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Resumo da Proposta:
A proposta consiste no desenvolvimento de aplicativo para controle gerencial de micro e pequenas empresas do Polo de
Confecções de Pernambuco. O presente projeto é resultado de ações de pesquisas anteriormente realizadas no Polo,
sendo identificada a necessidade de aprimoramento da gestão face a relevância econômica da região. A execução do
projeto envolve dois centros da UFPE (CCSA e CIN), os quais possuem docentes como integrantes de pesquisa
responsáveis pela orientação de alunos da graduação para o desenvolvimento do aplicativo. O projeto se caracteriza
como extensão, visto que além de estudantes de graduação e pós-graduação participarem, sob orientação de docentes,
para desenvolver um produto destinado aos empresários, o projeto deverá contar com a participação de empresários
interessados no uso da ferramenta durante a fase de elaboração do aplicativo.

Objetivo Geral:
O objetivo geral deste estudo é o de desenvolver aplicativo mobile de coleta das informações gerenciais dos micro e
pequenos empresários de empresas inseridas no Polo de Confecções de Pernambuco face às contingências do negócio e
da região.

Objetivos Específicos:
• Definir layout do aplicativo, promovendo interface interativa e intuitiva para futura utilização dos empresários.
• Realizar teste piloto do aplicativo com os grupos selecionados a fim de dirimir potenciais problemas e promover
aperfeiçoamentos.
• Implementar e analisar a utilização da versão final do aplicativo junto aos empresários interessados em testar a
ferramenta, com apoio de entidades parceiras. Esta última etapa permitirá que a pesquisadora identifique as métricas
de resultado com maior demanda e identifique quais contingências levam às demandas por diferentes informações.

