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Resumo
Atualmente os smartphones fazem parte do dia-a-dia de milhões de pessoas e, mais que um
telefone sem fios, são vistos como um acessório de moda. A massificação da sua utilização fez
nascer todo um tipo de aplicações móveis gratuitas que oferecem serviços inovadores e
extremamente lucrativos.
Desta oportunidade, nasceu a ideia de se criar uma plataforma de vendas 1-click que utilizasse
estes smartphones como meio de realizar compras e fornecer serviços. Neste projeto de
investigação a inovação mais relevante resulta da utilização de códigos QR como meio de
ligar a publicidade offline com as compras online, sem nunca necessitar de mais do que um
par de aplicações móveis para as realizar.
Neste projeto é abordado o desenvolvimento de uma aplicação Android, uma WebApp e uma
API que forneça a ligação entre as aplicações e uma base de dados. Para além destes, são
também referidos os temas de redes de afiliação e gestão ligada ao desenvolvimento de
software.
Como demonstração de resultados, são apresentados protótipos referentes à aplicação Android
e à WebApp.
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Development of a 1-click sales platform: QR codes Implementation
Abstract
Today’s smartphones are part of the day-by-day live of millions of people and more than a
cell phone, they are seen as a fashion accessory. The massification of its use originated a
whole type of highly profitable free mobile application, that offer innovative services.
From this opportunity was born the idea of creating a one-click sales platform that would
utilize this smartphones as a way to buy products and provide services. The most important
innovation is however the use of QR code as a means of connecting the offline advertising
with online shopping, without ever need to use more than a couple of mobile applications.
This project addresses the development of an Android application, a WebApp and an API that
provides the connection between the applications and a database. Apart from these topics,
affiliation networks and management related to software development are also addressed.
As a demonstration of results, in this dissertation, are presented prototypes concerning the
Android Application and WebApp.
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1. Introdução
1.1. Motivação

Atualmente os smartphones são utilizados por milhões de pessoas que esperam que estes
sejam cada vez mais úteis e funcionais.
Um smartphone tem poder de processamento suficiente para realizar operações intensivas e
complexas, tornando-o num perfeito candidato para aplicações que realmente o tornem mais
útil e simplifiquem o dia do seu utilizador.
Por outro lado, as pessoas aderem cada vez mais a compras online. Estas têm evoluído
exponencialmente nos últimos anos, surgindo plataformas que tornam o comércio online um
serviço rápido, eficiente e sem incómodos para o comprador (plataformas 1-click).
Contudo a ligação entre compras online e marketing offline ainda é pouco explorada, não
passando de publicidade onde podem ser vistas de diversas formas o endereço do website que
se pretende publicitar.
Desta lacuna surgiu o projeto Quick Response Buy Now (QRBN), que faz esta ligação através
de códigos QR (Quick Response) e oferece uma plataforma simples de vendas e geração de
contatos.

1.2. Contexto
1.2.1. Apresentação da Empresa Adclick

A Adclick, fundada em 2007, está sediada no Parque de Ciências e Tecnologia da
Universidade do Porto (UPTEC), emprega cerca de 40 colaboradores, detém um escritório no
Brasil e a sua principal atividade foca-se no marketing digital.
Esta PME foi galardoada no ano de 2011 com o prémio “PME Excelência”, que distingue as
empresas Portuguesas com elevada excelência, crescimento empresarial e estabilidade
financeira.
Intimamente ligada à Universidade do Porto, a empresa aposta em jovens recentemente
licenciados com motivação para aprender, espírito de iniciativa e de trabalho em equipa. O
seu ambiente de trabalho descontraído é complementado com procedimentos e metodologias
de trabalho bem estruturadas e elevada cooperação entre departamentos.
Este projeto decorreu no departamento de IT (Information Technology) da empresa, que está
dividido por projetos, desenvolvimento e operações e (de momento) é o maior da empresa.
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1.3. Modelo de negócio da Adclick

O projeto em desenvolvimento nesta tese deverá ser visto como uma expansão das atividades
da empresa para uma área fora da sua atividade principal. A Adclick é uma empresa que gera
negócio para os seus clientes através de soluções de marketing digital orientadas a resultados.
Fornecendo os seguintes produtos:
Leads – Pessoas que demonstram um interesse claro e genuíno na compra de um produto ou
em receber ofertas comerciais e que para tal preencheram todos os contactos pessoais
necessários à geração de uma determinada venda. Estes Leads são obtidos através de landing
pages, websites especializados, e-mails e aplicações no Facebook.
Micro-sites – Criação e manutenção de websites de pequenas dimensões, com o intuito de
gerar Leads altamente segmentadas e qualificadas. Estas são divididas verticalmente em
Leads promocionais, educacionais, financeiras e de retalho;
Facebook Apps – Programação de aplicações atrativas e virais de forma a gerar tráfego de
qualidade para os Micro-sites;
Afilea – Rede de afiliação própria, criada para ajudar a ser obtido o maior lucro possível entre
afiliados e anunciantes. Nesta rede são inseridas apenas campanhas de elevado rendimento
que beneficiam de suporte personalizado e intensivo, diminuindo assim o seu risco e criando
relações de elevado lucro para os afiliados.
1.4. O Projeto QRBN na empresa Adclick

Este projeto nasce como resposta à vontade da empresa se manter a par das evoluções
tecnológicas e expandir os seus negócios para a crescente área de aplicativos móveis.
Sendo a Adclick uma empresa de marketing digital, a exposição a tecnologias móveis poderá
demonstrar-se como uma grande mais-valia para projetos futuros e expansão de projetos já
existentes para plataformas móveis.
Neste projeto ambiciona-se desenvolver uma plataforma de compras online que por meio de
códigos QR faça a ligação com o marketing offline.
Para que tal seja viável serão desenvolvidos paralelamente aplicações para smartphones e
dispositivos semelhantes.
1.5. Objetivos do projeto de investigação

O objetivo deste projeto é proporcionar ao cliente final (denominado como buyer) uma
ligação direta e rápida entre o marketing offline e as compras online com poucos “clicks” (a
denominada compra 1-click). Atualmente há algumas soluções para este problema que estão a
ser implementadas no mercado. Contudo, o seu sucesso e utilidade são questionáveis, como se
prova pela fraca adesão aos mesmos.
A solução que o projeto QR Buy Now (QRBN) apresenta para ligar o mundo analógico com
as compras digitais, passa pela utilização de códigos QR (Quick Response, ver Figura 1) em
conjunto com uma série de aplicações computacionais que forneçam canais de comunicação
entre compradores (buyers), vendedores de produtos/serviços (sellers) e anunciantes
(affiliates).
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Para tal, será necessário programar aplicações móveis (aplicações para dispositivos móveis
como smartphones e tablets) em diversas plataformas (inicialmente Android e iOS), uma
webApp, todo o Office (website de gestão da plataforma) e API necessário à manutenção do
serviço.
Para além da área informática do projeto foi necessário criar relações comerciais com
empresas de serviços de pagamento, fazer análises de mercado e aceitação ao projeto e gerir
os avanços na programação da aplicação móvel para a plataforma iOS que foi delegada a uma
empresa externa.
Neste projeto também foi incluído o modelo de marketing de afiliação para promover a
criação de campanhas de marketing online/offline, que redirecionem o potencial buyer para as
compras online fornecidas nas aplicações QRBN.

Figura 1 - Exemplo de um Código QR

1.6. Metodologia seguida no projeto

A metodologia utilizada começa pela revisão do estado de arte da área em estudo,
investigando sobre a temática das aplicações móveis, interação online/offline, soluções de
pagamento digital, tecnologia QR e redes de afiliação.
Tendo como base o estudo prévio e a análise de mockups de aplicação fornecidos pela
empresa, pretende-se projetar um conjunto de ferramentas de auxílio à programação das
aplicações e backend do projeto QRBN.
Utilizando as ferramentas anteriores, inicia-se o desenvolvimento de uma API do serviço, para
que posteriormente se possa iniciar a programação das bases para as aplicações que o buyer
irá utilizar para realizar as compras.
Segue-se posteriormente a fase de implementação de um protótipo funcional que possa ser
testado por clientes.
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1.7. Estrutura do Documento

Este documento é constituído por seis capítulos.
O primeiro capítulo é composto por uma introdução à empresa e ao projeto realizado.
No segundo capítulo explica-se o estado da arte na área que o mesmo se enquadra.
O terceiro capítulo é reservado para a apresentação do problema, explicando os requisitos, o
modelo negocial e as tecnologias inerentes ao mesmo.
Após explicado o problema, o capítulo quatro apresenta a solução encontrada e os caminhos
necessários para concretizá-la.
No quinto capítulo apresenta-se o protótipo funcional do projeto dividido pelas tecnologias
implementadas.
Por fim, no último capítulo são tecidas conclusões e oportunidades para trabalhos futuros.
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2. Estado da Arte
Hoje em dia, com a penetração da Internet a alcançar taxas superiores a 60% na Europa e
América do Norte e taxas de 32,7% a nível global (Internet World Stats, 2011), já não se põe
em causa a utilidade da World Wide Web. Com esta revolução tecnológica, cada vez mais se
substituiem os serviços “frente a frente” pelos seus equivalentes online. Um exemplo em
grande crescimento desde o seu aparecimento são as compras online, que já são responsáveis
por vendas totais anuais a exceder os 194 biliões de dólares apenas nos EUA (Enright, 2012).
Lado a lado com o crescimento da Internet, foram-se desenvolvendo formas de facilitar o
acesso à mesma, como os computadores portáteis e de secretária a preços competitivos,
netbooks e sistemas Wifi. Recentemente tem-se visto uma massificação de smartphones e
tablets que levam a Internet a qualquer lugar em qualquer altura, abrindo o mercado para
novas oportunidades de negócio, que fortemente se relacionam com este projeto.
Tento em vista esta contextualização, torna-se pertinente compreender em que ponto estamos
tecnologicamente em 2012 e como a tecnologia interage com o ser Humano.
2.1. Smartphones

Os telemóveis de última geração devem ser analisados pelos sistemas operativos que possuem
e as versões dos mesmos, pondo-se um pouco de parte as suas características de hardware,
pois estas são relativamente uniformes entre gerações.
Sistema Operativo
Como pode ser visto na Figura 2, o mercado é dividido em dois grandes concorrentes: a Apple
com o seu sistema operativo iOS e a Google com o Android. Em terceiro lugar encontra-se o
BlackBerry. Os sistemas operativos da RIM estão atualmente a perder terreno para a
Microsoft, que tem investido na versão móvel do seu sistema operativo Windows.
Do lado da Apple é importante compreender que o iOS é reservado apenas para uso próprio
nos iPhones, iPods e iPads. Este SO está extremamente otimizado, confere performances
extraordinárias aos dispositivos e é atualizado constantemente.
A filosofia “OpenSource” da Google, por outro lado, leva o Android a proliferar por dezenas
de marcas diferentes e toda uma gama diferente de produtos e configurações de hardware.
Esta versatilidade levou o sistema operativo a ser líder mundial (ver Figura 2). Contudo é
notória a falta de otimização do mesmo para alguns produtos, levando-os a funcionar com
performances menos apetecíveis em software mais complexos (ver Figura 3).
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Figura 2 - Análise de mercado, smartphones (Android Developers, 2012)

