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Resumo
Os smartphones fazem parte do cotidiano das pessoas desde seu lançamento, em meados dos
anos 2000. Considerando as diversas atividades que estes aparelhos permitem, é cada vez
mais comum que as pessoas se sintam dependentes de seus aparelhos. Esta dependência
comportamental causa diversos transtornos, como por exemplo redução de convívio social,
bem como no rendimento profissional e acadêmico. Considerando a carência de estudos em
que a ferramenta de coleta dos hábitos de uso de smartphone é o próprio aparelho do
participante, tem-se como objetivo criar e validar uma ferramenta que permita coletar os
hábitos de uso do smartphone dos universitários das Instituições Públicas de Ensino Superior
do Brasil. Este grupo foi escolhido pois os estudos consultados apontam na direção de que os
universitários das IPES são majoritariamente jovens e que estes são os que mais utilizam
este tipo de aparelho. Através do delineamento de análise consolidada da Pesquisa
Operacional, desenvolveu-se o aplicativo "Meu Celular, Meu Vício", as tabelas e a estrutura
necessária para a consolidação dos dados coletados. Uma vez essa etapa concluída, partiu-se
para a realização de testes e validação dos dados coletados. Os resultados encontrados
indicam que a ferramenta desenvolvida é válida e confiável, dentro dos requisitos propostos.
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Construção e Validação do Aplicativo “Meu Celular, Meu Vício” para mensurar a
Dependência de Smartphone em Estudantes Universitários
RESUMO: Os smartphones fazem parte do cotidiano das pessoas desde seu lançamento, em
meados dos anos 2000. Considerando as diversas atividades que estes aparelhos permitem, é
cada vez mais comum que as pessoas se sintam dependentes de seus aparelhos. Esta
dependência comportamental causa diversos transtornos, como por exemplo redução de
convívio social, bem como no rendimento profissional e acadêmico. Considerando a carência
de estudos em que a ferramenta de coleta dos hábitos de uso de smartphone é o próprio aparelho
do participante, tem-se como objetivo criar e validar uma ferramenta que permita coletar os
hábitos de uso do smartphone dos universitários das Instituições Públicas de Ensino Superior
do Brasil. Este grupo foi escolhido pois os estudos consultados apontam na direção de que os
universitários das IPES são majoritariamente jovens e que estes são os que mais utilizam este
tipo de aparelho. Através do delineamento de análise consolidada da Pesquisa Operacional,
desenvolveu-se o aplicativo "Meu Celular, Meu Vício", as tabelas e a estrutura necessária para
a consolidação dos dados coletados. Uma vez essa etapa concluída, partiu-se para a realização
de testes e validação dos dados coletados. Os resultados encontrados indicam que a ferramenta
desenvolvida é válida e confiável, dentro dos requisitos propostos.
Palavras-Chave: Aplicativo. Dependência de Smartphone. Uso Problemático. Celular.
Universidade.
1 INTRODUÇÃO
Os smartphones são um tipo de aparelho de telefone celular surgido em 2007 e que
possibilitam, entre outros recursos, o acesso à internet de forma fácil, rápida, e mais intuitiva,
se comparado ao uso do computador (GRANDA, 2013). Para Picon et al. (2015), o maior
triunfo do smartphone é o de “poder estar sempre junto ao corpo e ao alcance da mão onde quer
que o indivíduo esteja”. Além disso, os smartphones apresentam diversas recursos de
entretenimento, como câmeras, jogos, recursos multimídia e os milhares de aplicativos, que
podem ou não ser conectados à internet (LIN, et al., 2014). Essa infinidade de opções
disponíveis aos indivíduos, permitiu o surgimento de um novo ramo da dependência
comportamental: a dependência de smartphone. Este assunto tem sido estudado por uma
diversidade de autores, no mundo todo (TODA, et al., 2004; BIANCHI e PHILLIPS, 2005;
BILLIEUX, LINDEN e ROCHAT, 2008; YEN, et al., 2009; CHÓLIZ, 2012; WON-JUN, 2013;
LIN, et al., 2014; PICON, et al., 2015; ARGUMOSA-VILLAR, BOADA-GRAU e
VIGILCOLET, 2017).
Para medir este tipo de dependência, pesquisadores como Chóliz (2012), Kwon et al.
(2013a) e (2013b), Lin et al. (2014) e (2017), desenvolveram escalas, que abordam diversas
temáticas de pesquisa. Estas escalas, posteriormente passaram por tradução e adaptação cultural
por outros pesquisadores para serem aplicadas em outros locais (DEMIRCI, et al., 2014;
HAUG, et al., 2015; KHOURY, et al., 2017; D'AGUA, 2017).
Head e Ziolkowski (2012) evidenciaram em seu estudo que universitários são o grupo
populacional que mais utiliza smartphones do mundo. Além disso, grande parte das pesquisas
no assunto provém do continente asiático, uma vez que naquela região o assunto, segundo
Jeong, et al. (2016), já é tratado como um problema de saúde pública. Estes autores, conduziram
um estudo com aproximadamente 1.000 jovens sul coreanos e 72% destes apresentam idades
entre 11 ou 12 anos, já possuem um smartphone e gastam em média 5,4 horas diárias utilizando
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o aparelho. No Brasil, existem poucas pesquisas sobre a dependência de smartphone, e nestes
trabalhos nenhum utiliza o smartphone como ferramenta da pesquisa (KING, VALENÇA e
NARDI, 2010; KING, et al., 2014; PICON, et al., 2015; SILVA, 2015; KHOURY, et al., 2017;
ORTEGA, CORSO e MOREIRA, 2017; SALES, et al., 2018). Desta forma, este trabalho tem
por objetivo geral criar e validar uma ferramenta que permita coletar os hábitos de uso do
smartphone dos universitários das IPES do Brasil. A ferramenta desenvolvida é um aplicativo
para smartphones com sistema operacional (SO) Android chamado “Meu Celular, Meu Vício”,
e assim além de contribuir com o assunto, espera-se que este seja o primeiro trabalho do gênero
no Brasil, a estudar o usuário no seu dia a dia e relacionar os resultados do teste de dependência
de smartphone com os hábitos de uso coletados via aplicativo.
Assim, este estudo se justifica em virtude da evolução da tecnologia e o permeio desta
na sociedade, da escassez de estudos e consequente necessidade de aprofundamento sobre a
dependência de smartphone na academia. Para isso, é necessário analisar o comportamento da
dependência de smartphone em brasileiros. A ferramenta escolhida para a coleta dos dados foi
