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RESUMO 

 

No documento que se segue, serão descritos as pesquisas, planejamentos e 

apontamentos referentes ao abandono, carência e maus tratos de animais, em prol 

do desenvolvimento de um projeto voltado a adoção de animais no Brasil. Sendo o 

país com a terceira maior população de animais domésticos do mundo, o Brasil 

enfrenta uma triste realidade ligada aos altos números de animais sem lar, estes 

animais carentes que frequentemente são vítimas de maus-tratos, doenças e fome. 

No intuito da minimização desta triste realidade, órgãos e instituições providenciam 

lar temporário no intuito de achar um dono para estes animais. Porém enfrentam uma 

realidade de carência em relação a divulgação. Tendo isto em vista foi idealizado o 

Laikare, uma plataforma que atende a ONGs, distribuidores de artigos e o público 

interessado na causa da adoção animal, fornecendo a divulgação de animais sem lar 

e produtos variados do mercado pet. 
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ABSTRACT 

 

In the document that follows, the research, planning and notes referring to the 

abandonment, shortage and mistreatment of animals will be described, in favor of the 

development of a project aimed at the adoption of animals in Brazil. As the country 

with the third largest population of domestic animals in the world, Brazil faces a sad 

reality linked to the high numbers of homeless animals, these needy animals that are 

often victims of abuse, disease and hunger. In order to minimize this sad reality, 

agencies and institutions provide a temporary home in order to find an owner for these 

animals. However, they face a lack of reality in relation to disclosure. With this in mind, 

Laikare was created, a platform that serves NGOs, article distributors and the public 

interested in the cause of animal adoption, providing the dissemination of homeless 

animals and various products in the pet market. 

Key words: adoption; ong; animals; abandonment; disclosure.
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1. INTRODUÇÃO 

Com base em levantamentos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), a associação Brasileira da Industria de Produtos para Animais de Estimação 

(Abinpet) constatou que o Brasil é o país com a terceira maior população animal do 

mundo, são 132,4 milhões de animais domésticos, perdendo apenas para a China 

(417 milhões) e Estados Unidos (232 milhões). Paralelo a isto, há uma realidade 

assustadora de animais abandonados. Em 2013 a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) registrou que existem mais de 30 milhões de animais sem lar no Brasil (entre 

cães e gatos) fora os que já nasceram na rua. 

Este quadro, porém, deve ser bem pior atualmente, se considerado o número de 

animais que continuam perambulando pelas vias públicas. Em meio a essa triste 

realidade existem ONGs e órgãos estatais tais como Centros de Controles de 

Zoonoses e a Secretaria de Saúde e Proteção ao Animal Doméstico que lutam para 

fazer a diferença com a utilização de centros de resgate e abrigos. Porém devido ao 

alto número de animais em situação de rua é impossível dar conta de proteger e 

abrigar todos, e por conta disso existem campanhas de doações de animais feitas por 

estas mesmas instituições.  

Nossa sede não tem espaço suficiente para eles. São muitos animais, com 
diversos tipos de problemas. Como não temos um abrigo próprio, criamos a 
ideia do lar temporário para que a própria população nos ajude a cuidar desse 
animal até que ele seja encaminhado para a adoção (BRITTO, 2013). 

Estas campanhas ajudam na procura de um lar para animais que foram resgatados 

de situações de abandono e dos que já nasceram sem lar. 

Porém no Brasil, a adoção de animais não possui muita visibilidade e muito menos 

divulgação. Esta falta de propaganda se reflete no incentivo à procura da adoção. Por 

se tratar do meio de comunicação mais acessível hoje em dia, a internet se mostra 

como um ótimo lugar para divulgações, sejam em rede sociais, sites, aplicativos e etc. 

E este pensamento deu origem a ideia desde projeto, que se trata de um site para 

auxiliar na busca de um lar a animais carentes. 

 

 



7 
 

 
 

Uma alternativa para conscientizar as pessoas e as incluírem no processo de 
adoção, é utilizar mecanismos digitais. Embora sejam escassas publicações 
científicas que se utilizaram de recursos na web para incentivar a adoção de 
animais, a campanha "Adotar é tudo bom”, executada pela marca Pedigree®, 
que empregou a internet como principal meio de divulgação, promoveu a 
adoção de 43 mil cães segundo dados publicados em seu site oficial 
(Carpanezi et al., 2016). 

1.1. ANÁLISE DE MERCADO 

A adoção de animais vem se tornado tendência entre os brasileiros nos últimos 

tempos. Isso é um dado retirado da pesquisa feita pelo Instituto H2R, a pedido da 

Comissão de Animais de Companhia (COMAC) que teve como objetivo identificar a 

presença de cães e gatos nas casas dos Brasileiros e analisar o comportamento dos 

tutores. A pesquisa teve o envolvimento de 1.509 pessoas tendo a adoção de animais 

como um dado expressivo. Dos 33% que adotaram um cão, 17% encontraram o 

animal abandonado, 9% participaram de feiras de adoção, 5% adotaram de 

conhecidos e 2% tiveram contato com ONGs. E dos 59% que adotaram um gato, 44% 

resgataram um felino abandonado, 9% participaram de feiras de adoção, 3% 

adotaram de conhecidos e outros 3% adotaram o animal em ONGs. 

Mas por outro lado, existe uma triste realidade no crescente número de 

abandonos de animais, tal irresponsabilidade ocorre por diversos motivos, sejam eles 

a desinformação, desinteresse ou falta de recursos. 

Os principais motivos de abandono de cachorros e gatos foram: ninhadas 
inesperadas (14%), mudança de casa (13,7%), fatores econômicos (13,2%), 
perda de interesse pelo animal (11,2%) e comportamento problemático do 
animal de estimação (11%) justificados na tabela 1. Entre os motivos menos 
frequentes temos: fim da temporada de caça (10,2%), alergia de algum 
membro da família (7,7%), nascimento de um filho (6,4%), internamento ou 
morte do proprietário (3,5%), férias (2,6%) ou o medo de pegar toxoplasmose 
durante a gravidez (2,4%) (Ouriques, 2018). 