Figura 3 - Performances entre Android e iOS (Spaceport, 2012)

Versões dos Sistemas Operativos
Sabendo que os sistemas operativos estão em constante desenvolvimento, torna-se imperativo
realizar uma análise de compatibilidades e distribuição para as versões mais usadas dos
sistemas operativos. Nesta tese apenas são focados os dois líderes de mercado referidos
anteriormente.
Da análise da Tabela 1 e da Figura 4, retira-se que as versões do sistema Operativo Android
mais utilizadas são a 2.2 Froyo e 2.3.3-2.3.7 Gingerbread e que as versões anteriores já são
apenas marginalmente utilizadas. Isto é uma boa notícia, pois um grande problema na criação
de software móvel é a sua retro compatibilidade, devido à constante implementação de novas
características em cada iteração da plataforma. Do lado da compatibilidade com as versões
3.0+ e 4.0+, estas foram criadas com vista a suportar Tablets, sendo que ainda não são
normalmente usadas em smartphones.
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Tabela 1 - Distribuição plataforma Android™

(Android Developers, 2012)

Plataforma
Android 1.5
Android 1.6
Android 2.1
Android 2.2
Android 2.3 Android 2.3.2
Android 2.3.3 Android 2.3.7
Android 3.0
Android 3.1
Android 3.2
Android 4.0 Android 4.0.2
Android 4.0.3 Android 4.0.4

Nível do API
3
4
7
8

Nome de Código
Cupcake
Donut
Eclair
Froyo
Gingerbread

Honeycomb

Ice Cream Sandwich

Distribuição
0.3%
0.7%
5.5%
20.9%

9

0.5%

10

63.9%

11
12
13

0.1%
1.0%
2.2%

14

0.5%

15

4.4%

Figura 4 - Distribuição plataforma Android (Android Developers, 2012)

Na plataforma iOS vemos pela Tabela 2 e Figura 5 que esta é uniformizada para todos os
produtos móveis da Apple, sendo que a versão 5.1.0 Hoodoo é a mais utilizada. Já com
margens mais reduzidas de utilização estão as versões 4.x e 5.0.1. Mais uma vez, a grande
adesão às mais recentes iterações das plataformas facilitam a criação de aplicações
compatíveis com grande número dos smartphones no mercado.
Tabela 2 - Distribuição plataforma iOS, Maio 2012

Plataforma

Nome de Código

Distribuição

iOS 3.x

Kirkwood,Northstar,Wildcat

1.0%

iOS 4.x
iOS 5.0.0
iOS 5.0.1
iOS 5.1.0

Apex,Baker,Jasper,Phoenix,Durang
o
Telluride
Hoodoo

14.0%
1.0%
11.0%
73.0%
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Figura 5 - Distribuição plataforma iOS, Maio 2012 (Rodriguez, 2012)

2.2. Projetos Semelhantes

Atualmente já existem algumas aplicações com características semelhantes às deste projeto.
Contudo a sua aceitação no mercado não tem sido muito grande. No Anexo A podem-se ver
os resultados obtidos durante um extensivo estudo de mercado no segmento de barcode
reader (leitores de códigos QR e códigos de barras).
Deste estudo retira-se que os programas pagos não são bem aceites neste segmento e que os
de maior aceitação estão associados a grandes empresas como por exemplo o Ebay App e o
Amazon Mobile.
Em seguida apresentamos apenas algumas das aplicações com funcionalidades semelhantes à
que se pretende desenvolver no âmbito deste projeto.
ShopSavvy
É a aplicação com maior sucesso neste segmento. Tem como objetivo principal a leitura
(scan) de códigos de barras de forma a obter- se o máximo de informação possível de um
produto que se deseja comprar. Após o scan a aplicação procura a existência do produto nos
inventários de lojas locais utilizando GPS e um acesso à Internet.
O ShopSavvy não utiliza códigos QR e está apenas focado a produtos físicos com códigos de
barras.
QR Pal
É uma aplicação que utiliza códigos QR de forma a promover concursos. O utilizador faz
scan de um código QR de forma a receber pontos que poderão ser convertidos em prémios e
descontos. No website oficial existe uma tabela de líderes de pontos e uma página de
concursos a decorrer.
QR Droid
É o mais famoso e mais usado scanner de códigos QR, tem funcionalidade de histórico de
scans e permite partilhar em formato de código QR, cartões-de-visita, contatos, endereços
URL, links para aplicações, textos, imagens, localizações, etc.
8
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2.3. Transferência de dados

Atualmente a interação com informação em sistemas móveis dá-se das mais variadas formas.
Contudo, as de maior relevo para esta tese são a tecnologia Wi-Fi, 3G/4G, câmaras
fotográficas (digitalização de códigos gráficos), RFID e NFC.
Wi-Fi
Tecnologia atualmente presente em todos os smartphones Android™ e iOS™, que permite a
ligação de alta velocidade sem fios a pontos de acesso à Internet utilizando os standards
Ethernet 802.11b (Brain, 2001). Esta envia os dados de forma segura e encriptada, podendo
ser difundida por áreas de longa distância (vários quilómetros) sem necessitar de grandes
infraestruturas. Contudo, na generalidade dos casos, estas redes são apenas usadas para
expandir a cobertura de redes privadas com fios (Lehr, 2003).
Conectividade 3G/4G
3G e 4G são gerações de standards para telefones móveis, sendo que produtos adotando os
standards 3G já existem comercialmente desde 2001.
Na prática, implementam entre outras tecnologias, as de transferência de dados a alta
velocidade, recorrendo a infraestruturas desenhadas especificamente para o efeito. Os
operadores móveis utilizam estas infraestruturas 3G, para fornecer serviços de acesso à
Internet aos seus clientes (Lehr, 2003), tentando garantir velocidades elevadas e grande
cobertura territorial.
Atualmente a ITU (International Telecommunication Union) estima uma penetração na
Europa de 51% de telemóveis compatíveis com os standards 3G e uma cobertura de 90% da
população por parte de infraestruturas 3G (GSM Association, 2011). Do lado dos standards
4G a cobertura e penetração mundial ainda não são relevantes, pois esta está apenas em fase
de implementação em grande parte do territóris mundial.
Câmaras Fotográficas
A utilização das câmaras fotográficas dos smartphones como um método de transferência de
dados pode parecer algo estranho mas, aliadas a sistemas de codificação gráfica de dados
tornam-se plataformas económicas e versáteis para leitura de dados de pequenas dimensões.
Pode-se comparar esta tecnologia à de leitura dos códigos de barras, utilizando um leitor de
código de barras comum, encontrado em qualquer loja de bens de consumo.
Ao contrário das anteriores alternativas para transferência de dados, esta apenas contém dados
estáticos pré-codificados de forma gráfica.
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RFID
Hoje em dia a tecnologia RFID (Radio Frequency Identification) já é bastante utilizada com
frequência, muito devido à larga gama de aplicações e benefícios que traz aos seus
utilizadores (Pereira, 2011). A tecnologia RFID é frequentemente aplicada na identificação de
bens e pessoas ou em sistemas logísticos, utilizando uma etiqueta (RFID tag) no elemento a
identificar e um leitor específico de RFIDs que descodifica a rádio frequência associada à tag
de forma a obter a sua informação.
Ao contrário de um código impresso, uma etiqueta RFID pode conter informação estática ou
dinâmica, necessitando de fonte energética apenas para guardar informação dinâmica (Radio
Frequency Identification: Applications and Implications for Consumers, 2005)
Mesmo reconhecendo-se todos os benefícios desta tecnologia, a mesma não é de fácil
implementação em smartphones, sendo necessário um leitor de RFID/NFC externo, que
poderá levar o utilizador comercial a procurar soluções mais práticas e económicas.
NFC
Near Field Communication (NFC) é uma tecnologia de comunicação de curta distância
estandardizada, que permite uma interação entre dispositivos eletrónicos (Raposo, 2010)
Na prática, para que haja uma interação deste tipo entre smartphones ou dispositivos
comparáveis, estes têm que estar a uma distância quase de contato físico, embora exista a
vantagem de uma rápida sincronização entre dispositivos.
Tal como o RFID, para que seja realizada uma comunicação NFC é necessário que o
smartphone tenha possibilidade de sincronizar a mesma. Contudo, atualmente estima-se um
crescimento anual de 87,8% na venda de dispositivos móveis com esta capacidade nativa, que
se traduzirá numa taxa de 35% de modelos de smartphones até 2016 com NFC nativo
(Handset Connectivity Technologies, 2011).

2.4. Códigos de Barras

A tecnologia de códigos de barras pode-se dividir em códigos de barras lineares (barras
verticais paralelas com diferentes espaçamentos entre si) e códigos em matriz 2D (matrizes
gráficas que codificam informação). Em seguida, poderá ver os códigos de barras mais
comuns (Figura 6):

Código de Barras Linear
(UPC)

Código de Barras em Matriz
(Quick Response)

Figura 6 - Comparação entre Códigos de Barras Lineares e em Matriz
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Códigos QR
Tecnologia
O código Quick Response (QR) é atualmente o código de barras em matriz mais utilizado,
sendo capaz de armazenar entre dezenas a várias centenas mais de informação que um
convencional código de barras UPC. É também capaz de armazenar todos os tipos de dados,
desde caracteres numéricos e alfanuméricos a Kaji, Kana, Hiragana, símbolos, binário e
códigos de controlo (ver Tabela 3).
Tabela 3 - Informação sobre armazenamento, código QR (Denso Wave, 2000-2010)

Armazenamento de um código QR
Apenas numérico

Max. 7.089 Caracteres

Alfanumérico

Max. 4,296 Caracteres

Binário (8 bits)

Max. 2,953 Bytes

Kanja,
completo

Kana Max. 1,817 Caracteres

Esta codificação é resistente à sujidade e estragos até 30% de danos e pode ser lido em
qualquer direção (Denso Wave, 2000-2010).
Utilização
Estes códigos são geralmente utilizados como identificadores de produto em armazéns,
contudo são mais conhecidos pela sua atual utilização em campanhas de marketing de marcas
de renome.
Um exemplo disto é a sua utilização em algumas garrafas de vinhos, oferecendo informação
adicional de forma rápida e cómoda. Neste, o cliente faz o scan do código utilizando o seu
smartphone e acede a um endereço web, com um conjunto de informações referentes ao vinho
que pretende comprar.
Os códigos QR também são frequentemente utilizados em publicidade, como uma alternativa
ao endereço web escrito por extenso, pois com apenas um scan o utilizador poderá
prontamente aceder ao website referido na publicidade.
Por fim, um exemplo que começa neste ano de 2012 a ganhar alguma notoriedade é a
utilização de códigos QR como uma virtualização de cartões de crédito. Um código QR
contendo uma versão encriptada do número e pin do cartão, é gravado na memória do
smartphone como uma simples imagem, que poderá ser lida por um scanner diretamente do
monitor do telemóvel de forma a completar-se a compra desejada.
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2.5. Desenvolvimento de Websites

No auxílio ao desenvolvimento de um website, tornou-se comum a utilização de uma
infraestrutura de desenvolvimento (designada na área por framework). Uma framework
disponibiliza camadas de abstrações que unem código comum entre vários projetos de
software, oferecendo assim uma funcionalidade genérica ao qual apenas é necessário
acrescentar código específico ao projeto em desenvolvimento.
Arquitetura MVC
As frameworks Web atuais procuram seguir uma arquitetura MVC (Model-view-Controller)
de forma a uniformizar e separar as responsabilidades de cada funcionalidade implementada
em três campos, Modelo (Model), Controlador (Controller) e Vista (View) (ver Figura 7).
Assim teremos um código bem organizado e livre de redundâncias.
Nesta arquitetura cabe ao controlador converter os inputs de um utilizador em pedidos/ações
ao modelo. Ao receber um pedido o modelo corre toda a lógica necessária para obter os
valores pedidos. Por fim a vista é atualizada com os valores de forma a mostrar ao utilizador o
resultado do seu pedido ao controlador.

