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RESUMO 

O projeto consiste em desenvolver um aplicativo que permita ao usuário realizar 

doações a determinadas instituições sem fins lucrativos. Possibilitando também ao 

usuário acompanhar os projetos de cada instituição, bem como acompanhar de que 

forma está sendo utilizados os donativos. Facilitando o processo de doação tanto para 

o doador quanto a instituição e ajudando no fortalecimento da cultura de doação. 

Visando principalmente a política de transparência, nas divulgações de informações 

sobre os donativos recebidos por cada instituição. “A cultura de doação no Brasil ainda 

é muito pouco difundida. O brasileiro quer doar, mas tem medo e não sabe como”. 

O doador poderá avaliar com notas o trabalho e o uso das doações de cada 

instituição, essas avaliações serviram como meio para corrigir ou aprimorar como as 

doações são empregadas, visando assim o melhor uso dos donativos. E também 

como objetivo de incentivar e ampliar a cultura da doação, promovendo também ações 

entre a comunidade e as instituições. 

 

INTRODUÇÃO 

Em 2016, um levantamento feito Instituto Gallup (GIFE, 2016), mostrou que 

77% dos brasileiros fizeram algum tipo de doação, sendo que 62% doaram bens, 52% 

doaram dinheiro e 34% doaram seu tempo para algum trabalho voluntário. O 

levantamento também mostrou que 36% dos doadores, fizeram uma doação por mês 

ao longo de 2015. O montante total de doações feitas por indivíduos (excluindo, 

empresas e repasses de recursos públicos) foi estimado pela pesquisa em R$13,7 

bilhões no ano de 2015 (Folha de São Paulo, 2017). A principal razão para uma 

pessoa doar é a solidariedade com os mais necessitados, indicando que existe uma 

forte ligação entre o ato de doar e a gratificação emocional (GIFE, 2016). Hoje no país 

existe uma grande campanha pela cultura de doação. Segundo Rodrigo Alvares a 

pesquisa foi possível identificar cinco grandes campos de intervenção que é preciso 

atuar para melhorar a cultura da doação, e um deles é a infraestrutura, comunicação 

e transparência (GIFE, 2016). 

 

OBJETIVOS 

 

O objetivo principal do trabalho é desenvolver um aplicativo que forneça ao 

usuário meios para facilitar o processo de doações a diversas instituições, bem como 



acompanhar o trabalho, e como esses recursos vão ser empregados, já que o 

aplicativo visa também a transparência das instituições na divulgação de informações 

sobre as doações recebidas.  

 

METODOLOGIA 

 

Será usado a metodologia RUP (Rational Unified Process) (DEVMEDIA, 2018), 

método de desenvolvimento ágil, para o desenvolvimento do protótipo do aplicativo. 

Será desenvolvido em cross-platform (multiplataforma) para iOS, Android, 

Windows Phone através da ferramenta (IDE) FireMonkey (DEVMEDIA, 2018) e um 

servidor em nuvem para armazenamento das informações e dados das instituições. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Será necessário o cadastramento de cada instituição com todas as informações 

necessárias, através do processo de geolocalização será indicado as instituições mais 

próximas e os pontos de coleta de donativos aos doadores.  

As instituições que tiverem uma página web, poderá cadastrar o link no 

aplicativo para a visita dos usuários. 

O usuário fará um cadastro com algumas informações pessoais, onde passará 

a receber as informações sobre como as doações estão sendo aplicadas, e se 

conectará a partir de um login com senha, como mostra a figura 1.  

Figura 1: Ilustração do aplicativo em um celular. 

 

Fonte: Própria autor. 

O usuário poderá qualificar as instituições quanto ao uso dos donativos e 

poderá também opinar sobre como está sendo utilizado o donativo pelas instituições. 

A instituição também poderá sugerir o tipo de doações que estão precisando. 



 

RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Em processo inicial de desenvolvimento, foi realizado pesquisa com pessoas 

de diversos setores da comunidade. O resultado preliminar monstra que 78% dos 

entrevistados usariam o aplicativo. Perguntado o motivo, quase a totalidade alega a 

facilidade que teriam para conhecer o projeto de cada instituição e colaborar com a 

que mais se identificarem, e que se sentiriam mais seguros em doar, pois estariam 

acompanhando de que forma esses donativos estariam sendo utilizados. 
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