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RESUMO 

Atualmente existe uma quantidade grande de softwares para o controle de despesas 
do usuário, porém são poucos os que possuem layout simples e que tem o foco 
principal em alertá-lo quanto ao vencimento de suas dívidas. Geralmente, os siste-
mas do mercado atual visam controlar as finanças de maneira muito mais abrangen-
te, e para isso fazem uso de recursos diversos como gráficos, relatórios e ferramenta 
para débito automático. Isto gera um layout muito mais complexo do que deveria ser 
para o usuário que deseja apenas evitar contas atrasadas ou esquecidas. Uma 
quantidade grande de ferramentas também pode influenciar no tamanho do software 
e, por conseguinte, sua instalação pode ser prejudicada em casos de aparelho com 
pouco espaço de armazenamento. 

Além deste problema, a maioria destes sistemas apresentam necessidade de cone-
xão com a internet, possuem propagandas que surgem no layout, carecem de bo-
tões autoexplicativos, entre outras complicações. Alguns executam apenas em 
desktop ou notebook, o que prejudica a mobilidade do software.  

Diante deste cenário, o presente trabalho tem como objetivo apresentar um aplicati-
vo mobile para o gerenciamento de despesas. Este sistema, denominado BillsAlert, 
é livre dos problemas apresentados anteriormente e tem como foco principal alertar 
ao usuário sobre seus compromissos financeiros. É desenvolvido na linguagem Java, 
para o sistema operacional Android 4.0.3 ou superior.  

Palavras-chaves: Android, Aplicativo, Contole de Despesas, Java, Mobile. 
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1 INTRODUÇÃO 

No passado, quando não havia tanta tecnologia digital como atualmente, 

já existia um problema quanto à administração de finanças pessoais, pois ainda que 

não houvesse tantas contas a pagar, não existia equipamento eletrônico que 

arquivasse com eficiência determinados compromissos, o que tornava 

imprescindível a utilização do papel e a caneta para anotá-los. Esse procedimento 

visava evitar que esses compromissos caíssem em esquecimento pelo 

compromissado, porém essas anotações eram fáceis de extraviar. 

Com a evolução da tecnologia, surgiram equipamentos que são de 

acessibilidade quase que obrigatória para que o cidadão tenha uma boa qualidade 

de vida, como o computador, o telefone celular, a Internet, TV a cabo, entre muitos 

outros dispositivos e serviços, que embora tenham nos beneficiado, trouxeram mais 

informações para guardar, como por exemplo, os compromissos com pagamentos 

aos fornecedores destas mesmas tecnologias. 

  Sendo assim, hoje em dia, a anotação em papel pode não ser 

considerada uma boa ideia neste contexto, afinal, os novos equipamentos 

tecnológicos trouxeram os chamados softwares (sistemas) capazes de armazenar 

informação de uma forma muito mais eficiente que papéis, e onde é possível 

guardar lembretes de compromissos gastando menos espaço físico que as antigas 

anotações, possibilitando realizar consultas posteriores de uma forma muito mais 

rápida, dinâmica e evitando o extravio de informações de uma forma muito maior. 

 Enfim, atualmente temos a disposição diferentes softwares para diversos 

dispositivos computacionais, no entanto é necessário escolher aquele que melhor 

se encaixa a tarefa desejada.  

O controle de despesas pessoais e/ou empresariais, realizado sem o 

auxílio de software especializado demanda muita atenção e esforço por parte de 

quem deseja obter informações sobre suas faturas.  
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São descritas, a seguir, algumas das causas de problemas que geram a ne-

cessidade da criação de software especializado em gerência de despesas: 

1ª: Planilhas eletrônicas (Excel, Calc, entre outras), diferentemente dos softwa-

res exclusivamente especializados em gerência de despesas, não alertam au-

tomaticamente ao usuário sobre o vencimento das dívidas e, geralmente, suas 

interfaces exigem muito mais trabalho para configuração da função de auto 

backup (cópia de segurança). Inclusive muitos usuários desconhecem esta 

funcionalidade e, portanto, não realizam a sua configuração adequadamente. 

2ª: Realizar consultas através de e-mail (correio eletrônico), ou esperar que fa-

turas cheguem via correio tradicional, são procedimentos inseguros, pois não 

há a garantia de que as informações chegarão antes do vencimento. Afinal, a 

correspondência pode ter sido enviada para outro endereço por engano, ter ex-

traviado ou pode nem ter sido enviada; 

3ª: Consultas por telefone demandam muito tempo e paciência do interessado 

em buscar essas informações, e para que seja possível obtê-las com uma mai-

or segurança, será necessário realizar anotações de protocolos de ligações, 

que significa mais informações para lidar. 

Com isso, a possibilidade de que se esqueça do pagamento de alguma 

dívida ainda é comum no cotidiano dessas pessoas. Felizmente, como já foi dito, 

softwares especializados em gerência de despesas visam resolver esses problemas 

centralizando as informações e já existem muitos à disposição dos interessados. 

Porém, ainda que eles auxiliem na centralização desses dados, a maioria 

apresenta problemas em comum relacionados à interface para com certos tipos de 

usuários. Um exemplo disso são os recursos desnecessários para o cidadão que 

deseja apenas ser alertado quanto aos vencimentos de suas dívidas e guardar suas 

contas a pagar para consultas posteriores, o que gera um layout muito mais comple-

xo do que deveria ser para tal público.  

Pretendendo solucionar os problemas apresentados acima, surgiu a ne-

cessidade da criação de um software (objetivo principal deste trabalho) para controle 

de despesas pessoais com o foco em sinalizar e alertar sobre contas a pagar.  
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2. PESQUISA DE CAMPO 

Esta seção trata da avaliação de sete aplicativos do mercado atual de sis-

temas para controle de despesas. Estes softwares foram selecionados durante a 

pesquisa de campo realizada entre agosto e novembro de 2016.  

As qualidades e deficiências apontadas nessa avalição foram direciona-

das para o público que deseja basicamente um sistema que permita arquivar venci-

mentos de contas a pagar, poder consultá-los posteriormente e ser alertado automa-

ticamente sobre eles, tendo como objetivo principal evitar atrasos de pagamentos 

devido a esquecimentos. 

Entre os softwares encontrados durante esta pesquisa, foram seleciona-

dos para a avaliação aqueles que mais se aproximaram em cumprir com as funcio-

nalidades supracitadas. Todos eles foram sugeridos ou recomendados por profissio-

nais (especialistas) e/ou sites da área de finanças (vide Tabela 1 e Tabela 2). 

 

Tabela 1: Recomendações e Fontes de Informação 

Aplicativo Recomendado por: Publicação 

 
 

Mobills 
 

Desenvolvido por: 
MobillsLabs 

 
 

Disponível para: 
iOS, Web, Android, Windows 

Phone e Windows Mobile. 
 

Download em:  
https://www.mobills.com.br/ 

 

Cintia Senna, educadora financeira da DSOP 
Disponível em: < http://www.infomoney.com.br/minhas-financas/planeje-suas-
financas/noticia/4907123/especialistas-listam-melhores-aplicativos-financas-

pessoais >  

Acesso em: (12/08/2016) 

abril de 2016 

 

Exame 
Disponível em: < http://exame.abril.com.br/seu-dinheiro/20-planilhas-de-

gastos-para-controlar-seu-orcamento-em-2016/ > 

Acesso em: (12/08/2016) 

janeiro de 
2016 

 

Projeto Impulso Digital 
Disponível em: < http://ecommerce.uol.com.br/impulso-digital/temas/financas-

e-pagamento/6-aplicativos-para-nunca-mais-pagar-contas-com-
atraso.html#rmcl > 

Acesso em: (12/08/2016) 

junho 2015 

Época 

Disponível em: < http://epoca.globo.com/vida/vida-
util/dinheiro/noticia/2014/09/b12-appsb-para-colocar-suas-bfinancasb-nos-

trilhos.html > 

Acesso em: (12/08/2016) 

setembro de 
2014 

 
 

Organizze 
 

Desenvolvido por: Empresa 
Organizze 

 

 

Alessandra Coser, educadora financeira do The Money 
Camp 

Disponível em: < http://www.infomoney.com.br/minhas-financas/planeje-suas-
financas/noticia/4907123/especialistas-listam-melhores-aplicativos-financas-

pessoais > 

Acesso em: (12/08/2016) 

abril de 2016 

 

Henrique Carvalho, blogueiro da área de investimentos. 
Disponível em: < http://www.dsop.com.br/educacao-financeira-mulheres/aplicativos-sao-

julho de 
2012 

http://www.infomoney.com.br/minhas-financas/planeje-suas-financas/noticia/4907123/especialistas-listam-melhores-aplicativos-financas-pessoais
http://www.infomoney.com.br/minhas-financas/planeje-suas-financas/noticia/4907123/especialistas-listam-melhores-aplicativos-financas-pessoais
http://www.infomoney.com.br/minhas-financas/planeje-suas-financas/noticia/4907123/especialistas-listam-melhores-aplicativos-financas-pessoais
http://exame.abril.com.br/seu-dinheiro/20-planilhas-de-gastos-para-controlar-seu-orcamento-em-2016/
http://exame.abril.com.br/seu-dinheiro/20-planilhas-de-gastos-para-controlar-seu-orcamento-em-2016/
http://ecommerce.uol.com.br/impulso-digital/temas/financas-e-pagamento/6-aplicativos-para-nunca-mais-pagar-contas-com-atraso.html#rmcl
http://ecommerce.uol.com.br/impulso-digital/temas/financas-e-pagamento/6-aplicativos-para-nunca-mais-pagar-contas-com-atraso.html#rmcl
http://ecommerce.uol.com.br/impulso-digital/temas/financas-e-pagamento/6-aplicativos-para-nunca-mais-pagar-contas-com-atraso.html#rmcl
http://epoca.globo.com/vida/vida-util/dinheiro/noticia/2014/09/b12-appsb-para-colocar-suas-bfinancasb-nos-trilhos.html
http://epoca.globo.com/vida/vida-util/dinheiro/noticia/2014/09/b12-appsb-para-colocar-suas-bfinancasb-nos-trilhos.html
http://epoca.globo.com/vida/vida-util/dinheiro/noticia/2014/09/b12-appsb-para-colocar-suas-bfinancasb-nos-trilhos.html
https://play.google.com/store/apps/developer?id=Organizze
http://www.infomoney.com.br/minhas-financas/planeje-suas-financas/noticia/4907123/especialistas-listam-melhores-aplicativos-financas-pessoais
http://www.infomoney.com.br/minhas-financas/planeje-suas-financas/noticia/4907123/especialistas-listam-melhores-aplicativos-financas-pessoais
http://www.infomoney.com.br/minhas-financas/planeje-suas-financas/noticia/4907123/especialistas-listam-melhores-aplicativos-financas-pessoais
http://www.dsop.com.br/educacao-financeira-mulheres/aplicativos-sao-aliados-para-gerenciar-gastos
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Disponível para: 
iOS,  Android e Web. 