Figura 7 - Aplicação da MVC na framework Symfony (Symfony Project, 2009)

Websites Móveis
Com o aumento das ligações a websites através de dispositivos que utilizam monitores de
pequenas dimensões (comparativamente com um computador de secretária ou portátil), surgiu
a necessidade de otimizar as páginas para formatos móveis. Para se obter estes resultados é
comum recorrer-se ao XHTML e HTML5 que são extensões da linguagem de programação
HTML (usada para criar websites) e à criação de stylesheets (templates visuais/ folhas de
rosto) especifícas para browsers móveis.
Sendo esta uma tendência recente, as frameworks são escassas, relativamente novas e ainda
em desenvolvimento, o que dificulta a sua aprendizagem e utilização. Das existentes no
mercado destacam-se duas frameworks que já são consideradas estáveis e ricas em
funcionalidades.
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jQuery Mobile
Primeira framework em javascript desenhada para facilitar o desenvolvimento de websites
móveis. Contém um interface de utilizador baseado em HTML5 para todas as plataformas
móveis mais populares e é desenvolvido tendo por base os aclamados jQuery e jQuery UI
(jQuery Mobile, 2010-12).
Sencha Touch
Framework de alta performance HTML5 para aplicações móveis, que tem como base a
plataforma sencha HTML5. Esta é a única framework que possibilita o rápido
desenvolvimento de aplicações que funcionam entre outros em iOS, Android, BlackBerry e
Kindle Fire (Sencha Inc, 2012).
2.6. Sistemas de Pagamentos móveis

É considerado um pagamento móvel qualquer pagamento onde um dispositivo móvel é usado
para iniciar, autorizar e confirmar uma transferência de um valor financeiro em troca de
serviços ou produtos (Au, 2006).
Atualmente, é possível encontrar uma vasta gama de categorias de pagamento desta natureza,
contudo nem todos se demonstram intuitivos e seguros, levando os utilizadores a desistirem
de compras no último passo à sua concretização. Existem atualmente cinco tipos de
pagamento (Kim, 2008):
•

Dinheiro Eletrónico: Transações realizadas via troca de unidades monetárias;

•

Cartões pré-pagos: Cartões com montantes específicos ao qual é descontado o
montante pago a um vendedor;

•

Cartão de crédito: Um servidor autentica os dados do consumidor e verifica com o seu
banco a existência de crédito; após a compra o consumidor é faturado com o
montante.

•

Cartão de débito: O consumidor mantém um balanço positivo na sua conta e o
dinheiro é deduzido da mesma quando ocorre uma transação;

•

Cheques Eletrónicos: Uma instituição resolve eletronicamente as transações entre o
banco do consumidor e o banco do vendedor em forma de cheques eletrónicos.

Os quatro primeiros tipos de pagamentos são usados frequentemente em B2B (Negócio para
Negócio) e B2C (Negócio para Consumidor) (Theodosios, 2005) como pode ser visto na
Figura 8.

Figura 8 - Tipos de pagamento Eletrónico (Theodosios, 2005)
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Desta análise resume-se os três tipos de pagamento mais usados no ambiente móvel, tendo
sempre em conta que a tecnologia touchscreen, em muitos casos dificulta a inserção de dados.
Cartão de Crédito
A utilização de cartões de créditos, online-banking e cartões virtuais (exemplo: MBnet)
continuam a ser dos métodos de pagamento mais utilizados online.
Estes, mesmo sendo considerados seguros, por vezes sofrem algum estigma de insegurança
devido a casos mediáticos de fraude bancária e roubo de bases de dados.
Em dispositivos móveis estes sistemas podem ser algo incómodos, devido à já referida
dificuldade em inserir dados nos smartphones touch.
Paypal
Este método permite associar cartões de crédito a uma conta única para assim serem efetuados
pagamentos a terceiros de forma segura e cómoda. Contudo, este obriga a um registo algo
demorado e um login que poderá ser incómodo num ambiente móvel. Contudo para facilitar
os pagamentos móveis, a Paypal lançou recentemente uma aplicação e API para os sistemas
operativos mais utilizados, tornando-o uma opção mais atrativa e de fácil implementação.
Pagamentos Móveis
Neste tipo de pagamentos o utilizador acede à sua conta na operadora móvel de forma a usar
os seus fundos de telefone para realizar pagamentos. Atualmente este sistema é comum em
jogos online e bens digitais, devido aos pequenos montantes a pagar e à facilidade de efetuar
os mesmos.
Mesmo sendo uma boa alternativa de pagamento em smartphones, este não é muito versátil,
devido aos baixos montantes transferidos e aos tipos de contrato com as operadoras móveis.
2.7. Marketing Digital

Marketing por Afiliação
“A afiliação funciona como uma relação de trabalho onde um anunciante recebe potenciais
clientes provenientes de um anúncio no website do afiliado.” (Neto, 2011). Isto é, se um
potencial cliente visita um website de um afiliado, clicar na publicidade contida nele e realizar
uma certa ação, o afiliado recebe uma comissão.
Uma ação poderá ser uma visita ao website da publicidade, o preenchimento de um
formulário de contato ou uma venda efetiva de um produto.
O grande benefício deste modelo de negócio para anunciantes é estes só pagarem os
resultados que obtêm, não tendo que investir em incertezas (pagar por uma campanha de
marketing que pode não se converter em resultados monetários).
Os afiliados, ao contrário dos anunciantes, terão que investir tempo e dinheiro para criar e
manter um website atrativo, de forma a conseguirem enviar tráfego que se converta em
14
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negócios e com isso serem remunerados.
Um afiliado ao desenvolver um website deve ter em mente que a segmentação das campanhas
por websites dentro do mesmo segmento torna-se imperativa (Silva, 2010), ou seja o seu
website deverá ter um tema de acordo com a campanha que vai correr.
Métodos de compensação
De forma a compensar os afiliados são usados diversos tipos de custos de anúncio.
CPS (Cost-per-Sale) ou custo por venda, neste sistema o afiliado é compensado por cada
venda efetiva do produto anunciado. É comum a recompensa ser uma percentagem ou valor
fixo monetários por cada venda individual concretizada.
CPC (Cost-per-Click) ou Custo por Click, neste sistema ao contrário do CPS, o afiliado é
recompensado por cada visitante que consegue redirecionar para a campanha em afiliação.
CPM (Cost-per-mile) ou custo por milhar, sistema idêntico ao CPC onde a recompensa é
realizada por cada mil visitantes redirecionados para a campanha em afiliação.
CPA (Cost-per-Action) ou custo por Acão, o afiliado é recompensado por cada Acão que
consegue fazer o seu visitante realizar (ex.: submeter um formulário, realizar uma compra,
ingressar numa newsletter, etc.).
Afiliação Offline
O conceito de afiliação offline já é atualmente aplicado em algumas redes de afiliação. A sua
ideologia passa por utilizar os recursos online dos afiliados para promover campanhas de
incentivo ao deslocamento a lojas físicas (Treiber, 2009). Os incentivos passam geralmente
por cupões impressos ou móveis, cartões oferta e cartões de crédito registados, que podem ser
posteriormente validados nas lojas físicas, de forma a serem obtidos descontos ou vantagem
na compra de produtos/serviços. Estes são monitorizados através de códigos de barras de
forma a compensar os afiliados. Apresentam-se em seguida alguns exemplos atuais:
Groupon
A gigante mundial dos cupões, para além de anunciar nos seus meios online os
melhores negócios altamente segmentados e em mais de 100 cidades, aposta também
numa rede de afiliação onde os afiliados publicitam campanhas e são recompensados
com uma comissão de 15% por cada negócio que gerem a um vendedor físico
(Groupon, 2011).
Dial My Calls
A empresa Dial My Calls (DMC) tem como core business fornecer aos seus clientes
soluções de call center. Ou seja, um cliente compra um pacote de chamadas que
necessita serem realizadas e a DMC realiza-as pelos seus meios. Deste modelo de
negócios nasceu também uma rede de afiliação onde os afiliados ficam encarregues de
realizar essas chamadas a partir de casa, sendo recompensados com uma taxa de 15%
sobre todas as vendas que conseguirem angariar aos clientes primários da Dial My
Calls (Dial My Calls, 2008-2011).
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3. Apresentação do Problema
Neste projeto é proposto o desenvolvimento de uma plataforma de vendas 1-click para
dispositivos móveis, em que o elemento atrativo fundamental é a utilização de códigos QR
como ligação rápida e fluída entre o marketing offline e as vendas online.
Nesta plataforma deverá ser possível criar-se campanhas de produtos e associar códigos QR
às mesmas. Estes produtos são divididos por tipos, diferenciando-os física e monetariamente:
•

Physical Goods – Bens físicos, produtos com corpo físico e custo monetário
associado. que necessitam de ser enviados ao buyer e têm taxas associadas
o Ex: Garrafa de vinho ou Livro.

•

Free – Produto gratuito, produto físico sem custo associado
o Ex: Produtos de teste, Amostras de perfume.

•

Digital Goods – Bens digitais, produtos sem aparência física com ou sem custo
monetário associado, são enviados para os buyer por meios digitais
o Ex: Referência de bilhete de cinema, conteúdo virtual de um jogo.

•

Leadgen – Produtos para geração de leads, estes não são produtos convencionais mas
sim campanhas de marketing com fim de proporcionar ao buyer informação sobre um
serviço
o Ex: Newsletter, simulação de seguros.

De forma a facilitar a dispersão de publicidade offline das campanhas, é aplicada também a
este projeto uma componente de redes de afiliação, onde os seus afiliados promovem as
campanhas.
3.1. Especificação de requisitos

Sendo este um desafio proposto pela empresa Adclick, alguns requisitos e esquemas iniciais
têm que ser objeto de análise e posterior implementação. A premissa inicial que guia este
projeto é a criação de uma plataforma de vendas de fácil e rápida utilização, para assim retirar
o máximo de partido de compras de impulso.
Uma série de mockups (desenhos de fluxos para uma aplicação móvel, (ver Anexo B) foram
fornecidos inicialmente de forma a facilitar a estruturação gráfica das aplicações.
Ambas as aplicações deverão poder:
•

Ver os produtos associados a um determinado código QR (sendo que as aplicações
móveis poderão realizar o scan destes);

•

Escolher o produto, ver a informação associada e alterar os detalhes;

•

Ter a possibilidade de escolher entre a compra ou a reserva do produto;

•

Realizar o registo e login numa conta com todas as compras e preferências são;

•

Proceder diretamente à compra do produto;

•

Ver as suas reservas e compras num painel, com a possibilidade de eliminar ou
proceder à compra das reservas;

•

Alterar os detalhes das suas reservas, antes de proceder à compra final.
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3.2. Gestão de Projeto aplicada a Software

O desenvolvimento de software tal como outro projeto de engenharia deve ter uma forte
componente de gestão, para que se garanta a eficiência do seu decorrer e qualidade do produto
final.
As boas práticas no desenvolvimento de software incidem então em planeamento de projeto,
estimativas temporais, agendamento de tarefas, requerimentos de software, design,
programação e teste, métricas de software, gestão de riscos e custo de software (Nguyen,
2005).