Muito dos animais abandonados estão debilitados, com pulgas, carrapatos, 

verminoses e anemia, raramente os animais abandonados são castrados o que 

impacta diretamente no crescente número de animais abandonados em centros 

urbanos. Com o início da pandemia de coronavírus este cenário só piorou, a 

Associação Protetora dos Animais do Distrito Federal (ProAnima) registrou que nos 

primeiros três meses de isolamento houve um crescimento de 60% na quantidade de 

pessoas interessadas em se desfazer dos seus próprios animais. Isto pode ocorrer 

por conta do novo ritmo adotado nas casas, com mais pessoas isoladas o ambiente 
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que outrora era tranquilo passou a ser movimentado, e esta mudança afeta 

diretamente os animais, que passam adotar um comportamento de estresse. Outro 

motivo para ser levado em conta é a desinformação, foram propagadas muitas 

notícias que vincularam o surgimento do novo coronavírus a animais, e por medo de 

serem infectadas, as pessoas acabaram por abandonar seus animais domésticos por 

achar que eles poderiam vir a transmitir a doença. 

“Ao tratar de um vírus pouco conhecido e que até o momento não há relatos 
de casos acometendo animais domésticos, o recomendado para pessoas que 
testarem positivo para a doença é que mantenham distanciamento de seus 
animais, tendo em vista a possibilidade de o vírus sofrer mutações e passar 
a acometer diferentes espécies.” (WSAVA, 2020). 

Adotar um animal não só é uma atitude de amor como também de civismo, em 

vista que a diminuição de animais em situação de rua impacta diretamente na redução 

do risco de surgimento de doenças maléficas a seres humanos. Os animais na rua 

estão vulneráveis a diversos riscos de vida, com a adoção você estará garantindo a 

oportunidade de sobrevivência e felicidade de uma vida, além de não financiar o 

sofrimento no mercado de pets, onde os criadores (donos das “fabricas” de filhotes) 

exploram os animais de raça forçando que eles se reproduzam incessantemente para 

a comercialização de filhotes.  

“O abandono de cães e gatos, por exemplo, tem aumentado a população de 
animais vivendo nas ruas, e, portanto, tornando-se um grande problema de 
saúde pública e de bem-estar para estes animais, gerando riscos como 
agressões, acidentes de trânsito, poluição ambiental, transmissão de 
zoonoses, entre outros”. (GARCIA, 2014). 

Hoje no Brasil, não faltam opções de órgãos ou instituições que realizam 

adoções de animais. Temos opções tanto estatais como Centros de Controles de 

Zoonoses (CCZ), órgão pertencente a fundação Municipal da Saúde e a Secretaria de 

Saúde e Proteção ao animal doméstico (COSAP), órgão pertencente ao Centro 

Municipal de Adoção de Cães e Gatos (CMACG). Já em questão da adoção não 

vinculada ao estado, temos as ONGs de proteção aos animais, que trabalham 

voluntariamente com o resgate, cuidados e processo de adoção. 

Os métodos de adoção variam dependendo de qual órgão ou instituição você 

opta recorrer, como por exemplo: Para adotar em Centros de Controle de Zoonoses é 
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necessário ser maior de idade, portando um documento de identidade e se 

responsabilizar formalmente pela vida do animal. Vale lembrar que animais retirados 

de Centros de Controles de Zoonoses requerem uma atenção a mais, pois nos CCZ’s 

eles não recebem tratamento veterinário, este órgão não cuida de animais, e sim 

doenças que eles podem vir a transmitir como: Leptospirose, doença de chagas, febre 

de maculosa, raiva, dengue e etc. Já na Secretaria de Saúde e Proteção ao animal 

doméstico em São Paulo, é necessário apresentar a documentação do tutor (RG e 

CPF), comprovante de residência recente (Dos últimos três meses) e efetuar o 

pagamento de uma taxa de R$26,50. É preciso levar uma coleira no caso dos cães 

ou caixa de transporte no caso de gatos.  

 As ONGs trabalham voluntariamente na proteção e no cuidado de animais 

resgatados. O seu processo de adoção se difere do de CCZ’s e da COSAP, pois é 

feito mediante a uma entrevista, e dependendo da ONG até visitas, como a ONG 

brasiliense “Toca Segura”, que analisa elementos como o porquê do interesse do tutor 

de realizar a adoção; se você tem outro animal (Se sim, quantos); se todos os 

moradores de sua residência estão cientes e aprovam a chegada de um novo animal; 

onde o animal ficara na residência; qual vinculo você estabelecerá com este animal, 

tal como: Um guardião para seus patrimônios; um companheiro; para seus filhos e 

etc. Se trata de um processo mais “extenso”, porém necessário para manter a 

segurança e a saúde do animal. O questionário e as requisições podem variar 

dependendo de qual ONG você optar, mas em suma seguem este padrão. 

“Geralmente, o processo de adoção, realizado pelas ONGs, é bem rígido e rigoroso, 

mas vem dando certo, pois ajuda a conscientizar ainda mais a população. Mesmo 

assim há dados de abandonos” (Pastori & Matos, 2015). 

 A constituição brasileira se atenta com os animais desde 1934, quando Getúlio 

Vargas promulgou o Decreto Lei 24.645/34, que decreta medidas adversas aos maus 

tratos de animais. Hoje em dia temos uma farta legislação que defende animais a nível 

internacional, federal e municipal. O que resta é que essa legislação seja realmente 

cumprida, o que depende unicamente de nós. 

 Até então a nossa principal lei que protegia os animais era Lei Federal 9.605/98, 

conhecida como lei dos crimes ambientais: 
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Praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos 

ou domesticados, nativos ou exóticos terá a punição de 3 meses a 1 ano de prisão e 

multa, aumentada de 1/6 a 1/3 se ocorrer a morte do animal.  

Porém está lei vinha sendo objeto de muitas críticas devido à brandura das 

penas ali previstas, que o classificavam, em qualquer caso, como infração de menor 

potencial ofensivo. 