 
Download em:  

https://www.organizze.com.br/ 

aliados-para-gerenciar-gastos > 
Acesso em: (12/08/2016) 

 

Rafael Seabra, blogueiro da área de investimentos 
Disponível em: < http://pouparinvestirganhar.com.br/video-entrevista-rafael-

seabra-e-henrique-carvalho-da-triade-do-dinheiro/ > 

Acesso em: (12/08/2016) 

setembro de 
2014 

Época 

Disponível em: < http://epoca.globo.com/vida/vida-
util/dinheiro/noticia/2014/09/b12-appsb-para-colocar-suas-bfinancasb-nos-

trilhos.html > 

Acesso em: (12/08/2016) 

setembro de 
2014 

 
 

Minhas Economias 
 

Desenvolvido por : 
Empresa Minhas Economias 

 
Disponível para: 

iOS, Web e Android. 
 

Download em: 
http://minhaseconomias.com.br/ 

 

Cintia Senna, educadora financeira da DSOP 
Disponível em: < http://www.infomoney.com.br/minhas-financas/planeje-suas-
financas/noticia/4907123/especialistas-listam-melhores-aplicativos-financas-

pessoais >  

Acesso em: (12/08/2016) 

abril de 2016 

 

Exame 
Disponível em: < http://exame.abril.com.br/seu-dinheiro/20-planilhas-de-

gastos-para-controlar-seu-orcamento-em-2016/ > 

Acesso em: (12/08/2016) 

setembro de 
2016 

Época 

Disponível em: < http://epoca.globo.com/vida/vida-
util/dinheiro/noticia/2014/09/b12-appsb-para-colocar-suas-bfinancasb-nos-

trilhos.html > 

Acesso em: (12/08/2016) 

setembro de 
2014 

 
 

Bills Reminder 
 

Desenvolvido por: 
Amazier  

 
Disponível para: 

Android. 
 

Disponível para download em: 
http://amazier.com/bills-

reminder.html 

 

Projeto Impulso Digital 
Disponível em: < http://ecommerce.uol.com.br/impulso-digital/temas/financas-

e-pagamento/6-aplicativos-para-nunca-mais-pagar-contas-com-
atraso.html#rmcl > 

Acesso em: (12/08/2016) 

junho de 
2015 

 
 

Bills Agent 
 

Desenvolvido por: 
SLOIK.NET Mobile Apps  

 
Disponível para: 

Android. 
 

Download em: 
https://play.google.com/store/ap
ps/details?id=net.sloik.ba&hl=pt

_BR 

 

Projeto Impulso Digital 
Disponível em: < http://ecommerce.uol.com.br/impulso-digital/temas/financas-

e-pagamento/6-aplicativos-para-nunca-mais-pagar-contas-com-
atraso.html#rmcl > 

Acesso em: (12/08/2016) 

junho de 
2015 

 
 

Money Lover 
 

Desenvolvido por: 
Finsify 

                                                     

 

Exame 
Disponível em: < http://exame.abril.com.br/seu-dinheiro/20-planilhas-de-

gastos-para-controlar-seu-orcamento-em-2016/ > 

Acesso em: (12/08/2016) 

setembro de 
2016 

Época 

Disponível em: < http://epoca.globo.com/vida/vida-
util/dinheiro/noticia/2014/09/b12-appsb-para-colocar-suas-bfinancasb-nos-

trilhos.html > 

Acesso em: (12/08/2016) 

setembro de 
2014 

http://www.dsop.com.br/educacao-financeira-mulheres/aplicativos-sao-aliados-para-gerenciar-gastos
http://pouparinvestirganhar.com.br/video-entrevista-rafael-seabra-e-henrique-carvalho-da-triade-do-dinheiro/
http://pouparinvestirganhar.com.br/video-entrevista-rafael-seabra-e-henrique-carvalho-da-triade-do-dinheiro/
http://epoca.globo.com/vida/vida-util/dinheiro/noticia/2014/09/b12-appsb-para-colocar-suas-bfinancasb-nos-trilhos.html
http://epoca.globo.com/vida/vida-util/dinheiro/noticia/2014/09/b12-appsb-para-colocar-suas-bfinancasb-nos-trilhos.html
http://epoca.globo.com/vida/vida-util/dinheiro/noticia/2014/09/b12-appsb-para-colocar-suas-bfinancasb-nos-trilhos.html
http://www.infomoney.com.br/minhas-financas/planeje-suas-financas/noticia/4907123/especialistas-listam-melhores-aplicativos-financas-pessoais
http://www.infomoney.com.br/minhas-financas/planeje-suas-financas/noticia/4907123/especialistas-listam-melhores-aplicativos-financas-pessoais
http://www.infomoney.com.br/minhas-financas/planeje-suas-financas/noticia/4907123/especialistas-listam-melhores-aplicativos-financas-pessoais
http://exame.abril.com.br/seu-dinheiro/20-planilhas-de-gastos-para-controlar-seu-orcamento-em-2016/
http://exame.abril.com.br/seu-dinheiro/20-planilhas-de-gastos-para-controlar-seu-orcamento-em-2016/
http://epoca.globo.com/vida/vida-util/dinheiro/noticia/2014/09/b12-appsb-para-colocar-suas-bfinancasb-nos-trilhos.html
http://epoca.globo.com/vida/vida-util/dinheiro/noticia/2014/09/b12-appsb-para-colocar-suas-bfinancasb-nos-trilhos.html
http://epoca.globo.com/vida/vida-util/dinheiro/noticia/2014/09/b12-appsb-para-colocar-suas-bfinancasb-nos-trilhos.html
https://play.google.com/store/apps/developer?id=Amazier
http://ecommerce.uol.com.br/impulso-digital/temas/financas-e-pagamento/6-aplicativos-para-nunca-mais-pagar-contas-com-atraso.html#rmcl
http://ecommerce.uol.com.br/impulso-digital/temas/financas-e-pagamento/6-aplicativos-para-nunca-mais-pagar-contas-com-atraso.html#rmcl
http://ecommerce.uol.com.br/impulso-digital/temas/financas-e-pagamento/6-aplicativos-para-nunca-mais-pagar-contas-com-atraso.html#rmcl
http://ecommerce.uol.com.br/impulso-digital/temas/financas-e-pagamento/6-aplicativos-para-nunca-mais-pagar-contas-com-atraso.html#rmcl
http://ecommerce.uol.com.br/impulso-digital/temas/financas-e-pagamento/6-aplicativos-para-nunca-mais-pagar-contas-com-atraso.html#rmcl
http://ecommerce.uol.com.br/impulso-digital/temas/financas-e-pagamento/6-aplicativos-para-nunca-mais-pagar-contas-com-atraso.html#rmcl
https://play.google.com/store/apps/dev?id=5130448887408336541
http://exame.abril.com.br/seu-dinheiro/20-planilhas-de-gastos-para-controlar-seu-orcamento-em-2016/
http://exame.abril.com.br/seu-dinheiro/20-planilhas-de-gastos-para-controlar-seu-orcamento-em-2016/
http://epoca.globo.com/vida/vida-util/dinheiro/noticia/2014/09/b12-appsb-para-colocar-suas-bfinancasb-nos-trilhos.html
http://epoca.globo.com/vida/vida-util/dinheiro/noticia/2014/09/b12-appsb-para-colocar-suas-bfinancasb-nos-trilhos.html
http://epoca.globo.com/vida/vida-util/dinheiro/noticia/2014/09/b12-appsb-para-colocar-suas-bfinancasb-nos-trilhos.html
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Disponível para: 
iOS, Web, Android, Windows 

Phone, Windows Mobile e Win-
dows 10 

 
Download em: 

https://moneylover.me/ 

 

Projeto Impulso Digital 
Disponível em: < http://ecommerce.uol.com.br/impulso-digital/temas/financas-

e-pagamento/6-aplicativos-para-nunca-mais-pagar-contas-com-
atraso.html#rmcl > 

Acesso em: (12/08/2016) 

junho de 
2015 

 
 

Money Care 
 

Desenvolvido por: 
StudioMoob 

 
Disponível para: 
iOS e Android. 

 
Download em: 

http://studiomoob.com/site/ 

 

Época 

Disponível em: < http://epoca.globo.com/vida/vida-
util/dinheiro/noticia/2014/09/b12-appsb-para-colocar-suas-bfinancasb-nos-

trilhos.html > 

Acesso em: (12/08/2016) 

setembro de 
2014 

 

 
 
 
 

Tabela 2: Fontes de Informação e Posição no Mercado 

Especialista / Site 

 

Cargo / Posição ocupada no mercado em 2016 

 

DSOP Educação 

Financeira 

 

É uma organização dedicada à disseminação da educação financeira no 

Brasil e no mundo, utilizando-se de uma metodologia própria chamada 

Metodologia DSOP criada pelo educador e terapeuta financeiro, Reinaldo 

Domingos. (DSOP) 

 

InfoMoney 

 

 

É o maior site especializado em investimentos pessoais e educação 

financeira do Brasil e também publica a revista InfoMoney que trata de 

assuntos relacionados com finanças. 

 

Exame 
 

A maior e mais influente publicação de negócios e economia do país.  

 

Projeto Impulso 

Digital 

 

É o primeiro reality show no Brasil criado pela UOL voltado exclusivamente 

para empreendedorismo digital. Seu foco principal é levar informação de 

qualidade sobre e-commerce aos empresários que atuam no comércio 

eletrônico. 

 

Época Negócios 

 

 

Revista da Editora Globo, inovadora, empreendedora, guia para executivos e 

líderes empresariais que buscam reinventar seus negócios e se diferenciar 

no mercado. 

 

Editora Globo 

 

 

É uma empresa do Grupo Globo, o maior conglomerado de comunicação do 

país. Publica revistas do mais alto padrão gráfico e editorial para a 

informação e entretenimento de toda a família. 

 

Rafael Seabra 

 

Blogueiro da área de finanças, educador financeiro, investidor, é o criador do 

blog "Quero Ficar Rico" e escritor do livro de mesmo nome. Esse livro foi o 

mais vendido do Brasil de acordo com a revista Veja publicada em 

http://ecommerce.uol.com.br/impulso-digital/temas/financas-e-pagamento/6-aplicativos-para-nunca-mais-pagar-contas-com-atraso.html#rmcl
http://ecommerce.uol.com.br/impulso-digital/temas/financas-e-pagamento/6-aplicativos-para-nunca-mais-pagar-contas-com-atraso.html#rmcl
http://ecommerce.uol.com.br/impulso-digital/temas/financas-e-pagamento/6-aplicativos-para-nunca-mais-pagar-contas-com-atraso.html#rmcl
http://epoca.globo.com/vida/vida-util/dinheiro/noticia/2014/09/b12-appsb-para-colocar-suas-bfinancasb-nos-trilhos.html
http://epoca.globo.com/vida/vida-util/dinheiro/noticia/2014/09/b12-appsb-para-colocar-suas-bfinancasb-nos-trilhos.html
http://epoca.globo.com/vida/vida-util/dinheiro/noticia/2014/09/b12-appsb-para-colocar-suas-bfinancasb-nos-trilhos.html
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Vale ressaltar que se tratando de versões para a plataforma móvel, neste 

trabalho, apenas foram detalhados os testes realizados para as versões referentes 

ao sistema operacional Android. Optou-se pela escolha, devido fato que envolve a 

semelhança entre as soluções para dispositivos móveis de um mesmo sistema ava-

liado, sendo a versão para Android aquela capaz de atingir um número muito maior 

de usuários, o que pode ser comprovado segundo estudo divulgado pelo instituto de 

pesquisa Gartner no segundo trimestre de 2016 (Tabela 3).   