o desenvolvimento de um aplicativo para que este registre os hábitos de uso dos participantes.
Para a amostra, definiu-se os universitários, pois este grupo é composto majoritariamente por
jovens (BRASIL, 2019), grupo que de acordo com Head e Ziolkowski (2012) é aquele que mais
utiliza smartphones no mundo.
2. SMARTPHONE
Em paralelo ao desenvolvimento dos telefones celulares, os personal digital assistant
(PDAs) foram lançados comercialmente entre os meados dos anos de 1990 até fins da década
de 2000 e tinham como objetivo complementar os recursos ausentes nos telefones celulares
daquela época (REID, 2018). Com o decorrer do tempo, da evolução das tecnologias como
processador, memória e baterias, os fabricantes uniram as funcionalidades dos PDAs aos
telefones celulares, além de acrescentar outros recursos nesses novos aparelhos (SCIENCE,
1989; BADÔ, 2011; AGAR, 2013; WOYKE, 2014; SOUZA, 2017). A união dos recursos dos
PDAs, câmera digital, reprodutor de áudio, Global Positioning System (GPS) aos telefones
celulares transformaram este último em computadores de bolso, que são chamados pela
indústria de smartphones (PICON, et al., 2015). Woyke (2014) afirma que um smartphone
distingue-se de um telefone celular pela capacidade de executar aplicativos desenvolvidos por
terceiros. O primeiro modelo de telefone com múltiplos recursos foi desenvolvido e
comercializado pela International Business Machine (IBM) em 1994, com vendas pouco
expressivas a época (AGAR, 2013; WOYKE, 2014; JACKSON, 2018). Após esse lançamento,
o mercado concentrou-se em comercializar produtos separados (PDA e telefones celulares). Os
smartphones voltaram a ser comercializados novamente nos anos 2000. No entanto, estes
modelos contavam com dispositivos físicos para a entrada de informações, como teclado,
podendo ser numérico ou no padrão QUERTY, botões direcionais multiuso, ou ainda
necessitavam de caneta para toque na tela. A conectividade a internet era limitada ou era
necessário o uso de dispositivos externos (AGAR, 2013; WOYKE, 2014; BENSON, 2015;
JACKSON, 2018).
Em 2018, o mercado de smartphones foi dominado pelas empresas Samsung, Apple e
Huawei, com volumes de vendas de 292,3, 208,8 e 206 milhões de unidades vendidas,
respectivamente (IDC, 2019). No entanto, o SO que controla esses aparelhos provém de apenas
2 empresas, a APPLE, com o SO iOS e a GOOGLE, com o SO ANDROID, respectivamente.
A primeira deteve de um market share de 13,6% em 2018, a segunda possui presença em 86,3%
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do mercado, no mesmo ano. E o 0,01% restante foi ocupado por outros SO, como o Windows
Phone e o BlackBerry (IDC, 2019);
Com a evolução dos telefones celulares e o surgimento dos smartphones, mais pessoas
passaram a usar mais seus aparelhos móveis para executar atividades que antes aconteciam
através do computador (PICON, et al., 2015). Mesmo diante dos diversos aspectos positivos ao
usá-lo, verifica-se também impactos negativos. Um dos impactos negativos é a dependência,
caracterizada como um estado onde o indivíduo tem uma necessidade continuada e
incontrolável por um produto, substância ou a um determinado comportamento, apesar das
consequências (APA, 2019). Pesquisas apontam a ligação entre a dependência com mudanças
em neurotransmissores cerebrais (BREWER, 2017). Teóricos afirmam ainda que essas
mudanças podem ser responsáveis por todos os tipos de dependência (YOUNG e ABREU,
2011; MOK, et al., 2014; RANDLER, et al., 2016; ORTO, 2017).
3. DEPENDÊNCIA DE SMARTPHONE
As dependências podem ser por uso de substâncias ou comportamentais (AMERICAN
PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014). A dependência comportamental ocorre devido a
repetição de um determinado comportamento e que gera uma reação de gratificação ao
indivíduo. São classificados como dependências comportamentais jogos (com ou sem apostas,
em modo on-line ou offline), trabalho, sexo, exercícios físicos, compras e tecnologia
(OLIVEIRA, 2012; ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2018). Quanto à dependência
tecnológica, a OMS reconhece apenas os transtornos por jogo, com ou sem apostas, utilizando
o meio on-line ou offline como dependências comportamentais. Nesse sentido, a American
Psychiatric Association (APA) entende que a dependência comportamental é uma forma de
vício a não substância (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014;
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2018). Os manuais de classificação de doenças,
como o manual de classificação internacional de doenças - 10º ed. (CID-10) e o DSM-IV ainda
não estabeleceram um diagnóstico psiquiátrico preciso, porém nestes manuais há a
recomendação para maiores estudos visando estimular o entendimento do assunto (FORTIM e
ARAUJO, 2013).
Pesquisadores como Griffiths (1996) e Caplan (2007) defendem a ideia de que a
dependência tecnológica é uma forma de dependência comportamental, enquanto que Kuss e
Griffiths (2012a; 2012b) e Davis (2001) associam com algo além da dependência
comportamental, como por exemplo, transtorno de déficit de atenção/hiperatividade ou ainda
depressão e fobia social (PICON, et al., 2015). Greenfield (2011) afirma ainda que três fatores
parecem explicar uma parte da dependência de internet. O primeiro fator identificado é a
disponibilidade (availability), que permite ao dependente de internet dispor de seu meio de vicio
de maneira virtualmente ilimitada. O segundo fator é a anonimidade percebida, que atua como
um desinibidor da comunicação e assim querer fazer o dependente permanecer neste meio. E
finalizando, o terceiro fator é a falta de fronteiras nos conteúdos da internet, seja de tempo ou
espaço. “Para o cérebro, essa disponibilidade interminável de conteúdo representa uma
atividade não terminada, e isso é altamente estimulante”.
Lee et al. (2013) entendem que os smartphones já são parte essencial da vida das
pessoas, sendo que estas podem apresentar dificuldades de concentração em suas atividades
cotidianas, em virtude de não conseguir se desligar de seus smartphones. Aliado a essa
dificuldade, as diversas formas de comunicação que o smartphone permite também abrem
espaço para que o smartphone interfira negativamente nos indivíduos (PICON, et al., 2015), de
forma que este é utilizado em praticamente todos os lugares, como na cama, banheiro, trabalho,
3