3.3. Software crisis

No desenvolvimento de um software a nível empresarial é necessário controlarem-se as
variáveis que possam por em risco as metas temporais previstas. Daí os problemas temporais
no desenvolvimento de software terem sido sempre uma grande preocupação. O termo
“software crisis” remonta a 1960 e refere-se a problemas que ocorrem na tentativa de
desenvolver um software a tempo (Osmundson, 2001). De forma a prevenir-se uma crise
deste género recorre-se a ferramentas de auxílio ao desenvolvimento, desde sua idealização
até a fase de distribuição.
Personal Software Process
Uma dessas ferramentas, o PSP (Personal Software Process), define as práticas chave
necessárias para melhorar o desenvolvimento individual de software e aplica os princípios
bases do CMM (Capability Maturity Model).
O CMM é visto como um conjunto de melhores práticas de diagnóstico e avaliação da
maturidade do desenvolvimento de um software numa organização, dividindo esta maturidade
em 5 níveis: inicial, repetível, definido, gerenciado e otimizado.
O PSP por sua vez pode ser visto com a aplicação das estratégias Six Sigma ao
desenvolvimento de Software, tendo como princípios:
•

Um programador profissional vai entender melhor o que faz se definir, medir e
controlar o seu trabalho;

•

Haverá então uma estrutura processual e dados mensuráveis para avaliar e ajudar na
sua aprendizagem pessoal;

•

Com este saber e experiência ele pode então escolher os métodos e práticas que
melhor se adequam às suas habilidades e tarefas;

•

Com um grupo de práticas pessoais constantemente utilizadas, ordenadas e de alta
qualidade, o programador irá converter- se num membro efetivo da sua equipa de
desenvolvimento e projetos.

A framework do PSP é um processo de maturação, como pode ser visto na Figura 9.
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Estimativa de tamanho
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Medidas de tamanho
Proposta de melhoramento
do processo

Figura 9 - Representação esquemática do framework PSP (ESSI-SCOPE, 1996)

PSP0: Base do processo
Neste primeiro passo é estabelecido um formato standard para os relatórios e definidas as
medidas básicas de controlo de desenvolvimento. A passagem para o PSP0.1, dá-se
adicionando standards para a criação de código, medidas de avaliação e uma proposta para
melhorar o processo.
Aplicação: Neste projeto os relatórios foram transmitidos semanalmente, de forma oral e
informal às chefias encarregues e o tempo despendido no desenvolvimento é registado numa
plataforma online (e-hour, ver Figura 10) que permite assim prevenir as já referidas “software
crisis”. Em termos de standards, a empresa tem aplicadas regras de criação de código
uniformes para todas as equipas de desenvolvimento. As medidas de avaliação de progresso
mais importante passam pela manutenção de uma lista de afazeres (ver Figura 11), de forma a
avaliar-se o progresso semanal do projeto e um sistema de controlo de versão (ver Figura 12)
de cada progresso realizado no decorrer da semana.

Figura 10 - Exemplo report mensal (e-hour)
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TODO List
Payment Integration
Add clear button to the basket
Delete button doesnt work twice
Figura 11 - Exemplo de Lista de afazeres (TODO List)

Author: Samuel Castro <samuel.castro@adclick.pt>
Date: Wed May 23 18:24:07 2012 +0100

Figura 12 - Exemplo de sistema de controlo de versão

PSP1: Processo de planeamento Pessoal
Tendo por base a informação obtida no PSP0, é possível criar-se um planeamento, realizar
relatórios de teste, estimação dos recursos necessários, criação de um esquema temporal e de
tarefas.
A ideia base será o programador entender com precisão as suas capacidades, de forma a
poder-se comprometer com prazos realistas.
Aplicação: Sendo que este projeto vai para além do negócio base da empresa, os recursos
humanos da mesma não são alocados para este projeto, levando-me a ser o único
interveniente, desenvolvendo e gerindo a versão protótipo que será demonstrada nesta
dissertação.
O esquema temporal inicial foi realizado antes da minha entrada no projeto não tendo em
conta o tempo de aprendizagem necessário e intrínseco ao desenvolvimento de uma
tecnologia nova. Para contornar este problema foram alargados alguns deadlines para
abranger este tempo necessário de aprendizagem (ver Anexo C).
PSP2: Gestão de Qualidade Pessoal
É fundamental um programador aprender logo de início como lidar objetivamente com
defeitos que ocorrem de erros cometidos no processo de desenvolvimento. Para se entender
quantos foram cometidos e como lidar com eles, o PSP2 adiciona técnicas de revisão, de
forma a que desde cedo se descubram erros no desenvolvimento, tornando-os mais baratos de
corrigir. Com esta informação são criadas listas de revisão e realizadas avaliações individuais
de qualidade dos processos. Neste passo também é explicado como o design deverá
desenvolver- se.
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Aplicação: Neste projeto são realizadas duas análises de erros, uma direta no decorrer do
desenvolvimento e outra no final de cada dia, onde são registadas falhas numa lista de erros a
serem corrigidos (ver Tabela 4).
As linhas guia para o design gráfico e processual de cada parte das aplicações são explicadas
através de mockups (desenhos gráficos das interfaces gráficas), esquemas UML e folhas de
Excel.
Tabela 4 - Exemplo de lista de Erros

Error
1
2
3
4

Place
API – Items, jet
API – qrcode, jet
Android – Sqlite tab
WebApp - #prod_pag

Description
JSON error on getItem
Null id check, error
Missing basket column
Submit button is bugged

is_fixed
TRUE
TRUE
FALSE
TRUE

PSP3: Ciclo pessoal do processo
Neste último passo é apresentada uma abordagem interativa que tem em vista o
desenvolvimento de programas de grandes dimensões. Para cada parte em que é dividido o
programa, ocorre uma iteração do passo PSP2, incluindo design, código, compilação e teste.
Algo importante em cada iteração é realizar testes de performance e regressão (garantir que a
nova iteração não causa problemas à anterior):
Aplicação: Este projeto foi dividido em quatro iterações:
•

Desenvolvimento de uma API;

•

Desenvolvimento de uma aplicação Android;

•

Desenvolvimento de uma WebApp;

•

Integração com redes de afiliação (não concretizada).

Em termos de design, desenvolveu-se mockups de cada janela de interface da aplicação
(Anexo B) e criou-se a estrutura da API (ver capítulo 4) e da base de dados (Anexo D).
3.4. Modelos de Negócio

Neste projeto estão presentes duas formas de se obter valor, sendo a principal, a comissão
recebida por cada venda realizada na plataforma QRBN. Neste modelo o cliente final (buyer)
realiza uma compra a um vendedor (seller) e o pagamento da mesma será efetuado à
plataforma QRBN que se encarregará de reenviar o dinheiro para o sellers, numa janela
temporal pré-acordada entre ambos, descontando-lhe a referida comissão (ver Figura 13).

• Buyer
Pagamento

Pagamento menos
Comissão

• QRBN

• Seller
Final

Figura 13 - Modelo de negócio, vendas
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Deste modelo de negócio a Adclick poderá acordar tempos médios de pagamento que lhe
aumente o rácio de solvabilidade aumentando a capacidade de reinvestimento do capital. Do
lado da comissão, se esta não se demonstrar favorável na aquisição de novos sellers, a mesma
poderá ser facilmente convertida no pagamento de uma mensalidade ou na própria compra
individual e temporal de campanhas na plataforma.
O segundo modelo de negócio desta plataforma passa pela criação e manutenção de uma rede
de afiliação (ver Figura 14) que utilize os recursos de seus afiliados (websites, revistas,
posters, etc.), como forma de atrair buyers à plataforma.
Uma rede de afiliação atua como um mediador entre os anunciantes e afiliados, ou seja atua
como uma central da afiliação. O comerciante regista-se na rede de afiliação e anuncia nela a
sua marca de forma a obter afiliados. Os afiliados por sua vez ao registarem-se numa rede de
afiliação, iniciam-se na promoção de campanhas de anunciantes e recebem uma comissão por
isso. A rede de afiliação oferece essa comissão ao afiliado sobre o pagamento recebido dos
anunciantes retirando para si uma taxa de mediação.

Compra através da
publicidade

• Afiliado
Publicidade

• Seller
• Buyer

Pagamento do serviço
à rede de afiliação

Comissão sobre
a publicidade

• QRBN

• Afiliado

Final

Figura 14 - Modelo de negócio, afiliação

3.5. Tecnologia códigos Quick Response (QR)

Como foi explicado no capítulo 2, um código QR é um tipo de código de barras em matriz
que devido à sua elevada taxa de compressão, consegue armazenar uma grande quantidade de
dados, estando também desenhados de forma a serem descodificados a alta velocidade
(Jupiter, 2011). A popularidade deste tipo de código está a crescer rapidamente em todo o
mundo, sendo já utilizada nas mais variadas áreas, desde atividades comerciais a marketing de
produtos (Shin, 2012).
No âmbito deste projeto o código QR servirá de ponte entre o marketing offline e as compras
online, um exemplo será uma publicidade de revista, ou billboard com um código QR com
um URL que redirecione o cliente para a plataforma de vendas, mostrando a lista de produtos
associada a esse QR. Sendo que essa lista poderá ser alterada a qualquer altura sem haver
necessidade de alterar o QR (URL dinâmico).
Os códigos QR poderão ser utilizados pelo próprio vendedor, se este desejar publicitar os seus
produtos ou pelos afiliados da rede de afiliação da plataforma.
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3.6. Desenvolvimento de Software Multiplataforma