                                                 
 Android: É o nome do sistema operacional baseado em Linux que opera em celulares 
(smartphones), netbooks, tablets, robôs, relógios inteligentes e muitos outros. É desenvolvido pela 
Open Handset Alliance, uma aliança entre várias empresas, dentre elas a Google.  
 
 Instituto de pesquisa Gartner: É uma empresa líder mundial em pesquisa e aconselhamento sobre 
tecnologia fundada por Gideon Gartner em 1979. 

21/09/2016. 

 

Henrique Carvalho 

 

Blogueiro da área de finanças, especialista em alocação de ativos e eleito, 

pela Arata Academy um dos 5 melhores educadores financeiros do Brasil em 

2012/2013. 

 

Arata Academy 

 

 

Empresa fundada em 2007 com o objetivo de prestar serviços de coaching e 

mentoring para jovens empresários e profissionais que procuram alcançar 

resultados de excelência. 

 

Alessandra Coser 

 

 

 

Educadora Financeira do Money Camp e Planejadora Financeira Pessoal – 

Autônoma. 

 

The Money Camp 

 

É um programa de educação financeira americano que beneficia crianças e 

jovens nos Estados Unidos, México, Canadá, Singapura, Polônia, Jamaica, 

Espanha, Reino Unido, Austrália, Bahamas e Brasil, por meio da transmissão 

de conteúdo através de dinâmicas, atividades interativas e cooperativas.  

 

Cintia Senna 

 

“Graduada em Ciências Contábeis pela Universidade São Judas Tadeu, Pós-

Graduanda em Controladoria de Gestão pela FECAP e em Educação e 

Coaching Financeiro pela DSOP/Unis. Cursou educação executiva em 

Planejamento Financeiro Pessoal pelo Insper/IBCPF, e Formação em 

Educação Financeira pela DSOP.” (DSOP, s.d. ) 
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 Tabela 3: Balanço de Todas as vendas de SOs Mobiles 

  

 

 

2.1 AVALIAÇÕES 

A seguir versões dos softwares avaliados e selecionados na pesquisa de 

campo. Em seguida serão apresentadas tabela 4 e tabela 5 com a avaliação deta-

lhada destes sistemas. Para os softwares que não contém numeração de versão 

será descrito a data da avaliação: 

 

Bills Agent (Android):                Versão  2.3.0; 

Bills Reminder (Android):          Versão 2.7; 

Mobills (Android):                       Versão 2.0.16.09.06; 

Money Lover (Android):             Versão 3.4.37; 

Money Care (Android):               Versão 1.0.11; 

Organizze (Android):                  Versão 2.1.15; 

Minhas Economias (Android):  Versão 3.0.4; 

Organizze (Web):                        Versão avaliada em agosto de 2016; 

Minhas Economias  (Web):        Versão avaliada em agosto de 2016; 

Mobills (Web):      Versão avaliada em dezembro de 2016; 

Money Lover (Web):                    Versão avaliada em dezembro de 2016; 

Money Lover (Windows 10):       Versão 3.107. 
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Tabela 4: Tabela de Avaliação das Desvantagens dos Aplicativos 
 

Windows 10 
Não Mobile 

Web Android Desvantagens 

  Money Lover 

 Bills Agent 

 Bills Reminder 

 

A interface desses aplicativos 
é somente em idioma 
estrangeiro, como por 
exemplo, inglês e vietnamita. 
Isso aumenta a complexidade 
deles caso o usuário não seja 
familiarizado com estas 
linguagens. 

 Money Lover 
 

  

Possui mobilidade baixa em 
relação aos demais 
aplicativos avaliados neste 
trabalho. Isto se explica no 
fato de que sua execução 
ocorre especificamente em 
pcs desktops, notebooks e 
netbooks, e esses 
dispositivos são difíceis de 
transportar devido ao peso, 
tamanho, entre outros 
fatores. 

 
 Minhas Economias 

 

 Bills Agent 

 Bills Reminder 

 Minhas Economias 

 Mobills 

 Money Care 

 Money Lover 

 Organizze 

Suas versões gratuitas 
contêm Ads (anúncios) que 
surgem contra a vontade do 
usuário e isto pode consumir 
a Franquia de Dados da 

Internet e/ou dificultar a 
usabilidade no software. 
 
 
 

 
 

   Bills Reminder 

Oferece poucas opções de 
filtragem, não sendo possível, 
por exemplo, filtrar por data, 
hora, título, entre outras 
opções. 

 
 
 

 
 Minhas Economias 

 Mobills 

 Money Lover 

 Bills Agent 

 Bills Reminder 

 Minhas Economias 

 Money  Care 

A tela de lançamento não 
permite fotografar boletos 
bancários ou especificar URL 
da imagem digitalizada 
destes boletos relacionando-
os com seus registros de 
vencimentos 
correspondentes. Isto 
facilitaria a quitação do débito 
pelo usuário após receber 
alertas sobre as despesas. 

   Bills Agent Embora permitam especificar 

                                                 

 Franquia de Dados da Internet: É o limite de uso de dados da Internet que pode ser contratado por 

determinados usuários. Vale salientar que caso esse limite seja ultrapassado pelo usuário, a empresa 
fornecedora desse serviço (operadora) poderá reduzir a velocidade de navegação ou até mesmo 
cobrar mais caro pelos dados a mais que forem navegados por esse usuário. 
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 Bills Reminder 

 Minhas Economias 

 Money Care 

a data e hora para receber 
lembrete via notificação, não 
permitem ao cliente (usuário) 
escolher na janela de 
lançamento, a data e/ou hora 
que ele deseja ser notificado 
sobre suas dívidas, sendo 
necessário acessar a janela 
de configuração para 
escolhê-los, exigindo que o 
operador do sistema acesse 
duas janelas diferentes para 
resolver algo que deveria ser 
resolvido em uma única 
janela. O que proporcionaria 
maior praticidade para o 
usuário. 

 
 
 
 
 
 

 

 Minhas Economias 

 Mobills 

 Money Lover 

 Organizze 

 Organizze 

Não permitem que eles sejam 
configurados para enviarem 
lembretes sobre os 
vencimentos para área de 
notificações do dispositivo do 
usuário. Ao invés disso, a 
notificação automática será 
enviada apenas para a janela 
do próprio software e via e-
mail, o que exige que o 
operador se recorde de 
acessá-los constantemente 
para verificar se há alguma 
notificação. 

  

 
 Bills Agent 

 Bills Reminder 

Não permitem tornar privado 
o acesso aos dados 
cadastrados pelo usuário 
através de login ou código de 
acesso. 

 

 Minhas Economias 

 Organizze 

 Mobills 

 Money Lover 

 Minhas Economias 

 Mobills 

 Organizze 

Para executá-los pela 
primeira vez é necessário 
conectar-se a internet, 
realizar cadastro de usuário e 
posteriormente login no 
sistema, valendo-se ressaltar 
que caso se realize logoff 
(encerramento de sessão do 
sistema), será necessário 
conectar-se a internet 
novamente para realizar login 
e poder voltar a utilizar o 
software. No caso dos 
sistemas Web, a internet será 
sempre necessária. 
Obs: Money Lover Android 
não está nesta linha da tabela 
devido a opção “TESTAR O 
APP”. 

  Minhas Economias 

 Mobills 

 Minhas Economias 

 Mobills 

Excesso de ferramentas para 
o usuário que deseja 
basicamente um sistema que 
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 Organizze  Money Care 

 Money Lover 

 Organizze 

permita arquivar vencimentos 
de contas a pagar, poder 
consultá-los posteriormente e 
ser alertado automaticamente 
sobre eles. 

  Minhas Economias 

 Mobills 

 Money Lover 

 Organizze 

 

Necessitam de uma de suas 
janelas ativas para que o 
uuário seja notificado sobre 
as despesas. 

 

 

 
 

 

Tabela 5: Tabela de Avaliação das Vantagens dos Aplicativos 

Windows 10 
Não Mobile 

Web Android Vantagens 

 

 Minhas Economias 

 Mobills 

 Money Lover 

 Organizze 

 Bills Agent 

 Bills Reminder 

 Minhas Economias 

 Mobills 

 Money Care 

 Money Lover 

 Organizze 

Possuem boa mobilidade. 

 Money Lover 

 Minhas Economias 

 Mobills 

 Organizze 

 

 Minhas Economias 

 Mobills 

 Money Care 

 Money Lover 

 Organizze 

Estes softwares são em 
português ou multilíngues 

incluindo o português. 

 Money Lover  

 Bills Agent 

 Bills Reminder 

 Money Care 

 Money Lover 

Em nenhum momento exigem 
conexão com a internet, 
cadastramento de usuário e 
login no sistema para 
executar.  
Obs: aplicativo Money Lover 
Android executa sem estas 
exigências somente através da 
opção “TESTAR O APP”. 

 Money Lover 

 

 Minhas Economias 

 Mobills 

 Money Lover 

 Organizze 

 

 

 Bills Agent 

 Minhas Economias 

 Mobills 

 Money Care 

 Money Lover 

 Organizze 

Além de filtrar por quitado e 
não pago permitem consultar 
lançamentos filtrando-os por 
outras boas opções de 
filtragem, como por exemplo, 
mês e ano. 
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 Money Lover  

 Bills Agent 

 Bills reminder 

 Minhas Economias 

 Mobills 

 Money Care 

 Money Lover 

 Organizze 

Não necessitam de uma de 
suas janelas ativas para 
notificarem ao usuário sobre 
as dívidas. O que acaba por 
facilitar a execução de outros 
softwares em modo 
simultâneo no dispositivo. 

 
 
 

 Money Lover 
 

 Mobills 

 Money Lover 

 Organizze 

 

Permitem fotografar boletos no 
momento do lançamento ou 
especificar URL da imagem 
destes boletos relacionando-
os aos seus registros de 
contas a pagar 
correspondentes. Isto facilita a 
quitação do débito pelo 
usuário após receber o alerta. 

 Money Lover  

 Bills Agent 

 Bills Reminder 

 Minhas Economias 

 Mobills 

 Money Care 

 Money Lover 

Alertam automaticamente 
sobre os vencimentos das 
dívidas do usuário através da 
área de notificações do 
dispositivo. 

 
 
 
 Money Lover 

 Minhas Economias 

 Mobills 

 Money Lover 

 Organizze 

 Minhas Economias 

 Mobills 

 Money Care 

 Money Lover 

 Organizze 

Por meio de código de 
acesso, ou login, permitem 
tornar privado o acesso aos 
dados pessoais no aplicativo. 

 

 
 Bills Agent 

 Bills Reminder 

Não há exagero na quantidade 
de ferramentas para o usuário 
que deseja basicamente um 
sistema que permita arquivar 
vencimentos de contas a 
pagar, poder consultá-los 
posteriormente e ser alertado 
automaticamente sobre eles. 



