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1. RESUMO 

 

Realizar compras no supermercado pode ser uma tarefa complicada, 

principalmente levando-se em consideração a probabilidade de se deparar com 

produtos sem preço ou com preço desatualizado, entre outros fatores que dificultam 

a execução desta tarefa. Por este motivo, o objetivo deste trabalho foi o 

desenvolvimento de um protótipo de aplicativo móvel para supermercado, no qual a 

principal intenção foi proporcionar ao consumidor maior autonomia no seu processo 

de compras, no que concerne a consultas de preços ou até mesmo a localização dos 

produtos desejados, por meio de consultas pelo nome ou pela leitura dos códigos de 

barras dos produtos, além de também permitir a criação de listas de compras. As 

funcionalidades e as características mais relevantes para o desenvolvimento do 

protótipo foram identificadas por meio da pesquisa exploratória que compreendeu a 

pesquisa bibliográfica, a realização de uma entrevista com uma empresa 

especializada no desenvolvimento de software para o setor varejista e uma pesquisa 

de campo com diferentes perfis de consumidores. O protótipo foi desenvolvido 

utilizando a plataforma Ionic, que permite o desenvolvimento de aplicativos para 

diferentes sistemas operacionais móveis, o que atualmente é um grande desafio para 

o mercado de desenvolvimento de aplicativos móveis. Ao final, foi possível demonstrar 

como o uso das tecnologias móveis pode interferir positivamente no cotidiano dos 

consumidores e como um aplicativo móvel pode melhorar a experiência do usuário no 

processo de compras no supermercado. 

 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

 Comodidade e economia de tempo são alguns dos benefícios listados pelo site 

Brasil Supermercados Online (BSO), (2016), como motivação para que os 

consumidores comecem a fazer suas compras em supermercados online. No entanto, 

apenas 5% das 500 maiores empresas supermercadistas brasileiras declararam 

trabalhar com e-commerce, o que contribui para que a maior parte dos consumidores 

opte pelas lojas físicas (NUNES FILHO, 2015). 

Nas lojas físicas dos supermercados, os consumidores podem se deparar com 

alguns fatores, como: layouts confusos (devido a enorme variedade de produtos 



 
 

expostos), produtos sem preço ou com preço desatualizado nas gôndolas e a 

ausência de equipamentos com leitores de código de barras para a consulta de preço 

dos produtos, além das filas nos caixas, que normalmente lhes causam certo 

desperdício de tempo.  

Analisando a economia de tempo como um dos principais benefícios oferecido 

pelas lojas virtuais, observou-se que o uso de um aplicativo móvel poderia aproximar 

os consumidores que frequentam a lojas físicas dos supermercados, por meio de 

funcionalidades como a leitura de códigos de barras para consultar os preços dos 

produtos (para uma rápida tomada de decisão sobre a efetivação da compra), 

localização dos produtos e criação de listas para o controle do orçamento do 

consumidor com a contabilização dos valores dos produtos selecionados. Desta 

forma, o consumidor também usufruiria da comodidade do acesso à informação 

diretamente do seu dispositivo móvel. O acesso a estas facilidades, por meio do uso 

de um aplicativo móvel, é possível graças a constante evolução tecnológica dos 

dispositivos móveis, como o aprimoramento do hardware e o desenvolvimento de 

sistemas operacionais móveis modernos e eficientes dos aparelhos celulares, 

smartphones e tablets, na qual, permitiu que estes dispositivos se integrassem ao 

cotidiano das pessoas promovendo entretenimento, acesso à informação e facilitando 

a execução das mais variadas tarefas do dia a dia (SILVA; SANTOS, 2014). 

 

 

3. OBJETIVOS 

 

O principal objetivo deste trabalho é demonstrar como um aplicativo móvel pode 

melhorar a experiência do consumidor no varejo tradicional, especialmente no setor 

supermercadista.  

Para esta demonstração será desenvolvido o protótipo de um aplicativo móvel 

para auxiliar no processo tradicional de compras em um supermercado. Este protótipo 

será desenvolvido por meio da plataforma Ionic, que permite o desenvolvimento para 

dispositivos IOS e Android. 