Foi então aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pelo presidente da 

República, Jair Messias Bolsonaro, a lei federal nº 14.064/20 de 30 de setembro de 

2020, que prevê a pena de detenção de até cinco anos para crimes de maus-tratos a 

animais.  

São considerados de maus-tratos a animais ações como, não dar água e comida 

diariamente; manter preso em corrente; manter em local sujo e pequeno demais para 

que o animal possa andar ou correr; deixar sem ventilação ou luz solar e desprotegido 

do vento, sol ou chuva; negar assistência veterinária a animal doente ou ferido; obrigar 

a trabalho excessivo ou superior a sua forca; abandonar; ferir; envenenar; utilizar para 

rinha ou similares; vivissecção; caça; tráfico de animais silvestres; rodeios; extermínio 

de raças e preconceitos contra animais e comercio de peles. 

O projeto tem como objetivo a construção de uma plataforma que dê suporte a 

adoção de animais online, servindo de intermédio entre ONGs e seus usuários, assim 

permitindo a interação entre ambos. Além de possibilitar a compra de produtos, que 

seriam disponibilizados pela parceria da plataforma com distribuidores. Com isso em 

mente foram pesquisadas outras plataformas que possuem o mesmo ou um objetivo 

análogo ao que idealizamos. 

Adote um Gatinho 

<www.adoteumgatinho.org.br/>  

 Adote um Gatinho foi o primeiro site a ser analisado, o Google o coloca como 

um dos primeiros resultados, por ser tratar de uma das principais plataformas do ramo. 

Se trata de um site de uma ONG que trabalha apenas com a adoção de felinos. O site 

possui uma interface simples, porém agradável. Boa disponibilidade de conteúdos e 

estruturação excepcional. Entretanto o site tem problemas com responsividade tanto 

em sua versão mobile quanto na de desktop, podendo cortar alguns conteúdos 
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dependendo da resolução do monitor do usuário. Além disso, seu visual é 

consideravelmente pesado, trazendo alguns problemas de lentidão em dispositivos 

menos potentes.  

 Amigo Não se Compra 

<www.amigonaosecompra.com.br>  

 Amigo Não se Compra foi o segundo site analisado, esta plataforma é a que se 

assemelha mais com o projeto desse trabalho de conclusão de curso, pois neste estão 

cadastrados animais de diversas ONGs diferentes, não sendo limitada a apenas um 

lugar. Assim como o anterior, este site possui uma interface simples, porém não deixa 

a desejar no visual, contando com uma ótima escolha de cores e imagens. Porém 

grande parte da beleza do site se restringe apenas para a homepage, pois fora dela o 

site adota uma personalidade de blog 

Adote um Focinho 

<www.adoteumfocinho.com.br>  

 Adote um Focinho foi o terceiro site analisado, se trata de uma plataforma que 

tem como fim contribuir para a adoção de cachorros de uma mesma ONG. O visual 

do site é ultrapassado, com cores sem vida e pouco chamativas, e uma organização 

insatisfatória em relação ao tamanho das fontes e de imagens, além de possuir um 

layout bagunçado e nada convidativo. 

1.2. PROBLEMA 

Como auxiliar na causa de adoção de animais, reduzindo assim a situação de 

abandono? 

1.3. JUSTIFICATIVA 

Com o início das medidas de distanciamento social da pandemia de 

coronavírus, o sentimento de solidão desencadeou um aumento no número de 

adoções de animais. “ONGs e protetores dos animais afirmam que a procura por 

adoção de cães e gatos teve um aumento de até 50% no período de quarentena”. 

(G1, 2020). 

Passado um ano, a pandemia vive seu pior momento no Brasil, pois além de 

estarmos enfrentando uma crise sanitária, vivemos uma crise social e econômica.  O 
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auxílio emergencial acabou, o desemprego aumentou e muitos dos animais que 

outrora ganharam um lar, foram devolvidos ou abandonados. 

“A quarentena, que obrigou a população a ficar meses em casa, estreitou a 
relação entre os tutores e os animais de estimação, mas muita gente que 
adotou, por impulso abandonou cães e gatos em abrigos durante a pandemia. 
” (DUARTE, 2021)  

Para a realização de uma adoção responsável, é necessário estabelecer 

ponderações e planejamentos, tendo em vista que a adoção não se trata de uma 

atitude momentânea e muito menos caridade. Movidos por impulso e conveniência de 

uma situação atípica, foram gerados prejuízos para tutores, e sobretudo para os pets 

adotados. Tendo isto em conta, é possível notar que a divulgação e a viabilização da 

adoção neste momento se mostram como de extrema importância. “Essas referências 

ilustram uma desvalorização do animal, tradicionalmente   enraizada na sociedade 

humana, que traz à tona uma série de consequências, como tutores irresponsáveis e 

negligentes, abandonos e maus-tratos”. (MOLENTO, 2007) 

Em uma pesquisa realizada através da plataforma Google Forms, que teve 

início no dia vinte e oito de maio de dois mil e vinte e um, tendo seus resultados 

contabilizados no dia dezessete de junho do mesmo ano, com o intuito da obtenção 

de dados para este trabalho, foi constatado que 74,2% de 31 pessoas entrevistadas 

tem animais atualmente e que 9,7% deste mesmo grupo não tem animais, mas que 

tem vontade de ter. Em uma situação onde fosse possível adotar um animal, 48,4% 

dos entrevistados disseram que com certeza adotariam, 22,6% disseram que 

provavelmente adotariam e 29% disseram que a chance seria nula ou pouco provável.   

Durante a pesquisa foi identificado que entre os entrevistados a adoção se 

mostra popular, sendo que 74,2% dos donos de pet tiveram seus animais oriundos de 

adoção, já 9,7% compraram e 16,1% nunca tiveram um animal. Em relação obtenção 

de um animal, 80,6% têm a preferência em recorrer à adoção, 3,2% preferem comprar 

e 16,1% não sabem qual método preferem.  

