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Resumo 

A programação é o meio pelo qual é realizado o desenvolvimento de aplicativos e sistemas 

computacionais, com a finalidade de automatizar processos e rotinas. Na Minerva, a 

programação é empregada no desenvolvimento da plataforma online que facilita a contratação 

de serviços de reparos residenciais. Assim, este artigo possui o intuito de demonstrar os 

processos de desenvolvimento tecnológico utilizados dentro da Minerva, um negócio social 

de prestação/contratação de serviços de reparos residenciais, oferecidos por mulheres para 

outras mulheres. Com isso, busca-se auxiliar outros projetos de empreendedorismo social que 

requerem o desenvolvimento de tecnologia de software para alcançar seus objetivos. 
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Abstract 

Programming is the means by which the development of applications and computer systems is 

achieved, in order to automate processes and routines. In Minerva, programming is employed 

in the development of an online platform that facilitates the contracting of residential repair 

services. Thus, this article aims to demonstrate the technological development processes used 

within Minerva, a social business providing / hiring residential repair services offered by 

women to other women. In this manner, this study aims to help other social entrepreneurship 

projects that require the development of software technology to reach its objectives. 
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INTRODUÇÃO 

 A evolução das tecnologias trouxe novos caminhos para diversos negócios presentes 

no ramo empresarial, nos setores públicos e até mesmo para os projetos de empreendedorismo 

social2. Sendo uma delas a utilização de recursos computacionais como a programação, para 

os desenvolvimentos de sistemas e aplicativos, a qual é frequentemente utilizada para criação 

de plataformas de e-commerce. O uso da programação em projetos sociais já é uma realidade, 

e nessa pesquisa iremos abordar um deles: o projeto Minerva. 

 A Minerva é um negócio social de prestação/contratação de serviços de reparos 

residenciais, a iniciativa foi desenvolvida por universitários do time Enactus UFPA. A 

Enactus, segundo seu site oficial é "uma organização internacional sem fins lucrativos 

dedicada a inspirar os alunos a melhorar o mundo através da Ação Empreendedora”. O 

projeto tem por objetivo intermediar, desde o início ao final, no processo de conexão de 

profissionais do sexo feminino do setor da construção civil com mulheres que precisem de 

serviços de reparos em suas residências, que vão desde pinturas a reformas estruturais. Assim, 

o projeto utiliza-se de uma plataforma online para a realizar a conexão entre esses grupos. 

Para o desenvolvimento dessa da plataforma contamos com uma série de etapas e definições. 

 Portanto, o objetivo dessa pesquisa se baseia em apresentar os conceitos, práticas e 

técnicas utilizadas durante o desenvolvimento da plataforma online da Minerva. 

 

OBJETIVOS 

Em termos gerais objetivamos apresentar os principais conceitos, técnicas, práticas e 

procedimentos realizado desde o início até o atual estágio de desenvolvimento da plataforma 

do projeto Minerva. 

 

METODOLOGIA  

O presente estudo tem como metodologia a pesquisa documental, pois utiliza-se de 

autores do campo das tecnologias da informação para conceituação dos termos técnicos do 

sistema desenvolvido. E pesquisa participativa e observatória, uma vez que também me 

                                            
2 O empreendedorismo social é caracterizado pela produção de produtos e serviços com foco na resolução, ou 

atenuação, de problemas sociais. Mais do que apenas obter lucro, o objetivo principal é gerar transformação nas 

comunidades em que estão inseridas. 
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constituo como um dos membros da equipe de desenvolvimento da plataforma do projeto 

Minerva. 

Guiado pelas premissas de que: Observar é um processo e possui partes para seu 

desenrolar: o objeto observado, o sujeito, as condições, os meios e o sistema de 

conhecimentos, a partir dos quais se formula o objetivo da observação (BARTON; 

ASCIONE, 1984). 

 Irei relatar todas as etapas feitas desde o levantamento de requisitos da plataforma até 

a implementação. Levando em conta todo o processo de produção: que vai desde a definição 

da tecnologia a ser utilizada ao processo de geração de código fonte. 