De forma a abranger o maior número possível de dispositivos móveis, é necessário
desenvolver-se software que seja flexível ao ponto de funcionar em diversos sistemas
operativos, contudo isto nem sempre é aconselhável ou possível. No caso de uma aplicação
móvel nativa é praticamente impossível implementar- se uma solução viável para mais do que
um sistema operativo, pois cada um é desenvolvido recorrendo a tecnologias diferentes e
incompatíveis. Um exemplo disto é uma aplicação nativa que se pretenda que corra em
Android e em iOS, embora ambos os sistemas operativos sejam baseados na linguagem C, a
sua interação com aplicações é feita em linguagens incompatíveis (Android em Java e iOS em
Objective-C), tornando a mesma aplicação impossível de correr em ambos.
WebApp
Uma WebApp é uma aplicação que corre num navegador de Internet (browser) e não no
dispositivo móvel em si, pondo de lado a necessidade de ser programada em linguagens
diferentes para cada sistema operativo. Contudo devido aos browsers não compartilharem das
mesmas funcionalidades, esta deverá demonstrar melhor ou pior compatibilidade em cada
browser que se pretenda ser utilizado.
Atualmente as WebApps são desenvolvidas tendo por base a linguagem HTML5, que trás
funcionalidades poderosas e diversificadas. Para facilitar o desenvolvimento utilizam-se
frameworks HTML5 como as referidas no capítulo 2.
Android
O desenvolvimento no ambiente Android é feito utilizando a linguagem de programação
JAVA, contudo este tem um conjunto de métodos nativos (Android SDK) que ajudam ao
desenvolvimento desde as bases até ao ambiente gráfico da aplicação.
Ao programar-se para Android, deve-se ter sempre em mente que os dispositivos para os
quais a aplicação se destina podem ter diferentes tipos de input (teclado físico, Multi touch,
ecrã resistivo, etc.), diferentes processadores, diferentes versões do sistema operativo e
tamanho de ecrã. Todas estas variáveis podem tornar uma aplicação pouco eficiente ou até
incompatível com certos dispositivos. De forma a ultrapassar este problema, antes de lançar a
aplicação no mercado, deveria testar-se no maior número possível de dispositivos diferentes.
API
Para além de aplicações finais que o buyer poderá usar para realizar as suas compras é
necessário criar uma forma de interagir entre essas mesmas aplicações e a bases de dados
onde se encontra toda a informação relativa à plataforma QRBN e os seus intervenientes. Para
tal é frequente uniformizar-se essas ligações com a base de dados numa API (Application
programming Interface). Esta interface aumenta a performance do servidor que a manterá e
permite a programadores externos adicionar novas funcionalidades (Thau, 1996)
Esta API deverá ter respostas públicas em JSON e Privadas em HTML, sem nunca enviar
informações privadas dos clientes sem seu consentimento.
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3.7. Riscos

Qualquer projeto a nível de aplicações móveis, tem inerentes em si riscos, sendo que para este
projeto destacam-se os seguintes:
•

Redução da durabilidade da bateria dos dispositivos devido à sua utilização;

•

Falhas de software e bugs críticos;

•

Falhas de resposta a inputs devido à interação com o interface touch;

•

Falta de segurança nos servidores e aplicações;

•

Furto de informações confidenciais dos clientes.

3.8. Fronteiras do Projeto

•

Incompatibilidades entre diferentes browsers e as aplicações desenvolvidas;

•

Falta de processamento do dispositivo pode tornar a WebApp pouco eficiente;

•

Não é possível aceder à câmara fotográfica do dispositivo utilizando HTML5;

•

Impossível garantir uma interface 100% fluída e estável, devido às frameworks
HTML5 ainda se encontrarem em fase de desenvolvimento intensivo.
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4. Apresentação da Solução do Problema
Sendo esta uma plataforma que se pretende ser flexível e com múltiplos modelos de negócio é
necessário que se esteja preparado para satisfazer todas as necessidades de informação dos
seus potenciais utilizadores, tornando-se necessário desenvolver-se um sistema de informação
(Nunes, 2003).Isto é, “...um conjunto integrado de recursos (humanos e tecnológicos) cujo
objeto é satisfazer adequadamente a totalidade das necessidades de informação de uma
organização e os respetivos processos de negócio.” (Videira, 2001) Para o desenvolvimento
deste sistema de informação recorre-se neste projeto à UML (Unified Modelling Language),
que é uma linguagem para especificação, construção, visualização e documentação de
artefactos de um sistema de software (Videira, 2001).
Neste Sistema de Informação serão descritos os vários modelos que o decompõem recorrendo
a exemplos concretos de forma a facilitar-se a sua compreensão a qualquer pessoa que
demonstre interesse pelo projeto QRBN.
4.1. Requisitos genéricos de usabilidade-performance

Requisitos de Interfaces:
•

Design Objetivo e simples;

•

Fácil navegação;

•

Utilização de controlos nativos.

Requisitos da API:
•

Abrangente a todas as funcionalidades da plataforma;

•

Respostas em HTML e JSON;

•

Fácil interpretação de resultados;

•

Documentação e exemplificação de como a implementar;

•

Multiplataforma.

Requisitos da WebApp:
•

Multiplataforma;

•

Rapidez e fluidez;

•

Segura e de fácil utilização para os buyers;

•

Modular com vista à fácil implementação de novas funcionalidades.

Requisitos da Aplicação Android
•

Look & Feel nativo ao sistema operativo;

•

Implementação de uma base de dados;

•

Integração com a API de forma segura e rápida.
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4.2. Metodologia
4.2.1. Work Breakdown Structure (WBS)

A utilização de um WBS (ver Figura 15) torna-se vantajoso numa plataforma bastante
complexa como esta, podendo-se assim decompor o projeto em componentes mais pequenas.
Definindo e agrupando assim o desenvolvimento de cada parte do projeto de forma discreta
que ajude a organizar e definir o trabalho a ser realizado na sua globalidade.

Plataforma
QRBN

WebApp

Android App

API

Office

Integração
com API

Interface com
API

Base de
Dados

Front Office

Interface com
o Utilizador

Interface com
o Utilizador

Respostas
JSON

Back Office

Registo e
Login

Regists e
Login

Respostas
HTML

Sitema de
Notificações

Base de
dados Interna

Registo e
Login

QR Code
Reader

Sistema de
Notificações

Figura 15 - Work Breakdown Structure

4.3. Plataforma QRBN

Esta plataforma será constituída por 3 unidades organizativas: Office, Aplicações e Rede de
Afiliação (ver Figura 16).

Plataforma QRBN

Office

Aplicações

Rede de Afiliação

Figura 16 - Estrutura organizativa da plataforma QRBN
25

Desenvolvimento de uma Plataforma de Vendas 1-click: Implementação de Códigos QR

Office
Back Office
Unidade responsável pela gestão da base de dados e API. Esta é considerada o “core” da
plataforma, onde toda a administração da mesma é realizada e onde a rede de afiliação é
integrada.
Front Office
Esta é a unidade visível a todos os utilizadores da plataforma, nesta podem ser realizadas
funções de gestão de conta e toda a criação de campanhas de produtos. Cada utilizador é
dividido pela sua função na plataforma, de forma a mostrar apenas os conteúdos a que têm
acesso. No futuro esta poderá também funcionar tal como as aplicações para venda de
produtos.
Aplicações
Aplicações móveis usadas para a realização de compras por parte dos buyers. Exemplos disto
são a WebApp e a Android App. Aqui os buyers podem aceder a listas de produtos e realizar a
reserva ou compra dos mesmos. Reservas e compras são associadas a um número de
identificação, sendo que apenas é necessário criar uma conta de buyer para finalizar uma
compra.
Rede de Afiliação
Nesta última unidade são criadas relações de afiliação, com o intuito de se realizar campanhas
de marketing offline, pelos meios disponibilizados pelos afiliados.

4.4. Modelo de Classes

No Anexo E representa-se um diagrama das classes da camada de negócios do sistema, neste
são incluídas todas as classes que suportam a informação necessária ao funcionamento global
da plataforma QRBN.
A base de dados desta plataforma for implementada recorrendo ao sistema de gestão de bases
de dados(SGBD) de nome MySQL.
Para se desenvolver a base de dados utilizou-se a ferramenta de nome Doctrine, que facilita a
criação de um layer de abstração para bases de dados MySQL, com introspeção schema e
abstração PDO (PHP Data Objects). Esta layer gera não só a base de dados como cria
métodos de ligação com a mesma.
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Tabelas Principais
Tabela 5 - Tabelas Principais da base de dados MySQL

Vendedor/seller e cliente final/buyer

Nestas tabelas são guardadas todas as informações
referentes a estes clientes, estando a estas relacionadas as
tabelas do país (country rel OneToOne), telefone (phone
rel OneToOne) e utilizador (sfGuardUser rel OneToOne).

Campanha/campaign

Esta tabela guarda a informação referente a cada uma das
campanhas criadas pelos sellers e relaciona se
diretamente com a tabela de vendedores (seller rel
OneToOne) e a tabela de produtos (product rel
ManyToMany).

QRCode

Tabela onde é guardada a informação referente aos
códigos QR, indicando as suas características e a
campanha à qual está associado (campaign rel
OneToOne).

Produto/product

Nesta tabela é guardada toda a informação referente aos
produtos anunciados pelos sellers e está relacionada
diretamente com as tabelas de vendedor (seller rel
OneToOne), tipo de produto (product_type rel OneToOne)
e moeda (currency rel OneToOne).

Item

Um item é gerado sempre que um buyer reserva ou
compra um produto, a este é associado seu ID, quantidade
e detalhes escolhidos. Relaciona se com as tabelas de
cliente final (buyer rel OneToOne), produto (product rel
OneToOne), atributos de produto (product_attribute rel
ManyToMany) e customizações de produto
(product_customization rel ManyToMany).

Pagamento/payment

Tabela dos pagamentos pendentes e realizados aos sellers,
relaciona se com a tabela de item (item rel OneToOne).

27

Desenvolvimento de uma Plataforma de Vendas 1-click: Implementação de Códigos QR

Tabelas Complementares
Tabela 6 - Tabelas Complementares da base de dados MySQL

Tipo de Produto/product_type

Tabela que diferencia os produtos por tipo,
contendo nome e descrição do tipo.

Taxa de produto/product_tax

Listagem das taxas associadas a cada produto,
relaciona-se com a tabela produto (product rel
OneToMany).

Preço de produto/product_price

Preços associados a cada produto, relaciona-se
com a tabela produto (product rel OneToMany).

Envio de produto/product_shipping

Tabulação de todos os envios de produtos para os
clientes finais, relaciona-se com a tabela produto
(product rel OneToMany).

Atributos do produto/product_attributes

Tabela que lista todos os atributos associados aos
produtos, relaciona-se com a tabela produto
(product rel OneToMany).

Customizações de
produto/product_customization

Tabela que lista todas as customizações
associadas a um determinado produto, relacionase com a tabela produto (product rel
OneToMany).

Tabelas Standard
Tabela 7 - Tabelas Standard da base de dados MySQL

País/country
Moeda/currency

Listagem de todos os países reconhecidos
como nações.
Listagem dos tipos de moeda pelos quais os
produtos são vendidos.

Telefone

Números de telefone associados aos
vendedores e clientes finais, relaciona-se
com a tabela de códigos telefónicos.

Códigos telefónicos/dialingcode

Listagem de todos os códigos telefónicos
reconhecidos.
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4.5. Modelo de Domínio

Tendo por base o modelo de negócio explicado anteriormente, organizou-se o sistema de
informação em 5 subsistemas (ver Figura 17). Com esta arquitetura garante-se uma divisão de
serviços apenas dependentes da informação local necessária ao seu funcionamento. Devido à
necessidade de constante atualização de dados é pouco prático replicar informação nos vários
sistemas. Tornando-se assim tecnicamente impossível ter subsistemas completamente
autónomos.
Sistema QRBN

Subsistema
API

Subsistema
WebApp

Subsistema
Office

Subsistema
Android App

Subsistema
Afiliação

Figura 17 - Diagrama de Subsistemas

Atores:
Na plataforma QRBN existem os seguintes atores que interagem com o seu sistema de
informação:
Buyer – Cliente final, este realiza as compras por uma das aplicações da plataforma;
Seller – Vendedor, publica os seus produtos para venda na plataforma, podendo adicionar os
mesmos a campanhas associadas a códigos QR;
Affiliate – Afiliado da rede de afiliação da plataforma que publicita as campanhas pelos seus
meios;
Admin – Administrador da plataforma, garante o seu bom funcionamento e atualização.
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4.5.1. Subsistema API

Este subsistema é responsável pela ligação da base de dados ao exterior, nesta, inputs de
terceiros são processados e em seguida transmitidas respostas em JSON ou HTML.
De forma a garantir a segurança dos dados contidos nas bases de dados o acesso à API está
restrito através de um sistema de login que gere as credenciais de quem envia pedidos.
As respostas HTML ao contrário das JSON são apenas para uso interno. A escolha da
utilização de respostas HTML depreende-se ao facto da WebApp estar a ser desenvolvida para
dispositivos que têm baixa capacidade de processamento. Sendo as respostas enviadas, desta
forma o dispositivo deixa de ter que processar grandes quantidades de dados JSON.

