
 

 
 

 
 
 

 
 

Currículo Technovation 
Semana 2 

 
Unidade de programação 2: Dados e variáveis 

 
Unidade de negócios 2: Pesquisa de mercado 

 
 

 
 

Unidade de programação 2: Dados e 
variáveis 
Ao final deste módulo, você deverá... 

● Entender o que são dados e diferentes tipos de dados 
● Ser capaz de usar variáveis e bases de dados 
● Saber organizar dados em listas 
● Criar um aplicativo de lista de tarefas que se conecta a uma base de dados 

 
Como esta unidade contém muitas informações, não tem problema se você não entender tudo neste 
momento. A melhor maneira de entender conceitos de programação é solucionando os desafios para 
vê-los na prática! Você pode voltar para esta unidade sempre que não souber como continuar o 
desenvolvimento do seu aplicativo. 
 

Seção 1: Tudo sobre dados 
Dados 
Tipos de dados 

Números 
Strings 
Booleanos 

Seção 2: Armazenamento de dados 
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Variáveis 
Variáveis locais e globais 

Seção 3: Organização de dados 
Listas 
Bases de dados 

TinyDB 
Desafio de programação #2: Como fazer um aplicativo de lista de tarefas 
Reflexão 
Recursos adicionais 

Seção 1: Tudo sobre dados  

Dados 
Em algum ponto da sua vida, você já deve ter ouvido falar em dados. Dados podem ser muitas 
coisas, mas na ciência da computação, dados são as informações de que seu aplicativo precisa para 
funcionar. Para entender melhor, pense em alguns aplicativos e na informação de que eles precisam 
para funcionar. 

Nome do 
aplicativo WhatsApp  Angry Birds  

Apresentação de 

slides  

O que o app 
faz 

Troca mensagens com 
amigos e faz ligações 

Derrota porcos atirando 
pássaros 

Este é o aplicativo 
que você fez na 
unidade passada 

Dados de que o 
app precisa 
para funcionar 

● Seu nome de 
usuário 

● Nomes de usuário 
dos seus amigos 

● Mensagem que 
você quer enviar 

● Horário atual 
● Sua localização 

● Sua pontuação 
● Quantos pontos vale 

cada objeto 
● Que níveis você já 

completou 
● Quantos pássaros você 

tem em cada nível 
 

● Suas 
imagens 
favoritas 

O programador precisa desenvolver maneiras para o aplicativo coletar todas as informações 
necessárias. Lembre-se , computadores não conseguem fazer nada sem suas instruções. Aqui estão 
algumas maneiras com as quais os aplicativos do App Inventor obtêm dados para funcionar: 
 

1. O programador insere as informações  
2. O usuário digita as informações  
3. O aplicativo se conecta a outro lugar para coletar informações 
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Exemplos do que isso significa 
 

Método Exemplo 

O programador insere as 
informações  

● No aplicativo da apresentação de slides, você (a 
programadora) colocou as suas imagens favoritas 

● No Angry Birds, o programador informou quantos pássaros 
o jogador tem em cada nível 

O usuário digita as 
informações  

● No WhatsApp, o usuário deve informar ao aplicativo o que 
ele quer enviar e para quem 

O aplicativo se conecta a 
outro lugar para coletar 
informações 

● O WhatsApp se conecta ao seu celular para obter a hora 
exata em que você enviou uma mensagem  

 
Algumas vezes, um aplicativo salva as informações fornecidas pelo usuário. Por exemplo, o 
WhatsApp salva um histórico de mensagens para que você consiga ver a última mensagem enviada a 
um amigo. Para isso, programadores usam bases de dados, que você conhecerá nesta aula.  Mais 
tarde, você aprenderá como se conectar a outros lugares para obter informações. 
 
Atividade:  Em um aplicativo que ajuda a encontrar o mercado mais próximo, que tipo de coisas você 
acha que o aplicativo precisa saber?  

Tipos de dados 
Como visto na seção anterior, dados podem ser muitas coisas! Para facilitar o entendimento dos 
computadores sobre o que fazer com os dados fornecidos, eles são organizados em categorias. Essa 
organização em categorias resulta em tipos de dado. Linguagens de programação giram em torno de 
três tipos principais de dados: números, strings (cadeias de caracteres) e booleanos. O App Inventor 
também permite usar dados mais complexos, como cores e imagens. Não será necessário fazer nada 
com os tipos de dados nesta seção, mas é bom se lembrar deles conforme você aprende mais. 

Números 
Dados numéricos são exatamente aquilo que você está pensando! No App Inventor, você pode usar 
números clicando na sessão Math, ou Matemática, em blocks . 

 
 
Esses blocos de Matemática serão utilizados quando você precisar de números. Aqui estão alguns 
exemplos de como você pode usar dados numéricos no seu aplicativo. 

● Calcular a pontuação de um jogador 

https://www.youtube.com/watch?v=KovkopcILQ8


 

● Contar as tentativas de acesso de um usuário 
● Contar quantas vezes você quer que seu aplicativo faça algo 
● Verificar a idade do seu usuário  

 
Para saber mais sobre o que pode ser feitos com blocos de Matemática, visite o site do MIT: Blocos 
de Matemática 

Strings 
Dados do tipo string são textos. Para criar um string no App Inventor, vá para "Text", ou Texto, em 
Blocks . Estes são blocos de texto que você pode usar. 

 
Use strings toda vez que quiser adicionar um campo de texto ao código.  Aqui estão alguns exemplos 
de como você pode usar dados string no seu aplicativo. 

● Verificar se a senha do usuário está correta  
● Comandar o aplicativo a falar palavras para o usuário 
● Mostrar uma mensagem ao usuário 

 
Antes de continuar, acesse o site do MIT para saber o que pode ser feito com dados textuais: Blocos 
de texto 

Booleanos 
 Um dado booleano pode ter apenas um de dois valores: "true", verdadeiro, ou "false", falso. True  é 
basicamente "sim" e false  é basicamente "não". Para escolher um booleano, vá para "logic", lógica, na 
parte de funções e escolha um destes blocos: 

 
 Por enquanto, não faremos muito com esses dados booleanos, apenas mantê-los em mente. 
Veremos mais sobre booleanos e lógica na Unidade de Programação 3: Lógica, loops e condicionais.  

