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Povos e comunidades tradicionais necessitam de

mecanismos de interação com clientes interessados em adquirir

seus produtos agroecológicos. A falta de comunicação entre

produtor e comprador impacta no desempenho financeiro do

primeiro, que perde volume de vendas, e do segundo, que adquire

produtos de qualidade inferior (LOPES, 2016).

Este trabalho tem como objetivo avaliar aplicativos móveis

para a comercialização de produtos de origem agroecológica,

ênfase na produção de povos tradicionais, e outros grupos sociais

vulneráveis na Amazônia ocidental.
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Busca-se a exposição dos produtos agroecológicos, para a

divulgação de interesses dos possíveis compradores. As funcionalidades

desta tecnologia estão apoiadas no cadastramento de dados sobre os

produtos ofertados pelos produtores e nas informações das necessidades

de produtos demandados pelos compradores.

O governo nacional oferece apoio à agricultura familiar, dentre eles o

Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de

Alimentação Escolar (PNAE). As prefeituras recebem verba para a

aquisição de produtos advindos de povos e comunidades tradicionais

(quilombolas, mulheres das águas e das florestas, extrativistas,

ribeirinhos, mulheres das águas e das florestas, jovens rurais, indígenas,

agricultores familiares). Porém há sobra de recursos, pois os governos

não encontram a quantidade demandada, e há outros clientes: o varejo e

restaurantes orgânicos que sofrem com a falta de oferta de produtos com

baixo teor químico. Por outro lado há os produtores, que reduzem suas

produções pelo fato de não terem acesso aos clientes, dessa forma não

conseguindo efetuar a venda de todo o material produzido (LOYOLA &

FONSECA, 2015).

PÚBLICO

A pesquisa, a extensão e a transferência de tecnologias geradas

serão realizadas nos Territórios, o Rural Vale do Guaporé-RO (TRVG) e

o da Cidadania Rio Machado-RO (TCRM), situados no estado de

Rondônia. A população do TRVG corresponde a 73.060 habitantes

distribuídos em quatro municípios. A área territorial é de

aproximadamente 27.180,68 Km2. O Índice de Desenvolvimento

Humano Municipal (IDHM) varia de 0,598 (baixo) a 0,646 (médio). A

porcentagem (%) de pessoas vulneráveis à pobreza varia de 49,18% a

75,42% .

O TCRM está no Norte, em Rondônia. Sua população é de 184.467

habitantes distribuídos em 7 municípios. A área territorial é de 19.045,86

Km2. O Índice IDHM varia de 0,617 (baixo) a 0,718 9 (médio). A % de

pessoas vulneráveis à pobreza vai de 51,18% a 79,86%

Eixo 1: Comercialização.

a) Objetivo específico: expandir a comercialização de produtos de

base agroecológica no TCRM e no TRVG, tendo como público

prioritário agricultores (as) familiares e assentados (as) da reforma

agrária, povos e comunidades tradicionais e suas organizações

econômicas, micro e pequenos empreendimentos rurais,

cooperativas e associações, considerando também os da agricultura

urbana e da periurbana.

Eixo 2: Conhecimento.

b) Objetivo específico: desenvolver a construção e a socialização de

conhecimentos em Agroecologia e sistemas orgânicos de produção,

por meio da valorização da cultura local e intercâmbio de

conhecimentos e da internalização da perspectiva agroecológica nas

instituições e ambientes de ensino, pesquisa e extensão nos

Territórios TRVG e TCRM.

Eixo 3: Consumo.

c) Objetivo específico: aperfeiçoar o consumo dos produtos

orgânicos e de base agroecológica e da sociobiodiversidade nos

mercados locais, regionais, nacional, internacional e nas compras

públicas PAA e PNAE.

Eixo 4: Sociobiodiversidade.

d) Objetivo específico: promover o reconhecimento da identidade

sociocultural, o aprimoramento da organização social e a garantia

dos direitos de povos indígenas, povos e comunidades tradicionais e

agricultores(as) familiares.

O método de desenvolvimento do software, na primeira etapa,

compreende a definição do problema de design e a definição dos

perfis de usuários. No desenvolvimento do aplicativo Agroecologia,

esta etapa será realizada pelo curso de graduação de Análise e

Desenvolvimento de Sistemas do IFRO. Nesta primeira etapa, serão

definidos os perfis de usuários do aplicativo (ROMANI et al., 2015);

(VARGAS, 2016).