XLIV ENCONTRO DA ANPAD - EnANPAD 2020
Evento on-line - 14 a 16 de outubro de 2020 - 2177-2576 versão online

restaurantes, etc. (CHOI, 2015). Consequentemente, as pessoas vão se tornando cada vez mais
dependentes da utilização do smartphone.
Lin et. al (2014) consideram a dependência de smartphone como uma forma de
dependência tecnológica, podendo ser ainda definida, de acordo com Won-jun (2013), como
uma condição "onde o indivíduo sente-se escravizado pelo seu smartphone e os serviços
relacionados”. Kwon et. al (2013a), Salehan e Negahban (2013), Mok et al. (2014) entre outros
ligam diretamente a dependência de smartphone a dependência de internet, por entenderem a
natureza intrínseca destes. King et al. (2010) afirmam que a dependência de smartphone
também pode chamada como nomofobia, termo criado no Reino Unido cujo significado remete
a expressão “no mobile phobia” ou fobia de permanecer sem o telefone celular, em tradução
nossa.
Picon et al. (2015) afirmam ser atraente a alguns indivíduos dependentes de smartphone
a experiência de controle em relação a alguns sentimentos desagradáveis, como solidão,
frustração e tédio. Além disso, o smartphone mostra-se ser uma companhia confiável, segura,
que ajuda a suportar os momentos de ansiedade e solidão (ORTO, 2017).
Na área da medicina, um teste padrão-ouro é o indicador utilizado para detectar a
existência ou não de uma doença (BRAZ, 2014). Considerando a indefinição de um instrumento
padrão-ouro para diagnóstico de dependência de smartphone, cada pesquisador desenvolve seu
método, focando o mesmo a uma temática da pesquisa desejada. Nesse sentido, optou-se, por
conveniência, utilizar no aplicativo desenvolvido o teste de dependencia SPAI-BR (KHOURY,
et al., 2017), uma versão traduzida e adaptada culturalmente ao português do Brasil da escala
SPAI, criada por Lin et al. (2014) e que apresentou valor do alfa de Cronbach foi de 0,949. No
processo de tradução e adaptação cultural, que contou com a permissão dos autores Khory et al
(2017) apenas realizaram alterações na escala, que deixou de ser do tipo Likert e passou a ser
dicotômica, com respostas do tipo “Sim” e “Não” visando a aplicação deste instrumento em
populações com baixo nível sócio educacional ou ainda na rede pública de saúde. O alfa de
Cronbach para a escala foi de 0,887. Os autores também encontraram, através de análise da
curva ROC, de que nove ou mais respostas positivas caracterizam o sujeito como dependente
de smartphone, sendo este o ponto de corte ideal para a escala.
4 METODOLOGIA
4.1 Método científico usado
Considerando a natureza qualitativa desta pesquisa, será utilizado o delineamento de
análise consolidada da Pesquisa Operacional. Fávero e Belfiore (2012) afirmam que esta forma
se baseia em alguns métodos para auxiliar na resolução de um problema. São estas as fases que
devem ser vencidas: (a) Definição do problema; (b) construção do modelo; (c) solução do
modelo (d) validação do modelo; (e) implementação dos resultados e; (f) avaliação final. Ao
adaptar esta metodologia a este trabalho, realizou-se o desenvolvimento das etapas de definição
do problema, construção do modelo, sua solução e validação. Serão desconsideradas neste
trabalho as etapas de implementação de resultados, pois esta trata-se da validação do sistema
em si e da avaliação final, por fugir do escopo deste trabalho. Dessa forma, o quadro 1 apresenta
as etapas da construção deste artigo, culminando na validação do sistema.
Quadro 1 – Etapas para desenvolvimento e validação do aplicativo
Etapa

