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Atualmente, a tecnologia tem avançado e vem facilitando a comunicação entre as 

pessoas no mundo. Os aplicativos vêm modernizando a vida das pessoas, 

entretanto, existe uma parte delas que não tem esse privilégio. Segundo o último 

Censo do IBGE, em todo o Brasil são aproximadamente 35 milhões de pessoas 

vivendo com algum tipo de deficiência visual. As pessoas que possuem alguma 

deficiência visual têm dificuldades de usar os aplicativos disponíveis devido à falta 

de acessibilidade do mesmo. Nos restaurantes e lanchonetes da região 

metropolitana do estado do Rio Grande do Norte, já possuem aplicativos de 

delivery de comida, porém, o interior do estado também necessita desse recurso, 

uma vez que o deficiente visual tem dificuldade em fazer um pedido porque os 

cardápios não são em braile. Diante deste cenário, o Seridó Food terá inclusão de 

funcionalidades que ajudarão as pessoas que tem alguma deficiência visual, 

facilitando a escolha de uma das empresas cadastradas e através do cardápio 

fazer o seu pedido. Com o app, a inclusão do deficiente visual no holl de seus 

cliente facilitaria, pois o dono da empresa poderia incluir seu cardápio para essas 

pessoas conhecerem seus produtos e poderem ver clientes mais satisfeitos em 

saber que pensaram neles. No modo de acessibilidade, o comando de voz do 

Smartphone é ativado e através disso a pessoa faz o seu pedido. Nessa pesquisa 

optamos por usar o Android Studio por uma IDE para programação em dispositivo 

móvel. Será utilizado linguagens consolidadas para programação de Scripts 

inseridos em Hipertexto convencional (como JavaScript) e/ou com suporte gráfico 

(Java). Para podermos fazer que o aplicativo tenha funcionalidade, precisaremos 

também usufruir do Banco de Dados ( SQLite ) para o armazenamento de todas 

mailto:edinaldacrist@hotmail.com
mailto:edinaldacrist@hotmail.com
mailto:josepe98@hotmail.com
mailto:marcosfreire@gmail.com
mailto:luiisaallves2011@gmail.com
mailto:luiisaallves2011@gmail.com
mailto:cunha@gmail.com


as informações.
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