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PROTÓTIPO DE SISTEMA WEB PARA GERÊNCIA DE TAREFAS DE
DESENVOLVIMENTO EM UMA SOFTWARE HOUSE
Bernardo Kovacic1
Maximiliano Pezzin2
RESUMO
Atualmente as empresas estão cada vez mais adotando ferramentas de gestão ágil
de projeto para auxiliar na melhoria dos processos utilizados. Atualmente líderes de
setores podem apresentar dificuldade em administrar a rotina de trabalho de seus
colaboradores de maneira assertiva por não terem um sistema específico para isso,
sendo utilizado ferramentas desatualizadas ou até mesmo de maneira manual,
tornando-o lento e trabalhoso. Sem dúvidas, hoje o uso de tecnologias ágeis nas
empresas é fundamental para que seus objetivos sejam alcançados com melhor
qualidade. Infelizmente uma das maiores barreiras encontradas hoje pelas empresas
estão relacionadas a seus funcionários. Pode ser que eles apresentem resistência à
mudanças de processos, o que é um grande indicador de desconhecimento sobre as
novas metodologias de trabalho e seus benefícios. Grande parte pensa que pode
acabar perdendo sua importância dentro da organização, ou até mesmo o emprego
por causa dessas novas visões de negócio que surgiram com as tecnologias.
INTRODUÇÃO: Os métodos de desenvolvimento têm evoluído ao longo do tempo,
em especial nos últimos anos. Com esta evolução, o processo de organização e
execução do desenvolvimento de softwares deve evoluir em conjunto. Também com
o maior uso de tecnologias por parte das empresas a demanda por novos sistemas
tem aumentado, tornando necessário que as software houses utilizem ferramentas e
metodologias cada vez mais eficientes para organizar o processo de criação, de
forma que seja possível otimizar o tempo destinado aos projetos em andamento.
Atualmente as empresas estão cada vez mais adotando ferramentas de gestão ágil
de projeto para auxiliar na melhoria dos processos utilizados. Atualmente líderes de
setores podem apresentar dificuldade em administrar a rotina de trabalho de seus
colaboradores de maneira assertiva por não terem um sistema específico para isso,
sendo utilizado ferramentas desatualizadas ou até mesmo de maneira manual,
tornando-o lento e trabalhoso. Sem dúvidas, hoje o uso de tecnologias ágeis nas
empresas é fundamental para que seus objetivos sejam alcançados com melhor
qualidade. Infelizmente uma das maiores barreiras encontradas hoje pelas empresas
estão relacionadas a seus funcionários. Pode ser que eles apresentem resistência à
mudanças de processos, o que é um grande indicador de desconhecimento sobre as
novas metodologias de trabalho e seus benefícios. Por parte das empresas, pode
surgir uma dificuldade de implementação das metodologias ágeis disponíveis por
falta de dinheiro ou até mesmo por simplesmente não encontrar um sistema de
gestão adequado. Para sanar essas dificuldades, é necessário que o novo sistema
1Acadêmico
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gerencial a ser usado pela empresa não foque apenas no nível estratégico, mas
também no nível tático e principalmente no nível operacional, de forma que todos
fiquem familiarizados e não se assustem com a mudança. Pensando nisso, propõese a criação de um sistema on-line para gerência de tarefas baseando-se em
metodologias ágeis de desenvolvimento, permitindo que o time possa se organizar
com o que deverá ser realizado durante o período e também facilitar o processo de
entendimento dos percalços que poderão ocorrer durante o desenvolvimento, para
que o líder consiga tomar providências necessárias para que o time não seja
prejudicado. Este sistema deverá conter por um painel aonde os colaboradores e
seus líderes conseguem organizar as tarefas a serem executadas dentro de um
determinado período de tempo. Após iniciada a tarefa, o sistema deverá gravar o
tempo que o mesmo levou para executá-la. Os utilizadores do sistema poderão criar
tarefas e verificar o tempo gasto para execução de cada uma delas.
Preferencialmente, as tarefas devem ser criadas no início de cada etapa de
desenvolvimento, sendo que todas elas devem ser entregues até o final dessa
etapa. Em um processo comum de organização de tarefas, não são definidos prazos
específicos para a conclusão de cada etapa do processo de criação de um software,
sendo definido apenas um prazo final de entrega com o cliente. Com a utilização de
metodologias ágeis de desenvolvimento, um projeto deve ser dividido em pequenas
partes para que exista um prazo de conclusão de cada componente individualmente,
gerando uma entrega contínua de valor para o cliente e também agilizando o
processo de entrega do sistema. No processo clássico de gerência, existe uma
grande margem para erros operacionais nas diferentes etapas do processo, além de
dificultar a gestão pela falta de informação em tempo hábil, exatamente pelo fato de
não haver um processo de entrega de pequenas etapas. Um sistema para gerenciar
as tarefas de desenvolvimento de maneira ágil, com base em complexidade de
execução, é uma ferramenta importante para agilizar os negócios, diminuir a
possibilidade de erros e fazer a medição de produtividade de cada colaborador
MATERIAL E MÉTODOS: A presente pesquisa caracteriza-se como qualitativa,
tendo como objetivo desenvolver um protótipo de sistema web para controlar as
tarefas que precisam ser executadas durante o desenvolvimento de um novo
software dentro de uma software house. A interface gráfica foi desenvolvida sendo
pensada em uma software house, mas esse mesmo sistema é capaz de atender
qualquer tipo de empresa em suas demandas administrativas internas. Para o
desenvolvimento correto do protótipo, foi realizada uma extensa pesquisa
bibliográfica em livros, artigos científicos, monografias e em sites que abordam
assuntos relativos ao objetivo desse projeto e que continham informações
confiáveis. Após a coleta desse conhecimento, imprescindível para o
desenvolvimento pleno do projeto, iniciou-se a criação dos requisitos funcionais e
não funcionais, para posteriormente ser possível criar os diagramas, utilizando a
ferramenta Astah Comunity versão 8, que permite a criação de diversos tipos de
diagramas, como o Diagrama de Classes, de Atividades, de Sequência, de Casos de
Uso entre outros. Essa fase do projeto foi essencial para definir como que o
protótipo será em sua versão final. Após os requisitos funcionais, não funcionais e
diagramas estarem finalizados, foi iniciada a etapa de modelagem do banco de
dados, aonde foi criado o dicionário de dados referente às tabelas que armazenam
os dados no banco de dados. Pensando na manutenção e expansão futura da
aplicação, foram utilizadas ferramentas de desenvolvimento consideradas estado de
arte e extremamente performáticas, como o PHP com framework Laravel, na versão
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5.5 para programação do back-end do projeto, MySQL 5.7 para banco de dados e
JavaScript com framework Vue2 para front-end. Após a modelagem do banco de
dados ter sido feita e o código fonte do protótipo ter sido finalizado, foi iniciado um
roteiro de testes unitários, utilizando PHPUnit para atestar a qualidade do software
desenvolvido, de forma a complementar os testes parciais feitos durante o
desenvolvimento do projeto. Assim, sempre que uma falha de execução fosse
identificada, os ajustes necessários eram aplicados da maneira exigida.
RESULTADOS: O levantamento dos requisitos descreve como o sistema vai se
comportar, tornando-se importante para a melhor compreensão entre engenheiros e
desenvolvedores de sistema. Sabendo dessa importância, através de pesquisas por
módulos básicos de outros sistemas semelhantes que a etapa de levantamento dos
requisitos foi realizada. Diversos diagramas representativos foram desenvolvidos, de
casos de uso, atividade, sequência e classes. A modelagem de dados é o modelo de
implementação que descreve como os dados deverão ser representados no sistema,
além de abranger os comportamentos definidos no banco. Nessa etapa foi definido
como o processo de organização será feito, de forma que o processo de
desenvolvimento da software house se adapte ao proposto pelo scrum mas que não
altere abruptamente o processo atual utilizado pela empresa. Então teve início com
o desenvolvimento do software, utilizando como editor de o código o Microsoft Visual
Studio Code. Primeiramente, foi desenvolvido o banco de dados, fazendo uso das
facilidades que o Laravel fornece com as suas Migrations. Após ter o código fonte
relativo às tabelas do banco, a mesma foi automaticamente compilada para a
linguagem MySQL. Após ter o banco de dados criado, foi iniciado o desenvolvimento
dos Models, também seguindo o padrão de desenvolvimento do Laravel. Finalizado
os Models, foi criado as funções do Controller do módulo, seguindo o padrão de
“CRUD” (Create, Read, Update e Delete), de forma que o usuário consiga criar, ler,
editar e excluir os itens de cada módulo, fazendo uso de todas as funcionalidades
disponíveis no sistema. No código, foi utilizado as funções “timestamps” e
softDeletes, que são funções nativas do Laravel que automaticamente inserem as
colunas “created_at”, “updated_at” e “deleted_at”, na tabela, de forma a armazenar a
data de criação do item, a data da última edição do item e a data em que o elemento
foi “excluído”. Os controllers são a parte principal do módulo, é ali aonde se
encontram todas as regras de negócio de definem o funcionamento correto do
sistema. São os controllers que recebem os dados inseridos no sistema pelo usuário
e com base neles executa todo o processo lógico de processamento da informação,
de forma a armazenar os dados no banco de dados e fornecer a saída esperada
pelo cliente. Como o sistema utiliza uma metodologia de API, é necessário fazer
com que o webapp se comunique com a API. Isso pode ser feito a partir de um
helper padrão que contém todos os tipos de comunicação possíveis entre o webapp
e a API. Na dashboard, é possível visualizar todas as tarefas que o usuário tem para
serem executadas, qual está em execução e quais delas já foram executadas e
estão finalizadas. CONCLUSÕES: Conforme o que foi estabelecido nos objetivos, o
trabalho logrou êxito em possibilitar uma maneira eficaz de organizar o processo de
execução das tarefas que precisam ser feitas no dia a dia de uma software house.
Fazendo uso de uma ferramenta de trabalho que, caso aplicada corretamente, pode
trazer grandes ganhos para a empresa, principalmente na otimização de tempo e
organização de processos, de forma que o resultado desse novo paradigma será
entregas de produtos mais constantes e com menos retrabalho. No decorrer do
desenvolvimento desse trabalho, percebeu-se a necessidade de pesquisas e
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atualização de conhecimento para que os objetivos propostos pudessem ser
cumpridos da maneira correta no menor tempo possível sem que houvesse perda de
qualidade no produto final. Além disso, essas pesquisas possibilitaram a aquisição
de conhecimento em novas ferramentas, que são consideradas estado de arte pela
comunidade de desenvolvedores ao redor do mundo. Também foi necessário o
aprofundamento dos conhecimentos na área de engenharia de software, para poder
modelar o protótipo de forma que ele seja modular, permitindo a criação de novos
módulos a serem inseridos ao seu núcleo de funcionamento, além de permitir a
melhora do que foi inicialmente definido e desenvolvido. Com esse software, as
empresas poderão ter um melhor controle sobre o seu próprio processo de
execução, fazendo uso de uma metodologia ágil, que permite adaptações a
realidade de cada empresa, de forma que seja possível ter um crescimento em seu
faturamento, apenas organizando as entregas de valor em cada etapa do processo
de desenvolvimento de seus produtos. Os objetivos principais desse trabalho foram
alcançados com o auxílio de ferramentas e linguagem de programação largamente
utilizadas pela comunidade de desenvolvimento, como o Visual Studio Code,
MySQL, Laravel e VueJS, que são ferramentas gratuitas, de código fonte aberto,
com uma grande comunidade de desenvolvedores por trás, o que permite
atualização constantes de correções de falhas e criações de novas funcionalidades,
tudo isso de maneira gratuita, de forma a não agregar valor ao produto final. É
importante ressaltar também, que a base teórica do projeto é de fundamental
importância, uma vez que ela é a responsável por nortear e conduzir seu
desenvolvimento. Pode-se dizer que um bom embasamento evita retrabalhos
Palavras-Chave: Scrum. Development. Sofwares. Agile methodologies. Company.