Os objetivos específicos deste trabalho são: 

 Analisar a situação-problema de um supermercado tradicional, a fim de 

identificar as funcionalidades mais interessantes para o aplicativo móvel; 



 
 

 Desenvolver a funcionalidade de leitor de código de barras; o método de 

consulta de informações de produtos através de um WebService; o método de 

localização de produtos utilizando uma estratégia de sinalização de layout com 

a planta baixa do supermercado e o método de armazenamento e atualização 

de listas de produtos consultados, através do histórico de leitura de código de 

barras, para o protótipo do aplicativo proposto; 

 Verificar no mercado de desenvolvimento de software para supermercados, as 

possibilidades de integração de outros sistemas (de gestão e logística) com o 

aplicativo. 

 

 

4. METODOLOGIA 

 

O objetivo deste capítulo é retratar o método de pesquisa utilizado, 

descrevendo os tipos de pesquisa, os procedimentos e as técnicas de coleta de dados 

empreendidos durante o trabalho.  

O método de pesquisa é composto pelas etapas necessárias para comprovar 

que os objetivos propostos foram alcançados, sendo que não se trata apenas da 

coleta de dados que suportem a questão abordada, mas também da elaboração de 

um discurso elucidativo a partir da análise desses dados (WAZLAWICK, 2009).  

 

4.1 Tipo de Pesquisa 

 

Com o propósito de assegurar aos pesquisadores uma maior proximidade em 

relação ao problema de pesquisa identificado, optou-se pela pesquisa exploratória 

como o tipo de pesquisa mais apropriado para o estudo e a sua abordagem foi a 

qualitativa. 

A pesquisa exploratória permite ao pesquisador conhecer mais profundamente 

o problema estudado, por meio do levantamento de informações que também lhe 

proporcionem desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias à cerca do 

mesmo. Este tipo de pesquisa é indicado quando as informações relacionadas ao 

objeto de estudo são escassas, portanto seu planejamento é flexível, considerando 

vários aspectos relacionados ao fato (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). Na maioria dos 



 
 

casos, a pesquisa exploratória compreende: levantamento bibliográfico, entrevistas e 

análise de experiências que possam estimular a compreensão (GIL, 2008). 

A abordagem qualitativa tem como objetivo gerar informações aprofundadas e 

ilustrativas a partir de uma estratégia adotada pelo pesquisador de acordo com o 

problema de pesquisa, permitindo assim que o mesmo determine a abrangência do 

estudo (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). 

Este estudo analisou a necessidade de melhorias na execução de uma tarefa 

cotidiana que é o ato de fazer compras em um supermercado, tanto na visão dos 

consumidores, quanto na visão do empreendedor do setor supermercadista e do ramo 

de desenvolvimento de software (especificamente focado em desenvolver soluções 

para supermercados). Além de constatar esta necessidade, o estudo considerou uma 

ampla análise dos recursos necessários para o desenvolvimento de um protótipo de 

aplicativo móvel para supermercado. Como durante todo o estudo entendeu-se tratar 

de um assunto pouco explorado em trabalhos acadêmicos, inclusive por abranger 

aspectos de inovação e atualidades, esta pesquisa pode ser considerada uma 

pesquisa de caráter exploratório. 

 

4.2 Procedimentos de Pesquisa 

 

Os procedimentos utilizados no estudo foram: a pesquisa bibliográfica, a 

aplicação de questionários, o desenvolvimento de um protótipo de aplicativo móvel 

para supermercado e a construção de um cenário para os testes com o protótipo. 

A pesquisa bibliográfica foi realizada com o intuito de assegurar uma visão 

abrangente a respeito do problema de pesquisa e sobre quais caminhos seguir para 

encontrar a solução mais adequada para satisfazer os objetivos do trabalho. Feita a 

seleção e a análise dos resultados da pesquisa bibliográfica, foi iniciada uma série de 

discussões, entre os pesquisadores, à cerca das ferramentas mais indicadas para o 

desenvolvimento do protótipo e das características do cenário para testá-lo. No caso 

das ferramentas de desenvolvimento, além do levantamento bibliográfico, os 

pesquisadores tiveram a oportunidade de realizar um treinamento online e gratuito no 

site da Instituição Educacional Codecademy, sobre o framework AngularJS.  