Seção 2: Armazenamento de dados  

Variáveis 
Um dos conceitos mais importantes da programação é a variável. Variável é o nome de um dado que 
pode mudar de valor. Uma maneira fácil de lembrar isso é que variáveis variam, ou seja, mudam de 
valor.  Há muitas informações importantes no dia a dia que mudam de valor. Alguns exemplos: 

● Sua idade 

https://www.youtube.com/watch?v=KovkopcILQ8
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● Sua altura 
● Sua localização  
● A data de hoje 

 
Para entender variáveis e como usá-las no App Inventor, vamos ver um exemplo. Imagine que você 
está desenvolvendo um jogo em que o jogador pode ganhar e perder pontos. Você quer que ele 
consiga ver sua pontuação em uma caixa. No início do jogo, o jogador possui zero pontos, então você 
adiciona um bloco como este ao jogo. 

 
O jogador vê zero na caixa de pontuação. Mas a pontuação do jogador muda conforme ele joga. 
Cada vez que ele ganha ou perde pontos, você deve atualizar o que diz na caixa. Quando ele ganha 
pontos, você adiciona um bloco assim: 

 
 
Isso funciona, mas e na próxima vez que o jogador ganhar 10 pontos?  Você tem que atualizar o texto 
para mostrar 20. E se ele perder pontos? Você tem que mudar para 15. E se ele ganhar de novo? 
Isso pode acabar ficando confuso bem rápido. 
 
Em situações como essa, você pode criar uma variável para acompanhar a pontuação do jogador. 
Você pode criar uma variável chamada score , ou pontuação, que vai ter sempre o valor da pontuação 
atual do jogador. Conforme ele joga, você pode adicionar ou subtrair pontos do score  e não precisa se 
preocupar em realmente acompanhar qual é a pontuação atual dele. Veja como ficaria no App 
Inventor. Primeiro, você pega este bloco da seção "variables", variáveis. 

 
Esse bloco diz ao aplicativo que existe uma variável e pede que ela seja nomeada. Em um jogo em 
que o score  começa em zero, o bloco fica assim: 

 
Com esse bloco, você diz para o aplicativo que um dado, chamado score , mudará de valor conforme 
o jogo é jogado. Toda vez que o aplicativo for executado, ele criará uma variável chamada score  e 
atribuirá a ela o valor zero. Agora você pode fazer o chamado "set" (definir) e "get" (obter) para a sua 
variável de pontuação. "Get" permite ver qual é o valor da pontuação atual. Para seu aplicativo exibir 
a pontuação em uma caixa de texto, faça assim: 

 
"Set" permite atribuir um novo valor à pontuação do usuário. Toda vez que o jogador receber pontos, 
você pode pedir para o aplicativo fazer isso. 

https://www.youtube.com/watch?v=KovkopcILQ8


 

 
Isso diz para o aplicativo mudar o valor do score  para o valor atual mais  dez. Se a pontuação atual for 
zero, a nova será 10 Se a pontuação atual for 25, a nova será 35 Não precisa se preocupar em mudar 
a pontuação toda vez que o jogador ganhar ou perder pontos. O aplicativo simplesmente adicionará 
10 ao valor atual.  
 
Não tem problema você ainda achar variáveis confusas! Elas são complicadas de entender, mas a 
melhor maneira de fazer isso é na prática. Elas serão usadas no desafio de programação ao fim desta 
atividade e novamente nas outras unidades de programação. 
 
Atividade:  Escolha um dos seus aplicativos favoritos e identifique pelo menos três locais em que acha 
que o programador usou variáveis. 

Variáveis locais e globais 
É possível perceber que a variável score  na seção anterior dizia "global". O App Inventor fornece dois 
tipos de variáveis: variáveis locais e variáveis globais. Ao criar variáveis, você precisa pensar se 
quer utilizá-la em várias situações no seu código, como a variável score  da seção anterior, ou em 
apenas um local.  
 
Variáveis globais podem ser usadas em qualquer local do código. Como você viu acima, a variável 
score  precisou ser usada várias vezes. Você precisou usá-la quando o jogador ganha pontos, quando 
ele perde e para exibir na caixa de texto. Ele também pode ser utilizado em uma tabela de recordes. 
Não é possível repetir um nome quando estiver usando uma variável global. Se fizesse isso, seu 
aplicativo não saberia qual variável usar. Por sorte, o App Inventor não deixa você criar duas variáveis 
com nomes repetidos.  Se estiver com dúvidas sobre qual variável utilizar, a global é a melhor 
alternativa. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=KovkopcILQ8


 

 
 
Variáveis locais só podem ser utilizadas em um único local no seu aplicativo. Se precisar de uma 
variável para acompanhar algo em apenas uma situação, utilize uma variável local. A variável local 
pode ser utilizada apenas dentro do bloco "local variable", pois o App Inventor não deixa ela ser 
utilizada fora dele. Diferentes de variáveis globais, variáveis locais podem ter nomes repetidos.  