26 

 

Observação importante: 

Todas as avaliações referentes a aplicativos para plataforma Android des-

te trabalho são válidas para as versões do Android 4.0.3 ou superiores. 

Os testes realizados para as versões anteriores a 4.0.3 do Android, não 

foram descritos/detalhados nesse trabalho, pois segundo publicação do site 

TECMUNDO (2016) sabe-se que os poucos usuários que ainda possuem uma das 

primeiras versões do sistema operacional móvel Android, não poderão mais utilizar 

os serviços da rede digital Google Play, sendo sua nova edição (10.0.0), a última a 

oferecer suporte aos raros celulares e tablets que ainda rodam a edição 2.3. 

Versões antigas do SO Android têm sido desconsideradas cada vez mais 

por desenvolvedores de softwares, fabricantes e operadoras, o que torna realmente 

sem sentido continuar dando suporte a elas. 

Como se não bastasse, o usuário que ainda assim permanecer utilizando 

uma versão antiga desse sistema operacional terá seu aparelho muito mais sujeito a 

erros e exploits do que aquele que utiliza uma versão atual. 

2.2 CONSIDERAÇÕES SOBRE A PESQUISA 

Na pesquisa de campo, detalhada no subcapítulo anterior, foi possível re-

afirmar e comprovar que os softwares especializados exclusivamente em gerência 

de despesas já existem em uma diversidade grande no mercado. 

  Além disto, também foi possível perceber que softwares para dispositivos 

móveis, trouxeram a novidade da mobilidade, que no contexto referente a aplicativos 

de finanças, possibilita ao usuário registrar e consultar gastos de qualquer lugar, 

prevenindo-o ainda mais quanto ao esquecimento do pagamento de suas dívidas.  

De acordo com Dana (2014), os aplicativos para dispositivos móveis dei-

xaram mais fácil para o consumidor, pois agora é possível registrar uma transação 

logo após realizá-la, em qualquer lugar.  

https://www.tecmundo.com.br/android/
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Tendo em vista tudo o que foi constatado através de pesquisa de campo, 

o presente trabalho tem como foco o desenvolvimento de um software para a maio-

ria dos dispositivos móveis (tablets, smartphones, entre outros), bem como o deta-

lhamento de como se dará o seu desenvolvimento. Este aplicativo se chamará “Bill-

sAlert”,  executará no sistema operacional Android 4.0.3 ou superior e será livre dos 

problemas dos softwares avaliados.  
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3 METODOLOGIA 

 Este Capítulo fundamentará as Tecnologias e Ferramentas utilizadas no 

desenvolvimento do sistema implementado. 

3.1 PLATAFORMA ANDROID  

Em outubro de 2003, o Sistema Operacional Android surgiu da 

ideia/intenção inicial de ser um sistema operacional avançado para câmeras digitais 

pela empresa Android Inc., mas ao observar o mercado pequeno para este item, ela 

modificou sua ideia de forma que ao se atingir o produto final, fosse possível adquirir 

um Sistema Operacional Móvel (GUIMARÃES, 2013). 

Em 17 de agosto de 2005, a Google adquiriu os direitos sobre o Sistema 

Android. Porém, apenas em 5 de novembro de 2007, a Google anunciou de forma 

oficial esse Sistema Operacional e no mesmo dia anunciou a OHA, Open Handset 

Alliance, que consiste em uma aliança dela com as gigantes do mercado de telefonia 

móvel, onde entre elas estão a LG, Motorola, Samsung, Sony Ericsson, Toshiba, 

Garmin, entre muitas outras empresas populares deste mercado. Esta aliança surgiu 

para trazer inovação para o espaço da mobilidade e acelerar a evolução na forma 

como as pessoas acessam a Internet pelo celular  (GUIMARÃES, 2013). 

Segundo o site PROGRAMANDOVERAS (2015) no dia 5 de novembro de 

2007, o sistema Android surgiu como o 1º produto construído em uma plataforma 

Kernel Linux na versão 2.6.25 e em 22 de outubro de 2008 foi comercializado o 1º 

móvel a utilizar esse sistema Operacional (VAVRU e UJBANYAI, 2014, p.10). 

Desde então, o Android já foi lançado em diversas versões, e permane-

ceu sendo executado sobre um Kernel Linux que também vem sendo atualizado 

constantemente.  
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Até o momento (dezembro de 2016), a Open Handset Alliance continua 

visando à inovação, sempre procurando aperfeiçoar a plataforma Android. 

Atualmente, os dispositivos Android incluem smartphones, tablets, e-
readers, robôs, motores a jato, satélites da NASA, consoles de jogos, gela-
deiras, televisões, câmeras, equipamentos voltados à saúde, relógios inteli-
gentes (smartwatches), sistemas automotivos de “infotainment” de bordo 
(para controlar rádio, GPS, ligações telefônicas, termostato, etc.) e muitos 
outros. (DEITEL, 2015, p. 32). 

Enfim, o Android pode ser definido como um ambiente para a execução 

de aplicações para dispositivos móveis e fornece aos desenvolvedores de sof-

tware uma diversidade grande de serviços e recursos que permitem criar 

ricas aplicações para esses dispositivos.  

Sua principal função é executar e gerenciar todos os processos referentes 

às aplicações. De acordo com a IDGNOW (2007) o Android contém código aberto 

(Open Source), o que segundo a Google permite a seus usuários flexibilidade para 

customizar seu design e serviços. É um Sistema Operacional simples, fácil de operar 

e distribuído gratuitamente para vários tipos de público, seja ele um desenvolvedor, 

usuário comum ou fabricante. (LECHETA, p. 20) 

Pode-se dizer que o Android revolucionou o conceito de telefone, e em 

comparação a qualquer outro SO Mobile, o Android é aquele que possui maior inte-

gração com os Serviços da Google, pois obviamente, ela vem dando preferência 

para seu próprio Sistema Operacional. Logo, para aqueles que usam a maioria dos 

sistemas da Google, o SO Android é o mais indicado. (TUDOCELULAR, 2014) 

3.1.1 Arquitetura Android 

O sistema operacional Android é uma pilha de softwares reunidos em ca-

madas baseada no Kernel do Linux 2.6 adaptado. Ela opera atualmente em diversos 

dispositivos e fatores de forma e essa pilha vem evoluindo com o passar do tempo. 

(ANDROID DEVELOPER, s.d.) 
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A Figura 1 apresenta a representação da pilha de software para versão do 

Android mais atual: 

 
Figura 1: A pilha de software do Android 

Fonte: https://developer.android.com/guide/platform/index.html?hl=pt-br 

 

Já a Figura 2 abaixo apresenta um gráfico com pilha de softwares para 

versão mais antiga (anterior a 5.0): 
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Figura 2: Camadas da Arquitetura Android 

Fonte: https://www.ibm.com/developerworks/br/library/os-android-devel/ 

 

 
 

Kernel do Linux  

 

 O Kernel do Linux facilita aos fabricantes de dispositivos criarem drivers 

de hardware devido a já conhecerem esse Kernel e/ou estarem familiarizados com 

ele. É no Kernel do Linux que são encontrados os programas de gerenciamento de 

memória, configurações de segurança e os vários drivers de hardware, inclusive o 

Power Management (em destaque na Figura 1), que faz a gerência de energia do 

equipamento com Android, visando sua economia.  

 

A fundação da plataforma Android é o Kernel do Linux. Por exemplo: o An-
droid Runtime (ART) confia no Kernel do Linux para cobrir funcionalidades 
como encadeamento e gerenciamento de memória de baixo nível. (DEVE-
LOPERS ANDROID, 2016)  

 

 

Libraries ou Native C/C++ 

 

A camada de biblioteca é uma coleção de instruções que comunicam ao 

dispositivo como lidar com diferentes tipos de dados, contendo um conjunto de 

bibliotecas C/C++, utilizadas por diversos elementos do sistema e que são visíveis 

https://developer.android.com/guide/platform/index.html?hl=pt-br#art
https://developer.android.com/guide/platform/index.html?hl=pt-br#art
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para os desenvolvedores através da estrutura do aplicativo Android.  

 

Vários componentes e serviços principais do sistema Android, como ART e 
HAL, são implementados por código nativo que exige bibliotecas nativas 
programadas em C e C++. A plataforma Android fornece a Java Framework 
APIs para expor a funcionalidade de algumas dessas bibliotecas nativas aos 
aplicativos. (DEVELOPERS ANDROID, 2016)  
 

 

Dentre as diversas bibliotecas disponíveis, destacam-se: 

 

1. Biblioteca de Mídia: Responsável pela reprodução e gravação de áudio e 

vídeo nos formatos populares como AMR, MP3, ACC, MPEG4 e H.264, além 

de imagens estáticas como PNG e JPG; 

2. SQLite: Banco de Dados Relacional poderoso e leve disponível para todas as 

aplicações que executem no sistema Android. 

 
 

Android RunTime ou Camada de Tempo de Execução 

A camada de tempo de execução contém uma Máquina Virtual e uma co-

leção de bibliotecas do núcleo Java (Core Libraries). Essa coleção fornece a maioria 

das funcionalidades da linguagem de programação Java, inclusive alguns recursos 

de linguagem Java que a estrutura da Java API usa. 

 Já a Máquina Virtual tem a função de traduzir os códigos de aplicações 

escritas e gravadas em Java para que seja possível a correta execução das aplica-

ções. Essa máquina virtual para versões inferiores a 5.0 do Android consiste em 

uma Dalvik Virtual Machine (DVM), enquanto que para as versões mais modernas 

do Android a máquina virtual consiste em uma ART. Segue detalhes sobre Dalvik 

Virtual Machine e ART:  

 

Dalvik Virtual Machine  

 

O Dalvik ou Dalvik Virtual Machine foi um dos maiores responsáveis pelo 

sucesso do Android e é uma Máquina Virtual criada por Dan Bornstein e seu time na 

Google para solucionar o problema da menor capacidade de hardware que um equi-

https://developer.android.com/guide/platform/j8-jack.html
https://developer.android.com/guide/platform/j8-jack.html
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pamento móvel portava em relação ao Microcomputador pessoal (Desktop) (GAR-

GENTA, 2011). 

Devido ao desenvolvimento constante da plataforma Android, o Dalvik 

precisou sofrer alterações quanto a sua estrutura para atender aos novos equipa-

mentos e necessidades que surgiam. Essas alterações foram melhorias como, por 

exemplo, o suporte ao JIT, Garbage Collector e suporte a processadores multi-core. 

(IGTI, 2015) 

Entretanto, essas mudanças em sua estrutura não estavam mais sendo 

capazes de adaptá-lo adequadamente ao novo contexto que ele vinha sendo inseri-

do e, portanto, a partir da versão Lollipop do Android, o Dalvik foi substituído comple-

tamente por outra Máquina Virtual. E a essa nova VM foi dado o nome de ART (IGTI, 

2015). 

A Máquina Virtual ART passou por uma fase de testes na versão KitKat 

do Android, onde era proporcionado aos usuários a opção de escolher entre ela ou 

utilizar a Máquina Virtual Dalvik (DVM). Hoje, somente a ART, faz parte da estrutura 

da pilha de softwares do sistema operacional e já vem operando por padrão nos 

equipamentos móveis Android modernos.  