Information
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IMPLEMENTANDO E CONFIGURANDO A SOLUÇÃO OPEN-SOURCE ZIMBRA
Danny Lino Moreira Peniche3
Maximiliano Pezzin4
RESUMO
INTRODUÇÃO: Atualmente existem ferramentas disponíveis que atendem às várias
necessidades dos usuários, porém encontrar uma ferramenta que integre todas as
funções necessárias como (calendário, correio eletrônico, catálogo de endereços,
agenda, infelizmente não é algo tão simples. O principal objetivo desse projeto é
implementar uma ferramenta groupware que seja baseada em software livre, no
caso sem custo de licença de software, já que as principais ferramentas conhecidas
do mercado são a maioria pagas. Nesta primeira parte temos a visão teórica, sobre
assuntos relacionados a ferramenta que foi implementada, explicando assim sobre
os principais pacotes utilizados, depois então partindo para o estudo dos pacotes
que envolvem e então realizando a parte prática tendo como principal objetivo
demonstrar todos os passos da implementação desde a instalação do sistema
operacional (linux), até a finalização da instalação da ferramenta e seus pacotes,
configuração e validação e testes. INTRODUÇÃO: Atualmente as comunicações nas
empresas tem se expandido constantemente, e são parte fundamental em todo
processo para se ter sucesso, principalmente quando tratando-se de negociações
importantes ou eventos que irão suceder. Atualmente existem ferramentas
disponíveis que atendem às várias necessidades dos usuários, porém encontrar
uma ferramenta que integre todas as funções necessárias como (calendário, correio
eletrônico, catálogo de endereços, agenda, infelizmente não é algo tão simples. O
principal objetivo desse projeto é implementar uma ferramenta groupware que seja
baseada em software livre, no caso sem custo de licença de software, já que as
principais ferramentas conhecidas do mercado são a maioria pagas. Nesta primeira
parte temos a visão teórica, sobre assuntos relacionados a ferramenta que foi
implementada, explicando assim sobre os principais pacotes utilizados, depois então
partindo para o estudo dos pacotes que envolvem e então realizando a parte prática
tendo como principal objetivo demonstrar todos os passos da implementação desde
a instalação do sistema operacional (linux), até a finalização da instalação da
ferramenta e seus pacotes, configuração e validação e testes. MATERIAL E
MÉTODOS: Esta implantação pode ser considerada como uma implantação de
pesquisa qualitativa, com finalidade de proporcionar alta performance, segurança,
escalabilidade, a fim de otimizar a comunicação dos colaboradores entre si e com
outras pessoas/empresas. Para chegar a essa implantação foi necessário realizar
um estudo amplo de todo o cenário de operação, no caso primeiramente a pesquisa
bibliográfica, utilizando materiais como, artigos, livros, internet que são necessárias,
essenciais para embasar assunto tratado. Realizamos uma pesquisa e avaliação
sobre as plataformas e pacotes envolvidos e suas versões na confecção de uma
3Acadêmico
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ferramenta groupware livre, analisando vantagens e desvantagens sobre cada
pacote selecionado, tornando possível escolher de forma adequada o hardware a
ser utilizado. Após ter estudado a plataforma, as comunicações Web, as versões da
solução e os pacotes e suas devidas ferramentas e utilizando o hardware
apropriado, foi dado início a implementação do projeto. Depois de instalarmos o
sistema operacional Ubuntu Linux Server 14.04, dimensionamos as partições da
forma necessária, e configurando os pacotes adicionais da melhor forma para o
ambiente proposto, tornando a ferramenta mais segura e confiável. Para a
implementação da ferramenta open source do zimbra, foi utilizada a zcs8.0.9_GA_6191. UBUNTU14_64 onde reúne todos os pacotes da solução
compatíveis com o sistema operacional. Dada a implementação da ferramenta
groupware e após parametrizados os pacotes, foi iniciada a fase de testes do
projeto, realizando desde a criação de novos usuários, envio de mensagens,
visualizando o funcionamento dos pacotes agregados e da plataforma escolhida. Os
testes foram efetuados da rede interna, para monitorarmos utilizamos o shell do
Linux, e para a interface gráfica da ferramenta o navegador de internet, monitoramos
o comportamento de todas as ferramentas incluídas e seu pleno funcionamento.
Sendo que alguns serviços do Zimbra Groupware, agenda de compromissos,
catálogo de endereços correio eletrônico (e-mail) são verificadas na interface web.
Finalmente após analisar o funcionamento de todos os serviços oferecidos pela
ferramenta, foi elaborado este relatório que contém todos os passos de instalação e
configuração do sistema operacional Linux Ubuntu Server, a instalação da
ferramenta, pacotes necessários, construídos assim em ordem cronológica e
contendo telas demonstrativas sobre cada procedimento. RESULTADOS: A
implementação dessa solução baseou-se em levantamento teórico, claro que
previamente pesquisado, pode-se de fato perceber a grande importância da
comunicação dentro das empresas, seja ela pequena, média ou grande porte.
Podemos dizer que hoje podem ser encontradas ferramentas que venham atender a
todas as necessidades dos usuários, porém vejo que não são utilizadas de forma
centralizada. Existem softwares separados de catálogo de endereços, agendas de
compromissos, correio eletrônico, comunicador instantâneo, tarefas e etc., porém os
poucos e bons softwares estáveis conhecidos hoje que reúnem alguns desses
serviços são pagos e não são baratos. É sempre importante lembrar que o Zimbra é
uma ferramenta livre que reúne vários serviços colaborativos dentro da empresa que
são essenciais e muito úteis, além de nos trazer total segurança, além do que não é
necessário ter um investimento inicial com grandes custos de licenças, claro que foi
necessário um certo conhecimento para a implementação e configuração dos
pacotes, até porque o suporte para essas implementações são encontradas na
comunidade na Web, grupos de discussão, onde são reportados bugs, ou problemas
conhecidos. Esta implementação tem como objetivo, apenas apresentar um
ambiente de teste ao qual foi instalada a ferramenta, mostrando assim suas
vantagens, facilidades, e os benefícios de obter um bom sistema de comunicação
com todos os serviços integrados, facilitando auditorias internas, tornando assim a
utilização centralizada com o gestor de TI. Entendo que o desenvolvimento dessa
implementação foi compreender o funcionamento da ferramenta citada, agregando
assim um imenso conhecimento teórico e prático, visto que em nossa região hoje é
uma solução que raríssimas empresas oferecem e não é completa. A solução é bem
intuitiva, e para a implementação foi necessário o estudo sobre a melhor forma de
adequação ao ambiente proposto, pesquisando em livros, web, artigos. Para obter
10
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maior segurança, robustez foram instalados pacotes adicionais como citado, para
que esses controles de entrada e saída das informações sejam principalmente
seguros e estáveis. Foram encontrados bastante materiais para a integração dos
serviços, visto que artigos e implementações que já existem hoje no mundo por
outros usuários. CONCLUSÕES: A implementação dessa solução baseou-se em
levantamento teórico, claro que previamente pesquisado, pode-se de fato perceber a
grande importância da comunicação dentro das empresas, seja ela pequena, média
ou grande porte. Podemos dizer que hoje podem ser encontradas ferramentas que
venham atender a todas as necessidades dos usuários, porém vejo que não são
utilizadas de forma centralizada. Existem softwares separados de catálogo de
endereços, agendas de compromissos, correio eletrônico, comunicador instantâneo,
tarefas e etc., porém os poucos e bons softwares estáveis conhecidos hoje que
reúnem alguns desses serviços são pagos e não são baratos. É sempre importante
lembrar que o Zimbra é uma ferramenta livre que reúne vários serviços colaborativos
dentro da empresa que são essenciais e muito úteis, além de nos trazer total
segurança, além do que não é necessário ter um investimento inicial com grandes
custos de licenças, claro que foi necessário um certo conhecimento para a
implementação e configuração dos pacotes, até porque o suporte para essas
implementações são encontradas na comunidade na Web, grupos de discussão,
onde são reportados bugs, ou problemas conhecidos. Esta implementação tem
como objetivo, apenas apresentar um ambiente de teste ao qual foi instalada a
ferramenta, mostrando assim suas vantagens, facilidades, e os benefícios de obter
um bom sistema de comunicação com todos os serviços integrados, facilitando
auditorias internas, tornando assim a utilização centralizada com o gestor de TI.
Entendo que o desenvolvimento dessa implementação foi compreender o
funcionamento da ferramenta citada, agregando assim um imenso conhecimento
teórico e prático, visto que em nossa região hoje é uma solução que raríssimas
empresas oferecem e não é completa. A solução é bem intuitiva, e para a
implementação foi necessário o estudo sobre a melhor forma de adequação ao
ambiente proposto, pesquisando em livros, web, artigos. Para obter maior
segurança, robustez foram instalados pacotes adicionais como citado, para que
esses controles de entrada e saída das informações sejam principalmente seguros e
estáveis. Foram encontrados bastante materiais para a integração dos serviços,
visto que artigos e implementações que já existem hoje no mundo por outros
usuários.
Palavras-Chave Groupware. Linux. Comunicações. Negociações. Demonstrar.
Software Livre.
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PROPOSTA DE DATA WAREHOUSE PARA A EMPRESA MUNDO DOS
ESPORTES
Edson S Melo Camargo5
Maximiliano Pezzin6
RESUMO
Nos dias de hoje a tecnologia de informação se encontra presente dentro de todas
as organizações. Sua principal funcionalidade é a de garantir a qualidade e
armazenamento das informações da empresa, fornecendo para a gerencia agilidade,
praticidade, eficiência e qualidade nos serviços prestados para seus clientes. Assim
como toda e qualquer organização necessita de suas informações organizadas e
disponíveis em todos os momentos no auxílio de suas tomadas de decisões,
também é preciso que essas informações sejam adequadas para que a empresa
desenvolva estratégias que gerem lucro. O Data Warehouse permite que as
informações coletadas no decorrer do funcionamento da empresa, possam ser
utilizadas para ordenar, gerenciar e conceder relatórios com maior precisão
auxiliando o gestor na tomada de decisão. INTRODUÇÃO: Nos dias de hoje a
tecnologia de informação se encontra presente dentro de todas as organizações.
Sua principal funcionalidade é a de garantir a qualidade e armazenamento das
informações da empresa, fornecendo para a gerencia agilidade, praticidade,
eficiência e qualidade nos serviços prestados para seus clientes. Assim como toda e
qualquer organização necessita de suas informações organizadas e disponíveis em
todos os momentos no auxílio de suas tomadas de decisões, também é preciso que
essas informações sejam adequadas para que a empresa desenvolva estratégias
que gerem lucro. O Data Warehouse permite que as informações coletadas no
decorrer do funcionamento da empresa, possam ser utilizadas para ordenar,
gerenciar e conceder relatórios com maior precisão auxiliando o gestor na tomada
de decisão. MATERIAL E MÉTODOS: O embasamento para o desenvolvimento
deste trabalho, foi realizado através da utilização de livros, monografias, TCCs,
periódicos e informações coletadas da internet, nas dependências da biblioteca da
UnC campus Concórdia e por pesquisa de campo informal. Os assuntos abordados
através desta pesquisa são administração, gestão empresarial, engenharia de
software, banco de dados, modelagem de sistema, UML, sistemas de informações,
data warehouse e programas necessários para o desenvolvimento do sistema.