 
 
No desafio de programação, você verá exemplos de quando usar variáveis globais e quando usar 

https://www.youtube.com/watch?v=KovkopcILQ8


 

variáveis locais: Para aprender mais sobre variáveis locais e globias, visite o site do MIT: Variáveis 
globais e locais 

Seção 3: Organização de dados 
É fácil ficar confusa com tantas informações que temos no mundo! Por sorte, temos maneiras de 
organizar dados para encontrá-los e usá-los facilmente. Você consegue pensar em algum exemplo 
que mostre como você organiza informações e objetos na sua vida? Exemplos de coisas que talvez 
você faça para organizar coisas: 

● Números de amigos em uma lista de contatos 
● Lápis em estojos 
● Roupas em um armário 

Listas 
Programadores usam listas para organizar dados em programas.  Listas podem armazenar vários 
pedaços de dados e facilitar o acesso a eles. Se algum dia você fez uma lista de mercado ou uma 
lista de tarefas, você perceberá que listas de programação são muito similares. No App Inventor, vá 
para a parte blocks  e selecione as listas em "lists". Listas são assim: 
 

 
Elas são úteis para armazenar muitas informações. Cada item em uma lista possui um índice, que é 
um número que diz onde cada coisa está na lista. O primeiro item em uma lista possui índice 1, o 
segundo possui índice 2, e assim por diante.  

 Observe esta lista de frutas:

 
 

O seu aplicativo vê as informações 
desta forma: 
Nome da lista: Frutas 

● Maçãs (Índice = 1) 
● Bananas (Índice = 2) 
● Laranjas (Índice = 3) 

 
É possível obter uma coisa da lista em vez de usar toda a lista. Caso você quisesse colocar o string 
"bananas" em uma caixa de texto em vez da lista inteira, você só precisaria falar para o aplicativo ver 
o índice 2 dessa lista. Para colocar "bananas" em uma caixa de texto do App Inventor, você pode 
fazer assim: 

https://www.youtube.com/watch?v=KovkopcILQ8
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Também é possível adicionar, remover e substituir coisas em listas. Digamos que você se esqueceu 
de adicionar "kiwis" e "uvas" na sua lista de frutas. Você pode adicioná-los assim: 

Agora, seu aplicativo os verá assim: 
Nome da lista: Frutas 

● Maçãs (Índice = 1) 
● Bananas (Índice = 2) 
● Laranjas (Índice = 3) 
● Kiwis (Índice = 4) 
● Uvas (Índice = 5) 

 
Listas podem ser utilizadas sempre que você quiser incluir várias tipos de informações no mesmo 
nome de variável. Por exemplo, se quiser exibir os recordes para um jogo, você pode fazer dez 
variáveis com nomes como HighScore1, HighScore2, HighScore3 e assim em diante, até 
HighScore10. A maneira mais simples de se fazer isso seria criando uma lista chamada "HighScores" 
que tivesse os dez recordes e, depois, exibi-los através dos índices. Usar uma lista também permite 
substituir valores e adicionar recordes mais facilmente, o que poupa muito tempo!  

 

  
Confira no site do MIT mais informações sobre listas: Listas 

Bases de dados 
Variáveis são ótimas para armazenar informações enquanto o usuário está no aplicativo, mas e se 
você quiser armazenar informações entre as vezes em que o usuário abre e fecha o aplicativo? Isso 
pode ser feito com uma base de dados. Bases de dados podem armazenar informações para serem 
usadas mais tarde, até com o aplicativo fechado! Pense em bases de dados como um lugar para 
guardar informações que você pode pesquisar depois. Exemplos de bases de dados que usadas no 
dia a dia: 

● Lista de contatos - guarda números de amigos para ligar depois 

https://www.youtube.com/watch?v=KovkopcILQ8
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● Aplicativo de mensagem - armazena o histórico de mensagens 
● Bloco de notas - escreve coisas para ler depois 

TinyDB 
O componente Tiny DB permite salvar dados no celular do usuário que estarão lá todas as vezes em 
que ele entrar no aplicativo. É importante saber que o Tiny DB permite apenas o armazenamento 
local  de dados. Isso significa que dois usuários não podem compartilhar dados com o Tiny DB. 
Quando um usuário armazena dados no Tiny DB, eles ficam disponíveis apenas no seu próprio 
celular. Na Unidade de programação 5, você aprenderá a compartilhar informações entre celulares. 
 
Para usar o Tiny DB, arraste-o para sua tela do lado designer  no App Inventor. Ele aparecerá como 
um componente não visível desta forma: 

 
A maneira de conversar com seu Tiny DB é por meio de calls , ou chamadas. Ao fazer uma call, você 
pode tanto armazenar  quanto obter  coisas da base de dados. Para armazenar dados na TinyDB, 
associe uma tag, ou etiqueta, a ela. Tag é um nome que será utilizado para recuperar dados. É como 
um nome de variável.  Se utilizar o mesmo nome de tag para armazenar dados mais de uma vez, a 
base de dados vai sobrescrever ou apagar os dados antigos com os novos. Isso é útil para atualizar 
sua base de dados, mas, do contrário, tome cuidado para não repetir nomes! 
 
Para fazer calls ao TinyDB: 

 
O primeiro bloco mostra como armazenar valores no TinyDB. Neste caso, armazenamos a lista de 
frutas  do exemplo anterior com a tag "Comida". O segundo bloco mostra como recuperar a lista de 
frutas  da base de dados.  A tag deve ser digitada exatamente como foi quando os dados foram 
armazenados, inclusive as letras maiúsculas.  
 
Vamos ver um exemplo para entender melhor. Vamos supor que você precisa armazenar três coisas 
na base de dados para utilizar depois. Uma delas é a lista de Frutas  da seção anterior, outra é a sua 
idade e a última é uma lista das suas atividades favoritas. Você deve fazer três calls para a base de 

dados, assim:

https://www.youtube.com/watch?v=KovkopcILQ8


 

 
 
Agora, você tem três entradas na base de dados e elas devem estar assim: 

Nome da tag: "Comida" 
Dados: 

● "Maçãs" 
● "Bananas" 
● "Laranjas" 

Nome da tag: "Minha idade" 
Dados: 16 

Nome da tag: "Favoritos" 
Dados:  

● "Aprender a 
programar" 

● "Visitar a família" 
● "Ouvir música" 

 
Para recuperar as suas atividades favoritas, faça um call assim: 

 
Usando esse bloco, você receberá as informações "Aprender a programar Visitar a família Ouvir 
música”. Agora você quer recuperar sua idade, então faça um call assim: 

 
Ao utilizar esse bloco, você receberá apenas uma string vazia: “ “. Isso aconteceu porque a tag 
"minha idade" não existe na base de dados! Mas a tag "Minha idade", com letra maiúscula, existe. 
Como a base de dados não reconheceu essa tag, ela respondeu com o padrão "valueIfTagNotThere", 
ou seja, o valor caso a tag não exista, que neste caso é uma string vazia. É possível alterar o que diz 
essa string. Pode ser uma mensagem de erro para o usuário.  
 