 

Comparativo entre Dalvik e ART  

Segundo a TECMUNDO (2014), o Dalvik precisa realizar as traduções 

aos poucos, recebendo pacotes de dados e realizando a conversão daquele setor 

para então enviar e receber um novo pacote. Ao final de cada tradução que é 

chamada de “compilação just-in-time”, o código executável é lido pelo Android e 

mostrado ao usuário. 

Em outras palavras o Dalvik Virtual Machine compila via JIT ou “just-in-

time”, o que significa que ele lê linha por linha de códigos durante a utilização de um 

app. Com isso, em alguns casos, o Dalvik necessita ler um mesmo trecho de código 

várias vezes, o que pode causar lentidão, desperdício de memória e bateria.  
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Já a Maquina Virtual ART compila “à frente do tempo” (AOP ou “Ahead-

Of-Time”). O que significa que os aplicativos já são pré-compilados quando são ins-

talados na linguagem de execução. A instalação do app pode demorar, porém, a 

execução dele depois de já ter sido instalado será muito mais rápida. O motivo para 

isso se justifica no fato de que a virtualização já terá sido gravada na memória do 

dispositivo quando o app foi instalado.   

Apesar da instalação do app ocorrer de maneira mais lenta na VM ART 

do que no Dalvik, a Google está aperfeiçoando a ART de modo que os aparelhos 

tenham cada vez mais velocidade no processamento e na execução de tarefas atra-

vés dela.  

 O método de pré-compilação na instalação é o grande responsável pela 

maior velocidade de processamento, uma vez que ele evita a repetição de atividades 

que acontece na compilação. 

  Além disso, durante a execução das aplicações existe um menor 

consumo de energia, devido ao fato das atividades serem repetidas com menor 

frequência. Resumindo, a ART proporciona aos equipamentos mais modernos ou as 

versões mais novas do Android, um melhor controle da bateria, animações mais 

suaves, melhor controle de memória Ram, entre outras vantagens quando ela é 

comparada a Máquina Virtual Dalvik.  

 

Application Framework / JAVA API Framework  

 

A camada de Framework de Aplicação (Application Framework) contêm 

programas que administram as aplicações básicas do telefone.  Os desenvolvedores 

têm total acesso a esta seção, com uma coleção de componentes, ferramentas ou 

recursos básicos com o qual poderá construir ferramentas mais complexas.   
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Camada de Abstração de Hardware (HAL) 

A Camada de Abstração de Hardware (HAL) faz a Abstração dos drivers 

do equipamento. Ela é composta por várias shared libraries, e pode-se dizer que 

algumas funções do HAL é minimizar as diferenças de drivers entre os diversos 

dispositivos. Vale dizer que o Android Framework foi arquitetado para acessar a 

HAL, e não a camada de kernel (drivers) diretamente. 

  Módulos de hardware são um tipo de HAL e são responsáveis por 

controlar componentes como: Áudio, câmera, framebuffer, GPS, gralloc 

(gerenciamento de framebuffer e GPU buffer), lights (controle dos leds do sistema), 

sensors (módulo que contém vários sensores, como acelerômetro, sensor de 

pressão, sensor de proximidade, etc.). 

 
A camada de abstração de hardware (HAL) fornece interfaces padrão que 
expõem as capacidades de hardware do dispositivo para a estrutura da Ja-
va API de maior nível. A HAL consiste em módulos de biblioteca, que im-
plementam uma interface para um tipo específico de componente de 
hardware, como o módulo de câmera ou bluetooth. Quando uma Framework 
API faz uma chamada para acessar o hardware do dispositivo, o sistema 
Android carrega o módulo da biblioteca para este componente de hardware. 
(DEVELOPERS ANDROID, 2016) 

 

 

Camada de Aplicações  

 

 Esta camada é a que faz interação entre o usuário e o dispositivo móvel. 

Nela são encontrados aplicativos como cliente de e-mail, navegador, calendário, 

mapas, contatos, programa de SMS, entre outros. 

3.1.1 Vantagens em desenvolver para Android 

O Android é a plataforma Mobile mais utilizada do mundo, portanto uma 

vantagem de se desenvolver para esse Sistema Operacional é ter um grande mer-

cado consumidor de cerca de 86,2% conforme estimativa do instituto de pesquisa 

https://developer.android.com/guide/platform/index.html#api-framework
https://developer.android.com/guide/platform/index.html#api-framework
https://source.android.com/devices/camera/index.html
https://source.android.com/devices/bluetooth.html
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Gartner, em Ago/2016. (vide Tabela 6, já apresentada anteriormente na Seção “2. 

Pesquisa de campo“).  

 

Tabela 6: Balanço de Todas as Vendas de SOs Mobiles 

 

Fonte: Instituto de Pesquisa Gartner 

 

Outras vantagens do Android são:  

 

 Divulgação do produto no mercado, de maneira rápida e simples, não sendo 

necessário intermediário, pois a Google disponibiliza para divulgação de apps 

sua ferramenta PlayStore (Loja de aplicativos) . 

 
 Diversas bibliotecas e frameworks gratuitos para desenvolvimento. 

 

 Grande comunidade de desenvolvedores pelo mundo e fóruns 

especializados. 

 
 Utilização da linguagem Java e todos os seus conceitos de programação 

como Orientação a Objetos e reaproveitamento de código. 

 
 Boa IDE para desenvolvimento de aplicativos. 

 

https://www.tecmundo.com.br/sistema-operacional
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3.2 ANDROID STUDIO 

Há pouco tempo atrás o Eclipse com o Plugin ADT + Android SDK, era a 

ferramenta oficial para o desenvolvimento Android, hoje passou a ser o Android Stu-

dio, baseada na ferramenta IntelliJ IDEA(Java IDE por JetBrains), onde é possível 

desenvolver para o Android utilizando a linguagem de programação Java.  

Segue abaixo imagem da tela de trabalho da IDE (Ambiente de Desenvol-

vimento Integrado) Android Studio: 

 

 

Figura 3: Interface do Android Studio 

 

   O Android Studio foi desenvolvido pela Google e está disponível para 

download gratuitamente no site: https://developer.android.com/studio/index.htm- 

l?hl=pt-br  

É necessário ter uma Máquina Virtual Java (de preferência a partir da 

versão 7) para que a IDE execute corretamente. 
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3.3 LINGUAGEM JAVA 

O Java é uma linguagem de programação utilizada para desenvolver pro-

gramas que podem ser transportados para qualquer plataforma, como por exemplo, 

Windows, Linux, Android. 

O Java foi desenvolvido pela SUN Microsystens em 1991 e tinha por obje-

tivo criar software para dispostivos eletrônicos, para que esses pudessem se comu-

nicar com outros do mesmo tipo (SOMERA, 2006). 

3.3.1 Conceitos importantes sobre Java 

JVM (Máquina Virtual Java) – É um programa que permite executar e 

gerenciar os aplicativos JAVA. 

JRE (Java Runtime Environment) – É um programa que permite rodar 

aplicativos Java em um computador. 

JDK (Java Development Kit) – Pacote que serve para desenvolver apli-

cações junto com o JRE. 

3.3.2 SQLite 

O SQLite é o banco de dados mais distribuído no mundo todo. É 

compatível com dispositivos Android e pode ser encontrado em iPhones, iPads, 

telefones Windows, termostatos, consoles automobilísticos, satélites e muitos outros 

dispositivos modernos que precisam armazenar e recuperar dados facilmente.  

Segundo NIELD (2016), o SQLite sobressai-se em situações em que 

simplicidade e baixo overhead são necessários. Também é ótimo na criação de 

protótipos de banco de dados empresariais. 
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Como o sistema deste trabalho acadêmico terá apenas um usuário 

realizando buscas no banco de dados e será uma aplicação simples, não é preciso 

um banco tão complexo e pesado como o MySQL, entre outros. Além disso o SQLite 

executa sem que seja necessário um servidor remoto. Sabendo disso o banco mais 

apropriado para esta ocasião é o SQlite. 

3.4 ASTAH COMMUNITY 

O Astah Community é uma ferramenta gratuita para se trabalhar com a 

modelagem de diagramas UML (Unified Modeling Language). Além do Astah 

Community, existem outras três versões: Astah UML, Astah Professional e Astha 

Share que fornecem outras funcionalidades além de modelagem UML, porém sua 

licença é comercial. 

A ferramenta Astah Community é conhecida por sua simplicidade e 

praticidade em elaborar diagramas, como por exemplo: diagrama de sequência, 

diagrama de classe, caso de uso, atividade, máquina de estado, comunicação, 

componentes, implantação, objetos, estrutura de composição e pacotes. 

Atualmente (dezembro de 2016), o download dessa ferramenta pode ser 

feito diretamente do link a seguir: (http://astah.net/editions/community). 

3.5 ANÁLISE DE REQUISITOS 

No desenvolvimento de software, a análise de requisitos é o primeiro 

passo no modelo de processo. Nesta análise, avalia-se o que deve ou não fazer e 

de que forma será elaborado o sistema. É o processo de verificação, aquisição e 

refinamento das necessidades do sistema e serve como um contrato entre o 

comprador e o desenvolvedor do sistema. 
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3.5.1 Descrição dos Envolvidos 

O termo stakeholder foi criado por um filósofo chamado Robert Edward 

Freeman, e de acordo com ele, stakeholder possui dois sentidos. Um amplo e um 

mais estrito. O primeiro faz referência a todo grupo ou indivíduo que influencia ou é  

influenciado pelo alcance dos objetivos da organização. Já no sentido mais estrito, 

stakeholder se refere a indivíduos ou grupos que a organização depende para 

sobreviver. (ALBERTO, 2015). 

De maneira mais ampla, stakeholder engloba em um processo todos os 

envolvidos, que pode ser de modo duradouro (como objetivo de uma organização ou 

negócio de uma empresa) ou de modo temporário (como por exemplo, um projeto). 

Segundo BOWDITCH e BUONO (1992, p.46) stakeholders são grupos ou 

pessoas identificáveis que uma organização depende para sobreviver: acionistas, 

funcionários, clientes, fornecedores e entidades governamentais. 

Enfim, quando se compreende o que é e a importância dos stakeholders, 

é possível ter uma visão mais ampla de todos os envolvidos em um processo ou 

projeto, além de identificar de que maneira eles podem contribuir para a otimização 

dele. 

Para o desenvolvimento do sistema BillsAlert foi identificado um único 

stakeholder  (envolvido) e ele será chamado  de “Operador do aplicativo”. 

Esse Operador do aplicativo será o usuário do sistema, ou seja, a 

pessoa capaz de cadastrar dados de vencimento das contas a pagar, alterá-los, 

consultá-los e removê-los caso desejar. Também é aquele interessado em lembrar 

via notificações sobre essas despesas. 
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3.5.2 Requisitos Funcionais 

 Os Requisitos Funcionais referem-se às requisições de uma função que 

uma aplicação deverá realizar ou atender. Estas requisições podem ser uma neces-

sidade, um desejo, uma solicitação ou uma exigência que um software deverá con-

cretizar (VENTURA, 2016) . 