Buscando a total compreensão do assunto, foi realizada uma pesquisa informal
juntos aos principais gerentes e funcionários da empresa Mundo dos Esportes, com
o objetivo de verificar quais são as principais dificuldades encontradas dentro do
estabelecimento. Tendo como ponto de partida a organização e controle do estoque,
acompanhamento das vendas mensais e atendimento ao cliente. Os requisitos
coletados junto aos colaboradores e gestores da empresa foram separados de
5Acadêmico
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acordo com sua prioridade e gravidade. Após foram divididos em dois subgrupos
diferentes, com maior e menor importância. Esta divisão permitiu a depuração dos
dados buscando encontrar os principais problemas para depois definir a melhor
maneira de resolvê-los. Os principais itens pautados pelos funcionários e gestores
da empresa foram: descobrir qual é o público alvo da empresa; qual seriam os itens
com maior necessidade de acompanhamento para que o estoque não fique abaixo
do limite mínimo; quais os produtos mais vendidos para cada época, mês e estação
do ano; qual a melhor forma de organizar cada produto de maneira que aumente a
taxa de venda; quais os produtos que precisam estar em destaque para que alcance
uma maior quantidade de clientes. Para resolver as divergências que foram
detectadas, foi desenvolvido um software que tem como objetivo a emissão de
relatórios gerenciais que auxiliarão na tomada de decisão da empresa. Com o
auxílio da UML, iniciou-se a modelagem do sistema, tendo como objetivo a
especificação e visualização ampla das informações. Com modelos bem definidos e
estruturados foi possível gerar documentações com qualidade e segurança. Para o
desenvolvimento foi utilizado o software StarUML que concede ao usuário facilidade
em sua utilização por ser de fácil entendimento e aprendizagem. O objetivo principal
dentro da modelagem dos diagramas foi demonstrar quais serão os caminhos que o
sistema deve seguir facilitando no desenvolvimento e documentação. Ao término da
etapa de elaboração dos diagramas, deu-se início a elaboração e manipulação do
banco de dados da empresa Mundo dos Esportes. Para a manipulação do banco foi
utilizado o programa IBExpert que permite maior facilidade no desenvolvimento dos
relatórios através das tabelas, relacionamentos, triggers e procedures e pelo fato do
mesmo ser gratuito baixando o valor de desenvolvimento do sistema. Após a
manipulação do banco de dados foi dado início ao desenvolvimento do software
através da utilização do Delphi XE6. Este foi escolhido por disponibilizar uma forma
simples de programação e pela familiaridade com o sistema. Outra característica
devesse a forma como é realizada a ligação entre o sistema e o banco de dados,
que permite uma ligação rápida sem grandes complicações. RESULTADOS: As
informações utilizadas para a elaboração e desenvolvimento do trabalho de
conclusão do curso foram verdadeiras, porém para proteger a integridade da
empresa, os valores que serão apresentados são fictícios. O sistema proposto é
direcionado para a empresa Mundo dos Esportes, com o intuito de auxiliar na
organização, armazenamento, compra e venda dos produtos tendo como foco o
público alvo. Este tem como principal característica o auxílio ao gestor na tomada de
decisão. Com base nos requisitos coletados na empresa, é possível a elaboração de
características especificas proporcionando soluções aos erros e problemas
encontrados. Para uma maior compreensão dos usuários a interface do software é
de simples entendimento e utilização por estar organizada em sequência, dando
uma direção lógica para ser seguida. A tela apresenta todos os relatórios
disponíveis para que o gestor possa escolher qual é o de seu interesse. Após
escolher qual o relatório desejado, basta preencher os campos que necessitam de
informações como, por exemplo, a quantidade de itens desejada ou qual o período
de interesse para determinada informação, de modo a seguir a ordem préestabelecida. A qualidade do sistema está interligada de maneira direta com a
metodologia utilizada durante o desenvolvimento do programa. Com base neste
pressuposto deu-se início à elaboração de diagramas que permitam visualizar os
processos do software. Na elaboração deste projeto, foram estabelecidas algumas
referências e requisitos que devem ser acrescentados ao software. O ponto de
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partida é realizado através do cliente, fornecendo as informações de quais são os
produtos que o mesmo deseja, o vendedor realiza a solicitação para o estoquista
que irá verificar se os itens solicitados estão ou não disponíveis. Caso os produtos
não estejam disponíveis o estoquista informa para o vendedor que cancela a compra
junto com o cliente, porém se estiver disponível efetua a venda. Para representar as
funções e serviços de software é utilizado o diagrama de caso de uso. Este
diagrama é o centro de todo o sistema, pois serve como base para o
desenvolvimento da interface, realizando a ligação entre o sistema e usuário. Os
diagramas de atividades proporcionam uma visualização das tarefas que serão
realizadas. E através desta representação gráfica se torna possível o
desenvolvimento do sistema, pois apresenta as entradas e fluxos do software. Todos
os estudos e pesquisas forneceram as características necessárias para o
desenvolvimento do sistema juntamente com a sua modelagem. Alguns assuntos
tiveram maior ênfase, como UML, Gestão Empresarial e Data Warehouse, onde foi
possível adquirir informações necessárias para a conclusão e desenvolvimento do
trabalho. Através da elaboração deste trabalho foi possível coletar informações que
antes não tinham valor, mas que ao serem informadas para a gerência da empresa
começaram a ser utilizadas e estão auxiliando nas tomadas de decisões mudando o
foco de alguns produtos e acrescentando outros que eram necessários.
CONCLUSÕES: Com os resultados obtidos, foi possível modificar o foco ao qual a
empresa estava atuando que anteriormente era com base no que os gestores
acreditavam ser o correto, mas que mudaram suas opiniões após receberem os
relatórios. Todas as perguntas que haviam sido pré-definidas com os gestores da
empresa foram respondidas com êxito através de cada relatório gerado com o data
warehouse. Após a implantação do data warehouse na empresa, foi possível
acompanhar as mudanças que ocorreram nas compras seguintes realizadas pelos
gestores, já que os produtos que tiveram maior foco nos meses seguintes foram
adquiridos com maior quantidade evitando o estoque zerado ou abaixo do limite
mínimo. Com essa mudança na forma de comprar, fez com que a empresa se
aproximasse dos principais fornecedores gerando assim pedidos de compra
antecipados e agendados permitindo maior flexibilidade tanto no prazo de entrega
como o prazo para os pagamentos
Palavras-Chave: Estoque. Data Warehouse. Gerenciamento. Empresa.
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PROTÓTIPO DE SISTEMA DE SUPORTE A DECISÃO PARA PROCESSO DE
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DO MERCADO VILSON TESTA-ME
Ezequiel Testa7
Maico Petry8
RESUMO
Para uma empresa do ramo de comércio varejista se manter competitiva no cenário
atual, a mesma precisa inovar constantemente e ainda oferecer preços atrativos
para seus clientes. Tendo em vista que para suprir essas necessidades é preciso
dispor de um setor de compras com maior grau de assertividade nas decisões, esta
pesquisa apresenta o desenvolvimento de um protótipo de sistema de suporte a
decisão voltado ao setor de compras do mercado Vilson Testa ME. Com base na
análise dos dados já existentes na empresa e através da aplicação de um Data
Warehouse foi possível identificar padrões de compras e vendas de diversos
produtos. Desta maneira, o SW proposto permite ao comprador realizar aquisições
mais assertivas e ainda proporciona a possibilidade de criar estratégias de vendas,
considerando promoções de produtos adequados com valores mais acessíveis em
períodos apropriados. INTRODUÇÃO: O mercado Vilson Testa-ME é uma empresa
de pequeno porte que atua no ramo de comércio e está situada em Presidente
Kennedy, Concórdia-SC. A empresa possui 2 funcionários e atua na área desde 15
de dezembro de 1997. Em um mercado as compras geralmente definem o potencial
de venda dos produtos. O estabelecimento não possui uma rotina de compras
definida, o que impede a realização de promoções com preços atrativos. Ainda,
devido ao fato de não conhecer a saída dos mesmos, efetua compras em pequenas
quantidades em um curto espaço de tempo, não tendo assim o poder de barganha
para reduzir o custo dos mesmos. O estabelecimento possui um depósito para itens
que costuma comprar em maiores quantidades. No entanto, diversos itens são
adquiridos e colocados diretamente no expositor, não tendo desta maneira, estoque
adicional. Este fato impacta também no processo de compra acima citado. De fato, a
falta de conhecimento relacionado ao fluxo de produtos impede que o mercado
possa efetuar compras futuras em maiores quantidades. Isso impossibilita que o
mesmo faça parcerias com os fornecedores e torna o mesmo ineficiente no que se
refere a competitividade de preços. A constante necessidade de inovar e crescer no
meio comercial nos dias atuais, devido à grande competitividade existente neste
segmento, gera preocupações para as empresas em tomar decisão adequada para
o presente ou futuro de seus negócios. Ter uma rotina adequada na hora da compra,
manejo e controle de seus produtos, confere ao estabelecimento vantagem
competitiva. Para auxiliar nos processos de qualquer empresa, a tecnologia tem
atuado de forma crucial. Os sistemas de informação fazendo uso de ferramentas
automatizadas, auxiliam as organizações a otimizarem seus processos cotidianos,
como por exemplo, o processo de aquisição de produtos. Obter lucro é o principal
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objetivo de uma empresa, mas para que isso aconteça a mesma deve estar sempre
inovando, visando estar à frente de seus concorrentes. Desta forma, para se tornar
cada vez mais competitiva, a inovação tecnológica é necessária, principalmente no
que se refere às tomadas de decisões que através de ferramentas computacionais,
auxiliam os gestores para escolhas mais assertivas. Muitas empresas dispõem de
consultorias especializadas para fazer a gestão e a estratégia de sua empresa.
Outras possuem softwares específicos para auxiliar na tomada de decisão
estratégica. Softwares ERP construídos especificamente para o setor
supermercadista auxiliam diretamente nas ações do cotidiano, fornecendo dados
concisos fundamentando as escolhas realizadas. No entanto, este tipo de SW de
gestão geralmente é utilizado por empresas de médio e grande porte, tendo em vista
o alto custo de implantação e manutenção da estrutura tecnológica. Considerando
os diversos tipos de sistemas de informação, os Sistemas de Suporte a Decisão
(SSD), podem trazer à tona informações detalhadas para reduzir o risco de ações
incorretas. Através desta ferramenta é possível analisar o histórico de vendas de um
determinado produto considerando diversos fatores como a sazonalidade, ou seja,
em qual período do ano possui maior saída. MATERIAL E MÉTODOS: O projeto
desenvolvido trata-se de uma pesquisa qualitativa que, por sua vez, tem como
objetivo analisar a base de dados da empresa e auxiliar nas tomadas de decisões na
área de compras através de informações geradas pelos dados que a própria
empresa produz. O projeto consiste no desenvolvimento de um protótipo SSD para a
empresa Vilson Testa ME. Para a realização deste projeto primeiramente foi preciso
realizar pesquisas bibliográficas para agregar conhecimento sobre Sistemas de
Informações, Banco de Dados e Sistemas de Suporte a Decisão, assim também
como assuntos referentes a área de implantação deste projeto. Como prioridade, a
pesquisa possui ênfase em SSD, tendo em vista que o produto final de tal estudo é
um sistema de suporte a decisão. Após a pesquisa bibliográfica, iniciou-se o contato
com o administrador e com o responsável pelas aquisições das mercadorias,
destacando as necessidades que devem ser supridas com a implantação do
protótipo. Desta forma, é possível realizar o levantamento dos requisitos de software
para a elaboração do projeto. Através disso, foram criados diagramas UML
utilizando o Star UML, versão 2.7.0, os quais demonstram características e
funcionalidades para auxiliar na construção do SSD. Tendo em vista a utilização de
um DW para prover informações para o protótipo, foi necessário importar a base de
dados da empresa para realização do processo de negócios e definição dos grãos.
Para esta atividade utilizou-se a ferramenta IBExpert da HK Software, versão 2.5.0.
Esta por sua vez, possibilita suporte ao SGBD escolhido, Firebird versão 2.5.7, o
qual é utilizada na empresa bem como no protótipo proposto. Referente a interface
do protótipo, a ferramenta escolhida foi Delphi, versão rad studio XE8. Esta
possibilita a elaboração das telas de interação com o usuário, demonstrando
também as informações geradas com o uso do SSD. Por fim, após a compilação do
protótipo de SSD, foram feitos testes para verificar o funcionamento do mesmo.
RESULTADOS: Em contato com o administrador e responsável pelas aquisições
das mercadorias para levantar conhecimento sobre as compras, foi possível
entender como as mesmas são realizadas. O processo consiste em conferir o
estoque de acordo com o catálogo de produtos das distribuidoras. Conforme
demonstra a figura 14, a requisição de compra é feita através da solicitação da
quantidade ao vendedor com base nos códigos apresentados no material
publicitário. Esta, por sua vez, não possui um padrão ou avaliação cruzada de
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fatores, sendo que basicamente, a quantidade comprada de cada item fica a caráter
da experiência do comprador. O banco de dados que é utilizado pela empresa é o
Firebird, ao qual possui mais de 300 tabelas assim como apresenta a figura 20,
podendo ser acessado para verificação de informações através da ferramenta
IbExpert. Para a realização do Data Warehouse foi necessário a utilização das
tabelas; Produtos: a qual armazena os dados referentes aos mesmos; NFSI: que
armazena dados de saídas; NFEI: armazena dados de entradas; Fornecedores: a
qual armazena de quem foi adquirido os produtos; Marca: ao qual armazena
informações sobre marca e Cliente, que armazena informações referentes aos
consumidores. O DW é um armazém de dados que atende as necessidades
requisitadas anteriormente para o desenvolvimento do SSD. O mesmo é utilizado
para armazenar e realizar os cruzamentos de dados pré-requisitados e exibir dados
que servem como ferramenta estratégica para a realização de aquisições com maior
poder de assertividade. A escolha em desenvolver o DW para fazer parte do SSD,
se deu pelo mesmo corresponder com todas as funções necessárias a serem
atendidas com a realização deste projeto. O mesmo, por ser um armazém de dados,
contribui com facilidade de poder realizar cruzamentos de dados aos quais,
apresentados ao usuário, se mostrou eficiente e pôde ser utilizado de maneira
privilegiada para a elaboração de uma estratégia de compras. Diante disso, para o
desenvolvimento do mesmo, foi necessário seguir passos importantes que serviram
de auxílio para que o DW pudesse atender as necessidades estabelecidas pela
empresa anteriormente. O processo de Extração, Transformação e Carregamento
(ETL) aconteceu através de uma procedure que por sua vez tem a função de realizar
a extração dos dados fazer o tratamento dos mesmos. Após a realização da
extração e do tratamento os dados passam para a staging área aonde são
organizados e padronizados. Diante disso a staging área realiza os inserts para as
tabelas dimensões do data Warehouse. A construção por sua vez também fez uso
da ferramenta OLAP a qual é utilizada para análises de dados históricos através do
DW. A mesma apresenta apenas as análises de agrupamentos para o usuário o qual
não tem permissão de alteração dos dados. O desenvolvimento deste protótipo de
SSD tem como finalidade gerar informações que possam ser úteis para auxiliar no
processo de aquisições de mercadorias na empresa Vilson Testa ME. Analisando a
base de dados da empresa, foi possível elencar alguns fatores que pudessem
auxiliar estrategicamente na decisão de aquisições de mercadorias. CONCLUSÕES:
Com o término deste projeto foi possível perceber a importância da pesquisa
bibliografia. Tanto na elaboração do referencial teórico, como também para a
elaboração do Sistema de Suporte a Decisão, auxiliou de forma importante sobre
tecnologias nas quais possuía maior de dificuldade para manuseio. O
desenvolvimento do protótipo permitiu que fosse colocado em prática o
conhecimento agregado no decorrer do curso, este facilitando a resolução de
diversas dificuldades encontradas pelo decorrer do desenvolvimento. A pesquisa
por sua vez proporcionou um conhecimento maior referente a uma linguagem de
programação, a qual foi utilizada para desenvolver o SSD. Várias dificuldades foram
encontradas no desenvolvimento das telas, porém, superados através de pesquisa
sobre os mesmos. Foi possível aperfeiçoar o conhecimento sobre a estruturação de
um Data Warehouse, ao qual já possuía conhecimento devido as aulas
presenciadas no decorrer do curso. Apesar de algumas dificuldades encontradas,
com o aprofundamento do sobre os estudos foi possível estruturá-lo e assim gerar
resultados. Além dos estudos citados, foi crucial a avaliação do processo do
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mercado Vilson Testa, isso relacionado especificamente ao setor de compras.