Se criar um aplicativo com várias telas, componentes, dados e variáveis não conseguirão se 
comunicar entre si nas telas. Uma TinyDB é necessária para transferir informações de uma tela do 
aplicativo para outra. Para mais informações, visite esta página: Telas MIT 
 
 
Parabéns! Você completou todo o conteúdo desta unidade. Foram muitas informações, então não tem 
problema se você ainda não entender tudo! Você pode voltar para esta unidade enquanto estiver 
desenvolvendo seu aplicativo. O desafio de programação vai integrar tudo que vimos até agora, então 
é hora de tentar! 

https://www.youtube.com/watch?v=KovkopcILQ8
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Desafio de programação #2: Como fazer um aplicativo 
de lista de tarefas 
Descrição: Faça uma lista de tarefas que permita que o usuário adicione e remova itens. Seu 
aplicativo deve lembrar os itens toda vez que o usuário abrir o aplicativo. Pode ser necessário 
aprender a usar uma ListView antes de tentar o desafio! 
 
Veja nosso aplicativo de exemplo aqui: Desafio Technovation #2: 
 
Tente fazer o desafio sozinha antes de ler as instruções. Lembre-se, as instruções são apenas uma 
maneira de solucionar o desafio!  
 
Design da tela 
Explicação: Para este aplicativo, seu usuário deve poder criar uma lista de tarefas. Nosso layout tem 
botões que permitirão ao usuário salvar seus itens para a próxima vez em que abrir o aplicativo e 
reiniciar a lista.  

1. Adicione um "label", um rótulo, para informar para que serve o aplicativo! 
2. Adicione uma caixa de texto para digitar a tarefa 
3. Adicione um botão para o usuário clicar depois de digitar a tarefa 

a. Renomeamos o botão para "Enter", para lembrarmos para que ele serve quando 
programá-lo com blocos! 

4. Adicione ListView à tela. Dessa forma, o usuário poderá ver sua lista de tarefas. 
a. Definimos a altura e largura para "Fill Parent", mas você pode desenhar a tela como 

quiser! 
5. Adicione um botão de salvar para o usuário conseguir salvar a lista na base de dados e um 

botão de "reset" (reiniciar) para apagar a lista. 
a. Nomeamos os botões "Save" e "Reset" 

6. Opcional:  Adicionamos duas caixas horizontais para organizar o layout, mas você pode 
organizar a tela como desejar! 

https://www.youtube.com/watch?v=KovkopcILQ8
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7. Adicione uma TinyDB do menu "storage". Ao arrastá-la para a tela, ela aparecerá como um 
"componente não visível". 

https://www.youtube.com/watch?v=KovkopcILQ8


 

 
 
Como adicionar tarefas à lista 
Explicação:  
Seu aplicativo deve exibir os inputs digitados pelo usuário no aplicativo. Para fazer isso, é necessário 
armazenar os dados em uma lista de variáveis e depois exibi-la através do ListView. O plano é criar 
uma lista de variáveis primeiro, para seu usuário adicionar coisas a ela. Ao clicar no botão "Enter", os 
dados digitados na caixa de texto devem ser adicionados à lista de itens e exibidos no ListView.  
 

1. Faça uma lista de variáveis chamada items  para armazenar os dados da lista de tarefas. Inicie 
a variável como uma lista vazia, já que o usuário ainda não digitou nada. 

2. Pegue um event handler button.click para o botão "Enter". 
3. No menu "Lists", pegue um bloco "add items to list", usado para adicionar itens à lista. 

Coloque-o dentro do event handler enter.click .  

https://www.youtube.com/watch?v=KovkopcILQ8


 

4. Coloque a variável items  para o nome da lista e "TextBox1.Text", que é o texto digitado na 
caixa de texto, como o item a ser adicionado à lista. 

5. Coloque o bloco "set ListView1.Elements to" abaixo do bloco "add items to list",  
6. Adicione a variável items  ao bloco "set ListView1.Elements to"; 
7. Opcional:  Para deixar o aplicativo mais fácil de usar, vamos comandar que o teclado se 

esconda quando o usuário apertar "Enter". Para fazer isso, clique em "TextBox1" e pegue o 
bloco "TextBox1.HideKeyboard". 

 

 
Checkpoint 
Verifique se o que foi desenvolvido até agora funciona! Conecte o celular ou emulador para testar. Ao 
digitar coisas na caixa de texto e apertar "Enter", elas devem aparecer abaixo. Se não estiver 
funcionado, conserte todos os erros antes de continuar. Peça ajuda ao mentor ou às colegas de 
equipe se estiver com dificuldades.  
 
Como deletar itens da lista de tarefas 
Explicação: Seus usuários devem poder deletar coisas da lista de tarefas assim que completá-las. 
Eles podem fazer isso ao clicar em um dos itens exibidos na ListView. Para deletar algo, é preciso 
saber o índice dessa coisa na lista, assim você poderá dizer ao aplicativo exatamente qual item 
deletar. Nas próximas etapas, você aprenderá a criar uma variável chamada index , ou índice.  Essa 
variável pode ser local, porque só a usaremos nesta parte do código. Definiremos a variável index 
como o índice do que o usuário selecionar. Então, usaremos a variável index  para dizer ao aplicativo 
o que remover da lista items . Depois disso, atualizaremos a ListView para exibir o que foi alterado na 
lista items . 
 