Subsistema API
Realização de
Registo/Login

Atualização da
bases de dados

Processamentos de
Dados
Envio de
notificações

Subsistema AndroidApp

Subsistema WebApp

Adição/Atualização
de Dados

Figura 18 - Subsistema API

4.5.2. Subsistemas Android App e WebApp

Subsistema AndroidApp
No Subsistema aplicação Android, ao contrário da WebApp, é desenvolvida uma aplicação de
compras 1-click nativa ao sistema operativo Android, facilitando a navegação nos menus e
aumentado a fluidez. Esta aplicação tem por vista ser utilizada por clientes já fidelizados ao
serviço, pois ao contrário da WebApp esta tem que ser instalada no dispositivo.
Um cliente interessado num código QR associado a uma das campanhas da plataforma poderá
fazer todos os passos necessários à finalização da compra utilizando esta aplicação, pois esta
suporta nativamente a realização de scans a códigos QR.
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Subsistema AndroidApp
Lista de Produtos

Reserva

HTML Details
<<include>>
Sistema de gestão
de conta

<<include>>

Informação de
Produto

User Final

<<include>>
Gestor de
downloads

Subsistema API

Scan QR
& Escolha de
Produto
Checkout

Pagamento Cartão

Pagamento PayPal

Figura 19 - Subsistema Android App

Subsistema WebApp
Este subsistema destina-se a ser uma aplicação de compras 1-click versátil e compatível com
a maior parte dos browsers móveis do mercado. Isto é, em teoria qualquer smartphone que
utilize um dos browsers compatíveis poderá aceder a esta WebApp.
Contudo, um inconveniente é a necessidade do dispositivo móvel ter um software externo à
WebApp que tenha a capacidade de realizar scans de códigos QR.

Subsistema WebApp
Reserva

Sistema de gestão
de conta
<<include>>
Lista de Produtos

Informação de
Produto

Cliente final/buyer
Pagamento PayPal
“Basket” de
produtos

Subsistema API

Checkout

Pagamento Cartão

Figura 20 - Subsistema WebApp
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Casos de utilização WebApp e aplicações móveis
Caso App.1: Scan de código QR
Cenário Principal: Este caso de utilização inicia-se quando um cliente realiza um scan a um
código QR relacionado com uma das campanhas de produtos da plataforma. No caso deste
scan ocorrer dentro da aplicação Android o cliente será redirecionado automaticamente para
uma lista de produtos da campanha ao qual o código QR está associado.
Cenário Alternativo 1 (código QR inválido, scan nas aplicações): Quando um cliente
realiza um scan de um código QR inválido as aplicações da plataforma informam o mesmo da
invalidade e da possibilidade de realizar um novo scan.
Cenário Alternativo 2 (Código QR inválido, scan em WebApp): Sendo o scan realizado
fora da WebApp o mesmo não interfere com o fluxo de atividade, contudo se o id do código
for mal inserido no URL o cliente será informado da invalidade da inserção.
Caso App.2: Escolha de um produto após scan
Cenário Principal: Este cenário inicia-se após a finalização do caso de utilização anterior,
com a escolha de um dos produtos da lista apresentada. Com a escolha é criado um item
associado o produto escolhido, este contém todas as escolhas pessoais do utilizador.
Cenário Alternativo (Escolha de um produto guardado): Neste fluxo o cliente escolhe um
item associado a um produto, não sendo criado um novo item mas sim mostrado o gerado no
âmbito do cenário principal.
Caso App 3: Reserva de um produto
Cenário Principal: Após a escolha de um produto, o cliente seleciona a opção de reserva.
Ser-lhe-á pedido um email ao qual a reserva é associada. Do lado do servidor é também
verificada a existência de tal produto e enviado um email de confirmação ao cliente.
Cenário Alternativo: Na inexistência de stock de produto o cliente é notificado por email e o
item deixa de estar reservado.
Caso App 4: Compra de produto após reserva
Cenário Principal: Após a escolha dos detalhes do produto selecionado o cliente poderá
selecionar uma opção de compra direta. Em caso do utilizador não se encontrar registado ou
com o login realizado, será necessário proceder a um registo para avançar com a compra.
Após esse registo o cliente poderá escolher uma das opções de compra (inicialmente PayPal
ou Cartão de Crédito).
Cenário Alternativo (Compra de produto com login já realizado): Se o cliente já tiver o
login realizado será pedido para inserir um pin de segurança e logo de seguida, se o mesmo
for verificado do lado do servidor a escolha do tipo de pagamento pode ser efetuada.
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Caso App 5: Registo de buyer
Cenário Principal: Na entrada num dos painéis de registo o cliente terá que obrigatoriamente
inserir o seu email e país de residência, escolher uma password e código de segurança e por
fim aceitar as condições do serviço.
Cenário Alternativo (Erro no registo): Qualquer erro no registo dará origem a uma
mensagem de erro a notificar o cliente.
Erros na inserção de informação originaram uma notificação de erro ou falta de dados no
campo de escrita do mesmo.
Caso App 6: Login de Buyer
Cenário Principal: Entrando num dos painéis de login o buyer terá que inserir o seu email e
password de forma a validar a sua entrada no sistema de sessões.
Cenário Alternativo (Erro no registo)
Qualquer erro no registo dará origem a uma mensagem de erro a notificar o cliente.
Erros na inserção de informação originaram uma notificação de erro ou falta de dados no
campo de escrita do mesmo.
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4.5.3. Subsistema Office

Disponibiliza e gere os já referidos FrontOffice e o BackOffice da plataforma. Neste
subsistema são então desenvolvidos todos os métodos e implementações necessárias à criação
do Website de gestão de recursos de administração, contas de buyers e toda a criação de
campanhas de produtos.

Subsistema Front Office
Gerador de
QRCodes

Pagamentos

<<include>>

Gestão de
Campanhas

<<Include>>

Temporização de
Campanha

<<include>>
Estatísticas
Gestão de
Produtos

Vendedor/Seller

<<include>>
<<include>>
Verificador de
stock
Gerador de
Produtos
<<include>>

Finalização de
Compras
<<include>>
Notificações
Gestão de Conta
Cliente final/Buyer

Figura 21 - Subsistema Front Office
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Subsistema Back Office
Gerador de
QRCodes

<<include>>

Temporização de
Campanha

<<Include>>

Manutenção de
Campanhas
<<include>>
Estatísticas

Pagamentos
Administrador

Manutenção de
contas
Integração com
Afiliação
Manutenção da API
Subsistema Afiliação

Figura 22- Subsistema Back Office

Casos de utilização Office
Caso Office.1: Criação de um produto
Cenário Principal: Um vendedor registado e validado pela plataforma poderá criar produtos
na plataforma no menu de criação de produtos. Após selecionar todos os dados pedidos
referentes ao produto o mesmo será validado pelo servidor.
De seguida o cliente poderá associar os produtos criados a campanhas criadas por ele. Cada
campanha terá um código QR associado que poderá ser usado para fins de marketing offline.
Caso Office.2: Criação de uma campanha
Cenário Principal: Um vendedor registado e validado pela plataforma poderá criar uma
campanha no menu de criação de campanhas. Após escolher o seu título e descrição poderá
adicionar produtos já criados à mesma ou passar à frente para a geração automática de um
código QR ou para a sua personalização.
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Caso Office 3: Associação de campanha a QR Code
Cenário Principal: Cada campanha criada pelo vendedor poderá ter um código QR
associado. O mesmo é gerado por defeito na criação de uma campanha, contudo este poderá
ser personalizado ao gosto e necessidade do vendedor, na área de edição de campanhas. Neste
menu o vendedor escolhe entre outras opções o tamanho e redundância do código e após
carregar no botão de validação poderá guardar o mesmo para o seu computador.
Caso Office 4: Registo de seller
Cenário Principal: Um cliente que deseje ser vendedor na plataforma QRBN poderá
registar-se acedendo ao menu de registo, aqui o cliente terá que obrigatoriamente inserir todas
as informações pedidas pelo registo. As mesmas serão então validadas do lado do servidor e o
cliente receberá um email de aprovação

4.5.4. Subsistema Afiliação

Responsável pelo modelo de negócio de afiliação da plataforma, este subsistema funciona
como as já referidas redes de afiliação, podendo futuramente ser implementada a forma de
monitorização e de gestão de afiliados mais conveniente.

Subsistema Afiliação

Pagamentos

Verificador de
Aprovação
<<include>>
Gestão de
campanhas
Vendedor/Seller
<<include>>

Lista de
Campanhas para
Afiliação

Estatísticas

Figura 23 - Subsistema Afiliação

Embora o subsistema Afiliação tenha sido totalmente especificado, não foi implementado no
âmbito do presente projeto.

36

Desenvolvimento de uma Plataforma de Vendas 1-click: Implementação de Códigos QR

4.6. Modelo de Instalação

Por fim é necessário criar um diagrama que explique como será realizada a instalação do
sistema final.

Smartphone
Terminal de manutenção

Back Office

Tablet

TCP/IP – JSON e HTML

TCP/IP – JSON e HTML

Servidor WebApp
Servidor Afiliação
API

Servidor Office

Front Office

AndroidApp

iOSApp
Computador Portátil
Computador de Secretária

Figura 24 - Diagrama de Instalação

4.7. Framework Symfony

De forma a desenvolver-se uma API que fosse facilmente atualizada por qualquer informático
da empresa e demonstrando-se versátil e completa, recorreu-se à utilização da framework
Symfony. Esta é utilizada no desenvolvimento de todos os websites da Adclick e contém uma
livraria de nome Doctrine, que facilita a criação de um layer de abstração para bases de dados,
com introspeção schema e abstração PDO (PHP Data Objects). Esta layer gera métodos de
ligação com a base de dados que podem ser facilmente utilizados para construir a API.
A framework Symfony tem por base a quinta iteração da linguagem PHP e o já referido
paradigma de programação orientada a objetos (MVC), sendo assim possível utilizar-se todas
as funcionalidades desta linguagem (Botelho 2008).
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4.8. Base de Dados MySQL