Com as pesquisas é possível notar que, a ideia de uma plataforma que 

possibilite o contato direto entre ONGs e possíveis adotantes é bem-vinda, pois a 

maioria das pessoas opta pela adoção de animais e a veem como algo importante 

para a sociedade. E tendo a possibilidade do acesso a uma lista de animais possíveis 
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de adoção através da internet, haveria um aumento nos números de adoções pois 

facilitaria a vida daqueles que já tem o desejo de adotar um animal ou dos olhares 

curiosos que podem vir a se tornar adotantes.   

1.4. HIPÓTESE 

A criação de uma plataforma que de incentivo e acessibilidade à adoção de 

animais aumenta a propensão de pessoas virarem adotantes além de auxiliar 

pequenos distribuidores a disponibilizar seus produtos e terem visibilidade e maior 

número de vendas. 

1.5. OBJETIVO GERAL 

Permitir que o público tenha contato com ONGs e distribuidoras de produtos, em 

um ambiente online que os de acesso a informações sobre adoção de animais, 

auxiliando na acessibilidade a estes conteúdos e na propagação do mesmo pela 

internet.  

1.5.1. OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Criar uma plataforma que possibilite o público descobrir, se comunicar e ajudar 

ONGs de animais.  

 Por meio do site divulgar e estimular a adoção de animais. 

 Possibilitar que distribuidores anunciem seus produtos, de forma que em um 

único lugar o público tenha acesso a uma vasta gama de artigos para animais. 
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2. METODOLOGIA 

A idealização de uma plataforma voltada ao contato do público com diversas 

ONGs, que servisse como meio de divulgação para adoções em prol da vida animal, 

além de disponibilizar a compra de produtos para os mesmos, surgiu após os 

membros do grupo se depararem com o crescente número de animais abandonados 

durante a pandemia de coronavírus no Brasil. Realizada a pesquisa de mercado, foi 

notado que grande parte dos sites existentes com objetivos análogos a plataforma 

idealizada, se limitam a apenas uma ONG, esta que normalmente é a dona do site.  

O estudo de leis, notícias e ONGs voltadas a animais foi o primeiro passo tomado 

para a compreensão deste setor no Brasil, e através disso foram traçados objetivos e 

metas para o desenvolvimento do projeto. 

2.1. ANÁLISE DE REQUISITOS 

Esta etapa se mostra como de extrema importância, pois é nela que requisitos 

necessários para a realização do projeto são mapeados e pontuados. A análise de 

requisitos se trata do conjunto de necessidades da plataforma para que a mesma se 

adeque ao mercado e a demanda do público.  

2.1.1.  REQUISITOS FUNCIONAIS 

Tabela de Requisitos Funcionais. 

Autor: Kauã Barbosa do 

Nascimento 

 Data de Atualização: 

30/08/2021 

Nome Código Descrição 

Cadastro de Informações RF01 Cadastrar informações sobre 
o usuário. 

Painel de Controle RF02 Ferramenta de administração 
para cadastro de ONGs e 
fornecedores de produtos. 

Cadastro de animais RF03 Onde será cadastrado nome 
do animal, descrição e análise 
comportamental feita pela 
ONG. 

Cadastro de produtos RF04 Recurso disponível para 
fornecedores adicionarem 
seus produtos.  

Home RF05 Página inicial em formato de 
vitrine que exibe alguns dos 
produtos e animais 
disponíveis para adoção. 
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Avaliação RF06 Permite que o usuário avalie 
fornecedores de produtos. 

Denuncia RF07 O usuário poderá reportar 
atitudes inadequadas dos 
fornecedores de produtos. 

Doações RF08 A possibilidade de usuários 
doarem dinheiro para ONGs. 

Tabela 1 - Requisitos Funcionais 

2.1.2. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS 

Tabela de Requisitos Não Funcionais. 

Autor: Kauã Barbosa do 

Nascimento 

 Data de Atualização: 

30/08/2021 

Nome Código Descrição 

Conexão RNF01 Velocidade de conexão 
mínima de um megabyte 
recomendada para acessar 

Plataforma RNF02 Recomendado o uso de 
desktop para melhor 
visualização do site. 

Navegador RNF02 Navegadores atuais com 
suporte para HTML5 e CSS3 

Tabela 2 - Requisitos não Funcionais 

2.2. MODELO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 

Desenvolvido pela Toyota na década de 40, o modelo “Kanban” destaca-se pela 

sua agilidade e eficiência. Este modelo foi escolhido devido a sua simplicidade para 

realizar mudanças, o que o torna dinâmico e benéfico na execução das constantes 

mudanças nas etapas do projeto. O Kanban se trata de um sistema visual de gestão 

de trabalho, onde ocorre a divisão das tarefas em estágios, o que permite dividir o 

trabalho em segmentos ou pelo seu status, fixando cada item em um cartão e 

colocando em uma coluna apropriada para indicar onde ele está em todo o fluxo de 

trabalho. Os cartões descrevem o trabalho que está sendo feito. Ou seja, o Kanban é 

um fluxo de trabalho que busca indicar (e limitar) o trabalho em andamento. 
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Figura 1 – Modelo de desenvolvimento de software 

Fonte: https://www.culturaagil.com.br/kanban-do-inicio-ao-fim/ 

 

 O método Kanban se adequa ao projeto por conta de sua agilidade para realizar 

modificações no desenvolvimento. Durante todo o desdobramento do Laikare, 

mudanças significativas aconteceram, estas que foram de suma importância para o 

amadurecimento do projeto. Sem a praticidade de organização de planejamento 

existente no Kanban, modificações por mais simples que fossem poderiam levar um 

tempo considerável para serem realizadas. 

 O modelo Kanban será aplicado definindo metas e tarefas a serem alcançadas 

para o desenlace do projeto, que por meio de um modelo visual organizado será 

possível acompanhar as etapas, facilitando a compreensão e otimizando o tempo de 

produção. 