1. Pegue o bloco "ListView1.AfterPicking" 
2. Crie uma variável local chamada index .  Para iniciar, você pode definir qualquer coisa. A nossa 

foi definida como zero. 
3. Configure o bloco da variável "set ‘name’ to" à variável index . 
4. Pegue o bloco que diz "index is list, thing, list" e o anexe. 

https://www.youtube.com/watch?v=KovkopcILQ8


 

5. Atribua “ListView1.Selection” a "thing" e a lista items  a "list". 
6. Pegue o bloco "remove list item" e o coloque dentro do seu bloco de variáveis 
7. Defina a variável items  para "list" e a variável index  para "index" 
8. Coloque o bloco "set ListView1.Elements to" abaixo do bloco de variáveis Conecte a variável 

items  a ele. 

 
Checkpoint #2! 
Hora de ver se o aplicativo está funcionado! Conecte o celular ou emulador para testar. Agora deve 
ser possível tocar nos itens exibidos na lista para deletá-los. 
 
Como programar o botão "Reset" 
Explicação: Para facilitar o uso do seu aplicativo, adicionaremos um botão para limpar as entradas 
colocadas pelo usuário na lista. Nas próximas etapas, você programará código para reiniciar a lista 
items  a partir de uma lista vazia, quando o usuário apertar o botão "reset". Então, seu código exibirá o 
conteúdo novo da lista items, que estará vazia,  no ListView, para que seu usuário realmente veja que 
a lista foi reiniciada. 

1. Pegue o bloco "when button.click" para seu botão "Reset" 
2. Pegue o bloco de variáveis "set ‘name’ to" e selecione a sua lista items 
3. Anexe um bloco “create empty list”, para criar uma lista vazia  
4. Pegue o bloco "set ListView1.Elements to" e anexe o bloco de variáveis "get items ".l

 
 

Checkpoint #3! 

https://www.youtube.com/watch?v=KovkopcILQ8


 

Hora de ver se o botão "reset" funciona. Conecte o celular ou emulador para testar. Após 

digitar tarefas na lista, apertar o botão "reset" deve apagá-la. Peça ajuda ao mentor ou às 

colegas de equipe se estiver com dificuldades. 
 
Como programar o TinyDB 
Explicação: Quando seu usuário sair do aplicativo, sua lista de tarefas deve estar salva para a 
próxima vez.  Nas próximas etapas, você programará o botão "save" para que seu usuário salve a 
lista de tarefas a uma base de dados. Isso será feito com o botão "save" fazendo um call, ou seja, 
chamando a base de dados e salvando a lista items.  A base de dados salvará a lista de tarefas 
exatamente como está no momento. 

1. Pegue o bloco "when button.Click" para seu botão "Save" 
2. Adicione o bloco "call TinyDB1.StoreValue" 
3. Adicione um nome para a "tag"  
4. Conecte a variável items  a "valueToStore" 

Explicação: Agora que você conseguiu armazenar a lista de tarefas do seu usuário na base de dados, 
seu aplicativo deve verificar a base de dados toda vez que for reiniciado para conferir se há alguma 
lista de tarefas salva. Isso é feito com o bloco "when Screen1.Initialize". Esse bloco faz aquilo que é 
comandado quando a tela "Screen1" for inicializada. Nas próximas etapas, configuraremos a lista 
items  para ser exatamente o que tem na base de dados, abaixo do nome da "tag" que você escolher. 
Se não houver dados armazenados, você comandará que o aplicativo gere uma lista vazia, ou seja, 
uma lista de tarefas sem itens. Após isso, seu aplicativo exibirá o que existir na variável items 
armazenada, ou uma lista vazia. 

1.  Pegue o bloco "when Screen1.Initialize" 
2. Pegue um bloco "set ‘variable name’ to" e defina a lista items  como a variável 
3. Chame a base de dados com o bloco "call TinyDB1.GetValue" 
4. Digite o nome da "tag" que você usou e salve a lista para a "tag" 
5. Para "valueIfTagNotThere", defina o bloco "create empty list" 
6. Coloque o bloco "set ListView1.Elements to" abaixo da variável items 

https://www.youtube.com/watch?v=KovkopcILQ8


 

 
Checkpoint 
Hora de ver se a base de dados está funcionado! Inicialize o aplicativo e digite coisas na lista de 
tarefas. Aperte "save" e saia do aplicativo do App Inventor. Abra o aplicativo novamente e veja se as 
coisas que você digitou está lá. Se não estiverem, volte e certifique-se de que não há erros no código. 
Certifique-se também de que todos os nomes da "tag" estão escritos corretamente, até letras 
maiúsculas. Se tudo estiver funcionando, o desafio foi completado!  
 
Ainda está com dificuldades? Baixe o código-fonte do exemplo aqui:  
https://drive.google.com/open?id=0B9HV58UviqU_a2lTVFdUb0hGbGM 
 
Instruções sobre como baixar e usar códigos-fonte: Instruções para código-fonte 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Reflexão 

Fizemos muita coisa nesta aula! Você aprendeu tudo sobre diferentes tipos de dados, além de 
maneiras de armazená-los e organizá-los. Questões para discutir com o mentor: 

Q1: De qual forma as informações aprendidas hoje alteram a maneira de ver aplicativos que usamos 
todos os dias? 
Q2: O que você aprendeu de importante para ajudar a desenvolver seu aplicativo?  
 