A seguir, são apresentados os Requisitos Funcionais identificados para o 

sistema BillsAlert: 

 

 Inserir cadastro de despesa; 

 Manter Despesas; 

 Consultar Despesas; 

 Configurar Sistema; 

 Notificar automaticamente; 

 Listar Despesas. 

3.5.3 Requisitos Não Funcionais 

Os Requisitos não Funcionais referem-se aos aspectos e características 

internas do sistema, que engloba exclusivamente a área técnica. De maneira oposta 

aos requisitos funcionais, os requisitos não funcionais quando descritos pelo cliente, 

geralmente não são claramente apresentados por ele, mas deve ser implicitamente 

entendido pelo desenvolvedor do sistema (PROFISSIONAIS TI PTI, 2013) . 

A seguir, são apresentados os requisitos não funcionais identificados para 

o sistema BillsAlert : 

 Acesso 

(Neste caso, existe um único perfil de usuário que é o operador do sistema): 
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Operador do Sistema: Tem acesso global ao sistema. Ou seja, é ele quem realiza 

qualquer ação que influencia no estado do sistema. 

 

 Usabilidade 

 

 O sistema fornece mecanismos que contemplem usuários “novatos”. O que 

significa que ele oferece recursos (ajuda, imagens, indicações de como o 

usuário deve operar no sistema, entre outros) para que o operador que esteja 

aprendendo a utilizar o sistema saiba como trabalhar nele sem grandes difi-

culdades. 

 

 O sistema tem feedback a cada ação do usuário, visando proporcioná-lo sen-

sação de alívio,  satisfação maior pela realização das ações e compreensão 

melhor do funcionamento do sistema. 

 

 A interface deve ser criada de modo a limitar ao mínimo o número de passos 

que o usuário terá que realizar para se atingir a um objetivo. Afinal, quanto 

mais numerosas forem as ações necessárias para se alcançar uma meta, 

maior será a carga de trabalho e a probabilidade de ocorrências de erros.  

 

 O layout deve ser livre de Ads (publicidades) que surgem de forma intrusiva e 

que em geral atrapalham a performance do sistema. Propagandas podem 

aumentar a complexidade do aplicativo e dispersar a atenção do usuário. 

Quanto menos o operador se distrair com informações desnecessárias, estará 

mais capacitado a desempenhar suas tarefas com eficiência. 

 

 O sistema deve ter botões com lugar de destaque no projeto que será propor-

cional a sua prioridade. 

 

 O sistema deve ter layout simples e todas as informações presentes no sis-

tema serão legíveis, respeitando características textuais como cor, brilho, con-

traste, tamanho de corpo e espaçamentos. 
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 O sistema deve ter a capacidade de executar em segundo plano. Portanto, 

não será necessária uma janela aberta do sistema quando estiverem sendo 

realizadas as buscas automáticas para notificação do usuário. O que acaba 

por facilitar a execução de outros softwares em modo simultâneo no dispositi-

vo. 

 

 Desempenho 

 O sistema deve ser leve em sua forma de execução, para que até clientes 

com dispositivos de baixo desempenho possam utilizar o sistema de forma 

agradável e satisfatória. 

 

 Deve ter tamanho pequeno, permitindo instalação em aparelhos com pouco 

espaço de armazenamento. 

 

 O sistema deve se comportar de forma elegante quando estiver sobrecarre-

gado ou para processamentos longos. Para isso, o sistema deve apresentar 

recurso, como a barra de progressão, para que o usuário tenha uma noção do 

que está acontecendo no momento. 

 

 Interface  

 

 O sistema requer um dispositivo computacional que tenha o Android 4.0.3 ou 

superior como sistema operativo.  

 O sistema não deve exigir acesso à Internet, cadastramento de usuário e nem 

login para executá-lo. 

 

 Operacionais 

 O sistema deve ser capaz de realizar alertas com som realizado pelo equipa-

mento do usuário. 

 

 O sistema deve permitir a desativação do som que ocorre quando ele alerta o 

usuário sobre as despesas.  
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 O sistema deve ser capaz de importar arquivos gráficos JPG e/ou PNG.  

 

 O sistema deve permitir fotografar boleto no momento do lançamento e rela-

cioná-lo a despesa correspondente 

 
 Segurança 

 

 O sistema deve ter mecanismo para tornar privados os dados do usuário por 

meio de código de acesso. 

 

 Caso o usuário desejar, o sistema deve realizar backup automático diariamen-

te para uma pasta com URL especificada por ele. Esta pasta pode estar tanto 

em memória interna quanto externa do equipamento do usuário. Isso permite 

a restauração do sistema caso ocorra algum problema. 

3.6 MODELAGEM DE DADOS 

 A modelagem de dados trata-se de uma técnica utilizada para a 

especificação das regras de negócios e as estruturas de dados de um banco de 

dados. Esta modelagem faz parte de uma das fases do ciclo de desenvolvimento 

de um sistema de informação e seu uso é considerado cada vez mais importante 

para o bom resultado do projeto. Modelar dados é desenhar o sistema de 

informações, focando nas entidades lógicas e nas dependências lógicas entre essas 

entidades.  

Modelagem de banco de dados engloba uma série de aplicações teóricas 

e práticas, visando criar um modelo de dados consistente, não redundante e 

perfeitamente aplicável em qualquer SGBD atual.  

 

O desenvolvimento de um modelo para sistemas de software antes de sua 
construção é considerado cada vez mais como uma atividade essencial e 
necessária no desenvolvimento dos sistemas de informação. Um bom mo-
delo é essencial para uma comunicação entre os membros de equipes de 
projeto, e ainda, para assegurar que é possível executar o sistema (BO-
OCH; RUMBAUGH, JACOBSON, 2000). 
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3.6.1 Diagrama de Casos de Uso 

O Diagrama de Casos de Uso serve para documentar o que o sistema 

faz no modo de ver do usuário. Esse diagrama relata as funcionalidades mais 

importantes do sistema e a interação dessas funcionalidades com os usuários 

envolvidos nesse mesmo sistema. Nele não são levados em consideração os 

detalhes técnicos que dizem como o sistema realiza uma operação.  

Esse artefato ou diagrama é comumente derivado da especificação de 

requisitos, que por sua vez não faz parte da UML (Linguagem Unificada de 

Modelagem). Pode ser usado também para criação de documentos de requisitos 

(ALPD, 2014). 

 

Cenário 

É uma sequência de eventos que ocorrem quando há uma interação entre o usuário 

e o sistema. 

 

Ator 

É quem fará a execução do caso de uso (quem executará a funcionalidade que está 

especificada no caso de uso). Atores podem ser de dois tipos: humano e sistêmico. 

 

Use Case 

É uma funcionalidade ou uma tarefa efetuada pelo ator (usuário); 

 

Comunicação 

É a ligação de um ator com um caso de uso; 

  

http://www.devmedia.com.br/uml-fundamentos/8640


46 

 

O Software “BillsAlert” implementa os seguintes casos de uso: 

 

Manter Despesas 

 

 

Figura 4: Caso de Uso Manter Despesas 

 
Sumário: O Operador deseja alterar, remover, registrar como paga ou não paga 

uma despesa especificada por ele.  

Ator Principal: Operador. 

Pós-condições: As operações de alteração, remoção, registrar como paga e regis-

trar como não paga foram realizadas pelo Sistema. 

 

Fluxo Básico Manter Despesas 

1. De acordo com o tipo de manutenção desejado pelo Operador do Sistema, 

um dos subfluxos abaixo é executado: 

a. Se o Operador deseja alterar informações de uma despesa, o subfluxo Alterar 

Despesas é executado; 

b. Se o Operador deseja remover uma despesa, o subfluxo Remover Despesas 

é executado; 
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c. Se o Operador deseja registrar como paga uma despesa, o subfluxo Registrar 

como Paga é executado; 

d. Se o Operador deseja registrar como não paga uma despesa, o subfluxo Re-

gistrar como A Pagar é executado. 

 

Subfluxo Alterar Despesas 

1a. Esse subfluxo inicia depois que o Operador seleciona uma despesa de uma 

lista na tela principal e em seguida aciona o botão: Alterar Despesa; 

2a. O Sistema fecha a janela que contém os botões: Inserir Despesa, Alterar 

Despesa, Registrar Como Paga e Registrar Como A Pagar; 

3a. O Sistema apresenta tela com formulário preenchido com dados já cadastra-

dos para a despesa selecionada pelo Operador; 

4a. O Operador altera os dados que ele deseja; 

5a. O Operador confirma a alteração ao acionar o botão: Realizar Alteração; 

6a. O Sistema realiza a alteração para os dados confirmados no passo anterior; 

7a. O Sistema fecha a janela em uso que contém o formulário; 

8a. O Sistema exibe uma mensagem de confirmação informando que a alteração 

foi realizada com sucesso; 

9a. O Operador fecha a janela de confirmação através do botão: Ok.  

 

Fluxo Alternativo do Subfluxo Alterar Despesas: 

1a. Esse Fluxo Alternativo inicia se for detectado que o Operador deixou algum 

campo obrigatório vazio após acionar o botão: Realizar Alteração no item 3a 

do subfluxo Alterar Despesas; 

2a. O Sistema exibe uma mensagem indicando o campo obrigatório que está va-

zio; 

3a. O Operador corrige o erro preenchendo o campo vazio; 

4a. O Operador confirma alteração novamente; 

5a. O Sistema retorna para o item 6a do subfluxo  Alterar Despesas. 

Subfluxo Remover Despesas 

1b. Esse subfluxo inicia depois que o Operador seleciona uma Despesa da lista 

na tela principal e aciona o botão: Remover Despesa; 

2b. O Sistema fecha a janela que contém os botões: Inserir Despesa, Alterar 

Despesa, Registrar Como Paga e Registrar Como A Pagar; 
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3b. O Sistema apresenta uma janela solicitando ao Operador a confirmação para 

remoção da despesa; 

4b. O Operador confirma que essa operação pode ser realizada pelo Sistema 

através do botão: Ok; 

5b. O Sistema fecha a Janela de confirmação para remoção da despesa; 

6b. O Sistema realiza a remoção confirmada pelo Operador; 

7b. O Sistema exibe uma mensagem informando que a remoção foi realizada 

com sucesso. 

Fluxo Alternativo do Subfluxo Remover Despesas: 

1b. Esse Fluxo Alternativo inicia caso o Operador acione o botão: Cancelar ao in-

vés do botão: Ok imediatamente após o item 3b do subfluxo Remover Despe-

sas; 

2b. O Sistema não realiza nenhuma mudança no banco de dados do aplicativo ; 

3b. O Sistema fecha a Janela de confirmação para remoção da despesa; 

 

Subfluxo Registrar como Paga 

1c. Esse subfluxo inicia quando o Operador seleciona uma despesa de uma lista 

na tela principal do Sistema e aciona o botão: Registrar Como Paga; 

2c. O Sistema solicita através de janela uma confirmação para registrar essa 

despesa como quitada; 

3c. O operador realiza confirmação através do botão: Ok; 

4c. O Sistema registra a informação confirmada no item 3c anterior; 

5c. O Sistema fecha a janela que contém os botões: Inserir Despesa, Alterar 

Despesa, Registrar Como Paga e Registrar Como A Pagar; 

6c. O Sistema exibe uma mensagem informando que a despesa foi alterada com 

sucesso; 

Fluxo Alternativo do Subfluxo Registrar como Paga 

1c. Esse Fluxo Alternativo inicia quando o Operador aciona o botão: Cancelar da 

janela que surgiu no item 2c do subfluxo Registrar como Paga; 

2c. O Sistema não altera nada no banco de dados do aplicativo; 

3c. O Sistema fecha a janela que surgiu no item 2c. 