2.3. CANVAS 

Criado por Alexander Osterwalder, o Canvas é uma ferramenta de elaboração de 

estratégias e organização de planejamento para o seu negócio baseado em nove 

diferentes partes visuais: 

 Parceiros chave 

 Atividades chave 

 Proposta de valor 

https://www.culturaagil.com.br/kanban-do-inicio-ao-fim/
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 Relacionamento com o cliente 

 Segmento de mercado 

 Recursos chave 

 Estrutura de custos 

 Fontes de renda 

 

Figura 2 - Canvas do site 

Fonte: https://sebraecanvas.com/#/dashboard/meus-canvas/845236 

 

https://sebraecanvas.com/#/dashboard/meus-canvas/845236
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3.  ANÁLISE DE SISTEMAS 

A análise de sistemas é caracterizada pela esquematização e planejamento do 

uso de dados, com objetivo de clarear as ações e utilidades do sistema. 

3.1. ANÁLISE DE BANCO DE DADOS 

O banco de dados conta com a entidade “Administrador”, que é de suma 

importância para a existência da plataforma, pois por meio dela é possível armazenar 

os dados para acesso a contas administrativas do site, que possibilitam a gestão dele 

como um todo, dando ênfase ao gerenciamento de colaboradores. A entidade possui 

3 atributos, sendo eles o id, o e-mail e a senha da conta administrativa 

 Logo em seguida temos a entidade “ONG”, nesta onde são armazenados os 

dados das ONGs cadastradas por administradores da plataforma. Esta possui 4 

atributos, que são eles o id, o nome, o e-mail e senha de perfis de ONGs. Ligada 

diretamente a anterior, temos a entidade “Animal” está que é responsável por guardar 

as informações dos animais divulgados por ONGs na plataforma. Esta possui 5 

atributos que são o id, nome, espécie, comportamento e descrição do animal.  

 Também tendo relação direta com o “Administrador”, a entidade “Distribuidor” 

desempenha a tarefa de armazenar as informações dos distribuidores de produtos 

para comercio da plataforma. Esta entidade conta com 4 atributos sendo eles, o id, 

nome, e-mail e senha das contas de distribuidores de produtos da plataforma. 

Vinculada a esta, a entidade “Produtos” é responsável pelo armazenamento das 

informações de produtos cadastrados na plataforma por distribuidores. Esta possui 5 

atributos que são, id, nome, preço, descrição e quantidade de estoque existente do 

produto. 

 Possuindo relação direta com “Animal” e “Produto”, a entidade “Usuário” tem 

como função armazenar as informações dos usuários da plataforma. Este tipo de 

conta se difere das colaborativas, tais como as administrativas, de ONGs e de 

distribuidores. Possui 5 atributos, estes que são, o id, o nome, e-mail, senha e telefone 

do usuário. 

 A entidade “Avaliação” é responsável por guardar as informações de avaliativas 

dos usuários em relação a produtos ou animais. Esta possui 3 atributos, que são, o id 
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da avaliação, o id do usuário que se trata de uma chave estrangeira e o tipo da 

avaliação. 

 Tendo relação direta com a anterior, a entidade “Animais Curtidos” é 

responsável por armazenar os dados dos animais avaliados pelo usuário, estes que 

ficarão salvos e aparecerão na aba de perfil. Esta possui 4 atributos, id da curtida, id 

do animal, nome do animal e id do usuário, sendo estas três últimas chaves 

estrangeiras. 

 Ligada a “Produto” a entidade “Carrinho” é responsável por armazenar as 

informações de produtos de interesse do usuário em uma sessão. Esta possui 4 

atributos, todas sendo chaves estrangeiras, id, nome, preço e quantidade do produto. 

 A entidade “Histórico de Compras” é responsável por armazenar as 

informações de compras do usuário. Esta possui 3 atributos, o id da compra, o id do 

produto e o nome do produto, sendo estas duas últimas chaves estrangeiras. 

3.1.1.  DICIONÁRIO DE DADOS 

Entidade: Usuário 

Atributo Domínio Tamanho Descrição 

id_usuario Numérico   Auto incremento 

nome_usuario Texto 50   

email_usuario Texto 256 Formato _@_.com 

senha_usuario Texto 100   

telefone_usuario Texto 15 
 

Tabela 3 - Entidade Usuário 

Entidade: Administrador 

Atributo Domínio Tamanho Descrição 

id_adm Numérico   Auto incremento 

email_adm Texto 256 Formato _@_.com 

senha_adm Texto 100   

Tabela 4 - Entidade Administrador 

Entidade: ONG 

Atributo Domínio Tamanho Descrição 
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id_ong Numérico   Auto incremento 

nome_ong Texto 30   

email_ong Texto 256 Formato _@_.com 

senha_ong Texto 100   

Tabela 5 - Entidade ONG 

Entidade: Animal 

Atributo Domínio Tamanho Descrição 

id_animal Numérico   auto incremento 

nome_animal Texto 20   

tipo_animal Texto 10   

comportamento Texto 20   

descricao_animal Texto 255   

id_ong_fk Numérico     

nome_ong_fk Texto     

Tabela 6 - Entidade Animal 

Entidade: Distribuidor 

Atributo Domínio Tamanho Descrição 

id_distribuidor Numérico   auto incremento 

nome_distribuidor Texto 35   

email_distribuidor Texto 256 Formato _@_.com 

senha_distribuidor Texto 100   

Tabela 7 - Entidade Distribuidor 

Entidade: Produto 

Atributo Domínio Tamanho Descrição 

id_prod Numérico   auto incremento 

nome_prod Texto 50   

preco_prod Numérico     

descricao_prod Texto 255   

quant_prod Numérico 3000   

id_distribuidor_fk Numérico     

nome_distribuidor_fk Texto     

Tabela 8 - Entidade Produto 
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Entidade: Avaliação 

Atributo Domínio Tamanho Descrição 

id_avaliacao Numérico   auto incremento 

id_usuario_fk Numérico     

tipo_avaliacao Texto 10   

Tabela 9 - Entidade Avaliação 

 

 

Entidade: Animais Curtidos 

Atributo Domínio Tamanho Descrição 

id_curtida Numérico   auto incremento 

id_animal_fk Numérico     

nome_animal_fk Texto     

id_usuario_fk Numérico     
Tabela 10 - Entidade Animais Curtidos 

Entidade: Carrinho 

Atributo Domínio Tamanho Descrição 

id_prod_fk Numérico   
nome_prod_fk Texto   
preco_prod_fk Numérico   
quant_prod_fk Numérico   

Tabela 11 - Entidade Carrinho 

Entidade: Historico de compras 

Atributo Domínio Tamanho Descrição 

id_compra Numérico   auto incremento 

id_prod_fk Numérico     

nome_prod_fk Texto     
Tabela 12 - Histórico de compras 
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3.1.2.  MER 

 

Figura 3 – Modelo de Entidade e Relacionamento 

Fonte: Grupo Laikare
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4. PLANO DE DIVULGAÇÂO DO PRODUTO 

O plano de divulgação do produto diz respeito ao planejamento e estratégia de 

marketing da marca e é essencial para que mais pessoas sejam atingidas pelo 

objetivo. 