Tabelas Principais
Vendedor/seller e cliente final/buyer – Nestas tabelas são guardadas todas as informações
referentes a estes clientes, estando a estas relacionadas as tabelas do país (country rel
OneToOne), telefone (phone rel OneToOne) e utilizador (sfGuardUser rel OneToOne).
Campanha/campaign – Esta tabela guarda a informação referente a cada uma das
campanhas criadas pelos sellers e relaciona-se diretamente com a tabela de vendedores (seller
rel OneToOne) e a tabela de produtos (product rel ManyToMany).
QRCode – Tabela onde é guardada a informação referente aos códigos QR, indicando as suas
características e a campanha à qual está associado (campaign rel OneToOne).
Produto/product - Nesta tabela é guardada toda a informação referente aos produtos
anunciados pelos sellers e está relacionada diretamente com as tabelas de vendedor (seller rel
OneToOne), tipo de produto (product_type reli OneToOne) e moeda (currency rel OneToOne).
Item – Um item é gerado sempre que um buyer reserva ou compra um produto, a este é
associado seu ID, quantidade e detalhes escolhidos. Relaciona-se com as tabelas de cliente
final (buyer rel OneToOne), produto (product rel OneToOne), atributos de produto
(product_attribute rel ManyToMany) e customizações de produto (product_customization rel
ManyToMany).
Pagamento/payment – Tabela dos pagamentos pendentes e realizados aos sellers, relacionase com a tabela de item (item rel OneToOne).
Tabelas Complementares
Tipo de Produto/product_type – Tabela que diferencia os produtos por tipo, contendo nome
e descrição do tipo.
Taxa de produto/product_tax – Listagem das taxas associadas a cada produto, relaciona-se
com a tabela produto (product rel OneToMany).
Preço de produto/product_price – Preços associados a cada produto, relaciona-se com a
tabela produto (product rel OneToMany).
Envio de produto/product_shipping – Tabulação de todos os envios de produtos para os
clientes finais, relaciona-se com a tabela produto (product rel OneToMany).
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Atributos do produto/product_attributes – Tabela que lista todos os atributos associados
aos produtos, relaciona-se com a tabela produto (product rel OneToMany).
Customizações de produto/product_customization – Tabela que lista todas as
customizações associadas a um determinado produto, relaciona-se com a tabela produto
(product rel OneToMany).
Tabelas Standard:
País/country – Listagem de todos os países reconhecidos como nações.
Moeda/currency – Listagem dos tipos de moeda pelos quais os produtos são vendidos.
Telefone – Números de telefone associados aos vendedores e clientes finais, relaciona-se com
a tabela de códigos telefónicos.
Códigos telefónicos/dialingcode – Listagem de todos os códigos telefónicos reconhecidos.

4.9. API

Como já foi referido anteriormente esta API tem como objetivo permitir que terceiros
desenvolvam aplicações de integração com a plataforma QRBN, contudo a mesma é usada
também internamente para desenvolver a WebAPP.
Sendo esta API baseada na base de dados esquematizada no layer de abstração da livraria
Doctrine contida em Symfony, a sua estrutura detém a mesma divisão geral da base de dados,
providenciando métodos que abrangem toda a plataforma e retomam dados em JSON e
HTML.
Os retornos em HTML foram desenvolvidos com vista a diminuir a necessidade de
processamento de dados do lado do dispositivo móveis na WebApp, tornando assim a
experiência mais fluída e rápida. Por outro lado os retornos em JSON, têm em vista a
integração completa à plataforma de software a desenvolver (interno ou externo à empresa).
Esta API está dividida em modelos que contêm todos os métodos necessários à
implementação de aplicações de compra na plataforma QRBN:
Módulo qrcode – Neste estão todos os métodos de informação sobre códigos QR e da
campanha associada a cada um deles
•
•

qrcode_getinfo – Retoma toda a informação técnica de um dado código qr;
qrcode_getProducts – Retoma todos os produtos associados a um dado código qr.

Módulo product – Métodos referentes aos produtos e seus detalhes e customizações
•
•
•

product_get – Retoma toda a informação referente a um dado produto;
product_attributes_get – Retoma todos os atributos associados a um dado produto;
product_customizations_get – Retoma as customizações associadas a um produto.
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Módulo item – Módulo mais completo da API, este contém toda a informação necessária
para se reservar e comprar um produto
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

item_add – Associa um item novo a uma quantidade, produto e comprador;
item_get – Retoma um dado item;
item_del – Elimina um dado item;
item_reserve – Reserva um determinado item associando-o a um email;
item_attributes_get – Retoma os atributos associados a um dado item;
item_customizations_get – Retoma as customizações associadas a um dado item;
item_change_details – Altera os atributos e customizações pedidas de um dado item;
item_status – Altera o estado de um item, 0 – desativado, 1 – ativo, 2 – reservado;
item_add_buyer – Associa um comprador a um dado item;
item_get_buyer – Retoma o comprador associado a um determinado item;
item_checkout – Retoma um checkout associado a um grupo de items;
item_basket – Retoma todos os items associados a um dado comprador.

User – Módulo de gestão de utilizadores
•
•
•
•
•
•

user_get_account – Retoma a conta de um dado utilizador;
user_add_account – Adiciona uma conta à base de dados;
user_is_logged_in – Verifica se um dado utilizador está ligado com a API;
user_sign_in_ajax – Realiza o login de um dado utilizador;
user_check_safety_pin – Verifica se o pin de segurança de um utilizador é correto;
user_countries – Retoma uma lista de países.

Módulo payments – Módulo que gere todos os pagamentos realizados na plataforma QRBN,
a ser implementado em maior pormenor futuramente;
•

payment_paypal_gen – Gera um pagamento paypal.

4.10. Aplicação Android

No desenvolvimento da aplicação para o sistema operativo móvel Android, utilizaram-se
apenas as ferramentas de desenvolvimento fornecidas pela Google. De forma a retirar-se toda
a informação referente à framework, foi criado um layer de integração entre a aplicação e a
API com retornos JSON.
De forma a poder reutilizar-se o código desenvolvido nesta aplicação para projetos futuros
optou-se por dividir o código fonte em módulos independentes de fácil implementação
CustomList*1 - Módulo de criação e adaptação de listas, composto por três classes
•
•
•

1

ListManagement – Gere a informação inserida ou provinda de um base de dados;
ListAdapter – Divide a informação anterior, colocando-a nos devidos containers;
ViewHolder – Aplica os containers no ambiente gráfico pretendido.

O asterisco associado a nomes de classes indica um nome variável
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CustomObjects – Módulo de criação de classes associadas a objetos.
•
•

* - Classe com o nome do objeto onde são especificados todos seus campos;
*Man – Classe de gestão do objeto, contém métodos de criação e alteração das
instâncias dos objetos;

Database – Módulo de integração criação e gestão de uma base de dados sqlite
•

DatabaseAdapter – Classe que contém todas as tabelas e colunas da base de dados,
nesta estão também todos os métodos de gestão da base de dados;
Database Handler – Implementa de forma segura e simples os métodos de gestão de
base de dados contidos na classe de adaptação;
DatabaseHelper – Versiona a base de dados e providência as operações em linguagem
query SQL para a criação das tabelas e colunas contidas na classe de adaptação.

•
•

Httpclient – Módulo necessário para se realizar as ligações com a API
•

ServerIntegration – Processa todos os pedidos e respostas JSON, convertendo-os em
dados interpretáveis pela linguagem de programação da aplicação (Java);
WebviewClient – Gere a informação contida em frames HTML.

•

Paypal – Módulos de integração com o sistema de pagamentos PayPal
•
•

PaymentMaker – Gerador de pagamentos;
Resultdelegate – Delega os resultados obtidos do servidor PayPal.

Util – Módulo que contém classes utilitárias que podem ser utilizadas independentemente
•
•
•
•
•
•

FieldValidation – Classe de validação de dados inseridos pelo utilizador;
HashTask - Gerador de tarefas assíncronas;
IConnection – Classe utilizada para testar a existência de conexão à Internet;
ImageDownloader – Faz o download assíncrono de todas as imagens necessárias à
aplicação, guarda as mesmas em cache de forma a poderem ser reutilizadas;
JSONParser – Converte respostas JSON em objetos;
SharedPreferencesManager – Classe de gestão das preferências da aplicação.

Os restantes módulos e classes são específicos à aplicação e de menor relevância, tal como era
pretendido com a programação de forma modular.
A finalização desta aplicação foi adiada devido à necessidade de se desenvolver uma
alternativa que abrangesse mais sistemas operativos (WebApp) e possibilitasse aferir
facilmente a aceitação da plataforma.
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4.11. WebApp

Framework jQuery Mobile
A escolha desta framework em detrimento da Sencha Touch (ver Capítulo 2), deveu-se à
framework jQuery ser bastante utilizada na criação de websites tradicionais, demonstrando-se
como uma ajuda valiosa no desenvolvimento de websites dinâmicos e atrativos. Esta contém
não só funcionalidades variadas de âmbito gráfico e de interatividade com o utilizador, como
também fornece métodos que estendem as capacidades da linguagem PHP.
Por sua vez a versão móvel da framework jQuery oferece uma conversão dessas
funcionalidades para plataformas móveis, que utilizam métodos de interação um pouco mais
restritivos e monitores de pequenas dimensões.
Sendo que quase todo o processamento de dados é feito do lado da API de forma a tornar mais
rápida a visualização das páginas, o desenvolvimento da WebApp é menos intenso do que o
da AndroidApp, tendo a seguinte estrutura:
Classes css – Nestas classes são guardadas todas as referências de estilo da aplicação, desde
tipos e tamanho de letra até formação de tabelas
Plugins – Classes js e css usadas para melhorar e adicionar as funcionalidades à WebApp;
Classes JS – Classes criadas na linguagem de programação javascript são usadas para
desenvolver toda a dinâmica da aplicação
•
•
•

pages.js – Classe que gere a mudança de páginas. Toda a informação proveniente da
API é adaptada às páginas da aplicação e atualizados os estilos das mesmas;
popups.js – Gestão de todos os diálogos e popups da WebApp;
storage.js – Implementação da API Storage HTML5 à aplicação, está é usada para
guardar toda a informação temporária da aplicação (equivalente à dos cookies em
ambiente não móvel).

Index.html – Estrutura em HTML de todas os componentes estáticos das páginas e diálogos,
nesta também são declaradas todas as classes e plugins que se deseja correr ao iniciar-se a
WebApp;
Curl.php – Class php que faz ligação entre a WebApp e o servidor que contém a API, este é
necessário devido aos servidores não se encontrarem no mesmo domínio impossibilitando
ligações AJAX diretas.
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5. Apresentação do Protótipo Desenvolvido
Neste capítulo são apresentados os dois protótipos, estes foram desenvolvidos tendo por base
os capítulos 3 e 4 e os mockups iniciais adaptados (ver Anexo B) como já referido, interagem
com uma base de dados através de uma API também desenvolvida no decorrer deste projeto.

