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Uma proposta de aplicativo para pizzarias que facilite para o cliente 

o monitoramento das entregas. 

1. RESUMO 

Com a alta capacidade tecnológica do momento, para desenvolvimentos de 

aplicativos e softwares, cada vez mais as pessoas desejam usufruir de serviços em 

seus próprios smartphones, com isso surge-se também a necessidade de serviços 

delivery, que chega para atender, pessoas que pretendem se beneficiar da  

comodidade,  por muita vezes preferem pedir uma pizza, sem querer fazer ligação, 

ou mesmo sair de casa. Por esse motivo o intuito deste trabalho consiste na 

proposta de um aplicativo móvel com linguagem de programação Java, e banco de 

dados SQL Server. Após o desenvolvimento deste trabalho, o cliente poderá realizar 

pedidos, de forma fácil, possuindo apenas um smartphone, e ainda tem a 

possibilidade de monitorar o percurso do motoboy com a pizza até a sua residência. 

Já a pizzaria precisará apenas de um computador com acesso à internet, para 

controlar através de uma página web a gestão dos pedidos bem como o 

rastreamento dos motoboys, facilitando assim a gerencia por parte da pizzaria. 

2. INTRODUÇÃO 

Os smartphones ganharam um lugar especial na vida de seus consumidores, 

fazendo parte de suas rotinas diárias, pois são aparelhos pequenos, que muitas 

vezes cabem na palma da mão e dispõe de vários recursos, conquistando desde o 

público infantil até o público idoso (CERON et. al., 2017).  

Sendo assim, com o eventual crescimento do uso de smartphones, um ramo que 

pode ter um grande potencial, para facilitar ainda mais a vida das pessoas, seria o 

setor alimentício, que pode ser aproveitado dessas tecnologias para se tirar proveito 

da comodidade, onde a pessoa não precisa exatamente sair do seu conforto, ou 

mesmo tem que gastar seus créditos para efetuar uma ligação, para se aproveitar 

mais ainda, pode-se focar no quesito monitoria de entrega que é um ramo, carente, 

onde muitas vezes o cliente pede a pizza e não tem a mínima noção de onde ela 

esteja se está perto ou longe de chegar. 

Com isso a proposta deste trabalho é apresentar um aplicativo como um delivery 

personalizado. Este aplicativo dará possibilidades de monitoramento, sendo possível 

acessar e escolher a pizzaria desejada e o modo como a pizza será feita, colocando 

ingredientes a mais ou a menos, possibilitando também monitorar o motoboy no seu 
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trajeto e que a resposta entre o serviço e o usuário seja quase instantânea e de 

simples compreensão. Os diferenciais desse aplicativo delivery será a monitoração 

via Google Maps e suas possibilidades de modificações da pizza na hora da 

efetuação do pedido no modo que o cliente desejar.   

 

3. OBJETIVOS 

O objetivo geral deste trabalho será desenvolver aplicativo móvel que melhore  

todo o processo de solicitação de pedidos delivery. 

Para se alcançar o objetivo geral, temos como objetivos específicos: analisar 

as possibilidades de recursos a serem incluídos no aplicativo, desenvolver um 

protótipo que possibilite a realização dos pedidos de pizzas e assim, permitir que os 

clientes monitorem o processo de entrega da pizza. 

 

4. METODOLOGIA 

Para a elaboração está sendo revisada em artigos, publicações e pesquisas 

bibliográficas, sobre o tema proposto, sendo que esta revisão possibilita  compendiar 

as pesquisas já concluídas. 

A primeira etapa deste trabalho será a criação, do protótipo do aplicativo na 

ferramenta thunkable, que é um portal online, para desenvolvimento sem 

necessidade de conhecimento de linguagem de código. 

A próxima etapa, quando o protótipo estiver pronto, o aplicativo será 

desenvolvido usando o ambiente para programação chamado de Android studio, 

com a linguagem de programação Java, e para o armazenamento das informações 

será utilizado o SQL Server. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

O número de usuários domésticos com computador no Brasil ultrapassa 99 

milhões e o número de usuário com celulares chega a incrível marca de 87% 

presente dos lares brasileiros, perdendo apenas para a televisão (AGÊNCIA 

BRASIL, 2012).    

Com essa grande quantidade de usuários de smartphones, as pessoas 

tendem a cada vez mais buscarem o uso de novos aplicativos, que são um sistema 

desenvolvido para ser instalado em um dispositivo eletrônico móvel.   
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Com esse pensamento será desenvolvido um aplicativo capaz de permitir o 

cadastro de um novo sabor de pizza, com a especificação referente à entrada dos 

dados fornecida pelo cliente. A entrada de dados consiste nas seguintes 

informações: Nome do sabor, categoria e ingredientes. Será possível Inserir 

acompanhamento à pizza, tais como bebidas, balas, doces. 

O cancelamento de um determinado pedido só poderá ser cancelado depois 

de 10 minutos, sendo de total responsabilidade do usuário, os defeitos associados 

ao mesmo. O pagamento poderá ser feito nas seguintes formas: Dinheiro, cartão 

débito e cartão crédito. O aplicativo armazenará o valor e a forma do pagamento, e 

assim o entregador pegará o pagamento na hora da entrega. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Com o desenvolvimento do protótipo dessa aplicação pretende-se observar a 

comodidade, o auxílio e também a quebra de barreiras para as pessoas tímidas que 

preferem se comunicar virtualmente, pois a utilização de smartphones só expande 

ao longo dos dias/meses, o que torna viável e fácil a sua utilização. Propõe-se 

também considerar o diferencial desse aplicativo para o monitoramento do percurso 

da entrega da pizza. 
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