 

O PROJETO MINERVA 

Atualmente, de acordo com pesquisas da Women in Informal Employment: 

Globalizing & Organizing (WEIGO)3, no Brasil, o mercado da construção civil conta com a 

segunda maior população de trabalhadores informais. Consequentemente, a maioria dos 

serviços na área da construção civil é feita de forma autônoma e por homens, dessa forma, 

mulheres são uma parte ínfima desse mercado tanto formal, quanto informalmente. Segundo o 

Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea)4, mulheres são apenas 13,6% no total 

de engenheiros registrados oficialmente e, destes, 19,7% na área da engenharia civil. Em 

2015, a população feminina ocupava apenas 26,9% dos empregos na área da construção civil. 

A partir dessa problemática a associação time Enactus UFPA criou a iniciativa 

Minerva, que está diretamente associado aos objetivos de desenvolvimento sustentável da 

ONU: 5, 8 e 11. Com a proposta final de conectar mulheres prestadoras de serviços de reparos 

residenciais com mulheres que requeiram esses serviços. Dessa forma, aumentando a inserção 

dessa classe de mulheres dentro do mercado de trabalho, para isso, teríamos que ter recursos 

tecnológicos como uma plataforma online, em que as mulheres que necessitem desses 

serviços em suas casas possam contratar outras mulheres que forneçam esses trabalhos. 

 

 

 

                                            
3 WIEGO é uma rede de indivíduos e instituições de setores públicos e privados, composto por voluntários das 

mais diferentes áreas do conhecimento.  
4 A Confea, é a instância superior da fiscalização do exercício das profissões inseridas no Sistema Confea/Crea. 

Trata-se de entidade autárquica dotada de personalidade jurídica de direito público, que constitui serviço público 

federal, com sede e foro na cidade de Brasília-DF e jurisdição em todo o território nacional. 
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LEVANTAMENTO DE REQUISITOS DA PLATAFORMA 

"Requisitos são objetivos ou restrições estabelecidas por clientes e usuários do sistema 

que definem as diversas propriedades do sistema. Os requisitos de software são, obviamente, 

aqueles dentre os requisitos de sistema que dizem respeito a propriedades do software." 

(JAIR, 2000). Para o desenvolvimento de qualquer sistema é necessário antes definir como 

eles se comportam, quais funções irão executar, com quais objetos irá se comunicar. Para isso 

utilizamos os requisitos de software. 

 Durante o processo de levantamento de requisitos, realizamos uma série de entrevistas 

com mulheres que moram sozinhas, com ou sem filhos, para que elas nos descrevessem os 

problemas e práticas utilizadas por elas para realizar a contratação de serviços de reparos em 

suas residências. Ficando evidente no primeiro contato que a principal dificuldade era em 

encontrar mulheres que realizassem serviços de reparos em residências, e posteriormente 

sobre a forma como elas tinham que lidar com a burocracia de um profissional ter de ir em 

sua residência e fazer um orçamento para só depois realizar a execução do serviço.  

depois da coleta de todos os dados subjetivos obtidos na entrevista, foi realizado uma 

análise deles, a fim de transformá-los em requisitos funcionais, que são aqueles que tem uma 

funcionalidade dentro do sistema, posteriormente foi feita a primeira documentação desses 

requisitos.  

 

DEFINIÇÃO DAS TECNOLOGIAS UTILIZADAS 

Durantes as primeiras reuniões da Minerva, foram realizadas as demarcações de 

demandas para cada membro, dentro dos setores do projeto. Na primeira semana, as 

demandas da equipe de programação eram: definir as tecnologias a serem utilizadas e 

desenvolver um orçamento com base nessas tecnologias. Com isso, a equipe de programação 

composta por mim e mais outros dois universitários, realizou pesquisas para determinarem se 

desenvolveriam uma solução em forma de aplicativo para celulares ou em forma de aplicação 

para internet. Logo, com base nas pesquisas, concluíram que a tecnologia a ser desenvolvida 

seria uma plataforma web, no formato de um e-marketplace.  