4.1. FORMAÇÃO DA EMPRESA 

A equipe Laikare é formada por dois estudantes do curso técnico de Informática 

para a internet da ETEC de Poá, Kauã Barbosa do Nascimento e Cauan Amaral Silva. 

Seu surgimento se deu durante o trabalho de conclusão de curso em 2021. O Grupo 

Laikare surgiu junto com o Projeto Laikare, este foi idealizado a partir do 

descontentamento dos criadores da plataforma com a falta de divulgação para ONGs 

e campanhas de adoção e do alto índice de abandono de animais durante a pandemia 

de coronavírus. 

4.2. IDENTIDADE VISUAL 

Logo versão Principal 

 

Figura 4 – Logo versão principal 

Fonte: Grupo Laikare 
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Logo versão negativa 

 

Figura 5 – Logo versão negativa 

Fonte: Grupo Laikare 

Logo reduzida principal 

 

Figura 6 – Logo reduzida principal 

Fonte: Grupo Laikare 
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Logo reduzida versão negativa 

 

Figura 7 – Logo reduzida negativa 

Fonte: Grupo Laikare 

 

Padrão de cores 

 

Figura 8 – Paleta de cores 

Fonte: Grupo Laikare 
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Slogan 

“Adoção é o combustível para fazer a diferença” 

Este slogan se trata de como a adoção pode fazer a diferença na vida de um 

animal sem lar. A palavra “combustível” faz referência aos foguetes, estes que são o  

meio  de  transporte  utilizados  para  sair da  terra,  assim  como  a  cadela  Laika, 

ocupante da nave espacial soviética “Sputnik 2”. 

 

4.3. MISSÃO, VISÃO E VALORES 

Missão 

Ajudar ONGs na divulgação da causa da adoção de animais, proporcionando uma 

plataforma de uso simples e objetivo. Além de oferecer aos distribuidores de produtos 

para animais uma oportunidade de alavancar seus negócios. 

Visão 

Ser reconhecida como a principal ferramenta de divulgação para a causa da 

adoção de animais online 

Valores 

 Zelar pela preservação da vida animal 

 Agir com transparência, honestidade e respeito ás leis 

 Ética 

 Comprometimento para com os colaboradores 

 Responsabilidade social 
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5. PROJETO 

Apresentação visual do site Laikare, da perspectiva do usuário. Imagens 

desenvolvidas no aplicativo de edição de imagem Adobe Photoshop. 

5.1. TELAS E FUNCIONALIDADES 

 Homepage 

Esta é a página principal do site acessada por um desktop, nela o usuário tem 

acesso as demais abas do site. A fim de chamar mais atenção do usuário, esta aba 

dá destaque à página do catálogo de adoções e da loja do site. 

 

Figura 9 – Homepage 

Fonte: Grupo Laikare 
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 Página “Adote” 

Página destinada a separar categoricamente os animais cadastrados no site, é 

nesta página onde o usuário filtra sua busca, podendo ir para o catálogo de gatos, 

cachorros de porte pequeno, médio e grande. 

 

Figura 10 - Página "Adote" 

Fonte: Grupo Laikare 
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 Página dos Gatos 

Os gatos disponíveis no site estão presentes nesta página, aqui eles são 

organizados entre os gatos mais curtidos do site, os adicionados recentemente e os 

demais. 

 

Figura 11 - Página dos Gatos 

Fonte: Grupo Laikare 
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 Cachorros de pequeno porte 

Os cachorros de pequeno porte disponíveis no site estão presentes nesta 

página. 

 

Figura 12 - Cachorros de Pequeno Porte 

Fonte: Grupo Laikare 
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 Cachorros de médio porte 

Os cachorros de médio porte disponíveis no site estão presentes nesta página. 

 

Figura 13 - Cachorros de Medio Porte 

Fonte: Grupo Laikare 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 
 

 Cachorros de grande porte 

Os cachorros de grande porte disponíveis no site estão presentes nesta página. 

 

Figura 14 - Cachorros de Grande Porte 

Fonte: Grupo Laikare 
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 Página do animal 

Padrão de página do animal, nesta é possível encontrar informações como, 

nome do animal, idade, ONG responsável, características e descrição. Caso haja 

interesse do usuário de realizar a adoção do animal, é possível enviar as informações 

para a ONG, que entrará em contato e continuará o processo seguindo suas próprias 

políticas. (No envio de suas informações o usuário aceita os termos de uso do 

Laikare). 

 

Figura 15 - Tela do animal 

Fonte: Grupo Laikare 
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 Pop-up de envio de informações 

Pop-up que confirma o envio de suas informações para ONGs, que aparece após 

o usuário clicar na caixa “Tenho interesse” e enviar. 

 

Figura 16 - Pop-up de envio de informações 

Fonte: Grupo Laikare 
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 Painel de cadastro de animais 

Página que possibilitará o cadastro de novos animais, somente contas do tipo 

“ONG” terão acesso. Nele serão cadastradas as seguintes informações: Nome, 

análise comportamental (Dócil, amigável e brincalhão), descrição, tipo (Cachorro ou 

gato) e a foto do animal. 

 

Figura 17 - Painel de cadastro de animais 

Fonte: Grupo Laikare 
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 Perfil de ONG (Perspectiva do usuário) 

Exemplo de perfil de contas do tipo “ONG”, visto da perspectiva do usuário. 

