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EconoApp - Um aplicativo de controle de gastos e preços.
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Resumo: 
EconoApp - Um aplicativo de controle de gastos e preços. O Brasil atualmente esta passando por uma
grave crise econômica, no qual as pessoas estão procurando formas criativas para contorná-la. Como o
preço dos alimentos é um dos fatores que mais contribui para o aumento da inflação, os consumidores têm
na pesquisa sua principal arma no combate a inflação. Uma pesquisa de preço exige disponibilidade de
tempo, o que torna inviável executá-la em diversos estabelecimentos, pois o gasto de combustível não
compensaria o valor economizado. Existem vários aplicativos que se propõe a comparar preços, mas a
maioria é limitado em nível de recursos e se restringe a apenas estabelecimentos cadastrados pertencentes
a grandes redes e geralmente localizados nas capitais, fato este que exclui uma grande fatia da população
de usufruir os referidos aplicativos. Neste cenário, propomos um aplicativo em plataforma móvel para
controle de gastos nos supermercados, focado na classe C e D. A ideia inicial deste aplicativo foi
apresentada na MOEXP de 2014, naquela época este aplicativo era apenas uma ideia, hoje a ideia está
mais madura e o aplicativo já tomou forma em um protótipo funcional, que visando suprir as deficiências
existentes nos outros aplicativos do gênero, oferece não somente um comparador e buscador de preços,
mas um controle efetivo de gastos focado na dona de casa que vai ao supermercado com seu dinheiro
contado. O armazenamento do histórico de compras trará a mesma uma noção real de seus gastos,
contribuindo para o controle do orçamento doméstico, já no viés colaborativo os preços cadastrados
poderão ser compartilhados de forma simples não sendo necessário o cadastro do supermercado. O
aplicativo foi desenvolvido com o framework Cordova e IDE de desenvolvimento Intel XDK, pois através
destas ferramentas é possível o desenvolvimento em tecnologia web e multiplataforma. Logo, esperamos
que este aplicativo auxilie consumidores e contribua com pesquisa e comparativos de preços de produtos.
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