Logo após a definição das ferramentas, iniciou-se a fase de levantamento dos 

requisitos do aplicativo e o seu desenvolvimento, seguido pela construção dos 

cenários. A aplicação e a análise dos questionários elaborados pelos pesquisadores 



 
 

contribuíram para identificar os principais requisitos do aplicativo e alinhá-los as 

expectativas do mercado. 

 

4.3 Coleta de Dados 

 

Por meio da pesquisa bibliográfica foram levantadas as informações, inerentes 

ao setor supermercadista e ao mercado de desenvolvimento de aplicativos móveis, 

utilizando a Internet (sites especializados nestes temas), livros, artigos científicos, 

dissertações de Mestrado e teses de Doutorado. A busca deste conteúdo foi feita no 

Google, no Google Scholar, na Scientific Eletronic Library Online (SciELO) e na 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), utilizando 

palavras-chave como: "setor supermercadista", "varejo", "tecnologias aplicadas ao 

varejo", "tecnologias móveis", "aplicativos móveis", "aplicativos para supermercados", 

"desenvolvimento de aplicativos móveis", "dispositivos móveis", entre outras. 

Conforme citado anteriormente, além da pesquisa bibliográfica a outra técnica 

de coleta de dados utilizada foi o questionário, um instrumento de pesquisa que 

dispensa a presença dos pesquisadores durante a sua aplicação (WAZLAWICK, 

2009). Foram elaborados dois tipos de questionários distintos, sendo que o primeiro 

foi destinado a uma conceituada empresa do ramo de desenvolvimento de software, 

especializada em desenvolver soluções para o varejo, a Bluesoft, que também faz 

parte do Grupo Pedreira a qual pertence à rede de supermercados Bem Barato e o 

segundo foi destinado a uma pesquisa de campo com os alunos do 6º período do 

curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Faculdade de 

Tecnologia Termomecanica, com colegas de trabalho e com familiares dos 

pesquisadores. A aplicação dos questionários ocorreu entre os dias 27 de abril de 

2016 e 12 de maio de 2016. 

O questionário destinado à empresa Bluesoft, foi elaborado com questões 

abertas, ou seja, sem respostas predefinidas, nas quais o entrevistado pode formular 

suas respostas livremente e realizou-se via e-mail. A pesquisa de campo foi feita com 

base em um questionário impresso e entregue aos participantes com questões 

fechadas e delimitadas com as opções sim ou não, mediante as situações 

apresentadas, permitindo assim uma uniformização dos dados coletados 

(GERHARDT; SILVEIRA, 2009). 

 



 
 

4.4 Análise de Dados 

 

Este tópico tem como objetivo explicar como os dados coletados durante o 

estudo foram analisados, desde os dados levantados durante a pesquisa bibliográfica 

até os resultados obtidos com os questionários da entrevista com uma empresa do 

ramo de desenvolvimento de software e da pesquisa de campo. 

O capítulo do referencial teórico foi essencial para a assimilação de conceitos 

como: as características do varejo e do setor supermercadista; a aceitação dos 

sistemas de autosserviço pelos consumidores no varejo, os tipos de tecnologias 

aplicadas ao varejo; o cenário atual do setor supermercadista em relação ao comércio 

eletrônico no Brasil; a percepção das oportunidades de inovação no setor varejista; a 

evolução dos dispositivos e dos sistemas operacionais móveis; os desafios do ramo 

de desenvolvimento de aplicativos móveis; os tipos de aplicativos móveis existentes; 

as ferramentas, as linguagens e os recursos utilizados para o desenvolvimento de 

aplicativos móveis, entre outros. A compreensão destes conceitos forneceu uma base 

de conhecimento para definir de que modo poderia ser desenvolvido o protótipo do 

aplicativo móvel para supermercado e como este aplicativo poderia auxiliar os 

consumidores durante o processo de compras. 

A análise das respostas obtidas por meio do questionário enviado a empresa 

especializada Bluesoft, objetivou verificar se os fatores que contribuíram para a 

identificação do problema de pesquisa do trabalho estavam coerentes e se a proposta 

de desenvolvimento de um aplicativo móvel, para minimizar o impacto destes fatores, 

estava alinhada com as necessidades do mercado. A análise das respostas obtidas 

durante a pesquisa de campo, também por meio de um questionário, teve o intuito de 

verificar se os problemas (relacionados ao processo de compras de supermercado) 

identificados durante o estudo eram percebidos pelos entrevistados, enquanto 

consumidores e se a proposta de utilizar um aplicativo móvel para auxiliá-los nesta 

situação seria considerada como uma solução aceitável para atenuar estes 

problemas. 