Nestes estarão dispostos para a visualização o nome, foto, e-mail, telefone e anúncios 

de animais feitos pela ONG na plataforma. 

 

Figura 18 - Perfil de ONG 

Fonte: Grupo Laikare 
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 Catálogo da Loja 

A loja do site está localizada nesta página, onde estão disponíveis artigos para 

animais, tais como, brinquedos, casas, roupas, comidas etc. A página está separada 

em duas categorias, a primeira que conta com as ofertas em destaque, e em baixo os 

demais itens existentes na plataforma, havendo a opção de pesquisa para filtragem. 

 

Figura 19 - Catalogo da Loja 

Fonte: Grupo Laikare 
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 Página de produto 

Padrão de página de produto, nesta é possível encontrar informações como, 

nome do produto, seu preço, sua descrição e seu fornecedor. Além disso existem os 

botões de compra, “Continuar Compra” se refere a compra direta, quando não há 

intenção de levar outros produtos. A função “Adicionar ao carrinho” guarda a 

informação do artigo no carrinho de compra do usuário, possibilitando a compra de 

um ou mais produtos na mesma sessão.  

 

Figura 20 - Pagina de produto 

Fonte: Grupo Laikare 
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 Painel de cadastro de produtos 

Página que possibilitará o cadastro de novos produtos, somente contas do tipo 

“Vendedor” terão acesso. Nele serão cadastradas as seguintes informações: Nome 

do produto, preço, a descrição, a quantidade a ser informada e a foto. 

 

Figura 21 - Painel de cadastro de Produtos 

Fonte: Grupo Laikare 
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 Perfil de ONG (Perspectiva do usuário) 

Exemplo de perfil de contas do tipo “Vendedor”, visto da perspectiva do usuário. 

Nestes estarão dispostos para a visualização o nome, foto, e-mail, telefone e anúncios 

de produtos feitos pelo vendedor na plataforma. 

 

Figura 22 - Perfil de ONG 

Fonte: Grupo Laikare 

 

 

 



41 
 

 
 

 Contato 

É possível acessar a página de contato através do menu localizado na parte 

superior do site, nesta estão disponíveis as redes sociais do Laikare, nome e foto dos 

idealizadores e a possibilidade de enviar um e-mail direto para os administradores do 

site.  

 

Figura 23 - Contato 

Fonte: Grupo Laikare 
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 Painel de cadastro de colaboradores 

Página que possibilitará o cadastro de novos colaboradores, tais como ONGs e 

Vendedores, somente os administradores da plataforma terão acesso. Nele serão 

cadastradas as seguintes informações: Nome do colaborador, tipo (ONG ou 

vendedor), e-mail, senha e a foto. Elementos como e-mail, senha e foto poderão ser 

editados pelo próprio colaborador posteriormente, para a alteração do restante será 

necessário contatar um administrador da plataforma. 

 

Figura 24 - Painel de Controle de Colaboradores 

Fonte: Grupo Laikare 
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 Tela de Cadastro e Login 

É possível acessar a página de login e cadastro através do menu localizado na 

parte superior do site. A partir desta página que o usuário pode criar uma conta, ou 

entrar numa já existente. 

 

Figura 25 - Tela de Cadastro e login 

Fonte: Grupo Laikare 
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 Perfil do usuário 

Acessível após estar conectado numa conta, na página de perfil estão disponíveis 

as informações do usuário, como e-mail, telefone, nome e foto. Além disso é possível 

ver o histórico de compras realizadas na conta e os animais curtidos pelo usuário. 

 

Figura 26 - Perfil do Usuário 

Fonte: Grupo Laikare 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao decorrer do desenvolvimento, pode se notar que a desinformação, o 

desinteresse e a falta de recursos são os principais responsáveis pela pouca demanda 

no setor de adoção de animais vinculados a ONGs. A falta de divulgação de ONGs e 

campanhas de adoção impacta consideravelmente a procura pelas mesmas, pois, 

embora haja pessoas interessadas na obtenção de um pet, pouco é feito para informá-

las as formas de contato e de encontro de instituições ligadas a isto. 

 O Laikare foi elaborado com o objetivo de ajudar ONGs na divulgação de seus 

animais, e, empreendedores nas divulgações de seus produtos, trabalhando de forma 

onde um ajuda o outro. Nós do Laikare acreditamos que nossos anseios nesse meio 

só possam ser alcançados através do trabalho em equipe. Durante toda pesquisa para 

a conclusão do projeto nos foi mostrada a difícil trajetória que ONGs passam para 

poderem ceder um teto temporário para animais de rua, desde problemas de 

superlotação dos abrigos, falta de visibilidade popular e principalmente problemas 

financeiros. O desejo de ajudar estas ONGs e animais foram a nossa principal 

motivação para continuar com o projeto durante todos estes meses. 

 Acreditamos que o Laikare é uma grande adição para causa da adoção animal, 

pois não só se trata de uma plataforma de adoção, como também uma oportunidade 

pra ONGs e distribuidores de produtos que não possuem a estrutura para se 

divulgarem.  
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APÊNDICE A – Termos de uso 
Ao navegar neste website, consideramos que você está de acordo com os Termos de 

Uso abaixo. 

Caso você não esteja de acordo com as condições deste contrato, pedimos que não 

faça mais uso deste website, muito menos cadastre-se ou envie os seus dados 

pessoais. 

 Seção 1 - Usuário 

A utilização deste website atribui de forma automática a condição de Usuário e 

implica a plena aceitação de todas as diretrizes e condições incluídas nestes 

Termos. 

 Seção 2 - Adesão em conjunto com a Política de Privacidade 

A utilização deste website acarreta a adesão aos presentes Termos de Uso e a 

versão mais atualizada da Política de Privacidade do Laikare. 

 Seção 3 - Condições de acesso 

Em geral, o acesso ao website Laikare possui caráter gratuito e não exige prévia 

inscrição ou registro. 

Contudo, para usufruir de algumas funcionalidades, o usuário poderá precisar 

efetuar um cadastro, criando uma conta de usuário com login e senha próprios 

para acesso. 