Ações
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Definição do problema

Construção do modelo
Solução do modelo
Validação do modelo

Definição da estrutura geral, plataforma e ambiente de desenvolvimento,
linguagem de programação a ser utilizada e relação de requisitos para o
aplicativo e o módulo receptor dos dados coletados;
Desenho e construção da estrutura de banco de dados e processos
necessários para o funcionamento do aplicativo;
Desenvolvimento do aplicativo, seguindo a relação de requisitos, estrutura
de banco de dados e processos elencados previamente;
Execução da rotina de testes e processo de validação do aplicativo
desenvolvido

Fonte: elaborado pelos autores

Após o desenvolvimento das etapas acima elencadas, inicia-se a execução das mesmas
nas seções a seguir.
4.2 Definições gerais do aplicativo MCMV
A primeira etapa do desenvolvimento do aplicativo MCMV foi a escolha da plataforma
onde ele seria produzido, e por consequência, do SO onde o aplicativo será executado.
Atualmente, destacam-se no mercado os sistemas operacionais iOS e Android, pertencendo o
primeiro a empresa Apple e o segundo a empresa Google. A primeira empresa, que é detentora
de 11.9 % do market share (GARTNER, 2018) exige que o desenvolvedor possua um
computador Mac, com o SO macOS na versão 10.11.5 ou superior. Além disso, para a condução
da etapa de testes é recomendável possuir ao menos um dispositivo físico (APPLE, 2016). O
segundo SO, ainda de acordo com o Gartner (2018) apresenta um market share de 88% e uma
maior oferta de plataformas de desenvolvimento como, por exemplo, Android Studio
(ANDROID, 2019) e Eclipse (ECLIPSE, 2019). As plataformas de desenvolvimento para
Android apresentam como principal vantagem sobre as plataformas de desenvolvimento do
primeiro a portabilidade entre diferentes sistemas operacionais para computadores, como
Windows, Linux e macOS. Existem ainda plataformas de desenvolvimento onde, com pequenas
alterações, o código produzido para o SO Android pode ser executado no SO iOS e vice-versa,
sendo exemplos pertencentes a este grupo o Ionic (IONIC, 2019), React (REACT, 2019) e
Microsoft Visual Studio (MICROSOFT, 2019). Mesmo assim, para a etapa final de publicação
de um aplicativo para o SO iOS, é necessário possuir um computador com macOS. Devido a
essa limitação e considerando a participação de mercado, decidiu-se que apenas seria criada a
versão do aplicativo para o SO Android. Dessa forma, a escolha da plataforma de
desenvolvimento então recaiu sobre o Android Studio, com a utilização da linguagem Java.
A segunda etapa foi a preparação do ambiente de desenvolvimento da aplicação. Este
foi configurado em um computador compatível com PC dotado de processador Intel Pentium
Core i5-7200 de 2,5 Ghz, com 8 GB de memória RAM. No equipamento encontra-se instalado
o SO Windows 10 Home Single Language na versão 64 bits. O Android Studio versão 3.5.1 foi
instalado neste equipamento, juntamente com os programas Android SDK Tools, Java
Development Kit, ambos na versão compatível com a do Android Studio. Para a manipulação
da base de dados no smartphone foi instalado o programa DB Browser for SQLitte, versão
3.11.2. Para o desenvolvimento do sistema responsável por receber os dados coletados em todos
os dispositivos, foram instalados no computador os programas Notepad++ e o MySQL
Workbench, sendo o primeiro na versão 7.7.1 e o segundo na versão 8.0.18.
A etapa seguinte foi a de levantamento dos requisitos. “O levantamento de requisitos é
responsável por uma das etapas principais para o sucesso ou fracasso no desenvolvimento de
um software” (GÓES, SILVA e BARROS, 2013). Assim, definiu-se o seguinte conjunto de
funcionalidades para o aplicativo: (a) Não informar ao usuário participante o tempo de uso do
5
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dispositivo; (b) Não incentivar o usuário participante a utilizar o aparelho por mais ou menos
tempo do que habitualmente ele o utiliza; (c) Manter no menor padrão possível as interações