 

 

 

 



 
 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Para desenvolvimento do protótipo, foi utilizada a plataforma Ionic, que permite 

o desenvolvimento de aplicativos multiplataforma para dispositivos móveis com os 

sistemas operacionais IOS e Android, conforme figura 1. 

Em conjunto com o Ionic, também foram utilizados os frameworks AngularJS 

que é uma ferramenta para a  construção de aplicativos web e o Apache Cordova que 

fornece um grupo de APIs que permitem desenvolver uma aplicação com HTML, CSS 

e JavaScript, acessando recursos do dispositivo como a câmera, por exemplo, da 

mesma forma que uma aplicação móvel nativa, ou seja, uma aplicação desenvolvida 

especificamente para o sistema operacional do dispositivo móvel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 –  Ilustração do ambiente de desenvolvimento Ionic 

Fonte: Adaptado de IONIC, 2016. 

 

 

6. RESULTADOS 

 

Ao final do trabalho, foi obtido um protótipo de aplicativo móvel com as 

seguintes funcionalidades: leitura de código de barras, consulta de preços e da 

localização de produtos, criação de listas de compras e um carrinho de compras 

apenas para o controle de orçamento, com a contabilização dos preços dos produtos 

durante a realização das compras de supermercado, conforme figura 2. 

Por fim, os alunos fizeram uma entrevista com um profissional do ramo de 

desenvolvimento de software para supermercados e uma pesquisa de campo com 

colegas de turma da faculdade, familiares e colegas de trabalho, nas quais foi possível 

alinhar as expectativas do trabalho as necessidades e oportunidades de mercado.  



 
 

 

 

Figura 2 –  Telas do protótipo desenvolvido 

 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao iniciar o estudo do tema selecionado para o desenvolvimento do trabalho, 

os pesquisadores apresentavam algumas objeções, como a comprovação dos 

problemas levantados a partir das suas experiências pessoais, relacionadas ao 

processo de compras em um supermercado. Será que tais problemas seriam 

perceptíveis aos consumidores, de forma geral? Qual seria a percepção das empresas 

especializadas neste setor? E quanto ao desenvolvimento de um aplicativo como uma 

tentativa de solucionar tais problemas, seria esta uma proposta atraente tanto para 

consumidores, quanto para as empresas do setor supermercadista? As respostas 

encontradas para estas questões durante toda a pesquisa demonstraram a relevância 

do tema "Aplicativo Móvel para Supermercado" e ajudaram a superar facilmente todas 

as objeções iniciais. 

Foi comprovado durante a pesquisa que a falta de informações sobre os 

produtos dificulta o processo de compras para os consumidores e gera impacto nas 

vendas para os supermercados. Após a identificação da falta de informação correta e 

atualizada, como uma das principais situações-problema de um supermercado 

tradicional, foram relacionadas às funcionalidades mais interessantes para o protótipo 

de aplicativo móvel como: a leitura de código de barras para a consulta de informações 



 
 

como preço, por exemplo; a pesquisa de produtos pelo nome ou pela categoria; a 

criação de listas de compras e a sinalização da localização de produtos na planta 

baixa da loja. 

Por meio deste trabalho, concluiu-se que ao fornecer um aplicativo móvel como 

uma ferramenta de acesso a informação aos consumidores é possível minimizar o 

impacto de problemas como: produtos sem preço, produtos com preço desatualizado 

nas gôndolas e até mesmo a dificuldade de localizar os produtos nos supermercados, 

pois o aplicativo tem a função de auxiliá-los em todas estas situações, além de 

possibilitar a criação de listas de compras com atualização automática de preços ao 

acessar a rede interna de um supermercado participante, o que permite um maior 

controle do orçamento durante as compras. Portanto, demonstrou-se como o uso das 

tecnologias móveis pode interferir positivamente no cotidiano dos consumidores do 

setor supermercadista e como um aplicativo móvel pode ser útil para melhorar a sua 

experiência no varejo tradicional, fornecendo-lhes rapidez e autonomia no acesso a 

informação. 
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