Você aprendeu as seguintes palavras-chave nesta seção: 

● Dados - Informações usadas pelo aplicativo 
● Tipos de dados - Categorização de dados 
● Número - Tipo de dado numérico 
● String - Tipo de dado textual  
● Booleano - Tipo de dado verdadeiro ou falso 
● Variável - Nome de um dado que pode mudar de valor 
● Variável global - Variável que pode ser usada em qualquer lugar no código 
● Variável local - Variável usada apenas em um certo local do código 

https://www.youtube.com/watch?v=KovkopcILQ8
https://drive.google.com/open?id=0B9HV58UviqU_a2lTVFdUb0hGbGM
https://drive.google.com/open?id=0B9HV58UviqU_a2lTVFdUb0hGbGM
https://drive.google.com/open?id=0B9HV58UviqU_a2lTVFdUb0hGbGM
http://appinventor.mit.edu/explore/ai2/share.html
http://appinventor.mit.edu/explore/ai2/share.html


 

 

● Lista - Maneira de organizar vários dados  
● Índice de lista - Número que representa onde um dado está em uma certa lista 
● Base de dados - Local de armazenamento e organização de informações 

Recursos adicionais 
Recursos adicionais sobre bases de dados. Você pode usá-los agora ou quando for desenvolver seu 
próprio aplicativo! 

● TinyDB101 
● TinyDB102 

 
 

 
Unidade de negócios (B) Pesquisa de mercado 
 
Módulo 2. Pesquisa de mercado 
 
Objetivos de aprendizagem 
 
Neste módulo, você aprenderá a... 

● Desenvolver um plano de pesquisa com consumidores  
● Fazer as perguntas certas sobre análise de concorrência 
● Criar um relatório de pesquisa de mercado para seu aplicativo 

 
Aprender 
 
Quando tiver uma ideia e quiser transformá-la em negócio, é importante fazer o dever de casa. É 
importante entender que vários aspectos podem afetar seu negócio, além de ver se há o desejo ou 
demanda para seu produto. O nome disso é pesquisa de mercado. Pesquisas de mercado podem 
ser divididas em duas partes: pesquisa com consumidores e análise da concorrência.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=KovkopcILQ8
https://drive.google.com/a/iridescentlearning.org/file/d/0B3rEYL3DkWfAd003UmM2cl9ITDg/view
https://drive.google.com/a/iridescentlearning.org/file/d/0B3rEYL3DkWfAd003UmM2cl9ITDg/view
https://drive.google.com/a/iridescentlearning.org/file/d/0B3rEYL3DkWfAZUVQVGxPZzdXTXc/view
https://drive.google.com/a/iridescentlearning.org/file/d/0B3rEYL3DkWfAZUVQVGxPZzdXTXc/view
https://drive.google.com/a/iridescentlearning.org/file/d/0B3rEYL3DkWfAZUVQVGxPZzdXTXc/view
https://drive.google.com/a/iridescentlearning.org/file/d/0B3rEYL3DkWfAZUVQVGxPZzdXTXc/view
https://drive.google.com/a/iridescentlearning.org/file/d/0B3rEYL3DkWfAZUVQVGxPZzdXTXc/view


 

 
 
A pesquisa com consumidores ajudará você a entender o que seu cliente-alvo deseja, precisa e 
acredita. Em definições mais rigorosas, consumidor é uma pessoa que consome ou usa algo, 
enquanto cliente é alguém que compra algo. Neste caso, cliente e consumidor significarão a mesma 
coisa. Entender a perspectiva do cliente é se equipar mais para produzir algo que ele queira utilizar. 
Cliente-alvo é a pessoa para quem você quer vender ou, em outras palavras, a pessoa que comprará 
seus produtos. É importante entender o ponto de vista deles para que você possa criar um aplicativo 
mobile que atenda às suas necessidades e que eles queiram comprar. Aqui há mais informações, 
caso tenha interesse. 
 
A análise da concorrência ajudará você a conhecer os pontos fortes e fracos dos seus concorrentes, 
além de saber como sua empresa se assemelha e difere, para que você possa começar a se 
distanciar deles. 
  
Algumas questões para considerar: 
 

Pesquisa com consumidores Análise da concorrência 

● Será que seu cliente-alvo vive o 
problema que seu produto está 
resolvendo? 

● Os consumidores estão cientes de 
que têm esse problema? 

● Seu cliente-alvo pagaria por uma 
solução como a sua? Quanto? 

● Sua solução (seu aplicativo) é a única 
solução para o problema? 

● Quais são algumas características 
específicas dos seus concorrentes? 

● Por quanto eles vendem o aplicativo 
deles? 

 

Lembre-se, não se pode ter certeza de algo até perguntar! 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=KovkopcILQ8
http://www.marketingdonut.co.uk/marketing/marketing-strategy/your-target-market/six-steps-to-defining-your-target-market


 

Pesquisa com consumidores 
 

 
 
Há muitas maneiras de se conseguir informações sobre seu cliente em potencial. Algumas 
ferramentas para usar na pesquisa com consumidores: 
  
Entrevistas são séries de perguntas, geralmente feitas pessoalmente, nas quais você pode coletar 
histórias e citações de clientes em potencial. Elas podem dar insights sobre o raciocínio do 
cliente-alvo e ajudar a validar sua ideia. 
 
Há diferentes tipos de entrevistas que você pode usar. Entrevistas sobre problemas normalmente são 
usadas para reunir informações sobre o problema que você quer resolver, para assim desenvolver 
uma solução melhor (neste caso, seu aplicativo). Entrevistas sobre soluções help you understand how 
a consumer or user might use the app you develop-- you’ll need to have something that you can demo 
or show when you interview. Para mais informações sobre entrevistas, clique aqui.  
 
Exemplos de perguntas para cada tipo de entrevista: 
  

Perguntas para entrevistas sobre problemas: Perguntas para entrevistas sobre soluções: 

●  Se o aplicativo existisse, as pessoas 
usariam? Com que frequência? 

● O que está suprindo essa necessidade no 
momento? 

●  Onde há uma necessidade para o que 
seu aplicativo faz? 

● Quais são as características mais 
importantes que seu aplicativo deve ter? 

● Quanto as pessoas pagariam pelo seu 
aplicativo? 

● Seu aplicativo condiz com o estilo de 
vida do seu cliente? 

