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Passo a passo



O que é?

• Conjunto de 
ferramentas para 
facilitar a coleta de 
dados em campo, 
bem como seu 
gerenciamento e 
compartilhamento

• Free and open 
source





OTIMIZADO PARA 
CONDIÇÕES 
PRECÁRIAS

PERMITE COLETAS 
DE DADOS 
RÁPIDAS E 

CONFIÁVEIS

• Conexões de internet 
precárias ou inexistentes

• Rede elétrica instável

• Problemas com segurança e 
logística

• Ausência de mão de obra 
especializada



PROCESSO EM 
TRÊS ETAPAS

CONSTRUÇÃO DO 
FORMULÁRIO

COLETA DE DADOS 
EM CAMPO

GERENCIAMENTO

BUILD

COLLECT

MANAGE



FORM 
BUILDER

• Design forms quickly and easily 
using our intuitive form builder

• Reuse existing questions and blocks 
of questions and manage them in 
the question library

• Build complex forms with skip logic 
and validation

• More than 20 different question 
types available including location, 
image, video, rating, matrix, etc.

• Easily share projects with 
colleagues and set granular 
permission levels

• Import and export XLSForms 
Import via URL or upload from 
your computer



COLLECT 
DATA

• Online and Offline

• On phones, tablets or any 
browser Using KoBoCollect on 
Android devices and Enketo on 
any modern browser

• Synchronize data via SSL 
ensures data can't be read by a 
third party

• Strong safeguards against data 
loss, even on very long 
interviews

• Data immediately available right 
after it's collected

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.koboc.collect.android


ANALYZE AND 
MANAGE DATA

• Create summary reports with 
graphs and tables and fine-tune 
your report's charts, colors and 
questions

• Visualize collected data on a map 
includes a heatmap, clustering, 
other base layers, etc.)

• Disaggregate data in reports and 
maps, i.e. by gender, region or 
educational level

• Export all your data at any time 
Supported formats: Excel, CSV, 
KML, ZIP (for media) and SPSS

• Access your data through our 
robust API



TUTORIAL



Acesse 
http://www.kobotoolbox.org/

Clique em SIGN UP



Crie uma conta

Organizações 
Humanitárias

Pesquisadores 
e outros



Informe os 
dados 

solicitados



Clique em login



Informe os dados de acesso



Clique em NOVO



Escolha BUILD 
FROM SCRATCH





Preencha os campos



Salvar

Layout e 
configurações

Adicionar 
questões

Ajuda

AgruparVisualizar



Layout e 
configurações



Tipos de questões





Selecione as 
questões para criar o 

Grupo 1

Clique em 
agrupar



Grupo 1 criado







Variáveis



Variáveis





Selecione as 
questões para criar o 

Grupo 2

Clique em 
agrupar



Grupo 2 criado



Configurações 
do grupo



Selecione as 
questões para criar o 

Grupo 3

Clique em 
agrupar



Grupo 3 criado



Após finalizado 
disponibilize o 

formulário.



Acesse a Play 
Store e instale 

o aplicativo

Abra o aplicativo









Toque em Start 
GeoPoint. 

Toque em Save 
Geopoint quanto os 
valores aparecerem.















Formulário Web





Histórico



Relatórios básicos



Relatórios básicos



Gerenciamento dos dados



Galeria de fotos



Exportação de dados



Mapas básicos



Dados exportados - KML



Dados exportados - XLS



• Site official: 
https://www.kobotoolbox.org/

• Site de ajuda:

• https://support.kobotoolbox.org/

• http://help.kobotoolbox.org/

• Tutorial: Mobile data collection
using ODK and Kobo Toolbox 
platform

• https://www.youtube.com/watch
?v=fTNrHV9Geqs&t=1769

https://www.kobotoolbox.org/
http://help.kobotoolbox.org/
https://www.youtube.com/watch?v=fTNrHV9Geqs&t=1769

