação, as principais são: Java para web, JavaServer 

Pages (JSP),  Tomcat,  Javascript,  JQuery,  HTML5,  CSS3  e banco de dados  MySQL. 

Também foi utilizado o padrão arquitetural  Model-View-Controller (MVC). Este padrão 

divide as funcionalidades da aplicação em 3 camadas e proporciona independência 

entre elas, dessa forma facilitando a divisão de tarefas entre os membros da equipe.

5. DESENVOLVIMENTO

Na fase de imersão foram feitas mais de 10 entrevistas com pesquisadores de 

diversas áreas do conhecimento, bem como a coleta de dados usando formulários que 

foram preenchidos por mais de 100 outros pesquisadores. Foram criadas 4 personas, 

que caracterizou os perfis de usuários típicos do sistema, e 1 blueprint com 6 pontos de 

contato, que concluiu que o principal problema enfrentado pelos pesquisadores está na 

etapa de análise de dados. Na ideação foi feito um  brainstorming para se identificar 

soluções mais adequadas para o problema em questão, e identificou-se a necessidade 

de se implementar a ferramenta RS2Q. Após esta fase, foi feita a prototipação de telas 

da aplicação, que foi validada e aprimorada.

Na  codificação,  as  camadas  do  MVC  utilizadas  no  desenvolvimento  da 

plataforma são brevemente descritas a seguir: a) Modelo (Model): nesta camada foram 

1 Personas são perfis de pessoas criados com base nos perfis dos entrevistados e que tenta representar 
uma categoria de usuários do sistema.
2 Blueprint busca identificar os pontos de contato do usuário com a aplicação e verificar como as 
personas estão lidando com o sistema em uma determinada fase.



desenvolvidas as regras de negócio para a camada controladora interagir com o banco 

de dados MySQL. Todos os dados da aplicação se encontram nesta camada; b) Visão 

(View):  esta camada é responsável pela interface gráfica do usuário do sistema, ou 

seja, onde o usuário visualiza e insere dados na aplicação. O RS2Q interage via AJAX 

com a camada controladora através de códigos javascript com a biblioteca  jQuery; c) 

Controlador (Controller): nesta camada é utilizada a tecnologia JSP para estabelecer a 

comunicação  entre  as  camadas  modelo  e  visão.  Os  Servlets do  servidor  recebem 

requisições  (geralmente  AJAX nessa  aplicação)  da  camada  visão  e  as  processa 

adequadamente para persistir ou recuperar dados da camada modelo. Inicialmente, um 

servidor  web Tomcat é utilizado, possibilitando o armazenamento e interpretação dos 

Servlets da plataforma.

6. RESULTADOS PRELIMINARES

Como  resultados  parciais  da  codificação,  foram  desenvolvidas  algumas  das 

funcionalidades  principais,  que  incluem:  cadastro  de  usuário,  login,  criação  e 

configuração  de  projetos  e  formulários  de  pesquisa,  preenchimento  de  formulário 

online,  visualização de formulários  respondidos e preenchimento  de formulários  por 

dispositivo móveis.

A plataforma RS2Q dá agilidade e clareza no âmbito da pesquisa científica. Com 

ela  é  possível  gerenciar  projetos  de pesquisa,  trabalhando de forma colaborativa e 

analisando os dados da pesquisa de maneira integrada. Ela oferece recursos para a 

análise eficiente de dados quantitativos e qualitativos. A plataforma pretende atender 

principalmente os pesquisadores brasileiros, pois foi desenvolvida com base em suas 

necessidades, porém pode ser utilizada por outras equipes que possuam as mesmas 

necessidades, além de possuir um custo menor que softwares internacionais.
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