  
Enquetes podem ajudar a reunir dados mais rapidamente, embora deem resultados menos 
específicos do que entrevistas. Enquetes costumam ser um conjunto de perguntas feitas para reunir 
muitas informações de um certo grupo.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=KovkopcILQ8
http://startitup.co/guides/285/problem-interview-script
http://startitup.co/guides/285/problem-interview-script
http://startitup.co/guides/976/the-solution-interview
http://startitup.co/guides/976/the-solution-interview
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/d6/4a/5a/d64a5aee0981383457be1e762d13bf81.jpg


 

É preciso pensar na maneira de planejar uma enquete. Isso significa pensar sobre o tipo de perguntas 
a se fazer, as pessoas que responderão e a maneira de apresentá-la aos respondentes. Para saber 
mais sobre como funcionam enquetes e pesquisas de mercado, clique aqui.  
 
Se vocês estiverem prontas para começar as enquetes ou entrevistas, aqui temos um planejamento 
com todas as coisas que vocês precisarão considerar, do início ao fim.  
 

 Angry Birds  
é um jogo em aplicativo mobile 

 

Shazam é um serviço de 
identificação de músicas baseado 

em um aplicativo mobile 

 

Perguntas da 
enquete: 

O objetivo desta enquete é encontrar um grupo de pessoas que possa dar 
informações sobre sua ideia/produto/oportunidade de mercado 

 1. Você gosta de jogos de 
quebra-cabeça? 

○ Sim ou não 
2. Quão satisfeito(a) você está com 

as opções de jogos de celular? 
○ 1= insatisfeito(a) 
○ 10= muito satisfeito(a) 

3. Como podemos entrar em 
contato com você para falar mais 
sobre isso?  

○ Sim ou não 
 

1. Você gosta de ouvir música? 
○ Sim ou não  

2. Quão satisfeito(a) você está em 
ouvir músicas de que gosta 
mas não sabe o nome? 
○ 1= insatisfeito(a) 
○ 10= muito satisfeito(a) 

 
3. Como podemos entrar em 

contato com você para falar 
mais sobre isso? 
○ Sim ou não 

 
Resultados: 
 
(Dados que 
recebemos) 

Divida o número de pessoas que escolheram uma das respostas pelo total 
de respostas. 

● 30/50 responderam "sim", elas 
gostam de jogos de 
quebra-cabeça 

● 12/30 reportaram um nível de 
satisfação menor que 7 

● 40/50 incluíram ao menos uma 
forma de entrar em contato  

● 45/50 responderam "sim", elas 
gostam de ouvir música 

● 22/45 reportaram um nível de 
satisfação menor que 4 

● 40/50 incluíram ao menos uma 
forma de entrar em contato  

O que 
aprendemos: 

● Temos um mercado de bom 
tamanho para o nosso aplicativo 

● A maioria das pessoas está 
razoavelmente satisfeita com 
suas opções de jogos mobile 

● Há um mercado grande para o 
nosso produto 

● A maioria das pessoas não 
está feliz ao ouvir uma música 
sem conhecer o nome dela 

https://www.youtube.com/watch?v=KovkopcILQ8
https://www.surveymonkey.com/mp/market-research-surveys/
https://drive.google.com/open?id=1Yr7HlP3-UTQp3fl5GLSR2715KX8kSYMyiNgVAeIL5jg
https://drive.google.com/open?id=1Yr7HlP3-UTQp3fl5GLSR2715KX8kSYMyiNgVAeIL5jg


 

● As pessoas estão interessadas 
em falar conosco sobre isso 

● As pessoas estão interessadas 
em falar conosco sobre isso 

https://www.surveymonkey.com/mp/market-research-surveys/ 
  
A pesquisa de tendências ajuda a entender onde está o mercado e oferece insight sobre aonde ele 
pode ir. Já existem muitos dados para ajudar a entender o mercado. Muitas empresas podem ser 
contratadas para fazer esse tipo de análise. Um exemplo é o site da empresa Gartner, que é líder em 
pesquisa e consultoria em tecnologia que faz a precisão das 10 tendências em tecnologia. Outra 
empresa é a KPCB, que cria o relatório Mary Meeker sobre tendências da internet. Aqui temos uma 
versão resumida do relatório detalhado.  
 
Google Trends é uma grande fonte para entender o interesse por um determinado tópico. Por 
exemplo, pode-se ver que Bangladesh tem um grande interesse pelo mercado de aplicativos mobile. 
Aqui está um tutorial útil sobre como usar essa poderosa ferramenta. 

Análise de concorrência 
 
A análise de concorrência ajuda a reconhecer o que faria seu aplicativo ter mais sucesso que 
outros. Olhar para outras empresas que estejam desenvolvendo aplicativos ou produtos similares 
pode ajudar a saber suas vantagens e desvantagens, assim como comparar aplicativos delas com o 
seu. No final, seu aplicativo saberá por que resolve melhor o problema do que os concorrentes. Ao 
realizar a pesquisa, os seguintes pontos devem ser considerados: 
 

● Branding e imagem pública 
○ O seu concorrente é conhecido? 
○ Ele gasta muito com marketing?  
○ Qual é a reputação da qualidade do produto e atendimento ao cliente dele? (Veja os 

comentários na Google Play) 
● Mercado, preço e receita 

○ Como ele gera direito?  
○ De onde vêm os fundos dele? 
○ A base de usuários dele é grande? 
○ Quanto custa o aplicativo dele? 

● Tecnologia 
○ Que tipo de características o aplicativo tem?  
○ Que tipo de características estão faltando? 
○ As características atendem às exigências dos clientes? Quão bem? 
○ Quais são as preocupações dos usuário que usam o aplicativo dele? 

