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Resumo  
Orientador comercial através de aplicativo, para encontrar produtos e a 

localização dentro de um comercio, em uma prateleira e ou onde estiver dentro 

do local. 

Este aplicativo tem, como objetivo, apresentar uma proposta de 

orientação para pessoas com deficiência visual e/ou múltipla não só em 

ambientes comerciais, como também em supermercados, por meio do auxílio de 

um smartphone que, com comando de voz, orientação por geolocalização, 

indique ao usuário um caminho até seu objetivo, fazendo com que o ambiente 

interaja com o mesmo, podendo ainda oferecer-lhes informações relevantes 

sobre possíveis produtos ou promoções que estejam próximas. Também pode 

atuar como poderosa ferramenta de marketing para redes varejistas e marcas 

conceituadas ou desconhecidas pelo consumidor final. Tal ferramenta mostra 

ainda um uso mais amplo, pois atenderá não só indivíduos que tenham alguma 

deficiência de caráter permanente, mas sim a todos que, mesmo em caráter 

transitório, também possam apresentar algum tipo de limitação, parcela esta 

que, sendo consultada adequadamente assim como suas adaptações, inclusive 

pessoas sem deficiência. 

Introdução 
Atualmente, é sabido que pessoas com deficiência estão cada vez mais 

ativas na realização de atividades rotineiras. Conforme publicado pela Hübner 

[1], a mudança de cultura na inclusão social para o deficiente é de extrema 

urgência em uma sociedade tecnológica cujas ferramentas não evoluem ao 

mesmo passo que as necessidades de cada indivíduo, tal fato é vivenciado em 

atividades simples como, por exemplo, a ida a um supermercado para compra 

de um simples produto cuja sua localização torna-se difícil e demorada.  

Baseando-se nesse preceito, detectou-se a possibilidade de viabilizar o 

desenvolvimento de um aplicativo que, de forma simples e prática, orientasse o 

ente não só na fácil localização do produto procurado, mas também lhe 

permitindo um conhecimento prévio sobre disposição de outros ao seu redor e 

possíveis promoções que lhe possam instigar o consumo   a fim de tornar a 

pessoa mais independente e participativa no meio comercial.  

 Objetivos 
Criar uma proposta inovadora para inclusão social de pessoas com 

deficiência visual e/ou múltipla que lhes permita, em um ambiente comercial, ter 



localização geográfica de produtos, promoções e espaço a ser percorrido, 

sempre visando, em primeiro lugar, independência e autonomia;       

Permitir a divulgação automatizada de promoções e produtos em 

destaque que possa atrair possíveis consumidores ao estabelecimento e ainda 

agir como marketing de empresas associadas.  

Metodologia 
Para desenvolver o aplicativo, será utilizado a ferramenta SDK Android 

(Android Studio). O gerenciador de banco de dados escolhido foi o MySQL [5]. 

A localização do aparelho será estabelecida por meio de pontos de acesso das 

redes Wi-Fi e,os Beacons (pequenos dispositivos que emitem sinais bluetooth) 

para aumentar a precisão da localização do aparelho.  

Desenvolvimentos  
O projeto é uma proposta sendo desenvolvida com a ferramenta SDK 

Android a ser utilizado, primeiramente, no smartphone. Nos supermercados, a 

localização é determinada por pontos de acesso Wi-Fi. De acordo com Galeno 

[2], possuindo as posições dos pontos de acesso Wi-Fi, é possível triangular, 

pela força do sinal recebido, a posição do dispositivo. O Google oferece uma API 

que implementa a complexidade da triangulação Wi-Fi, chamada ALocation 

API [3]. 

 
Figura 1: Funcionamento do Beacon. 

Fonte: https://blog.beaconstac.com/2018/07/why-wi-fi-resellers-should-look-into-proximity-marketing-business-
opportunities 

Nas gôndolas, dependendo da sua extensão, serão implantados de dois 

a quatro Beacons, que são, conforme Carneiro [3], pequenos dispositivos que 

utilizam uma tecnologia chamada Bluetooth Low Energy (BLE), que emite um 



sinal intermitente de ondas de rádio que consegue localizar seu smartphone em 

um determinado raio, como exemplo na figura 1. 

Desta forma, associamos os produtos de acordo com a posição do 

smartphone, armazenando no banco de dados a posição de cada Beacon e seu 

raio de alcance. Ao procurar por determinado produto, por exemplo, o usuário 

será direcionado por corredores e, ao passar pelas gôndolas, receberá, através 

dos Beacons, informações dos produtos ao longo do seu percurso até o destino 

final. 

 
Resultados Preliminares 

Em entrevistas preliminares com indivíduos com deficiência visual, 

constatou-se a aceitação da proposta de criação de um aplicativo 

de geolocalização interna de produtos devido a sua funcionalidade, praticidade 

e também eficiência no processo de inclusão socioeconômica de tais pessoas. 

Tal fato é explicado em virtude das dificuldades encontradas por este 

público na realização de atividades rotineiras relacionadas ao consumo de 

mercadorias e também em relação a pouca disposição dos estabelecimentos 

comerciais em disponibilizar um funcionário para atender exclusivamente a estes 

consumidores especiais.  

Em situação contrária, os representantes comerciais também 

demonstraram apoiar a criação de uma ferramenta que pudesse automatizar 

este processo, permitindo-lhes maior eficiência no uso de seus funcionários e 

agilidade no atendimento de indivíduos que necessitassem de atendimento 

especial.  
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