Subfluxo Registrar como A Pagar 

1d. Esse subfluxo inicia quando o Operador seleciona uma despesa da tela prin-

cipal do aplicativo e depois aciona o botão: Registrar Como A pagar; 
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2d. O Sistema fecha a janela que contém os botões: Inserir Despesa, Alterar 

Despesa, Registrar Como Paga e Registrar Como A Pagar; 

3d. O Sistema exibe uma janela chamada: Tela de Configuração para Notificação. 

Nesta janela o Operador especifica data e hora que ele deseja ser notificado 

sobre a Despesa. Nela ele também informa se deseja ser notificado a partir 

do dia e hora informado por ele ou se deseja ser alertado apenas uma vez na 

data e hora especificada. No caso do Operador desejar ser notificado a partir 

do dia que ele informar, será necessário que ele também preencha o intervalo 

de uma notificação para outra para esta despesa; 

4d.  Em seguida Operador confirma que o que ele digitou está correto e informa 

para o Sistema por meio do botão: Ok; 

5d. O Sistema fecha a janela que contém a Tela de Configuração para Notifica-

ção; 

6d. O Sistema exibe uma mensagem informando que a despesa foi alterada com 

sucesso. 

Fluxo Alternativo do Subfluxo Registrar como A  Pagar 

1d. Esse Fluxo Alternativo inicia quando o Operador aciona o botão: Cancelar da 

janela que surgiu no item 3d do subfluxo Registrar como a Pagar; 

2d. O Sistema fecha a janela que contém a Tela de Configuração para Notifica-

ção. 

 

Inserir Despesas 

 

 

Figura 5: Caso de Uso Inserir Despesas 

 

Sumário: O Operador deseja inserir uma despesa. 

Ator Principal: Operador. 

Pós-condições: Uma nova despesa foi registrada pelo Sistema. 
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Fluxo Básico Inserir Despesas:  

1. Esse caso de uso inicia quando o operador aciona o botão: Inserir Despesas; 

2. O Sistema solicita através de formulário os dados da despesa; 

3. O Operador preenche os dados solicitados e informa para o Sistema através 

do botão: Cadastrar Despesa; 

4. O Sistema registra os dados informados pelo Operador; 

5. O Sistema envia uma mensagem informando que a despesa foi inserida com 

sucesso; 

6. O Sistema retorna ao item 2 do Fluxo Básico Inserir Despesas para que o 

Operador possa realizar outro cadastro caso ele deseje. 

 

Fluxo Alternativo do Fluxo Básico Inserir Despesas: 

1. Esse Fluxo Alternativo inicia quando é detectado que o Operador deixou al-

gum campo obrigatório em branco imediatamente após o item 3 do Fluxo Bá-

sico Inserir Despesas; 

2. O Sistema exibe uma mensagem informando o campo obrigatório que está 

vazio; 

3. O Operador preenche o campo obrigatório e informa ao Sistema através do 

botão: Cadastrar Despesa; 

4. O Sistema retorna para o item 4 do Fluxo Básico Inserir Despesas. 

 

 

Configurar Áudio 

 

 

Figura 6: Caso de Uso Configurar Áudio 
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Sumário: O Operador deseja ativar ou desativar o áudio. 

Ator Principal: Operador. 

Pós-condições: A configuração de som foi realizada pelo Sistema. 

 

Fluxo Básico:  

1. Ao acionar o botão: Configurar Áudio ocorre uma mudança de estado no ban-

co de dados do Sistema. Essa mudança consiste na alteração do valor do 

atributo som da tabela configuração.  

Conforme essa alteração um dos subfluxos abaixo é executado: 

a. Quando o valor do atributo som é alterado para false: imediatamente o subflu-

xo Desativar Som é executado; 

b. Quando o valor do atributo som é alterado para true: imediatamente o subflu-

xo Ativar Som é executado. 

 

Subfluxo Desativar Som 

1a. Esse subfluxo inicia imediatamente após a alteração do valor do atributo: som 

para o valor: false;  

2a.  O Sistema realiza a solicitação do operador; 

3a. O Sistema passa a notificar sem som. 

Subfluxo Ativar Som 

1b. Esse subfluxo inicia imediatamente após a alteração do valor do atributo som 

para o valor: true;  

2b. O Sistema realiza a solicitação do operador; 

3b. O Sistema passa a notificar com som.   
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Configurar Senha 

 

 

Figura 7: Caso de Uso Configurar Senha 

 

 

Sumário: O Operador deseja ativar ou desativar código de acesso ao Sistema. Ca-

so ativado, o código de acesso será solicitado a cada nova inicialização do Sistema. 

Ator Principal: Operador. 

Pós-condições: A configuração de senha foi realizada pelo Sistema. 

 

Fluxo Básico:  

1. Ao acionar o botão: Ativar Código de Acesso ocorre uma mudança de estado 

no banco de dados do Sistema. Essa mudança consiste na alteração do valor 

do atributo statuscodacesso da tabela configuração.  

Conforme essa alteração um dos subfluxos abaixo é executado: 

a. Quando o valor do atributo statuscodacesso é alterado para true: imediata-

mente o subfluxo Ativar Senha é executado; 

b. Quando o valor do atributo statuscodacesso é alterado para false: imediata-

mente o subfluxo Desativar Senha é executado. 

 

Subfluxo Ativar Senha 

1a. Esse subfluxo inicia imediatamente após a alteração do valor do atributo sta-

tuscodacesso para o valor: true;  

2a. O Sistema apresenta uma janela solicitando que o Operador informe uma se-

nha. (Essa senha passará a ser solicitada a cada inicialização do Sistema); 

3a. O Operador preenche essa caixa de texto com a senha desejada; 
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4a. O Sistema fecha janela que surgiu no item 2a; 

5a. O Sistema apresenta outra janela para o Operador digitar a senha novamente 

por motivos de segurança; 

6a. O Sistema realiza o registro da informação confirmada pelo Operador e ativa 

o código de acesso; 

7a. O Sistema fecha a janela que surgiu no item 5a; 

8a. O Sistema envia uma mensagem informando que a senha foi ativada e regis-

trada com sucesso; 

9a. O Operador Fecha a janela que contém a informação enviada pelo Sistema 

no item anterior. 

 

Subfluxo Desativar Senha 

1b. Esse subfluxo inicia imediatamente após a alteração do valor do atributo sta-

tuscodacesso para o valor: false;  

2b. O Sistema registra que a senha foi desativada; 

3b. O Sistema apresenta uma janela informando que a senha foi desativada com 

sucesso e o Sistema volta a não solicitar senha na inicialização do Sistema; 

4b. O Operador fecha a janela que contém a informação enviada pelo Sistema no 

item 3b anterior através do botão: Ok. 

 

 

Listar Despesas 

 

 

Figura 8: Caso de Uso Listar Despesas 

 

 

Sumário: O Operador deseja listar despesas. 

Ator Principal: Operador. 
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Pós-condições: É apresentada uma lista das despesas cadastradas para determi-

nado mês e ano conforme toque no botão: Seta para Direita ou Seta para Esquerda 

da tela principal. 

 

Fluxo Básico Listar Despesas 

 

1. De acordo com a seta que o operador acionar na tela principal, um dos sub-

fluxos abaixo é executado: 

a. Se o operador acionar a seta para a direita, o subfluxo Listar Despesas do 

Mês Posterior é executado; 

b. Se o operador acionar a seta para a esquerda, o subfluxo Listar Despesas do 

Mês Anterior é executado. 

Subfluxo Listar Despesas do Mês Posterior 

1b. Esse subfluxo inicia depois que o operador aciona o botão: Seta para Direita 

da página principal do app; 

2b. O Sistema lista as despesas do mês posterior ao da lista que esta sendo 

apresentado em tela principal do app.  

 

Subfluxo Listar Despesas do Mês Anterior 

1b. Esse subfluxo inicia depois que o operador aciona o botão: Seta para Esquer-

da da página principal do app; 

2b. O Sistema lista as despesas do mês anterior ao da lista que esta sendo apre-

sentado em tela principal do app.  

 

Consultar Despesa 

 

 

Figura 9: Caso de Uso Consultar Despesa 
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Sumário: O Operador deseja consultar uma despesa. 

Ator Principal: Operador. 

Pós-condições: São apresentados os dados de uma despesa com título especifica-

do pelo Operador. Esses dados são apresentados na tela principal do aplicativo. 

 

Fluxo Básico Consultar Despesa 

1. Esse caso de uso inicia quando o Operador preenche um campo de texto es-

pecífico para consulta de despesas e depois aciona o botão: Consultar Des-

pesa representado por uma imagem de uma lupa na tela principal do app. Es-

se campo de texto deve ser preenchido com o título da despesa que o Opera-

dor deseja consultar; 

2. O Sistema busca pela despesa especificada pelo Operador no campo de tex-

to; 

3. O Sistema apresenta uma janela com os dados da despesa especificada pelo 

Operador no passo 1 deste Fluxo Básico; 

4. O Operador visualiza o que deseja e fecha a janela com os dados da despesa 

consultada. 

 

Fluxo Alternativo do Fluxo Básico Consultar Despesa: 

1. Esse Fluxo Alternativo inicia quando não são encontrados dados para a des-

pesa especificada no item 1 do Fluxo Básico Consultar Despesa;   

2. O Sistema exibe uma janela informando que não foram encontrados dados 

sobre a despesa especificada;  

3. O Operador visualiza a janela que surgiu no item 2 e depois a fecha. 

 

Listar Registros 

 

 

Figura 10: Caso de Uso Listar Registros 
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Sumário: Caso o código de acesso estiver desativado: Imediatamente após a inicia-

lização do Sistema será apresentada uma lista com todas as despesas cadastradas 

no Sistema para mês e ano vigente. Se o código de acesso estiver ativado: Esta lista 

será apresentada somente após o Operador inserir a senha. 

Ator Principal: Sistema. 

Pós-condições: Tela principal do app apresenta lista de despesas cadastradas no 

Sistema para mês e ano vigente. 

 

Fluxo Básico 

1. Esse caso de uso inicia imediatamente após o Operador inicializar o Sistema; 

2. O Sistema busca uma lista de despesas filtradas por mês e ano vigente; 

3. O Sistema apresenta essa lista em tela principal do aplicativo. 

 

Notificar Operador 

 

 

Figura 11: Caso de Uso Notificar Operador 

 

Notificar Operador 

 
Sumário: Para cada despesa cadastrada o Operador deve especificar uma ou mais 

data(s) e hora(s) para ser notificado sobre elas. Nesta data e hora o Sistema envia 

uma notificação para a barra de notificações do equipamento. 