entre o usuário participante e o aplicativo; (d) Causar o menor impacto possível no desempenho
do dispositivo; seja em uso de processador, armazenamento ou consumo de dados; (e) A
transmissão dos dados coletados deverá ocorrer utilizando um canal seguro; (f) Informar ao
usuário participante o número de dias em que o aplicativo está em funcionamento e apresentar
mensagem ao usuário participante quando o aplicativo atingir o tempo máximo definido para a
coleta de dados; (g) Apresentar ao usuário participante opção para desistência de participação
na pesquisa e, ao fazer isso, excluir dados do dispositivo e/ou apresentar a opção de remoção
do aplicativo; (h) Permitir ao usuário participante enviar mensagem ao pesquisador; (i) Obter
do usuário o consentimento a participação na pesquisa, de acordo com TCLE. Em caso de não
concordância, o aplicativo não pode coletar dados e deve orientar no processo de remoção do
aplicativo; (j) O usuário participante obrigatoriamente deve responder ao questionário de
dependência de smartphone e ao questionário sócio econômico; (k) Permitir ao usuário
participante ler novamente o TCLE; (l) Não permitir ao usuário participante revisar ou alterar
suas respostas nos questionários de dependência de smartphone e socioeconômicos; (m)
Permitir ao usuário participante escolher se os dados serão transmitidos apenas via (WI-FI),
apenas por conexão de dados móveis ou se por ambas as formas, sendo obrigatório ao menos
uma das duas formas; (n) Periodicamente coletar dados da bateria do dispositivo como por
exemplo, fonte de energia em uso, nível da bateria, nível de qualidade da bateria, entre outros;
(o) A cada período de tempo, registrar quais foram os aplicativos utilizados no período, bem
como a quantidade vezes que o mesmo foi executado e quanto tempo o mesmo permaneceu em
uso; (p) Gravar informações básicas sobre o dispositivo, como marca, modelo, versão do SO,
quantidade, nome e país da operadora do(s) chips de telefonia instalado(s), sem o registro do
número de telefone e/ou o DDD; (q) Registrar o momento em que determinadas ações são
executadas como por exemplo, bloqueio e desbloqueio, desligamento e reinício, acendimento e
desligamento da tela.
4.3 Estrutura de banco de dados para o aplicativo MCMV
Finalizada a etapa de levantamento de requisitos, deu-se início ao desenho da estrutura
de banco de dados do aplicativo que, por conveniência, deve ser compatível com a linguagem
structured query language (SQL). O sistema de gerenciamento de banco de dados (SGBD)
escolhido para o aplicativo no dispositivo foi o SQLite, um SGBD de código livre, que não
necessita de serviço para gerenciamento de ações e transações, não possui dependências
externas e dispensa configurações especiais para utilização (SQLITE, 2019).
Para realizar o desenvolvimento das tabelas, desenhou-se inicialmente o diagrama de
entidade e relacionamento (DER), com base no modelo de mesmo nome, de Chen (1976). Ainda
segundo este autor, o modelo tem como objetivo representar de forma abstrata quais
informações serão armazenadas e ser usado como base para uma visão unificada dos dados de
um sistema. Para isso, utiliza-se dos construtores entidade, relacionamentos, cardinalidades e
atributos. Quando isso ocorre, tem-se um DER simplificado (HEUSER, 2009; TEOREY, et al.,
2014). Tem-se assim, na Figura 1, o diagrama simplificado de entidade e relacionamento
desenvolvido para o aplicativo
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Figura 1 – DER simplificado para o aplicativo MCMV

Fonte: Elaborado pelos autores

Finalizadas as etapas de levantamento de requisitos e desenho do banco de dados do
aplicativo, iniciou-se o desenho do diagrama de fluxo de dados (DFD). “Um DFD é uma
ferramenta de modelagem que nos permite imaginar um sistema como uma rede de processos
funcionais, interligados por “dutos” e “tanques de armazenamento de dados" (YOURDON,
2006). A Figura 2 apresenta o DFD desenvolvido para o aplicativo:
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Figura 2 – DFD para o aplicativo MCMV

