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RESUMO 
 
 

Os smartphones, sua conectividade e recursos são dispositivos indispensáveis na rotina de 
qualquer pessoa. Sendo assim, o presente projeto foi desenvolvido com objetivo de utilizar a 
tecnologia voltada à mobilidade para aumentar a segurança e facilitar a administração das 
finanças pessoais dos usuários dessa tecnologia. Para que isso ocorresse, foi feito um estudo 
de caso sobre todas as ferramentas necessárias para o desenvolvimento de aplicativos móveis 
para esse fim, das necessidades e maneiras de administração de finanças, e tudo o que seria 
viável para tornar o aplicativo simples e completo. Foram feitas pesquisas sobre o manuseio 
das ferramentas para a programação e a criação do banco de dados, o estudo dos cálculos 
que seriam aplicados, até se tornar possível o início do desenvolvimento do aplicativo. As 
ferramentas utilizadas foram Eclipse, que é uma plataforma de desenvolvimento de softwares 
para computadores e aplicativos para Android em linguagem Java, que oferece, juntamente 
com o Android SDK, um kit de desenvolvimento de aplicativos que auxilia a programação, a 
interface e o banco de dados, sendo esse manuseado dentro do programa. As telas do app são 
formadas pelo TableLayout, que corresponde a um formato de layout que permite distribuir de 
forma organizada os componentes visuais, permitindo aos usuários visualizar seus ganhos e 
gastos. A tela inicial do app consiste em um layout de login e outro para cadastro, este que 
desaparece quando já existe um usuário cadastrado. Ao clicar no botão de cadastro, o usuário 
é redirecionado a uma tela na qual são inseridos dados para a criação de sua conta, podendo, 
assim, abrir a tela principal do aplicativo. O código que torna essa função possível é feito da 
seguinte maneira: depois de criado o layout, é exibido um botão que, ao ser clicado, seleciona 
os dados inseridos e executa o método onCadastrar, que confere as caixas de editText, abre o 
banco de dados e confere o preenchimento dos campos obrigatórios, no caso o login e a 
senha, para então criar o usuário. O layout principal oferece um ListView que apresenta uma 
listagem de todos os movimentos inseridos no programa, com base no que foi inserido no 
banco de dados e em um menu que permite inserir movimentos, escolher a forma de consulta 
de movimento e todas as áreas de movimentação. O cadastro de movimento é feito em uma 
tela na qual são inseridos nome, valor e data no componente editText e é definido o tipo, 
sendo, gasto ou ganho, no componente radioButton. Em seguida, ao clicar no botão Inserir é 
executado o método que envia os dados para o banco de dados. O movimento é inserido por 
um código, que, primeiramente, exibe a tela para inserir os dados, cria o botão inserir que 
cadastra o movimento, executando o código definido ao botão inserir, enviando os dados 
inseridos a classe banco_mov, responsável por criar o movimento através do banco SQLite. A 
opção consulta por tipo mostra os movimentos separados por ganhos e gastos, que são 
exibidos ao clicar nos botões correspondentes. Também é possível realizar consultas por 
data.O aplicativo pode ser utilizado por qualquer pessoa, podendo, então, registrar todas as 
entradas e saídas de dinheiro, contas a pagar entre outras utilidades, apenas efetuando a 
instalação em seu smartphone. 