 
Pode ser difícil achar esse tipo de informação, mas aqu estão alguns lugares para você procurar: 

● Procure aplicativos relevantes no Google Play na iOS App Store 
● Pesquise no Google aplicativos e start-ups de concorrentes 

https://www.youtube.com/watch?v=KovkopcILQ8
https://www.surveymonkey.com/mp/market-research-surveys/
https://www.surveymonkey.com/mp/market-research-surveys/
http://www.gartner.com/technology/research/top-10-technology-trends/
http://www.kpcb.com/internet-trends
https://techcrunch.com/2016/06/01/mary-meeker-internet-trends-2016/
https://www.google.com/trends/
https://www.google.com/trends/explore?date=all&q=%2Fm%2F0h94y36
https://www.google.com/trends/explore?date=all&q=%2Fm%2F0h94y36
http://marketingland.com/google-trend-goldmine-117626


 

○ Dicas para realizar pesquisas 
○ Como fazer pesquisas online de forma eficaz 

● Use os artigos da Wikipedia sobre a start-up/aplicativo para saber receita, anos de operação, 
tamanho da equipe, etc. (Whatsapp por exemplo) 

● Use Google Trends para entender o interesse em um tópico específico 
● Estude os sites, mídias sociais, blogs, artigos, material de vendas, publicações, propagandas, 

etc dos concorrentes para ter uma ideia mais ampla do seu sucesso e estratégia 
 
Criar: Plano de pesquisa de mercado 
 
Comece a desenvolver seu plano de pesquisa de mercado! Desenvolva o plano com tudo que for 
necessário para elaborar um relatório de pesquisa de mercado robusto. Um relatório assim significa 
um argumento forte no plano de negócios, o que mostra que seu aplicativo é melhor que o resto! Esta 
planilha pode ajudar a desenvolver seu planejamento. 
 
Recursos: 

● Survey Gizmo: Como desenvolver um plano de pesquisa de mercado 
● Entrepreneur: As melhores maneiras de fazer pesquisas de mercado para seu plano de 

negócios  
● Business.com: Como criar um plano de pesquisa de mercado  

 
Atividade para o mentor  
 
Como mentor, você precisa verificar o plano de pesquisa de mercado da sua equipe para ver se ele 
faz sentido e se elas serão capazes de conseguir os dados necessários para criar um relatório de 
mercado. Certifique-se de dar feedbacks construtivos para o planejamento, além de fazer perguntas. 
 
Tópicos a considerar na supervisão do plano: 

● O plano de pesquisa delas é viável?  
● Elas estão coletando dados suficientes?  
● As perguntas são compreensíveis?  
● O cronograma faz sentido? 
● Os componentes de pesquisa delas fortalecem a imagem de sucesso do aplicativo? 
● A pesquisa delas tem chance de ter resultados que informarão as decisões sobre o produto? 
● Elas estão deixando de analisar algum grande concorrente que tenha um aplicativo 

semelhante?  
 
Aplicar 
 
Faça a pesquisa a partir do plano de pesquisa de mercado. Utilize os recursos fornecidos e busque 
outros além desses. Colete informações para formular um argumento contundente sobre como seu 
aplicativo é mais inovador que os outros! 

https://www.youtube.com/watch?v=KovkopcILQ8
http://time.com/3581399/google-search/
http://time.com/3581399/google-search/
https://drive.google.com/file/d/0B3rEYL3DkWfAdUhOS252V3VHM2M/view
https://drive.google.com/file/d/0B3rEYL3DkWfAdUhOS252V3VHM2M/view
https://en.wikipedia.org/wiki/WhatsApp
https://www.google.com/trends/
https://www.google.com/trends/
http://www.inc.com/guides/201105/10-tips-on-how-to-research-your-competition.html
https://docs.google.com/document/d/1Sr0hS56n4B-OD9U_OeXjPsmZoIUZo8gflCq_zgQyWsg/edit
https://www.surveygizmo.com/survey-blog/how-to-develop-a-market-research-plan/
https://www.surveygizmo.com/survey-blog/how-to-develop-a-market-research-plan/
https://www.entrepreneur.com/article/241080
https://www.entrepreneur.com/article/241080
http://www.business.com/market-research/creating-a-market-research-plan/


 

 
Elabore o relatório de pesquisa de mercado para mais tarde anexá-lo ao seu plano de negócio. O 
relatório deve ser curto e conciso, além de fornecer fatos e números que mostram que seu aplicativo 
terá sucesso. Alguns exemplos:  

● http://www.focusgrouptips.com/marketing-research-reports.html 
● http://smallbusiness.chron.com/write-market-research-report-3298.html  
● https://www.demandmetric.com/content/market-research-report  

 
Refletir 
 
Assim que realizar a pesquisa de mercado, dê um passo atrás e pense no que acabou de fazer! Você 
conseguiu fazer uma pesquisa de consumo e análise de concorrência e agora está elaborando um 
relatório de pesquisa de mercado. Pergunte a si mesma: 
 

● Você se sente preparada e entende o mercado em que está entrando? 
● Você vai mudar a forma como desenvolver seu aplicativo? 
● Quais são os pontos fortes e fracos dos seus concorrentes? 
● Quais são seus pontos positivos em comparação a seus concorrentes? O que diferencia 

você? 
 
Recursos adicionais 

● Apanhado básico sobre pesquisa de marketing - https://www.entrepreneur.com/article/217345 
● A abordagem de Steve Blank: Arquétipos e aquisição de clientes - 

http://ed.ted.com/on/lviesZQO  
● Desenvolvimento - https://www.youtube.com/watch?v=KovkopcILQ8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KovkopcILQ8
http://www.focusgrouptips.com/marketing-research-reports.html
http://www.focusgrouptips.com/marketing-research-reports.html
http://smallbusiness.chron.com/write-market-research-report-3298.html
https://www.demandmetric.com/content/market-research-report
https://www.entrepreneur.com/article/217345
https://www.entrepreneur.com/article/217345
http://ed.ted.com/on/lviesZQO
https://www.youtube.com/watch?v=KovkopcILQ8
https://www.youtube.com/watch?v=KovkopcILQ8
https://www.youtube.com/watch?v=KovkopcILQ8