Fonte: Elaborado pelos autores, com base em Yourdon (2006)

Verificando-se a Figura 2, percebe-se que ao iniciar o aplicativo após a instalação, o
usuário (E1) aciona o processo (P1) responsável por iniciar os processos P2, P3 e P4. Estes, irão
verificar se as etapas obrigatórias (aceitação do TCLE, preenchimento do teste de dependência
de smartphone e questionário socioeconômico) estão concluídas. Uma vez vencida esta etapa,
P4 retorna o fluxo para P1 de forma que este execute o registro no gerenciador de serviços do
SO (E2) dos processos P5, P6, P7 e P8, sendo que destes, apenas P7 é acionado após a
ocorrência de determinados eventos registrados pelo SO e os demais, de forma periódica. O
processo P8 é responsável por verificar todas os depósitos de dados (D1 a D6) e submeter para
a base unificadora os dados registrados e ainda não enviados. Também é de responsabilidade
do processo P8, gravar nos depósitos a informação que o registro já foi submetido para a base
unificada.
Terminadas estas etapas, iniciou-se o desenvolvimento do módulo responsável por
receber os dados.
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4.4 Módulo receptor de dados coletados
Finalizado os processos necessários para o desenvolvimento do aplicativo e já definido
o ambiente de desenvolvimento iniciou-se o levantamento de requisitos do módulo responsável
por receber os dados coletados de todos os usuários participantes. Dessa forma, os requisitos
elencados foram: (a) Uso de protocolo socket secure layer (SSL) para a transmissão de dados
de forma segura; (b) Utilização de linguagem de programação que suporte todos os requisitos
elencados e que dispense o uso de plugins e ferramentas de terceiros; (c) Utilização de um
SGBD que suporte uma grande quantidade de dados; (d) Registrar no SGBD escolhido os dados
advindos das tabelas dispositivo, teste de dependência de smartphone, questionário
socioeconômico, bateria, uso de aplicativos e eventos, originados no aplicativo MCMV; (e)
Retornar ao aplicativo a informação de que o dado enviado foi corretamente registrado no
SGBD ou que, em virtude de alguma falha, ele não foi registrado, devendo ser novamente
remetido em outro momento; (f) Não permitir a um eventual invasor acesso aos dados
armazenados; (g) Ser acessível através das mais diferentes formas de acesso à internet, como
xDSL, fibra óptica, wifi, satélite, dados móveis (podendo ser EDGE, 3G, 4G, 4,5G, 5G) bem
como não sofrer restrição por eventuais bloqueios de acesso em redes corporativas ou
residenciais.
Concluído o levantamento de requisitos, iniciou-se a etapa de escolha da linguagem de
programação e SGBD. A linguagem escolhida foi para o desenvolvimento do módulo foi a PHP,
na versão 5.6.40 e o SGBD que atende aos requisitos foi o MYSQL, na versão 10.2.27MariaDB.
Considerando que o módulo apenas unifica os dados advindos do aplicativo, o diagrama de
entidade e relacionamentos e o desenvolvimento das tabelas seguiu modelo semelhante ao visto
na Figura 1. O desenvolvimento do código do módulo foi realizado utilizando o programa
Notepad++ (HO, 2020), na versão 7.8.1. O desenvolvimento das tabelas foi realizado no
programa MySQL Workbench, versão 8.0 CE (ORACLE CORPORATION, 2020).
5 TESTES E VALIDAÇÃO DO APLICATIVO
Concluída a etapa de desenvolvimento do aplicativo, iniciou-se o período de pré-testes
internos do aplicativo e do módulo receptor dos dados coletados. Nesta etapa, 6 dispositivos
foram utilizados. O aplicativo foi instalado e removido dos dispositivos diversas vezes, os
questionários foram respondidos com dados diversos em cada instalação e ao fim dessa etapa,
o aplicativo foi removido de todos os dispositivos e os dados coletados foram desprezados.
Posteriormente, iniciou-se a etapa externa de testes. Para isso, o aplicativo MCMV foi
criado na loja Google Play em 10 de julho de 2019, porém a primeira versão do aplicativo foi
remetida apenas em 09/08/2019, em preparação para a etapa de teste. Para essa etapa, um
convite foi enviado para os alunos do curso de Mestrado em Administração de uma
Universidade Federal via aplicativo de mensagens WhatsApp e o interessado deveria apenas
preencher apenas seu endereço de e-mail para que este recebesse as informações necessárias
para a instalação do aplicativo. O objetivo foi o de avaliar a facilidade de instalação e uso do
aplicativo, sem a presença dos pesquisadores. Além deste convite, outras pessoas foram
verbalmente convidadas a participar desta etapa. Deste modo, o teste contou com 14
participantes, que utilizaram o aplicativo durante o tempo definido, realizando relatando a
ocorrência de erros ou falhas ou ainda sugestões de melhorias nas funcionalidades.
Após o aplicativo ser instalado e em seu primeiro uso, por obrigatoriedade do SO, é
exigido que o usuário participante autorize o acesso a algumas funcionalidades do sistema.
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Assim, desenvolveu-se uma mensagem informativa desta necessidade ao usuário participante.
Caso o usuário participante escolher a opção CANCELAR, o aplicativo não inicia nenhum
processo de coleta de dados e direciona o usuário para que proceda a desinstalação do aplicativo.
Caso contrário, o usuário será direcionado para que proceda a primeira etapa, que consiste em
permitir que o aplicativo possa acessar a relação de aplicativos em uso no smartphone. Ao clicar
sobre o item MCMV, é exibido o controle para efetivar a permissão que o aplicativo necessita
para a sua correta operação. Caso o usuário participante não execute este procedimento, a
aplicação não realizará a coleta de dados e direcionará para a rotina de desinstalação do
aplicativo, que exige a confirmação do usuário para a sua conclusão. A Figura 3 apresenta a
solicitação de permissão para acesso a relação dos aplicativos em uso.
Figura 3 - Tela do SO Android antes e depois da concessão de permissão de acesso a relação
de aplicativos em uso