Mesmo sendo responsável por tal tarefa no cotidiano, o aprofundamento dos
estudos nesta área permitiu conhecer melhor o processo e desmistificar algumas
inseguranças encontradas no ato da compra de mercadorias. Na região a qual
estamos inseridos podemos perceber que a utilização de Sistemas de Suporte a
Decisão é relativamente baixa. Muitas vezes isso ocorre pelo alto custo de
implantação do mesmo, quando na verdade se trata de um investimento com
resultados positivos em curto prazo, considerando as informações geradas a partir
destes. Os SSD’s são encontrados, geralmente, em empresas de grande ou médio
porte. Contudo, é comum vermos empresas de pequeno porte, médio porte e até
mesmo de grande porte, fechando as portas por não conseguir progredir com seu
negócio. Em muitos casos a falta de conhecimento ou ainda a falta de avaliação dos
parâmetros podem ser o fator de falência. Frente a isso um sistema de suporte a
decisão pode trazer muitos benefícios. A falta de inovação faz com que as empresas
fiquem atrás das demais causando perdas de clientes e poder competitivo de
mercado. O fato de existir uma grande quantidade de empresas no mesmo
segmento e com o mesmo público alvo, inovar é algo necessário para se manter no
páreo competitivo do mercado.
Palavras-Chave: Compras. SSD. Data Warehouse. Estratégia.
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PROTÓTIPO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A GESTÃO DE PEDIDOS
DA AGROPECUÁRIA NUTRIBEM COMÉRCIO E TRANSPORTES
Filipe Pissato Camillo9
Maico Petry10
RESUMO
Nos negócios agropecuários, especificamente no que se refere a criação de suínos,
a utilização ideal de cereais e suplementos fornece ao criador ganhos superiores em
cada plantel. Quando o foco é nutrição animal e, considerando as variáveis de
composição de rações, como a suplementação que entrega as vitaminas e a
produção da mistura que envolve uma quantidade específica de cereais e
suplementos, é de suma importância para o sucesso do suinocultor conhecer tais
características. Através da correta elaboração da ração, é possível alcançar uma
média de conversão alimentar superior. Ou seja, a conversão de ração em carne
suína possui um ponto ideal. Com o intuito de apresentar estas informações ao
cliente da Nutribem, o principal objetivo do presente estudo é o desenvolvimento de
um protótipo de gestão de pedidos, o qual controla os suplementos vendidos para
cada cliente, emitindo laudo técnico a cada aquisição de mercadoria. Tal documento,
além dos dados convencionais, apresenta a mistura adequada para cada etapa da
criação dos suínos, permitindo assim ao criador mensurar custos e obter melhores
resultados com relação a conversão alimentar de suínos. INTRODUÇÃO: Nos
negócios agropecuários, especificamente no que se refere a criação de suínos, a
utilização ideal de cereais e suplementos fornece ao criador ganhos superiores em
cada plantel. Quando o foco é nutrição animal e, considerando as variáveis de
composição de rações, como a suplementação que entrega as vitaminas e a
produção da mistura que envolve uma quantidade específica de cereais e
suplementos, é de suma importância para o sucesso do suinocultor conhecer tais
características. Através da correta elaboração da ração, é possível alcançar uma
média de conversão alimentar superior. Ou seja, a conversão de ração em carne
suína possui um ponto ideal. Com o intuito de apresentar estas informações ao
cliente da Nutribem, o principal objetivo do presente estudo é o desenvolvimento de
um protótipo de gestão de pedidos, o qual controla os suplementos vendidos para
cada cliente, emitindo laudo técnico a cada aquisição de mercadoria. Tal documento,
além dos dados convencionais, apresenta a mistura adequada para cada etapa da
criação dos suínos, permitindo assim ao criador mensurar custos e obter melhores
resultados com relação a conversão alimentar de suínos. MATERIAL E MÉTODOS:
Esta pesquisa é considerada qualitativa a qual propõe um software com o
desenvolvimento web para fazer uma gestão de pedidos de forma mais eficiente e
com um conteúdo mais informativo dos produtos. Primeiramente realizou-se
pesquisa bibliográfica referente a temas pertinentes ao estudo. Livros, artigos, sites
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da internet servem de base para ampliar o conhecimento referente aos assuntos
tratados neste trabalho. Quanto a pesquisa na empresa, efetuada junto ao
proprietário da Nutribem, foi possível realizar levantamento do que era necessário
para o desenvolvimento do protótipo de gestão de pedidos. Ainda, executou-se
análise referente ao método de sugestões de misturas das rações vendidas, visto
que um dos objetivos é fornecer a relação de consumo x produtividade, isso
relacionado ao processo de engorda de suínos. Tendo em vista o que fora avaliado,
os requisitos do SW foram definidos, estando divididos em funcionais e não
funcionais. Nestes, foram identificadas quais são as necessidades que o protótipo
deve atender. Para a modelagem dos requisitos, utiliza-se a ferramenta StarUML
versão 3.0.2, onde é possível apresentar diagramas de casos de uso, sequência e
atividades. Com a modelagem dos diagramas finalizada, foi determinado o banco
de dados, utilizando a ferramenta MySQL Workbench 6.3 CE, por indicação e por
ser um sistema conhecido e confiável para a criação de tabelas e armazenamento
de dados conforme requisitado pelo protótipo. Devido a necessidade de um servidor
independente consistente na base de MySQL, é utilizado o XAMPP V3.2.2,
escolhido por trazer praticidade, fácil entendimento e compatibilidade. Para o
desenvolvimento, as linguagens definidas foram HTML e PHP; possibilitando a
edição para desenvolver, a ferramenta Notepad++ v7.5.9 (64bit) foi selecionada por
recomendações e ser gratuita. Após a definição das ferramentas, foi iniciado o
desenvolvimento do protótipo, tendo em mente etapas a serem seguidas para uma
boa organização, efetuando a modelagem da base de dados e logo após a
elaboração do código-fonte. RESULTADOS: A pesquisa bibliográfica iniciou ainda
no ano de 2017 na disciplina de Metodologia da Pesquisa. Os estudos foram
intensificados no início do segundo semestre de 2018, tendo aprofundamento em
sistemas de informação, engenharia de software e conversão alimentar de suínos.
Após a finalização, o protótipo foi implantado para testar suas funcionalidades de
acordo com os objetivos propostos. Depois disso foram gerados os requisitos do
protótipo. Estes são de suma importância para definição do escopo do projeto, para
que seja possível identificar o que o protótipo deve fazer ou não. Fazendo com que
expectativas não sejam criadas para o usuário final. Abaixo é apresentando um
levantamento de requisitos deste projeto. Suas funcionalidades foram efetivas,
conseguindo efetuar os cadastros, edições, exclusões e impressão dos pedidos
realizados. No entanto, é necessário realizar ajustes no layout de impressão, devido
ao fato de algumas informações serem impressas de forma parcial. CONCLUSÕES:
Com a conclusão deste trabalho, é perceptível a importância das pesquisas
realizadas, tanto na parte bibliográfica como no setor agropecuário. As mesmas
proporcionaram um amplo conhecimento e aprofundamento em específicas áreas de
SI, engenharia de software, banco de dados e linguagens de programação. Outras
áreas também tiveram destaque, sendo agropecuárias e nutrição animal devido foco
que o estudo propõe. A avaliação do funcionamento da empresa Nutribem, focado
na gestão de pedidos, possibilitou conhecer o processo e apontar diversas falhas e
dificuldades no processo. A atividade de realizar pedidos de forma manual foi um
dos pontos em que o estudo levantou diversas dificuldades e necessidades da
empresa.
Palavras-Chave: Nutrição animal. Gestão de pedidos. Suinocultura. Conversão
Alimentar.
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PROTÓTIPO DE SISTEMA WEB PARA VISUALIZAÇÃO DE ESTOQUE DE UMA
LOJA DE INFORMÁTICA
Filipe Thomaz11
Maximiliano Pezzin12
RESUMO
A informatização de todos os departamentos das empresas atualmente já é uma
realidade de crescimento gradual e constante. Um sistema de informação passou de
um diferencial apresentado por uma empresa para um componente essencial. Numa
empresa de informática este processo não é diferente, a empresa Unicenter
informática preocupa-se com o avanço da tecnologia e com as necessidades que
surgem no decorrer do dia-a-dia quando se trata da gestão. Como ferramenta de
trabalho cotidiano esta já possui um sistema, porém o mesmo não atende mais suas
necessidades, pelo fato de ser muito antigo e não ter recebido atualizações no
decorrer dos anos. A necessidade de permanecer competitiva no ramo de vendas e
manutenção de informática fez com que fossem estudadas, modeladas,
implementadas e validadas novas técnicas para dentro da empresa. Neste intuito, é
proposto o desenvolvimento de um protótipo de sistema de informação com base no
sistema atual e de acordo com novos métodos e gestão. Com este protótipo a
empresa terá mais flexibilidade para trabalhar com informações geradas de curto e
longo prazo. Esse protótipo foi baseado em requisitos que foram levantados junto a
empresa. Após uma série de verificações o mesmo foi apresentado para análise e
validação. INTRODUÇÃO: A informatização de todos os departamentos das
empresas atualmente já é uma realidade de crescimento gradual e constante. Um
sistema de informação passou de um diferencial apresentado por uma empresa para
um componente essencial. Numa empresa de informática este processo não é
diferente, a empresa Unicenter informática preocupa-se com o avanço da tecnologia
e com as necessidades que surgem no decorrer do dia-a-dia quando se trata da
gestão. Como ferramenta de trabalho cotidiano esta já possui um sistema, porém o
mesmo não atende mais suas necessidades, pelo fato de ser muito antigo e não ter
recebido atualizações no decorrer dos anos. A necessidade de permanecer
competitiva no ramo de vendas e manutenção de informática fez com que fossem
estudadas, modeladas, implementadas e validadas novas técnicas para dentro da
empresa. Neste intuito, é proposto o desenvolvimento de um protótipo de sistema de
informação com base no sistema atual e de acordo com novos métodos e gestão.