É de total responsabilidade do usuário fornecer apenas informações corretas, 

autênticas, válidas, completas e atualizadas, bem como não divulgar o seu login 

e senha para terceiros. 

 Seção 4 - Cookies 

Informações sobre o seu uso neste website podem ser coletadas a partir de 

cookies. Cookies são informações armazenadas diretamente no computador 

que você está utilizando. Os cookies permitem a coleta de informações tais como 

o tipo de navegador, o tempo despendido no website, as páginas visitadas, as 
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preferências de idioma, e outros dados de tráfego anônimos. Nós e nossos 

prestadores de serviços utilizamos informações para proteção de segurança, 

para facilitar a navegação, exibir informações de modo mais eficiente, e 

personalizar sua experiência ao utilizar este website, assim como para 

rastreamento online. Também coletamos informações estatísticas sobre o uso 

do website para aprimoramento contínuo do nosso design e funcionalidade, para 

entender como o website é utilizado e para auxiliá-lo a solucionar questões 

relevantes. 

Caso não deseje que suas informações sejam coletadas por meio de cookies, 

há um procedimento simples na maior parte dos navegadores que permite que 

os cookies sejam automaticamente rejeitados, ou oferece a opção de aceitar ou 

rejeitar a transferência de um cookie (ou cookies) específico(s) de um site 

determinado para o seu computador. Entretanto, isso pode gerar inconvenientes 

no uso do website. 

As definições que escolher podem afetar a sua experiência de navegação e o 

funcionamento que exige a utilização de cookies. Neste sentido, rejeitamos 

qualquer responsabilidade pelas consequências resultantes do funcionamento 

limitado deste website provocado pela desativação de cookies no seu dispositivo 

(incapacidade de definir ou ler um cookie). 

 Seção 5 - Propriedade Intelectual 

Todos os elementos do Laikare são de propriedade intelectual da mesma ou de 

seus licenciados. Estes Termos ou a utilização do website não concede a você 

qualquer licença ou direito de uso dos direitos de propriedade intelectual do 

Laikare ou de terceiros. 

 Seção 6 - Links para sites de terceiros 

Este website poderá, de tempos a tempos, conter links de hipertexto que 

redirecionará você para sites das redes dos nossos parceiros, anunciantes, 

fornecedores etc. Se você clicar em um desses links para qualquer um desses 

sites, lembre-se que cada site possui as suas próprias práticas de privacidade e 
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que não somos responsáveis por essas políticas. Consulte as referidas políticas 

antes de enviar quaisquer Dados Pessoais para esses sites. 

Não nos responsabilizamos pelas políticas e práticas de coleta, uso e divulgação 

(incluindo práticas de proteção de dados) de outras organizações, tais como 

Facebook, Apple, Google, Microsoft, ou de qualquer outro desenvolvedor de 

software ou provedor de aplicativo, loja de mídia social, sistema operacional, 

prestador de serviços de internet sem fio ou fabricante de dispositivos, incluindo 

todos os Dados Pessoais que divulgar para outras organizações por meio dos 

aplicativos, relacionadas a tais aplicativos, ou publicadas em nossas páginas em 

mídias sociais. Nós recomendamos que você se informe sobre a política de 

privacidade e termos de uso de cada site visitado ou de cada prestador de 

serviço utilizado. 

 Seção 7 - Prazos e alterações 

O funcionamento deste website se dá por prazo indeterminado. 

O website no todo ou em cada uma das suas seções, pode ser encerrado, 

suspenso ou interrompido unilateralmente por Laikare, a qualquer momento e 

sem necessidade de prévio aviso. 

 Seção 8 - Dados pessoais 

Durante a utilização deste website, certos dados pessoais serão coletados e 

tratados por Laikare e/ou pelos Parceiros. As regras relacionadas ao tratamento 

de dados pessoais de Laikare estão estipuladas na Política de Privacidade 
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APÊNDICE B – Direitos Autorais 

Todo material contido no site está sob uma licença da Creative Commons, 

especificamente, Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional (CC BY-

NC-ND 4.0). Essa licença pode ser vista no site: Creative Commons — Atribuição-

NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional — CC BY-NC-ND 4.0. 

Esta licença dá o direito de: 

Compartilhar – copiar e redistribuir o material em qualquer suporte ou formato. 

De acordo com os termos seguinte:  

Atribuição – Você deve dar o crédito apropriado, prover um link para a licença e 

indicar se mudanças foram feitas. Você deve fazê-lo em qualquer circunstância 

razoável, mas de nenhuma maneira que sugira que o licenciante apoia você ou o seu 

uso. 

NãoComercial – Você não pode usar o material para fins comerciais. 

SemDerivações – Se você remixar, transformar ou criar a partir do material, você não 

pode distribuir o material modificado. 

Sem restrições adicionais – Você não pode aplicar termos jurídicos ou medidas de 

caráter tecnológico que restrinjam legalmente outros de fazerem algo que a licença 

permita. 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pt_BR
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pt_BR
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APÊNDICE C – Pesquisas Realizadas 

 Pesquisa realizada através da plataforma Google Forms pelo grupo Laikare, 

que conteve a participação de 36 pessoas. Teve seu início no dia vinte e oito de 

maio de dois mil e vinte e um, tendo seus resultados contabilizados no dia dezessete 

de junho do mesmo ano. 

 

Figura 27 - Gráfico 1 

Fonte: Grupo Laikare 

 

 

Figura 28 - Gráfico 2 

Fonte: Grupo Laikare 
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Figura 29 - Gráfico 3 

Fonte: Grupo Laikare 

 

 

Figura 30 - Gráfico 4 

Fonte: Grupo Laikare 
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Figura 31 - Gráfico 5 

Fonte: Grupo Laikare 

 

 

Figura 32 - Gráfico 6 

Fonte: Grupo Laikare 
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Figura 33 - Gráfico 7 

Fonte: Grupo Laikare 

 

 

Figura 34 - Gráfico 8 

Fonte: Grupo Laikare 
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Figura 35 - Gráfico 9 

Fonte: Grupo Laikare 

 

 

Figura 36 - Gráfico 10 

Fonte: Grupo Laikare 

 

 

 


