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O presente resumo apresenta a parte inicial do projeto Construção de uma escala para 

medir usabilidade em aplicativos de Mobile Crowdsensing (MSC), sendo esta primeira para a 

revisão da literatura sobre o tema.  

À medida que o número de usuários de smartphones aumenta rapidamente em todo o 

mundo, grande quantidade de dados é gerada, transferida, agregada e analisada. A ubiquidade dos 

dispositivos móveis e o aumento do tamanho dos dados gerados por sensores e aplicativos levam 

a novos domínios de pesquisa, entre elas as aplicações de Mobile Crowd Sensing (MCS). MCS 

são aplicações onde os participantes ou usuários coletam e compartilham informações com o 

intuito de auxiliar outros usuários na tomada de decisões ou informar sobre os mais diversos 

acontecimentos. A potencialidade do MCS perpassa pela administração pública para criação de 

políticas públicas e cidades inteligentes e na área comercial como políticas de marketing para o 

varejo. O presente trabalho faz uma revisão da literatura sobre as aplicações do MCS aplicado à 

gestão, procurando evidenciar oportunidades e entendimento neste campo. Foram encontrados e 

analisados 40 artigos e as mais diversas aplicações foram encontradas e discutidas, entre elas 

monitoramento ambiental, planejamento de transportes, cidades inteligentes, serviços de saúde, 

sistemas de recomendação para varejo eletrônico, entre outros. As potencialidades deste mercado 

tanto para criação de cidades inteligentes e maior eficácia em marketing direcionado para o 

varejo eletrônico são evidenciados.   

Quanto aos procedimentos metodológicos, o trabalho se caracteriza quanto aos fins como 

exploratório, por se valer de uma busca por organizar conhecimentos acerca das aplicações de 

Mobile Crowdsensing (MCS). Quanto aos meios, é uma pesquisa bibliográfica de estudos 

realizados sobre sistemas de medição de desempenho, publicados no período de 2011 até 2016. O 

método de pesquisa utilizado para realizar o levantamento bibliográfico é apresentado na Figura 

1. No primeiro estágio, foram selecionadas as fontes iniciais em periódicos. Nesta etapa, realizou-

se o levantamento no portal de periódicos da CAPES (http://www.periodicos.capes.gov.br/) das 

publicações relacionadas às áreas de Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Sociais, Engenharias e 

Multidisciplinar. Foram pesquisadas 11 bases de dados: ACM, CAPES, EBSCOHOST, Emerald, 

ProQuest, Scielo, Scopus, SPELL, SPRINGER, GALE, Web of Science. No segundo estágio, 

para a seleção das referências, focou-se na busca por documentos que continham as seguintes 

palavras-chave no título e/ou no resumo: “crowd sensing” OR “crowdsensing” OR “crowd-

sensing”. A partir daí, foram analisados os títulos e os resumos dos artigos encontrados, 

selecionando-se os que apresentaram relevância para os objetivos do trabalho. O terceiro estágio 

– seleção de novos documentos – foi utilizado com o intuito de identificar, nas referências 
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bibliográficas dos artigos encontrados no estágio 2, as mais citadas, com o objetivo de inserí-las 

na classificação.  

Após este processo, foram identificadas, como relevantes ao tema, 40 abordagens. A 

partir deste levantamento, foi desenvolvida uma classificação baseada nos seguintes critérios: 

Aplicação (onde é feito o estudo ou a proposta); Infraestrutura (qual sistema utilizado); tipo de 

abordagem (se teórica ou prática); país de aplicação; integralidade (referente à incentivo e ou 

desenvolvimento e incentivo); Gestão dos dados (o que é feito com os dados).  

Como resultado, o estudo identificou as aplicações do Mobile Crowdsensing (MCS) para 

a gestão, com a finalidade de encontrar as tendências de estudos e as lacunas a serem exploradas 

neste campo. Como potencialidade pode-se destacar a utilização da internet das coisas (IoT) o 

que já vinha sendo destacado por Ganti et al (2011). No ponto de vista comercial, a IoT tende a 

representar um ganho significativo em termos de aplicação, juntamente com os sistemas de 

recomendação para varejo e serviços online o que vem crescendo na literatura. Entretanto, a 

revisão mostrou que a maior parte das aplicações está voltada para o desenvolvimento de cidades 

inteligentes e sensoriamento urbano, sendo de qualquer forma um grande potencial gerencial para 

governos e empresas interessadas em serviços e/ou produtos nesta área. Com o recente aumento 

do MCS, a percepção da dinâmica urbana tornou-se possível e tem recebido mais atenção de 

grandes empresas, sociedades e de pesquisa acadêmica. 

O levantamento destacou ainda aplicações no monitoramento do meio ambiente, a 

natureza participativa e móvel do MCS fornece uma nova maneira de monitorar o meio ambiente, 

como a preservação da natureza e a medição da poluição.  Planejamento de transporte e tráfego, 

dados de crowdsensing em áreas urbanas podem ser usados para previsão de trânsito, projeto de 

sistemas de transporte público, planejamento de viagens, entre outros. A consciência da 

localização do usuário suporta muitas aplicações móveis individuais e emergentes, incluindo 

pesquisa de localização, publicidade baseada em localização (disseminação de cupons eletrônicos 

em um mercado), posicionamento interno, e assim por diante. Com base na riqueza de dados 

coletados dos sistemas MCS, uma série de técnicas e serviços de recomendação social móvel 

podem ser habilitadas, incluindo recomendação de lugar/amigo, planejamento de itinerário e 

sugestão de serviço/atividade. Cuidados com saúde também figuram com ampla aplicação do 

MCS, podendo auxiliar em serviços que atendam às necessidades criadas a partir do 

envelhecimento da sociedade, trazendo desafios cada vez maior. Assim, com base na riqueza de 

dados coletados dos sistemas MCS, uma série de serviços de monitoramento e gerenciamento de 

saúde podem ser habilitados. 

O MCSC tem potencial para aprimorar ou criar inúmeras áreas de aplicação, como 

monitoramento do meio ambiente, transporte inteligente, detecção urbana, recomendação social 

móvel, e assim por diante. De uma forma geral, os estudos têm destacado que fatores éticos, 

como a segurança dos dados e a privacidade dos usuários, devem ser os blocos de construção 

fundamentais para o MCS. Com isso, o sucesso do MCS depende do uso do conhecimento 

multidisciplinar, incluindo ciências sociais, ciências cognitivas, economia, ciência da computação 

e assim por diante. Isso deve ser considerado no projeto de técnicas e sistemas MCS (GUO et al 

2015). 

 

 

  