MATERIAL E MÉTODOS: Esta pesquisa caracteriza-se como qualitativa e
apresenta o desenvolvimento de um protótipo de sistema web para visualizador de
estoque de uma loja de informática. A documentação criada contém o levantamento
de requisitos, diagramas UML e modelo E-R. Primeiramente foi analisada a área de
atuação do sistema, buscado conhecer mais sobre a referida empresa. Além de
agregar conhecimento sobre o ramo, também se fez necessário uma busca
detalhada sobre sistemas, dando ênfase para sistemas de gerenciamento. Foi
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averiguado o funcionamento do sistema atual e relacionado com novas técnicas de
gestão, tomando como base todo o material obtido na pesquisa bibliográfica. Quanto
aos requisitos do sistema, foram elencadas algumas prioridades, dando preferência
para o estoque. Com o projeto, foram definidos alguns dados quanto a criação do
protótipo, como a linguagem de programação, banco de dados, utilização de
diagramas, modelos de banco de dados e as possíveis ferramentas que poderiam vir
a serem utilizadas. Em seguida o protótipo foi modelado e para a criação dos
diagramas tanto de Caso de Uso, Classes como o de Atividades foi utilizado o
software StarUML. Para elaboração do modelo E-R o software MySQL Workbench,
um ambiente completo que permite além de criar diagramas, realizar consultas e
trabalhar com engenharia reversa. O armazenamento de informações ficará a cargo
do banco de dados MySQL, este utiliza a linguagem SQL (Linguagem de Consulta
Estruturada, do inglês Structured Query Language) como interface e é um banco de
dados livre e com bastante material de suporte disponível na web. Para
gerenciamento do banco foi utilizado o software PhpMyadmin. Em seguida, foi
iniciado o desenvolvimento dos módulos do protótipo com a linguagem de
programação PHP, que é uma ferramenta de desenvolvimento de softwares
multiplataforma, e que, atualmente possui ampla utilização e crescimento constante.
O ambiente para desenvolvimento utilizado, foi o Sublime Text é software
multiplataforma de edição de texto, no entanto utilizado por muitos desenvolvedores
para editar código-fonte, escrito em linguagem Python. Inicialmente, o programa foi
pensado para ser uma extensão do Vim. Após os módulos propostos terem sido
criados, foram validados os requisitos de acordo com as funções do software para
que pudessem ser iniciados os testes de validação do protótipo. Tendo o protótipo
de acordo com os requisitos foi dado início aos testes. Os testes foram baseados na
própria utilização do protótipo, onde foram feitos lançamentos simulando a sua real
utilização na instituição de suporte. RESULTADOS: A coleta e análise dos dados
foram realizadas tendo como base os objetivos específicos. O levantamento de
requisitos foi baseado primeiramente através da consulta no funcionamento do
sistema que a empresa possui atualmente e também através de conversas com o
socio administrador da empresa. Através de discussões com o orientador, foram
reavaliados os princípios do projeto e do protótipo. Após os módulos do protótipo
terem sido desenvolvidos, foram feitas validações para assegurar que este seja
adequado para atender as necessidades da empresa, ou seja, a confirmação de que
o protótipo cumpre com suas especificações. O primeiro módulo testado foi os de
controle de usuário, no qual foram simulados cadastros, alterações, exclusões de
informações já existentes no banco de dados. Sem muitos problemas, este módulo
foi validado, tornando-se funcional. Em sequência foi testado o módulo de controle
de produtos, onde foram cadastradas informações reais, podendo assim constatar
se as validações desta tela estavam de acordo com o que foi proposto. Bem como
os cadastros, alterações, exclusões funcionaram corretamente. Na sequência de
testes, o módulo de estoque de produtos foi verificado, onde o campo de pesquisa e
o botão solicitar funcionaram perfeitamente. O botão solicitar comportou de forma
correta enviando o e-mail para o responsável pelas compras. Os mesmos foram
feitos diretamente na empresa, com os colaboradores simulando situações reais de
trabalho CONCLUSÕES: Esse trabalho de conclusão de curso teve por objetivo
principal o desenvolvimento de um protótipo para gerenciamento de estoque para
Unicenter Informática. Por meio da análise de todos os tópicos abordados no projeto
é possível se ter uma visão abrangente e, em alguns casos, bem aprofundada de
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todos os procedimentos e funcionalidades do protótipo. Foram utilizadas excelentes
ferramentas tanto para o desenvolvimento do projeto quando para o
desenvolvimento do protótipo, estas escolhas foram de grande valia para os
procedimentos realizados. A escolha pela linguagem de programação PHP
juntamente com o ambiente de desenvolvimento SublimeText, EasyPHP e
PHPMyadmin culminou na possiblidade de o protótipo possuir funcionalidades
eficientes, tornando-o um software leve e confiável, vantagem está muito importante
quando se fala em gestão de estoque. Assim como com a linguagem PHP, a
experiência com o banco de dados MySQL foi muito positiva, pois além de ser uma
ferramenta gratuita, é de fácil compreensão, trazendo ainda vantagens de segurança
e desempenho. Depois do levantamento de requisitos veio à documentação. Essa
foi realizada através de documentos de texto e também através de alguns diagramas
UML, que levam a um melhor entendimento tanto do desenvolvedor em si como do
usuário. A documentação, além de ser utilizada durante o desenvolvimento do
protótipo, onde serviu como base para que os objetivos sejam atingidos, também é
importante para que possam ser estudadas possibilidades de expansão do projeto.
Diante disso, pode se afirmar que os objetivos de um modo geral foram atingidos.
Porém devido ao curto período de tempo disponível, alguns módulos do protótipo
não foram finalizados em sua totalidade. No entanto, estes podem ser concluídos,
tornando o sistema totalmente funcional e ainda expandidos em futuras
implementações ou adequações.
Palavras-Chave: Estoque. Informática. Gestão. Sistemas
Engenharia de Software. Programação. Banco de Dados.
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PROTÓTIPO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA CHAT ONLINE DA
DIGISAT TECNOLOGIA
Gabriel Forner13
Maico Petry14
RESUMO
Com o avanço da tecnologia, as empresas desenvolvedoras de sistemas que
prestam suporte técnico passaram a realizar atendimentos online através de chat
online, auxiliando e facilitando sua rotina de trabalho. Tendo em vista o déficit de
ferramentas voltadas a esse propósito, o presente projeto visa o desenvolvimento de
uma ferramenta de chat online que adapte-se as necessidades da empresa DigiSat
Tecnologia, buscando tecnologias atuais. O projeto utiliza de banco de dados
MongoDB e desenvolvimento em ASP.NET, visando o alto desempenho do
software. Com base nos estudos realizados e necessidades coletadas durante o
processo, abordam-se características necessárias para que o software atenda aos
requisitos funcionais e seus objetivos estabelecidos no decorrer do projeto.
INTRODUÇÃO: A DigiSat Tecnologia é uma software house voltada ao
desenvolvimento de softwares. Há mais de 25 anos busca desenvolver soluções que
viabilizam a automação de micro e pequenas empresas de comércio e indústrias de
pequeno porte. O SW disponível no mercado é o Administrador Geração 6, o qual
possui 3 tipos distintos de habilitação: Comercial, Gerencial e Administrador. Os
mesmos estão disponíveis para venda em todo o país, contendo homologação no
PAF-ECF. Seu gerenciador de banco de dados é o MongoDB. Trata-se de um banco
de dados não relacional que foi adaptado para ser trabalhado em um sistema
comercial. O BD trabalha com coleções (collections) e scripts JSON, e roda como
um serviço no Windows. Quanto ao sistema, está dividido em 5 abas, sendo elas:
Cadastros, Entrada, Saída, Financeiro e Auxiliares. Os principais módulos utilizados
no sistema são: Cadastro de produtos, serviços e pessoas. Nas movimentações, o
PDV e NF-e. Na parte financeira: Contas a pagar e receber, rotatividade e
gerenciador de boletos. A aba auxiliares conta com todos os relatórios disponíveis
no sistema, como também o módulo de gestão empresarial, e ainda arquivos fiscais
como Sintegra, Sped e EFD Contribuições. Em relação a concorrência, os sistemas
Digisat encaixam-se como um dos mais completos do mercado. Ele atende os
principais ramos do comércio em geral como restaurantes, postos de combustível e
farmácias. Outra vantagem do SW é que trabalha com um BD mais seguro, rápido e
confiável. O SW G6 atende a diversos segmentos e seus usuários possuem variado
conhecimento relacionado ao uso de sistemas. Por este fato, o suporte técnico atua
diretamente com as revendas, normalmente especializadas na área de informática,
para que estas possam prover ao usuário final a melhor experiência no uso do SW.
O setor de suporte técnico atende revendas via telefone, E-mail e atendimento
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online. Este último ocorre quando a mesma acessa o painel da revenda, que está
disponível no site da empresa. Para efetuar o login deve informar seu CNPJ para
entrar na fila do atendimento, considerando que a mesma esteja quites com o setor
financeiro. A verificação financeira é feita manualmente todo início do expediente. O
responsável do setor gera um relatório com de adimplentes e inadimplentes. Tendo
em vista tais dados, o responsável acessa o painel administrativo da Digisat e
bloqueia o suporte através do gerenciador. O atendimento online tem como principal
função atender as revendas da empresa de forma ágil, evitando custos com a
utilização do telefone. Com a exclusão do MSN, optou-se em utilizar o Skype para a
continuação do atendimento online. Porém, devido a alguns requisitos que o Skype
não atende, como por exemplo o desenvolvimento de relatórios de feedback dos
atendimentos e bloqueio automático de inadimplentes, o mesmo não supre os
anseios do suporte técnico online. Frente a estes fatos, foram analisados aplicativos
para a realização do atendimento online, porém alguns requisitos necessários ainda
não são atendidos. O chat não gera relatórios específicos referente aos
atendimentos para que seja possível analisar o nível de satisfação das revendas.
MATERIAL E MÉTODOS: O presente trabalho caracteriza-se por uma metodologia
de pesquisa qualitativa. Inicialmente foi necessário o levantamento bibliográfico para
aperfeiçoar os conhecimentos adquiridos durante o curso de Sistemas de
Informação e principalmente conhecer e compreender os processos e regras de
negócio de uma software house. A pesquisa literária foi de suma importância pois
serviu como base para a resolução do problema encontrado, assim foi possível
identificar as principais oportunidades e necessidades nos atuais processos do
negócio explorado além das técnicas e tecnologias que foram empregadas no
desenvolvimento do protótipo. Esta pesquisa foi realizada por meio da internet,
através de livros, artigos científicos e também em conversas informais com
profissionais da área. Após a elaboração do referencial teórico, foi iniciado o projeto
do sistema considerando algumas etapas. Na primeira etapa foi elaborado o
levantamento de requisitos. A seguir foram elaborados os diagramas da UML, sendo
estes, o diagrama de casos de uso, diagrama de classes e diagrama de sequência.
Optou-se por utilizar a ferramenta Star UML v.2.7.0, pelo motivo de ser uma
ferramenta popular e que já havia sido usada em aula. Os diagramas foram
documentados e a partir destes foi possível elaborar o modelo do banco de dados
através do software RoboMongo para que posteriormente pudesse ser
implementado no SGDB. Iniciada a fase da construção do protótipo, foram definidas
as ferramentas utilizadas para codificação do protótipo e seu banco de dados.
Assim, optou-se como servidor web o APS .Net Core, por ser um software
extremamente prático que engloba a versão da linguagem de programação C#,
banco de dados MongoDB, manipulador de dados RoboMongo. Como editor de
código-fonte, foi utilizado o software Visual Studio Code. Para conter um controle de
versões e também um backup do código fonte, foi escolhido um servidor de
armazenamento online, sendo ele o BitBucket. Depois de codificado, o protótipo foi
testado simulando situações reais em um ambiente de utilização e ao longo dos
testes as melhorias identificadas foram sendo implementadas e os erros corrigidos.
A última fase foi a elaboração deste relatório contemplando a apresentação e a
análise dos dados gerados. RESULTADOS: A pesquisa bibliográfica foi iniciada no
mês de agosto de 2017, enquanto cursava a disciplina de metodologia da pesquisa.
O conteúdo listado no pré-projeto foi atualizado e complementado, como também
inseridos novos tópicos com seus respectivos conceitos. Foram realizadas várias
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visitas ao setor de suporte técnico da Digisat Tecnologia, tendo como objetivo
entender mais sobre o processo de atendimento para com as revendas. Ao longo
das conversas foi possível adquirir informações sobre técnicas para passar a
solução de forma mais prática a revenda, como também dados contidos nos
relatórios, entre outras questões necessárias. A partir das necessidades listadas,
foram definidos os requisitos do protótipo. Os requisitos são essenciais para definir o
escopo do projeto, ou seja, o que o protótipo deve e também o que não deve fazer.
Isso é ideal para que não sejam geradas expectativas por parte do usuário final. O
quadro abaixo lista os requisitos funcionais elencados. Os diagramas UML permitem
que sejam entendidas as funcionalidades e componentes do protótipo, assim como a
comunicação entre eles, evitando erros durante a projeção ou seu desenvolvimento.