Ator Principal: Sistema. 

Fluxo Básico Notificar Operador 

1. Esse caso de uso inicia quando o Sistema detecta que uma data e hora con-

figurada para ele alertar sobre uma despesa acaba de ser atingida; 

                                                 

Ator Sistema: representará o aplicativo no ponto de vista do usuário e representará o Sistema Operacional no 

ponto de vista do desenvolvedor. 
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2. O Sistema busca por uma despesa registrada com especificação de alerta pa-

ra data e hora vigente;  

3. O Sistema envia uma notificação sobre essa despesa para a barra de notifi-

cações do equipamento do Operador. 

3.6.2 Diagrama Entidade Relacionamento (DER) 

O Diagrama de Entidade Relacionamento (DER) é um modelo 

diagramático representado de forma gráfica que explica o modelo de dados de um 

sistema com alto nível de abstração e é utilizado para demonstrar o modelo 

conceitual do negócio. 

Segundo GILLEANES (2009, p. 27), o Diagrama de Entidade 

Relacionamento define a estrutura das classes utilizadas pelo sistema, 

determinando os atributos e métodos possuídos por cada classe, além de 

estabelecer como as classes se relacionam e trocam informações entre si. A Figura 

12 abaixo apresenta o Diagrama de Classes utilizado para o desenvolvimento do 

aplicativo deste trabalho (BillsAlert), contendo os detalhes desse sistema:  

 

 

Figura 12: Diagrama de Classes referente ao aplicativo BillsAlert 
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Os atributos hora, alertadata, acadahora, parcela e URL do diagrama de 

classes (vide figura 12) terão serventias diferentes de acordo com o “contexto” em 

que forem utilizados. 

A seguir descrição dos contextos: 

Tabela 7: Descrição dos Contextos 

Contexto 1 O usuário deseja ser notificado mais de uma vez a partir de um dia determinado.  

Para esse caso, adotou-se o nome genérico “A partir” para um melhor entendi-
mento; 

Contexto 2 
O usuário deseja ser notificado apenas uma vez em um determinado dia.  

Para esse caso, adotou-se o nome genérico “Único dia” para um melhor enten-
dimento; 

Contexto 3 
O usuário deseja registrar uma despesa (conta a pagar) com parcela única.  

Para esse caso, adotou-se o nome genérico “Única parcela” para um melhor 
entendimento; 

Contexto 4 
O usuário deseja registrar despesa (conta a pagar) com mais de uma parcela. 

Para esse caso, adotou-se o nome genérico “MaiorQ1Parcela” para um melhor 
entendimento; 

Contexto 5 
O usuário deseja registrar uma despesa, relacionando-a com a imagem corres-
pondente ao seu boleto bancário.  

Para esse caso, adotou-se o nome genérico “Com_Img” 

Contexto 6 
O usuário deseja registrar uma despesa, sem relacioná-la a imagem correspon-
dente ao seu boleto bancário. 

Para esse caso, adotou-se o nome genérico “Sem_Img” 

 

 

Para cada despesa a ser registrada, os Contextos 1 e 2 nunca irão ocor-

rer ao mesmo tempo, e da mesma forma que os dois primeiros, os Contextos 3 e 4 

ou Contextos 5 e 6 também nunca irão ocorrer de modo simultâneo. Porém sempre 

haverá uma combinação do Contexto 1 ou 2, com o Contexto 3 ou 4, e com o Con-

texto 5 ou 6. [(Contexto 1 ou Contexto 2) + (Contexto 3 ou Contexto 4)+(Contexto 5 

ou Contexto 6)]. 

Segue abaixo descrição dos atributos das tabelas: 

Tabela 8: Tabela de Despesas 

Tabela despesas 
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_id  
em Qualquer contexto: 

Utilizado para registrar uma identificação única para a despesa 
que está sendo registrada. 

titulo  
em Qualquer contexto: 

Utilizado para registrar o nome da despesa. 

valor  
em Qualquer contexto: 

Utilizado para registrar o preço da despesa. 

vencimento  
em Qualquer contexto: 

Utilizado para registrar o vencimento da despesa. 

descricoes  
em Qualquer contexto: 

Utilizado para registrar observações sobre a despesa. 

mesint  
em Qualquer contexto: 

Utilizado para registrar o mês referente ao vencimento das despe-
sas separado do conjunto: dia/mes/ano, para facilitar buscas via 
SQL. 

anoint  
em Qualquer contexto: 

Utilizado para registrar o ano referente ao vencimento da despesa 
separado do conjunto: dia/mes/ano, para facilitar buscas via SQL. 

alertadata  
em Contexto A partir: 

Utilizado para registrar o dia a partir do qual o usuário deseja ser 
notificado sobre a despesa. 

hora  
em Contexto A partir: 

Utilizado para registrar a hora que o usuário deseja ser notificado 
a partir do dia registrado no atributo alertadata. 

acadahora  
em Contexto A partir: 

Utilizado para registrar o valor especificado pelo usuário (inteiro 
positivo maior do que zero (Z*)), sendo esse registro uma repre-
sentação para o intervalo em horas que uma notificação de uma 
mesma despesa irá ocorrer em relação a sua anterior. Essas noti-
ficações irão ocorrer a partir do dia e hora, registrados no atributo 
alertadata e hora para essa despesa. 

alertadata  
em Contexto Único dia: 

Utilizado para registrar o único dia em que o usuário deseja ser 
alertado sobre a despesa. 

hora  
em Contexto Único dia: 

Utilizado para registrar a única hora que o usuário deseja ser aler-
tado durante o dia especificado no atributo alertadata. 

acadahora  
em Contexto Único dia: 

Utilizado para registrar o valor “0” (zero) que significará que o 
usuário deseja somente ser notificado no dia e hora registrados 
nos atributos de nome alertadata e hora. 

parcela  
em Contexto Única Parcela: 

Utilizado para registrar o valor “0” (zero) que significará que a 
despesa que está sendo registrada é uma conta a pagar de par-
cela única. 

parcela  
em Contexto MaiorQ1Parcela: 

Utilizado para registrar a quantidade de parcelas da conta a pagar 
da despesa. 

url  
em Contexto Com_Img: 

Utilizado para guardar a URL da imagem correspondente ao bole-
to bancário referente à despesa. 

url 
 em Contexto Sem_Img: 

Utilizado para guardar o valor “” (string vazia). 

 

 

Tabela 9: Tabela de Configurações 

Tabela configuracoes 

_id Utilizado para registrar uma identificação única para a tabela con-
figuração. 

audio Utilizado para registrar a configuração de audio. O valor será  true 
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para áudio ativado e false para áudio desativado. 

statuscodacesso  
em qualquer contexto 

Utilizado para registrar configuração de segurança. O valor será  
true para código de acesso ativado e false para código de acesso 
desativado. 

senha  
em qualquer contexto 

Utilizado para registrar senha solicitada na inicialização do siste-
ma quando o código de acesso está ativado (statuscodacesso = 
true). 

 

Segue abaixo código criado no Android Studio para criação da tabela 

despesas: 

 

package com.tcc.billsalert; 

 

import android.content.Context; 

import android.database.sqlite.SQLiteDatabase; 

import android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper; 

 

 

/** 

 * Created by YURI JOSÉ and THIAGO CARLOS on 07/12/2016. 

 */ 

 

 

 

public class DbHelper extends SQLiteOpenHelper { 

 

    private static final String NOME_BASE = "MinhaDespesa"; 

 

    private static final int VERSAO_BASE = 1; 

 

 

    public DbHelper(Context context){ 

        super(context, NOME_BASE, null, VERSAO_BASE); 

    } 

 

    @Override 

    public void onCreate(SQLiteDatabase db) { 

 

        String sqlCreateTabelaDespesas = "CREATE TABLE despesas(" 

                + "'_id' INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT," 

                + " titulo TEXT," 

                + " valor REAL," 

                + " alertadata TEXT," 

                + " hora INTEGER," 

                + " acadahora INTEGER," 

                + " parcela INTEGER," 

                + " descricao TEXT," 

                + " mesint INTEGER," 

                + " anoint INTEGER," 

                + " url INTEGER " 

                + ");"; 

 

        String sqlCreateTabelaConfiguracoes = "CREATE TABLE configuracoes(" 

                + "'_id' INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT," 

                + " audio BOOL," 

                + " statuscodacesso BOOL," 
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                + " senha TEXT " 

                + ");"; 

 

        db.execSQL(sqlCreateTabelaDespesas); 

        db.execSQL(sqlCreateTabelaConfiguracoes); 

    } 

 

     

    @Override 

    public void onUpgrade(SQLiteDatabase db, int oldVersion, int newVersi-

on) { 

 

        String sqlDropTabelaDespesas = "DROP TABLE despesas"; 

        db.execSQL(sqlDropTabelaDespesas); 

 

        String sqlDropTabelaConfiguracoes= "DROP TABLE configuracoes"; 

        db.execSQL(sqlDropTabelaConfiguracoes); 

        onCreate(db); 

    } 

} 

3.7 DBDESIGNER 

O DBDesigner foi a ferramenta escolhida para a criação do Diagrama de 

Classes para o desenvolvimento do aplicativo BillsAlert. O DBDesigner consiste em 

um software livre, multiplataforma e oferece recursos compatíveis com diversos 

Banco de Dados, inclusive o SQLite.  

Além de ser uma ferramenta utilizada na criação de Modelos Lógicos para 

bancos de dados, o DBDesigner possui outras características muito úteis para de-

senvolvedores de software. Entre esses aspectos pode-se destacar a sincronização 

de Banco de Dados com Diagrama Entidade Relacionamento e a engenharia rever-

sa (geração de modelos a partir de tabelas de um banco de dados).  Esse software 

foi desenvolvido pela fabFORCE  e encontra-se disponível para donwload gratuita-

mente em: http://www.fabforce.net/dbdesigner4.  
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4 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

A implantação deste sistema traz grandes benefícios ao público que dese-

ja ter controle sobre suas despesas. Essa ferramenta evita de maneira mais eficiente, 

contas vencidas (atrasadas), reduzindo a preocupação do usuário com surpresas 

desagradáveis, poupando-lhe, por exemplo, de pagar contas com juros.  

 

Além das funcionalidades que já foram apresentadas durante a redação 

do trabalho, muito em breve, pretende-se adicionar/realizar para o aplicativo: 

 

1º Mecanismo que também alerte ao usuário sobre as despesas via SMS;  

 

2º Aperfeiçoamento do design, tornando-o mais moderno com mais animações de 

transições entre páginas, entre outros elementos visuais mais sofisticados;  

 

3º Construção de um painel de controle na Web para o usuário, que permitirá visua-

lizar as contas registradas através do aplicativo;  

 

 4º E, finalmente, criação de ferramentas que facilitem ao cliente expor mais ideias 

ou críticas construtivas referentes ao sistema, onde através de meios de comunica-

ção diversos, como site, e-mail, ou a partir do próprio aplicativo, o cliente será capaz 

de se comunicar com a equipe de desenvolvimento, a fim de melhorar sua experiên-

cia com a ferramenta BillsAlert (aplicativo desenvolvido durante a realização deste 

trabalho).  
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