Em qualquer projeto de desenvolvimento de um sistema, temos dois campos 

principais: o primeiro do backend, que seria toda base da nossa aplicação, a qual é 

responsável por realizar a execução das funções e comunicar-se com o banco de dados e .Por 
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conseguinte, surge a ideia de trabalhar com a linguagem de programação Javascript5 e em 

conjunto com o Javascript foi utilizado o framework NodeJS6. O NodeJS utiliza um robusto 

gerenciador de pacotes e bibliotecas, o NPM, que por sua vez é o maior ecossistema de 

bibliotecas open source do mundo, o que facilita significativamente o desenvolvimento geral 

do sistema, pois ele utiliza-se de bibliotecas prontas com diversas funcionalidades que nós só 

teríamos que adaptar ao nosso sistema. Para o banco de dados foi proposto a plataforma 

MongoDB7, por ser tratar de uma plataforma de fácil acesso e gratuita, impactando de 

diretamente de forma positiva o orçamento final  

Para que seja realizada o diálogo da aplicação web com o backend, é necessário um 

webservice. Segundo Souza, “webservice é um intermediário que permite a comunicação 

entre sistemas, independente da linguagem de programação utilizada por ambos”. Para 

atender esta necessidade, foi escolhido o REST8 como arquitetura de implementação para esta 

comunicação. Sendo criado uma API, interface de programação de aplicações, própria para 

essa arquitetura utilizando NodeJS, a qual diminuiria o processo de programação. 

 Para o desenvolvimento da interface irão ser implementadas diversas tecnologias, que 

permitam deixar a plataforma com um visual elegante, intuitivo e dinâmico. Dentre as 

tecnologias utilizadas é necessário destacar o ReactJS, que é uma biblioteca JavaScript de 

código aberto para criar interfaces de usuário, possibilitando maior facilidade e eficiência na 

programação quando feita em grupos, e o Bootstrap, framework web com código-fonte aberto 

para desenvolvimento de componentes de interface, a fim de melhorar a experiência do 

usuário em nossa plataforma a deixando amigável e responsiva, para fornecer uma maior 

adaptação aos diferentes dispositivos que irão acessa-la. 

 

METODOLOGIAS DE DESENVOLVIMENTO  

Devido a pouca disponibilidade de tempo dos integrantes e preocupações com a 

finalização da plataforma, foi proposto a utilização de um padrão de desenvolvimento ágil, a 

                                            
5 Linguagem de programação interpretada de alto nível, caracterizada também, como dinâmica, fracamente 

tipada, prototype-based e multi-paradigma. Juntamente com HTML e CSS, o JavaScript é uma das três 

principais tecnologias da World Wide Web. 
6 Interpretador de código JavaScript com o código aberto, focado em migrar o Javascript do lado do cliente para 

servidores. 
7 Banco de dados orientado a documentos livre, de código aberto e multiplataforma. 
8 REST: Representational State Transfer, em português Transferência de Estado Representacional, é um estilo 

de arquitetura de software que define um conjunto de restrições a serem usados para a criação de web services. 
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fim de acelerar o processo de criação do sistema. Para tal, está sendo utilizado o padrão ágil 

Scrum. 

“Scrum é uma metodologia ágil para gestão e planejamento de projetos de software” 

(SCHWABER, 2002). No Scrum, os projetos são dividos em ciclos, tipicamente mensais, 

denominados de Sprints. O Sprint representa um Time Box dentro do qual um conjunto de 

atividades deve ser executado. Metodologias ágeis de desenvolvimento de software são 

iterativas, ou seja, o trabalho é dividido em iterações, que são chamadas de Sprints no caso do 

Scrum. 

Aplicamos os princípios da Scrum para nossa equipe, utilizando as sprints de forma 

semanal para que possamos transformar os requisitos em funcionalidades para a plataforma, 

começando pelo básico que seriam a criação dos sistemas de login e cadastro do site. 

Portanto, utilizando esse método conseguimos estruturar melhor as funções que cada membro 

iria realizar dento da equipe. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É evidente que a tecnologia na atualidade é um dos principais meios de se expandir 

negócios e melhorar processos e serviços, seja ela de uma organização, empresa ou projeto. 

Nesse contexto, utilizamos a tecnologia aplicadas ao desenvolvimento de software a fim de 

auxiliar a Minerva, pois por meio de uma plataforma online, conseguimos escalar os nossos 

serviços e automatizar os demais processos envolvidos na contratação de serviços de reparos 

residenciais.  

Contudo, organizar os processos de desenvolvimento dessa plataforma nos custaram 

esforço e tempo. E com a finalidade auxiliar outros projeto e negócios que tenham em sua 

essência o empreendedorismo social, documentamos todas as práticas e métodos para serem 

utilizados como forma de auxílio, impactando diretamente o tempo de produção e 

desenvolvimento de qualquer software que auxilie no objetivo desses negócios. 
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