Foram escolhidos quatro tipos de diagramas, sendo eles: Casos de uso, Classes,
Sequência e Atividades. O diagrama de caso de uso permite uma visão genérica
sobre os componentes e atividades da aplicação. O diagrama de atividades auxilia
no entendimento de rotinas e funcionalidades do SW. Já o diagrama de Sequência
permite uma melhor compreensão em relação ao tempo de execução, e o diagrama
de classes representa a estrutura do banco de dados. Após toda a instalação de
aplicativos necessários para o funcionamento do Chat, foi definido um repositório
para que seja feito o controle de versões e também um backup dos códigos fonte. O
serviço escolhido foi o repositório do BitBucket, um servidor de repositórios que
permite projetos privados gratuitamente. Com toda a configuração do repositório
feita, o mesmo foi clonado com a máquina servidor, e dividido em seus
determinados projetos, sendo eles o Client, servidor com conexão a base da Digisat
e servidor local do Chat, separando back-end do front-end. Para que a inicialização
do servidor e do Client possam ser executadas, foi necessário rodar o comando
“dotnet run”. Nesse caso é levantado o servidor de dados e também a parte do
Client em somente um comando. Após aberto tal processo, o chat estará rodando
com disponibilidade para acesso as revendas. Com isso retornam todos os
problemas encontrados na base de dados, e quando o atendente seleciona algum, é
feito um autocomplete com a solução retornada da base. Após a revenda selecionar
a avaliação do atendimento, uma mensagem com a nota é enviada para o
atendente, como também essa informação é salva na base de dados. O protótipo,
após finalização, foi implantado no setor de suporte técnico com a finalidade de
testar suas funções, considerando os objetivos propostos. Durante uma semana, o
SW foi testado e mostrou-se estável. CONCLUSÕES: Ao concluir o presente
trabalho foi possível perceber a importância da pesquisa. Não somente pela
pesquisa bibliográfica, mas também a pesquisa sobre as técnicas e tecnologias
utilizadas para o desenvolvimento completo deste trabalho. O foco do trabalho era
desenvolver algo na Web, com praticidade e simplicidade, tanto para o técnico do
suporte, quanto a revenda. O desafio foi aprender sobre Asp Net e MongoDB,
saindo do padrão de desenvolvimento em PHP e MySQL. Com certeza foi um
desafio muito complicado, devido à falta de conhecimento, fazendo com que fosse
buscado mais conhecimento sobre tais linguagens. Na sua grande maioria, as
empresas contratadas para instalação desses Chats trabalham com um padrão de
desenvolvimento, sendo de pacote fechado, impossibilitando a edição do sistema
conforme a necessidade da empresa. Como também, utilizam linguagem PHP com
banco de dados relacional MySQL. Querendo ou não, são linguagens muito
conhecidas, tornando o Chat mais vulnerável. Tal prática impede que funcionários
das empresas desenvolvam um aplicativo próprio, com total adaptação e resolução
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das necessidades da empresa, facilitando também sua edição. Felizmente tive o
privilégio de receber essa oportunidade de braços abertos e pude escolher a
linguagem de programação e adaptação do banco de dados. O protótipo
desenvolvido como resultado do presente estudo de mostrou funcional dentro dos
módulos desenvolvidos. O desempenho da API, da parte do atendente e da
revenda, mostrou-se ideais. Felizmente o protótipo não apresentou nenhum
problema com lentidão, pelo fato do MongoDB ser um banco de dados muito rápido.
O tempo de resposta quando ele é requisitado trabalha em milissegundos, porém
quando ocorre da revenda ter muito histórico essa resposta é representada em
segundos, mas nada que faça com que o protótipo fique lento. O desenvolvimento
de um relatório simples, facilitou o trabalho do supervisor do suporte, gerando
somente os dados importantes para que possam ser repassados ao diretor da
empresa, e apresentados em reuniões. A função de autopreenchimento de soluções
agilizou o atendimento as revendas, como também facilitou o atendimento do
técnico, pois as soluções são cadastradas na base de dados de conhecimento, e o
técnico precisa somente digitar qual o problema relatado pelo cliente. Por fim, o
feedback dos testes realizados com o atendente e ajuda dos demais técnicos,
simulando acesso de revendas ao chat, foram positivos. Sendo assim, a ferramenta
atendeu as necessidades da empresa, fazendo com que ela seja implementada.
Palavras-Chave: Chat Online. MongoDB. ASP.NET. Suporte Técnico
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PROTÓTIPO DE UM SOFTWARE PARA CONTROLE DE PEDIDOS E
ORÇAMENTOS PARA METALÚRGICA
Gian Carlo Batisttela15
Maximiliano Pezzin16
RESUMO
A tecnologia vem em um constante crescimento, demandando cada vez mais de
uma adaptação das empresas para que possa suprir a demanda do mercado,
fazendo com que as empresas que produzem equipamentos, possam acompanha
este crescimento. Se faz necessário à otimização de processos, os sistemas viram
para auxiliara esta empresa, diminuindo o tempo de contato entre cliente e
fornecedor, agilizando a confecção do equipamento e aumentando a lucratividade de
ambas as empresas, fazendo com que os equipamentos respeitem uma serie de
pré-requisitos para cada função para que melhor possa se adaptar as necessidades
da empresa facilitando o trabalho de funcionários e diminuindo a demanda de
viagens. INTRODUÇÃO: O advento da internet que se espalhou pelo mundo nos
dias de hoje trazendo grande quantidade de informação e facilidade de acesso as
mesmas, obrigou as pessoas a ter um controle maior das informações. Com isso, a
área de desenvolvimento de softwares genéricos ou softwares de prateleiras vem
crescendo significativamente abrangendo uma grande parte das necessidades
gerenciais de uma empresa. Porém, alguns quesitos, ainda não são contemplados,
como por exemplo, a área de transformação de matéria prima em produto acabado
que não contempla a horas máquinas de produção e os gastos por traz desta etapa.
Para trazer mais lucratividade para as empresas, o ideal seria um sistema que
abordasse a parte ferramental da empresa onde se encontra o grande custo de
transformação da matéria prima em peças para a montagem do equipamento.
Algumas empresas utilizam um sistema web para facilitar o acesso e até mesmo
divulgar os produtos e serviços prestados. Com essa grande evolução nas mais
diversas áreas das tecnologias e a falta de um sistema de controle específico, as
empresas vêm perdendo capital de giro sem saber quais são os seus gastos e o real
lucro. A empresa, foco desta pesquisa, está no mercado a 16 anos atuando na área
de confecção e manutenção e equipamentos para serrarias e máquinas para
madeira. Tem atualmente 5 funcionários que fazem toda a parte de transformação
da matéria prima em produto final. Está situada na saída de Concórdia, no perímetro
rural, de onde saem todos os equipamentos para prestar assistência em Concórdia e
toda a região sul. Atualmente a empresa trabalha com planilhas no excel e um
caderno onde são feitos todos os controles de gastos e custos de materiais. Porém,
essa forma de gerenciamento está um tanto ultrapassada levando em consideração
o porte e abrangência da empresa. Através de um sistema de orçamentos e
pedidos, é possível que os clientes mesmo que estivessem em outras cidades
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possam solicitar equipamentos novos sem ter que esperar a visita de um
representante para apresentar o equipamento. Assim diminuindo tempo entre a
produção e a entrega ao cliente final. MATERIAL E MÉTODOS: Este projeto
caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa, tendo como objetivo gerar resultados
a partir de conhecimentos e experiências conhecidas. O resultado desta pesquisa é
definido como um protótipo de sistema de informação web para uma metalúrgica de
pequeno porte. Partindo deste ponto foi traçado um roteiro baseado no que foi no
que aprendemos nas aulas de engenharia de software estabeleceu – se em cinco
pontos bem definidos foram executadas para que possa atingir o objetivo.
Inicialmente, foi efetuada a pesquisa bibliográfica necessária para agregar
conhecimento obtido durante o decorrer desta graduação, assim como as áreas em
que este projeto tem foco. Além disso, foi feito contato com profissionais que
possuem experiência no ramo, onde foi possível adquirir diversas informações
referentes a rotina de uma metalúrgica, quais são e como funcionam os processos
internos e externos da empresa. Durante o contato com empresas do ramo, foi
possível levantar em conjunto com os proprietários e colaboradores as necessidades
que uma aplicação voltada para a área controle de pedidos e orçamento devem
suprir. A partir destas necessidades foram definidos os requisitos funcionais e não
funcionais do protótipo. Com os requisitos definidos, deu-se início a modelagem de
diagramas UML, sendo eles os de casos de uso, de classes, de sequência. A
modelagem foi essencial para que fossem detectados problemas na arquitetura do
projeto, assim como para efetuar melhorias em sua estrutura. Ao mesmo tempo foi
desenvolvido o diagrama de classes, que permite uma melhor visualização da base
de dados. O Star UML (versão 2.8.0), foi utilizado para fazer a modelagem dos
diagramas. RESULTADOS: Para início dessa etapa, definiu-se alguns pontos que
se julgaram importantes para o desenvolvimento do projeto, dentre eles, o principal
que seria a busca de conhecimentos técnicos para o desenvolver da aplicação na
plataforma WEB. O diagrama de atividades tem fundamental importância na
elaboração de um software, com ele podemos entender como ocorre determinado
processo dentro do sistema. Com toda a etapa de modelagem da aplicação já
pronta, iniciamos o desenvolvimento da aplicação. A seguir serão demostradas as
telas do sistema que foram desenvolvidas para atender os requisitos propostos
anteriormente, toda a aplicação foi desenvolvida com telas funcionais e simples para
os usuários. Inicialmente, como forma de segurança e para garantir que pessoas
não autorizadas tenham acesso e que, por alguma razão façam mal uso, teremos a
tela de login, onde o usuário fará acesso com suas informações de cadastro. Ao que
tange a busca pelo conhecimento acima citado, realizaram-se pesquisas a fim de
estudar e entender os principais conceitos básicos para o desenvolvimento da
aplicação, sendo eles conceitos de linguagem de programação WEB e banco de
dados MySql. Além desta ferramenta foi necessário realizar uma pesquisa no ramo
de atuação da empresa para que se possa entender o ramo de atuação da empresa
e seu principal foco de atuação. Ao concluir todo o desenvolvimento da aplicação,
chegamos a última etapa do modelo que havia sido proposto de início, a etapa de
testes. Mas devido a conjuntura econômica e o Cenário político pelo qual o pais
passou no último, ano ou alguns problemas atingindo a empresa fazendo com que a
mesma encerasse suas atividades no início do ano de 2018, impossibilitando a
implementação e os testes do sistema. CONCLUSÕES: A utilização de sistemas de
informação, tem se tornado atualmente de suma importância não somente em nossa
vida pessoal, mas sim para qualquer nível de organização empresarial,
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principalmente para aquelas que almejam a expansão de seus negócios. Muitas
vezes não bastam apenas sistemas que auxiliem na parte de gestão, sendo assim
necessário algum sistema que contemple alguns processos específicos da
organização. O principal objetivo deste trabalho de conclusão de curso foi o
desenvolvimento de protótipo para gerenciar os orçamentos de uma metalúrgica de
pequeno porte. A primeira etapa realizada deste projeto foi a busca pelo referencial
teórico que demandou um grande esforço para que pudesse contemplar todos os
tópicos deste projeto para um melhor embasamento teórico e prático. Além de toda
a parte teórica que se mostrou necessário para o referencial teórico se mostrou de
extrema importância à conversa com funcionário, clientes e o proprietário da
empresa fazendo com que eu pudesse ver de uma forma mais ampla todo qual o
real funcionamento. A contribuição de todos os conceitos apresentados e
trabalhados no decorrer de todo o curso foram postos em prática na segunda parte
do desenvolvimento do projeto, baseando-se no levantamento dos requisitos, os
quais serviram para nortear o desenvolvimento de todas as características e também
das funcionalidades da aplicação. Considerando que após o término deste trabalho
saio com uma visão mais ampla da real importância e das defasagens que se
encontram nos mercados de desenvolvimento de software, possibilitando um melhor
posicionamento com relação ao sistema que se encontram a venda no mercado. A
contribuição de projeto para o término da graduação me fez ver o quanto é
importante o conhecimento repassado pelos professores durante os quatro anos de
curso. Conhecimento esse que foi de suma importância para a finalização de mais
esta etapa de vida.
Palavras-Chave: Tecnologia. Equipamentos. Sistemas.
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PROTÓTIPO DE CHATBOT UTILIZANDO API LUIS PARA AUTOMATIZAÇÃO DE
CHAT ONLINE
Mateus Pilger17
Maico Petry18
RESUMO
Com o avanço da tecnologia no cenário atual da tecnologia da informação e
comunicação, ela pode trazer ao mercado o uso da inteligência artificial, tornando
possível o desenvolvimento de ferramentas bot, voltada para atendimento ao cliente
final. Com o déficit de ferramentas no mercado atual, propõe-se o desenvolvimento
de uma ferramenta de chatbot, para que atenda aos clientes finais também fora do
horário de expediente da empresa adquirente da ferramenta. A mesma foi
desenvolvida em linguagem C#, com banco de dados PostgreSQL e utilização da
API LUIS, visando desenvolver uma ferramenta com inteligência artificial e machine
learning. Com base nos estudos realizados e coletados em campo, abordaram-se as
características necessárias que um software precisa possuir para atender os
requisitos funcionais e objetivos elencados no decorrer do presente projeto.