Fonte: Aplicativo desenvolvido para a pesquisa

Após, o S.O. solicita ao usuário a concessão de permissão para que o aplicativo realize
o gerenciamento de chamadas telefônicas. Caso o usuário participante não permita o acesso a
lista de aplicativos ou ao gerenciamento de chamadas telefônicas, o aplicativo iniciará o
processo de desinstalação, sendo necessário a confirmação desta ação pelo usuário. Terminada
a etapa da concessão das permissões iniciais, o MCMV exibirá ao usuário o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) seguindo, caso concorde, do questionário SPAIBR
(Figura 4). Ao término deste, é exibido o questionário socioeconômico (Figura 5). Todo o
processo é auto administrado. Caso o usuário não concorde com o TCLE ou não queira finalizar
os questionários SPAI-BR ou socioeconômico, pressionando no item DESISTIR o aplicativo é
automaticamente encerrado e nenhum dado será coletado. Concluída essa etapa e nas demais
vezes que o aplicativo for aberto, será exibida apenas a tela principal, que dispõe de um menu
para que o usuário possa visualizar o TCLE, obter informações sobre a pesquisa, enviar
mensagem aos pesquisadores, além de outros itens que sejam necessários para aumentar o
entendimento do participante sobre a pesquisa. A Figura 6 mostra a tela principal do aplicativo.
Figura 4 - Tela com parte inicial e final do
questionário SPAI-BR

Figura 5 – Tela com parte inicial e final do
questionário socioeconômico
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Fonte: Aplicativo desenvolvido para a pesquisa

Fonte: Aplicativo desenvolvido para a pesquisa

Na parte superior direito da tela principal do aplicativo, existe um botão em que aciona
a seção de configurações. Por definição do aplicativo, sempre é necessário ter ativado ao menos
uma forma de acesso à internet para o envio dos dados, sendo que o padrão é o envio através de
rede wi-fi. Caso o usuário pressione no botão CANCELAR, nenhuma modificação realizada
nesta tela será gravada e se este pressionar o botão SALVAR, a tabela de configurações será
atualizada para atender ao que está definido na referida tela, havendo alterações nos controles
ou não.
Figura 6 – Tela principal do aplicativo
MCMV