5.1. Diferenças entre aplicações

Como foi sendo referido ao longo dos últimos dois capítulos, estas aplicações não têm as
mesmas funcionalidades. Isto deve-se não só ao desenvolvimento da Android App ter sido
posto de lado até à finalização da WebApp mas também porque esta, ao contrário da WebApp,
deve funcionar sem acesso à Internet. Para mais facilmente entender-se estas diferenças foi
criada a seguinte tabela.
Tabela 8 - Diferenças entre a WebApp e a AndroidApp

Funcionalidades

AndroidApp

WepApp

Scan de códigos QR

✔

x

Pesquisa de produtos

x

✔

Base de dados de produtos
Navegação offline

✔
✔

x
x

Fácil alteração de conteúdos

x

✔

5.2. WebApp

Para demonstrar este protótipo será utilizada a campanha de geração leads (ver ponto 1.2)
“1000recetas.info”. Esta campanha da empresa Adclick, oferece aos seus clientes uma receita
culinária, em troca de algumas informações pessoais. Posteriormente essas informações são
vendidas a terceiros.com a denominação de “lead”. Esta campanha insere-se no âmbito de um
produto “Leadgen”.
Página Principal
Como já foi referido, ao contrário da aplicação para Android esta não tem um sistema de scan
de códigos QR, por isso após a leitura de um código usando uma aplicação externa de scan, a
primeira página visível será a página principal (ver Figura 25), onde o buyer poderá ver uma
lista de produtos associados à campanha do código QR, esta contém um filtro de pesquisa
para facilitar a escolha de um produto em listas numerosas e uma descrição de cada produto.
Nesta página tal como em todas as outras da WebApp, existe um menu principal com ícones
de navegação para as três páginas de maior interesse. Um ícone de login/logout também é
visível, neste um buyer poderá entrar ou sair da sua conta de cliente.
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Figura 25 - Página principal e carrinho de compras, WebApp

Carrinho de Compras
Nesta página (ver Figura 25) são guardados todos os produtos que o buyer reservou, estes
podem estar associados a uma conta ou serem gravados temporariamente na memória da
WebApp até o cliente se registar associando-os à sua nova conta. O carrinho de compras está
dividido em produtos reservados à espera de serem comprados (“Pending”) e produtos em
que a compra já foi finalizada (“Paid”).
Cada produto do carrinho de compras poderá ser eliminado individualmente carregando no
botão “DEL”, ou adicionado a uma lista com outros produtos (usando o botão “Add”), de
forma a serem comprados em conjunto.
Página de produto
Aqui, o buyer vê a descrição e custo do produto que deseja comprar. Na divisão detalhes
poderá escolher as informações complementares do produto (ver Figura 26).
Dependendo do tipo de produto, a página poderá ou não conter informação de preço e
detalhes, contudo à mesma está sempre associado um diálogo de escolha, quando o utilizador
não está registado pode escolher entre comprar já o produto ou reservá-lo até ter vontade de se
registar. Por outro lado um utilizador que esteja registado e ativo apenas poderá escolher a
opção de compra.
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Figura 26 - Página de produto, WebApp

Página de Registo
Após selecionar o produto(s) a comprar, um cliente sem conta necessita de se registar nos
serviços da WebApp (ver Figura 27). Nesta página o cliente apenas tem que inserir os dados
considerados importantes para os fluxos seguintes, isto é, um email de conta, password para
login, pin de segurança (safety pin) para realizar compras de forma segura, o país em que se
encontra para cálculo dos custos de envio e um campo de seleção que garante que o cliente
leu os termos de registo do serviço.
Página de finalização de compras (Checkout)
Esta é a última página do fluxo de compra, aqui o cliente revê a informação do produto e
confirma a compra. Quando um produto é gratuito não é mostrada informação de compra,
contudo em produtos que necessitem ser pagos o cliente poderá escolher entre pagar por
Paypal ou com cartão de crédito.
Finalizando a compra o cliente recebe um email de confirmação e recibo após ser
readicionado para a página do carrinho de compras na divisão de compras realizadas.
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Figura 27 - Página de registo e finalização de compra, WebApp

Diálogos da escolha
Como complemento às páginas, o cliente é informado de ações a realizar por meio de
diálogos (dialogs) e popups de informação, ver figura seguinte.

Figura 28 - Diálogos de escolha, WebApp
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5.3. Android App

Ao contrário do exemplo anterior, nesta aplicação será usada uma campanha fictícia de venda
de produtos de alimentação.
É importante referir que esta aplicação encontra-se num estado menos evoluído devido à
suspensão do seu desenvolvimento para se iniciar a WebApp, que demonstra ser uma melhor
aposta para protótipo de testes (devido a poder ser utilizada em mais sistemas móveis).
Página inicial e lista de produtos
Ao contrário da WebApp, esta aplicação tem integrado um sistema de scan de códigos QR
(ver Figura 29). Na página inicial é pressionado o botão de scan para se ler o código
pretendido, após aprovada a leitura a aplicação abre uma lista de produtos tal como na
WebApp.

Figura 29 - Página Inicial e lista de produtos, AndroidApp

Carrinho de compras
O carrinho de compras desta aplicação funciona tal como o da WebApp, contudo este não tem
um sistema de eliminação de todos os produtos, embora selecionando da lista os produtos
desejados pode-se facilmente proceder à sua eliminação ou compra.

Figura 30 - Carrinho de compras, AndroidApp
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Página de produto
Nesta página, tal como na WebApp pode ver-se a descrição do produto e alterar os seus
detalhes, contudo nesta os detalhes são alterados através de uma página ligada a um frame
HTML

Figura 31 - Página de Produto, AndroidApp

Páginas de registo e de Finalização
Após o buyer escolher os produtos que quer comprar, se não tiver uma conta terá que se
registar usando um formulário de registo tal como na WebApp. Após finalizado o registo será
redirecionado para uma página de finalização onde poderá rever os produtos que deseja
comprar e escolher o tipo de pagamento a utilizar. Após o pagamento será redirecionado para
o carrinho de compras na divisão de compras finalizadas.

Figura 32 - Página de registo e de finalização, AndroidApp
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6. Conclusões e perspetivas de trabalho futuro
Neste capítulo final, apresentam-se as conclusões do projeto. Em primeiro lugar é feita uma
retrospetiva do mesmo, explicando-se os acontecimentos essenciais que decorreram ao longo
do projeto. Em segundo lugar analisam-se os objetivos propostos inicialmente, confrontandoos com a solução final. Por fim, abre-se uma perspetiva de trabalho que poderá ser realizado
futuramente como continuação ou melhoramento deste projeto.
Atualmente existe uma vontade de se encontrar novas formas de interagir com a tecnologia,
desde consolas de jogos com inputs gestuais (Microsoft Kinect e Sony Move), comunicação
por voz em dispositivos móveis (Sistema de voz Siri da Apple), introdução de informação
sem inserir dados (digitalização de informação em códigos QR), etc.
Esta tendência torna a plataforma QRBN mais pertinente que nunca, pois esta facilita a
interação entre o marketing offline e as compras online, utilizando uma tecnologia que
atualmente pode ser vista quase como um acessório de moda, os códigos QR.

6.1. Satisfação de Objetivos

O principal objetivo deste projeto consistiu em desenvolver uma plataforma de vendas
integrando códigos QR. Ao fim de quatro meses de desenvolvimento é possível testar-se um
protótipo da mesma. Contudo, é notório que o tempo para o desenvolvimento de uma
plataforma desta complexidade vai muito além dos quatro meses deste projeto.
Antes de iniciar o desenvolvimento efetivo da plataforma foram realizados estudos de
mercado, criação de mockups gráficos das aplicações móveis e pesquisas sobre frameworks
móveis a utilizar. Este tempo de pré-desenvolvimento aliado com a necessidade de aprender a
programar em várias linguagens e compreender o funcionamento de três frameworks
diferentes (Android SDK, Symfony e jQuery Mobile) reduziu o tempo de desenvolvimento
efetivo para menos de 3 meses, dificultando ainda mais a sua conclusão.
Ao tempo de finalização deste projeto já tinha sido implementado à plataforma QRBN, um
protótipo funcional da WebApp, uma AndroidApp com implementação conceptual funcional e
uma API rica em funcionalidades.

6.2. Trabalho Futuro

Os passos seguintes mais óbvios seriam desenvolver um website para a gestão da plataforma
(o backoffice e frontoffice referidos ao longo do projeto), criação de uma API de integração
com redes de afiliação e com os websites de vendedores e, a integração das aplicações com os
sistemas de pagamento Paypal e cartões de crédito.
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Anexo A – Resultados do estudo de mercado
Tipo
Buy Now
Shop Assist
Scanner
Var
Game

Top por Tipo
Média de Inst
7.515.001,88
1.484.062,50
2.148.641,86
310.042,68
81.660,00

Features mais utilizadas
Tipos
Apps
Scan, prices, review, search 31
Scan, share 19
Scan, inventory
7
Scan, generator
5
Scan, play
5
Scan, food, weight control
3
Scan, pharmacy, pill identifier
3
Scan, social buy, reviews, prices, buy
3
Scan, prices, review, search, rewards
2
Scan, weight control
2
Scan, wine info
2
Scan, generator,wifi
1
Scan, geo tracking
1

Top 10 mais Instalados
Rank
Nome
Tipo
1
Barcode Scanner
Scanner
2
Official eBay Android App
Shop Assist
3 ShopSavvy Barcode Scanner
Buy Now
4
QR Droid
Scanner
Calorie Counter 5
Var
MyFitnessPal
6
Google Shopper
Shop Assist
7
Amazon Mobile
Shop Assist
8
QR BARCODE SCANNER
Scanner
9
Pocket Auctions for eBay
Shop Assist
10
Walgreens
Var

Média de Inst
75.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
7.500.000,00
7.500.000,00
7.500.000,00
7.500.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
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Anexo B – Mockups de aplicações
Mockups Iniciais
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Mockups finais
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Anexo C - Esquema temporal do projeto

Fev 2012

ID

Task Name

Start

Finish

Mar 2012

Abr 2012

Mai 2012

Jun 2012

Jul 2012

Ago 2012

Set 2012

Out 2012

Nov 2012

Dez 2012

Jan 2013

Duration
12-2 19-2 26-2 4-3 11-3 18-3 25-3 1-4 8-4 15-4 22-4 29-4 6-5 13-5 20-5 27-5 3-6 10-6 17-6 24-6 1-7 8-7 15-7 22-7 29-7 5-8 12-8 19-8 26-8 2-9 9-9 16-9 23-9 30-9 7-10 14-10 21-10 28-10 4-11 11-11 18-11 25-11 2-12 9-12 16-12 23-12 30-12 6-1 13-1 20-1

1 Análise de Mercado

13-02-2012 17-02-2012

5d

2 Construção e análise de Mockups

13-02-2012 24-02-2012 10d

3 Feature List

17-02-2012 02-03-2012 11d

4 Arquitetura da API

17-02-2012 09-03-2012 16d

5 Desenvolvimento do protótipo Android 20-02-2012 16-03-2012 20d
6 Desenvolvimento do protótipo da API 20-02-2012 15-06-2012 85d
7 Especificação detalhada do sistema

16-03-2012 06-04-2012 16d

8 Desenvolvimento do protótipo WebApp 06-04-2012 15-06-2012 51d
9 Desenvolvimento Alfa da WebAppApp 15-06-2012 27-07-2012 31d
10 Teste limitado de campo

25-06-2012 24-08-2012 45d

11 Desenvolvimento versão Beta

27-08-2012 02-11-2012 50d

12

Apresentação de Prototipo Funcional a
30-03-2012 22-06-2012 61d
Parceiros

13 Apresentação a investidores

01-08-2012 25-01-2013 128d
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Anexo D – Estrutura da base de dados
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Anexo E - Diagrama das classes da camada de negócios do sistema
product_type
1

product_shipping

*

currency
1
1

*

1
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*

product
campaign
*

*
1

1

*

1
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*
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1

1

*

1
1

phone

1

*

*

*

country

qrcode

1

product_attribute

product_price

1
1

*

*

1

dialigncode
payment
1

1

1

buyer

item_to_customization

item

*

1

*

*

*

1

customization

1
*