INTRODUÇÃO: Nos dias atuais torna-se inevitável o uso de sistemas comerciais
para o gerenciamento de uma empresa, tendo em vista a necessidade de emissão
de documentos fiscais e geração de arquivos para o fisco. Partindo desse ponto, as
empresas de software, denominadas software houses, desenvolvem sistemas
comerciais e gerenciais para que seja facilitada a vida do empreendedor. Com a
comercialização desses sistemas, são geradas dúvidas em relação a implantação e
utilização dos mesmos nas empresas. Devido a este fato, a SH necessita ter um
setor específico para realizar o atendimento aos clientes, denominado suporte
técnico. Atualmente na maioria das SH’s observa-se que é prestado suporte via
telefone e atendimento online. O atendimento telefônico é uma forma do cliente
passar o problema com detalhes para o atendente, tendo uma conversa natural
entre as duas partes. Já o atendimento online se torna útil em casos onde o cliente
não tem a possibilidade de estar realizando uma chamada telefônica, ou até mesmo
por praticidade. Na maioria das SH existe um grande fluxo de ligações, onde muitas
vezes ocorre o problema em que o cliente necessita ficar aguardando na fila de
atendimento. A ideia do atendimento online é agilizar esse processo, fazendo com
que o cliente se sinta seguro em realizar uma conversa com um técnico, e que ele
consiga sanar suas dúvidas. Além disso, pode realizar outras tarefas enquanto
aguarda o retorno do atendimento. No entanto, para obter sucesso no atendimento o
funcionário deve ser corretamente treinado. Além disso, outro fator importante é
dispor de atendimento nos finais de semana. Isso pois muitas SH’s fornecem
sistemas para bares e restaurantes, estabelecimentos estes que trabalham também
em finais de semana, horário em que habitualmente o suporte técnico encontrasse
indisponível. Outro fator são os atendimentos repetitivos realizados pelo suporte
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técnico das SH’s, onde muitos deles são problemas que já foram previamente
resolvidos e estão registrados em um banco de dados. Neste caso o técnico
necessita consultar o que foi relatado pelo cliente para assim redigitar a resposta
para o mesmo. Tendo em vista a demanda de atendimentos que uma empresa pode
receber, é possível utilizar-se da tecnologia para aprimorar o suporte técnico online.
Algumas ferramentas tecnológicas como o API LUIS, estão disponíveis para atuar
de forma automatizada nas dúvidas frequentes de um determinado software. A
principal ideia do chatbot é realizar o atendimento ao cliente enquanto o suporte não
pode atendê-lo. Esse atendimento deve ser realizado de forma natural, não
deixando evidente que o cliente estaria falando com um ‘robô’, até para que o cliente
fique à vontade e sinta-se satisfeito com a empresa. O API LUIS é uma ferramenta
que contém técnicas de Inteligência Artificial. Implementado no Chat, recebe
requisição de busca através de palavras-chave informadas pelo usuário. O
framework realiza o processamento da mensagem recebida e através disso efetua
busca no banco de dados para verificar o que mais se aproxima do que foi digitado,
assim podendo retornar uma resposta coerente para o cliente. Com o atendimento
fora do horário do expediente, tendo em vista a ferramenta citada, os clientes ficarão
mais tranquilos pois não ficarão sem o suporte técnico, pelo menos no que se refere
a problemas rotineiros. Esta opção torna-se uma vantagem competitiva para a
empresa, visto que se destaca entre as demais SH’s. Com a solução proposta o
tempo de espera para os atendimentos é reduzida. Além de ofertar atendimento em
horários diversificados, a empresa de tecnologia pode ter custos de mão de obra
reduzidos, diminuindo assim seu custo operacional. MATERIAL E MÉTODOS: Este
trabalho possui uma abordagem qualitativa e a realização do mesmo iniciou-se com
o levantamento bibliográfico para o entendimento e aprimoramento dos
conhecimentos, culminando assim em uma base científica para solucionar o
problema. Pesquisas realizadas em livros, artigos científicos e materiais disponíveis
na internet, permitem realizar o desenvolvimento do referencial teórico necessário.
Após esta etapa, iniciam-se as definições de desenvolvimento da aplicação onde
são levantados os requisitos a serem atendidos. Pesquisas em softwares houses e
em empresas que utilizam seus produtos, permitem conhecer o cenário e fornecem
base prática para elaboração de tais requisitos. Antes do desenvolvimento do
protótipo, foram desenvolvidos 4 tipos de modelagem, sendo elas: Atividades,
Sequência, Classes e Caso de Uso. Tais diagramas foram desenvolvidos através do
aplicativo StarUML, na versão 3.0.2. O aplicativo foi escolhido pelo fato de que em
outra oportunidade em sala de aula, pude utilizar o aplicativo. Tendo como base os
requisitos iniciais e de encontro com a flexibilidade das linguagens de programação
estudadas ao longo do curso opta-se por utilizar a linguagem de desenvolvimento
.NET, utilizando o aplicativo Visual Studio Code na versão 1.28.1, e o banco de
dados PostgreSQL versão 11. Diante destas definições, é iniciada a modelagem do
banco de dados através do SGBD PgAdmin versão 4. A próxima etapa é a
codificação do protótipo. Nesta fase os requisitos são aplicados no software,
considerando o contexto ao qual é aplicado. Após o desenvolvimento, são realizados
testes e validações, verificando todas as rotinas presentes no software, bem como a
integridade dos dados gerados. Concluídas as etapas anteriores, foi apresentado o
primeiro protótipo e capacitado os usuários quanto a utilização do mesmo. Com o
feedback preciso, claro e rápido dos usuários, foi dado continuidade no
desenvolvimento e refinamento da aplicação. Na entrega final, o protótipo foi testado
e avaliado através de feedback do principal usuário e pelo gestor do setor de
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estruturas pré-fabricadas, onde foi constatado que o software estava em
conformidade com as necessidades levantadas no início e durante o
desenvolvimento. A última fase foi a elaboração deste relatório que contém a
apresentação e a análise dos dados gerados no decorrer do trabalho.
RESULTADOS: A pesquisa bibliográfica foi iniciada ainda no ano de 2017, durante a
disciplina de metodologia da pesquisa. O conteúdo obtido durante esta disciplina foi
atualizado e inserido neste projeto, além da adição de novos tópicos e seus
respectivos conceitos. No total, foram feitas duas visitas a determinadas software
houses para obtenção de conhecimento de como os atendimentos eram realizados.
Pode-se conversar com supervisores e atendentes para que pudessem esclarecer
quais as maiores necessidades referente ao atendimento online. Uma software
house é uma empresa desenvolvedora de sistemas para automação de funções.
Elas podem ser desenvolvidas em várias plataformas, podendo ser em desktop, web
ou mobile. Durante a visita realizada na software house 01, pode-se notar que o
atendimento online era realizado através de um aplicativo onde todos os técnicos
tinham instalados em suas máquinas. Não era gerado uma fila de atendimento, pois
eram cadastrados contatos nesse aplicativo e quando necessário o cliente iniciava
uma conversa através do chat, aguardando o técnico responder. Esse processo não
era o que se dava mais atenção, mas sim o atendimento realizado por telefone.
Enquanto na visita a software house 02, era utilizado um aplicativo de terceiro
também, onde o cliente era cadastrado em uma base de dados e ao realizar o login
nesse aplicativo, entrava numa fila de espera para ser atendido. Somente um
técnico realizava o atendimento com os clientes. Como o técnico prestava somente
esse tipo de suporte, consequentemente a prioridade era dada ao atendimento
online. Pode-se notar que nas duas softwares houses não existia nenhum tipo de
Bot para atendimento dos clientes que estavam na fila ou que aguardavam um
atendimento, como muito menos nos finais de semana. O protótipo, após finalização,
foi implantado em uma software house com a finalidade de testar suas funções,
considerando os objetivos propostos. Durante uma semana, o SW foi testado e
mostrou-se estável. CONCLUSÕES: Ao término do projeto pode-se verificar a
importância de uma boa pesquisa bibliográfica e técnica para a elaboração não
somente do referencial teórico, mas também para conhecimentos de técnicas de
desenvolvimento ainda não conhecidas. A pesquisa, por sua vez, proporcionou
conhecimentos ainda não conhecidos sobre o LUIS, Inteligência artificial e Machine
Learning, assuntos pouco comentados durante o curso, mas muito ativos no cenário
atual da tecnologia da informação e comunicação. Várias dificuldades foram
encontradas durante a pesquisa, pois praticamente o material encontrado sobre os
assuntos citados acima, são em inglês, fazendo com que tivesse que realizar a
tradução para um melhor entendimento sobre o assunto, e elaboração do referencial
teórico do presente projeto. Contudo, foi possível aperfeiçoar o conhecimento sobre
inteligência artificial, e também sobre o próprio API LUIS, fazendo com que fosse
possível o desenvolvimento do protótipo, atendendo as necessidades das empresas
que precisam realizar um atendimento durante os finais de semana, ou enquanto um
atendente não estiver na frente da máquina para responder os clientes. A avaliação
do funcionamento do suporte técnico online das software houses também foi
importante no processo de desenvolvimento. O conhecimento adquirido nas
pesquisas in loco permitiu levantar os requisitos de funcionamento para um ChatBot
voltado a este tipo de empresa.
Palavras-Chave: Inteligência Artificial. ChatBot. LUIS. Machine Learning.
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DESENVOLVIMENTO DE UM APLICATIVO MOBILE PARA A GESTÃO DO USO
DE MEDICAMENTOS
Mateus Ritter19
Geordano Dalmedico20
RESUMO
A utilização correta de medicamentos sempre foi e sempre será algo necessário.