Fonte: Aplicativo desenvolvido para a pesquisa

Figura 7 - Menu lateral esquerdo do
aplicativo MCMV

Fonte: Aplicativo desenvolvido para a pesquisa

Do lado esquerdo do aplicativo, encontra-se o botão que ao ser pressionado exibe o menu
com opções internas do aplicativo, como pode ser visto na Figura 7. Na parte superior, é
apresentado o nome completo do aplicativo, bem como o nome completo dos pesquisadores.
Abaixo, o primeiro item do menu, denominado “A Pesquisa”, exibe informações gerais sobre a
pesquisa e o aplicativo. Ao fim da página é exibido a versão atual do aplicativo e uma barra de
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progresso indicando o número de dias que o aplicativo está coletando dados. Entre o primeiro
e o 14º dia de utilização, esta barra permanece na cor azul. Após o 15º dia a barra passa para a
cor verde, indicando que os dados coletados estão em quantidade adequada e após o 30º dia a
barra de progresso passa para vermelho, indicando que já há dados em quantidade suficiente.
Ao fim do texto, existe um botão que, se pressionado, leva o usuário participante a tela principal
(Figura 6).
A segunda, terceira e quarta opção do menu esquerdo do aplicativo MCMV exibem
informações de ajuda, uma cópia do TCLE e apolítica de privacidade do aplicativo. Este último
é item obrigatório às aplicações disponíveis na loja de aplicativos do Google e tem por objetivo
atender a legislação de proteção à privacidade americana e europeia. Na parte inferior dos 3
itens mencionados consta ainda um botão que, uma vez pressionado, direciona o usuário
participante para a tela principal do aplicativo (Figura 6).
O próximo item do menu esquerdo do aplicativo apresenta ao usuário participante a
opção de desistir da pesquisa. Após mensagem de apresentação desta opção, existem dois
botões, que permitem ao usuário participante desistir ou continuar na pesquisa. Ao escolher a
primeira opção, o aplicativo registra no banco de dados, transmite a informação e inicia os
procedimentos para desinstalar o aplicativo. Escolhendo a segunda opção, o usuário participante
retorna a tela principal (Figura 6). O último item do menu lateral esquerdo denominado “Sair
do aplicativo”, encerra a parte visual do aplicativo, mantendo os serviços de registro em
funcionamento.
Finalizando as funcionalidades do aplicativo, na parte inferior da tela principal (Figura
6) existe um botão com o desenho de um envelope, permitindo ao usuário participante entrar
em contato com os pesquisadores, através de um formulário. Ao pressionar o botão “Enviar”, o
aplicativo direciona a mensagem escrita para o cliente de e-mail do dispositivo, de forma que
este possa revisar a mensagem e, se de acordo, submeter aos pesquisadores. O envio da
mensagem não correlaciona o dispositivo com o participante. Caso pressione o botão “Voltar”,
o usuário participante retorna a tela principal do aplicativo (Figura 6).
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando o aplicativo desenvolvido, é possível concluir que este trabalho atingiu o
objetivo a que se propôs, que foi o de criar e validar uma ferramenta que permita coletar os
hábitos de uso do smartphone dos universitários das IPES do Brasil. A aplicação criada e os
testes realizados permitiram o desenvolvimento e a validação de todos requisitos elencados na
etapa de construção do modelo.
Como contribuições para a literatura acadêmica, pode ser elencado o desenvolvimento
de um aplicativo destinado à coleta dos hábitos de uso do smartphone dos participantes.
Ressalta-se que, em nível nacional, este é um dos primeiros trabalhos a se utilizar do smartphone
dos usuários para entender como se dá a relação do indivíduo com o seu dispositivo. Dessa
forma, estudos da área de Sistemas e Tecnologia de Informação, principalmente investigações
que versam sobre a interação humano e tecnologia, podem, portanto, contemplar a partir daqui
uma ferramenta que possibilita o mapeamento dos hábitos de uso de smartphone.
O aplicativo desenvolvido também traz contribuições para a prática organizacional,
como uma ferramenta para a gestão das organizações, ao ser utilizada para identificar padrões
de comportamento em colaboradores quanto à propensão à dependência de smartphone. Com
esses dados, os gestores podem desenvolver ações de conscientização para o uso adequado do
dispositivo, vindo a trabalhar com questões de educação digital, caso necessário. Da mesma
forma, o uso da ferramenta em instituições de ensino pode permitir o desenvolvimento de ações
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visando transformar este agente que muitas vezes prende a atenção do discente no que acontece
no exterior da sala (AMORIM, CORSO e CERQUEIRA-ADÃO, 2019) em uma ferramenta
educacional.
Ainda, o desenvolvimento e validação do aplicativo MCMV pode contribuir para a
sociedade, no que tange às políticas públicas de tecnologia e saúde. No momento que se tem
uma ferramenta capaz de mapear os hábitos de uso do smartphone do indivíduo, as informações
encontradas podem contribuir para programas como o Programa Reconecte, organizado pelo
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e que incentiva a realização de uma
desintoxicação do uso de aparelhos digitais, chamando a ação de Detox Digital.
Como limitações a este trabalho, destaca-se que as restrições impostas pelo SO Android,
definidas pelo fabricante deste para evitar que aplicativos com propósitos maliciosos obtenham
acesso a informações pessoais sem que o usuário saiba, obrigando o usuário a possuir com que
algum conhecimento técnico para poder conceder as permissões necessárias ao aplicativo para
que este funcione adequadamente. Além disso registra-se a dificuldade encontrada em
convencer os estudantes em participar do estudo, dado o caráter pessoal que o smartphone
possui.
Para pesquisas futuras, sugere-se a realização de mais estudos sobre a dependência de
smartphone que se utilize do aparelho do usuário para a coleta de dados, uma vez que esta
abordagem é nova a nível mundial e praticamente inexistente no Brasil. Levando em conta que
em nível mundial, o número de smartphones cresceu em 2019 a uma taxa aproximada de 10%
e que no Brasil estima-se mais de 240 milhões de smartphones em uso (TI INSIDE, 2020),
reforça-se a pertinência de estudos nessa temática.
Como possibilidades, também se recomenda a possibilidade de determinar se o
indivíduo apresenta sinais de dependência de smartphone com base somente nos hábitos de uso
coletados por meio de aplicativo. Outra sugestão é a da investigação do nível de dependência
de smartphone representar alguma influência no processo de compra de um novo aparelho,
vindo a colaborar com estudos na área de comportamento do consumidor. Por fim, indica-se
um estudo que verifique como a dependência de smartphone impacta na produtividade de
colaboradores atuantes em níveis operacional e gerencial.
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