Além de aumentar sua eficácia, evita que seu organismo se vicie na substancia ou
até provoque uma overdose de medicamento. Diversas pessoas são vítimas todos
os anos da má utilização dos medicamentos. Com base nisso, este trabalho
apresenta uma aplicação para usuários do sistema operacional mobile Android que
auxilia na gestão de medicamentos do usuário e alerta ele quando é a hora correta
para tomá-los. O aplicativo foi projetado e modelado seguindo os padrões da UML e
construído na linguagem Java, utilizando a IDE do Android Studio que permite o
desenvolvimento nativo para a plataforma Android. INTRODUÇÃO: Atualmente,
temos disponível uma infinidade de medicamentos para saúde, alguns por estética e
outros por necessidade. Porém, em ambos os casos, a necessidade de consultar um
médico é fundamental, para obter orientações de como utilizá-los da forma correta e
se o ele é o ideal para o seu organismo. A lista de medicamentos disponíveis é
enorme e vai de pomadas, comprimidos até injetáveis ou subcutâneos. A maioria da
população faz ou já fez uso de um ou mais tipos de remédios. Porém, muitas vezes,
o uso do medicamento acaba caindo na rotina e acabamos nos esquecendo de
tomá-los na hora correta, podendo ocasionar sérios problemas, como diminuição da
eficácia do tratamento, intoxicações, desperdício de recursos, entre outros. Segundo
um relatório da ONU (organização das nações unidas) de 2011 estima que cerca de
850 mil a 940 mil pessoas entre 15 e 64 anos fazem uso abusivo de algum tipo de
medicamentos na américa do sul. A automedicação ou o mau uso de remédios
intoxica três pessoas por hora no Brasil. A cada ano, 27 mil brasileiros passam mal
ao ingerir remédios de forma errada e, na média, 73 acabam morrendo. O país
registrou 138.376 intoxicações e 365 mortes causadas por medicamentos entre
2008 e 2012, seja por acidente, tentativa de suicídio, uso terapêutico ou erro de
administração. A posologia é a área que estuda o tempo correto de intervalo entre
um comprimido e outro. Esse tempo de intervalo é definido com base no tempo de
ação e da dose terapêutica do medicamento. A posologia de cada remédio está
descrita na bula, assim como demais informações importantes para o usuário,
médicos e farmacêuticos. Hoje em dia utilizamos agenda e calendário para
organizar nossa rotina, mas acabamos deixamos de lado ou como segundo plano a
organização dos nossos medicamentos. Atualmente a maioria dos aplicativos
voltados à saúde são relacionados à prática de atividades físicas, medição dos
batimentos cardíacos, cuidados com o sono, entre outros. Percebe-se que a
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utilização de medicamentos é pouco explorada. Uma boa solução para o problema
exposto é o desenvolvimento de um software para controlar os horários em que os
medicamentos devem ser tomados. Seguindo uma tendência mundial, este software
foi desenvolvido para o ambiente mobile. A pontualidade na utilização dos
medicamentos é imprescindível. Através de aplicativos mobile, é possível enviar
notificações alertando a hora correta do medicamento a ser tomado, bem como
organizar e monitorar o seu uso. Como consequência maior efetividade no
tratamento, menos desperdício de remédio e menor risco do organismo se
acostumar com o medicamento. Além de organizar os medicamentos utilizados é
permitido que o usuário cadastre seus problemas de saúde e outros dados como,
alergias, tipo sanguíneo, entre outros. Isso possibilita, em casos de emergência os
médicos saberem que medicamento podem ou não serem utilizados. MATERIAL E
MÉTODOS: Esta pesquisa caracteriza-se como qualitativa e apresenta um software
para controle de medicamentos. A mesma teve início com a verificação dos
aplicativos existentes no ramo se deu através de pesquisas nas lojas de aplicativos
do Android e IOS (Google Play e App Store), alguns aplicativos foram baixados e
testados em um celular, assim foi possível verificar suas funcionalidades e seus
defeitos. O embasamento teórico foi realizado utilizando o sistema pergamun da
UnC assim como alguns livros impressos disponíveis na biblioteca da UnC Concórdia, que auxiliaram a escolher ferramentas e tecnologias para o
desenvolvimento do projeto. Os requisitos foram coletados através da avaliação das
necessidades da área e da avaliação dos aplicativos já existentes. A partir disso, foi
elaborado o documento de visão, o qual está detalhado no Apêndice A. A
modelagem foi feita através da utilização da ferramenta Star UML versão 2.7.0, com
base nos requisitos o diagrama de caso de uso, que possibilitou ter uma visão geral
dos serviços disponibilizados pelo aplicativo, tão bem como seus processos. Para
realizar o diagrama de classes foi utilizado o diagrama de caso de uso e o dicionário
de dados da aplicação. Foi desenvolvido utilizando a ferramenta Star UML versão
2.7.0. O diagrama de sequência se baseou nos processos da aplicação, e como os
demais diagramas também foi desenvolvido utilizando a ferramenta Star UML versão
2.7.0. A construção do aplicativo foi realizada utilizando o Android Studio versão
3.0.1, ferramenta disponibilizada pela própria Google e que tem como base a
linguagem Java. O Android Studio possibilita desenvolver aplicações nativas para
Android, além de possuir um banco de dados próprio. Os primeiros testes realizados
foram na própria ferramenta de desenvolvimento (Android Studio versão 3.0.1), que
possibilita simular um dispositivo android rodando a aplicação. Após isso, foi
instalado a APK do aplicativo em um dispositivo android físico, que utiliza a da
versão 6.0 do Android. Finalmente, foi realizado o teste de validação verificando se
os requisitos identificados foram atendidos. RESULTADOS: A verificação dos
aplicativos existentes no ramo se deu através de pesquisas nas lojas de aplicativos
do Android e IOS (Google Play e App Store), alguns aplicativos foram baixados e
testados em um celular, assim foi possível verificar suas funcionalidades e seus
defeitos. As especificações de requisitos foram feitas com base na pesquisa dos
aplicativos já existentes, também como a avaliação das necessidades ainda não
atendidas por eles. A construção do aplicativo se deu início após a sua modelagem.
Esta foi realizada utilizando o Android Studio versão 3.0.1, ferramenta
disponibilizada pela própria Google e que tem como base a linguagem Java. Ela
possui todas ferramentas necessárias para a construção de um aplicativo para o
sistema operacional mobile Android. Foi desenvolvido com SDK nível 27, ou seja,
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Android 8.1, utilizado a biblioteca de compatibilidade fornecida pela própria Google
que permite utilizar o aplicativo em todas as versões do Android desde a 4.0.3 até o
Android 9 (API 28). As operações do banco de dados são executadas com suporte
de um ORM, na ocasião, o ORMLite 5.0, que permite uma relação dos objetos com
os dados. CONCLUSÕES: Com base nos dados apresentados é possível perceber
que a tecnologia ainda pode ajudar em muitas áreas pouco exploradas, como este
projeto que auxilia a utilização dos medicamentos, a fim de melhorar a eficácia na
utilização de medicamentos, evitar o desperdício e as intoxicações por uso
inadequado. Quanto aos resultados do projeto, percebe-se que a pesquisa
bibliográfica foi de grande importância na hora de definir os requisitos, no
desenvolvimento do aplicativo e da sua modelagem. Os requisitos foram de suma
importância para dar sequência ao projeto, fornecendo um norte para ele, além de
permitir desenvolver e organizar as etapas subsequentes. A elaboração do projeto
foi possível graças a ferramenta de modelagem StarUML e o Android Studio
possibilitou a construção do protótipo. Ambas cumpriram sua função e atenderam as
necessidades do projeto. Todas as etapas do projeto foram indispensáveis para que
o desenvolvimento do aplicativo resultasse em um produto que pudesse
efetivamente atender as necessidades identificadas no início do mesmo, embora
alguns dos requisitos identificados inicialmente não tenham sido atendidos por terem
sido excluídos do escopo do projeto. Pode-se afirmar que a escolha do Android para
o desenvolvimento do aplicativo foi acertada, já que o desenvolvimento para essa
plataforma não exige nenhum hardware em especifico, como o desenvolvimento
para o IOS que não permite o desenvolvimento em outra plataforma que não seja da
Apple. O Android Studio possibilitou uma interação maior e nativa com esse
ambiente. Percebeu-se, no decorrer do projeto, que o desenvolvimento de um
aplicativo é um processo dinâmico, principalmente no que se refere aos requisitos de
software identificados. O resultado deste projeto atende ao objetivo geral, citado
anteriormente, e também aos objetivos específicos.
Palavras-Chave: Android Studio. StarUML. Dosage. ORM.
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PROTÓTIPO DE SISTEMA PARA UMA EMPRESA DO RAMO DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA DE CELULARES
Taisa Bevilaqua21
Geordano Dalmédico22
RESUMO
Em todos os ramos do mercado a competitividade está cada vez maior e com o
avanço da tecnologia, as empresas que não querem se tornar obsoletas passaram a
migrar todo seu gerenciamento para sistemas de informação que auxiliam sua rotina
de funcionamento. O presente trabalho apresenta um sistema que visa agilizar o
processo de gerência de uma empresa que trabalha com assistência técnica de
smartphones. Apresenta o referencial teórico utilizado para embasamento do mesmo
além das etapas percorridas para alcance dos objetivos propostos. O projeto do
protótipo foi baseado em requisitos que foram levantados junto aos usuários e tem o
papel de demonstrar as funcionalidades básicas desenvolvidas para o cumprimento
destes requisitos que foram estabelecidos para auxiliar no gerenciamento e controle
de todas as atividades. Com base nos estudos realizados e necessidades coletadas,
abordam-se as características necessárias que um software precisa possuir para
atender os requisitos funcionais estabelecidos no decorrer deste projeto.
INTRODUÇÃO: A globalização vem provocando mudanças em todos os tipos de
organizações, em diversos setores. São transformações de todas as naturezas que
forçam as empresas a se adaptarem, a fim de manterem sua posição no mercado. O
desenvolvimento crescente de tecnologias traz a necessidade de realizar tarefas de
maneira cada vez mais simples e informatizada sendo que um sistema de
informação, nos dias de hoje, é um fator fundamental em uma organização, seja ela
de grande ou pequeno porte. Atualmente, o número de pessoas que fazem uso de
smartphones vem crescendo cada dia mais. Consequentemente o número de
empresas que trabalham com smartphones também vem crescendo. A empresa que
serviu como base para este trabalho situa-se no estado de Santa Catarina, na
cidade de Concórdia e está no mercado a 8 anos, conta com uma equipe de 4
funcionários e 2 sócios administradores. A empresa atua no mercado como
prestadora de serviços de comercio varejista especializado em equipamentos de
telefonia, assistência técnica e manutenção de aparelhos celulares e também conta
com uma ampla linha de acessórios para os mesmos. Seu negócio é realizar os
serviços com excelência, tendo como princípios seriedade, competência,
responsabilidade, ética e integridade. Devido à alta demanda e pela concorrência do
atual mercado, a empresa vê a necessidade de facilitar, automatizar e agilizar
alguns processos utilizando um sistema específico. Com isso pode-se aumentar
ainda mais seu poder competitivo no mercado, fazendo com que o serviço seja
realizado de forma mais eficiente, aumentando até mesmo o rendimento de seus
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funcionários, que não vão desperdiçar tempo com tarefas que podem ser facilmente
supridas pelo sistema. Percebe-se que a falta de um gerenciamento eficaz junto a
uma lacuna no controle de estoque acarretam uma perda financeira para a empresa.
As ordens de serviço são feitas manualmente o que demanda tempo. O pedido de
peças é efetuado através de planilhas do Excel e não há um controle de estoque.
MATERIAL E MÉTODOS: Este trabalho possui uma abordagem exploratória e
caracteriza-se por uma metodologia de pesquisa qualitativa sendo que inicialmente
foi necessário o levantamento bibliográfico para aperfeiçoar os conhecimentos
adquiridos durante o curso de Sistemas de Informação. A pesquisa literária foi de
suma importância pois serviu como base para a resolução do problema encontrado
e a partir disto foi possível conhecer técnicas e tecnologias que foram empregadas
no desenvolvimento do protótipo. Esta pesquisa foi realizada por meio da internet,
através de livros e artigos científicos na biblioteca da UnC Concórdia. Finalizado o
referencial teórico, foi iniciado o projeto do sistema considerando algumas etapas.
Na primeira etapa foi elaborado o levantamento dos requisitos funcionais e não
funcionais que foram coletados após conversas com todos os funcionários da
empresa e após desenvolvido o documento de visão onde é possível visualizar itens
como as necessidades do sistema, as características do produto, exclusões do
escopo e posicionamento no mercado. A seguir foram elaborados os diagramas da
UML, sendo estes, o diagrama de casos de uso, diagrama de classes e diagrama de
sequência. A ferramenta utilizada para desenvolvimento destes diagramas foi Star
UML v.2.7.0, por já ter sido utilizada na matéria de Engenharia de Software e
também Modelagem de Processos. Os diagramas foram documentados e a partir
destes foi possível elaborar o modelo do banco de dados através do software SQL
Power Architect v1.0.8para que posteriormente pudesse ser implementado no
SGDB. Iniciada a fase da construção do protótipo, foram definidas as ferramentas
utilizadas para codificação do protótipo e seu banco de dados. Assim, optou-se
como servidor web o XAMPP v.3.2.2, por ser um software extremamente prático. O
SGBD escolhido foi o PostgreSql na versão 11 e a plataforma de administração
escolhida foi o PgAdmin 4. As linguagens utilizadas foram HTML 5 e PHP 7 que
foram codificadas com a ajuda do editor Notepad++ v7.3.3 onde é possível editar o
código. Depois da versão do protótipo estar finalizada o mesmo foi testado
simulando situações de uso e ao longo dos testes as melhorias identificadas foram
implementadas e os erros corrigidos. A última fase foi a elaboração deste relatório
contemplando a apresentação e a análise dos dados gerados. RESULTADOS: A
pesquisa bibliográfica foi iniciada ainda no ano de 2017, durante a disciplina de
Metodologia da Pesquisa. O conteúdo obtido e produzido durante esta disciplina foi
atualizado e inserido neste projeto, além da adição de novos tópicos e seus
respectivos conceitos. Em geral, todos os controles eram efetuados de forma
manual ou com auxílio de planilhas do Excel. Então, a partir do levantamento de
dados foi possível conhecer os processos que envolvem o desenvolvimento de
sistemas que auxiliam neste processo de gerenciamento e em conversas com todo
grupo de funcionários da empresa foi compreendido que um sistema para
gerenciamento traria muitos benefícios a organização. Ao longo destas conversas
foi possível adquirir informações e necessidades para o aproveitamento máximo de
recursos e tempo. Inicialmente foi elaborado o documento de visão (Apêndice A),
sintetizando os aspectos iniciais do projeto para desenvolvimento do protótipo de
sistema gerencial para uma empresa do ramo de assistência técnica de celulares.
Este documento contribuiu para melhor entendimento do problema a ser resolvido
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bem como da solução apresentada, classificando o projeto quanto ao seu
posicionamento de mercado, além de identificar seus utilizadores, necessidades,
características, exclusões do escopo, dependências e restrições. Dentre os
principais aspectos identificados através da elaboração do documento de visão,
compreendeu-se que devido à alta demanda e pela concorrência do atual mercado,
a empresa vê a necessidade de facilitar, automatizar e agilizar alguns processos
utilizando um sistema especifico. Com isso pode-se aumentar ainda mais seu poder
competitivo no mercado, fazendo com que o serviço seja realizado de forma mais
eficiente, aumentando até mesmo o rendimento de seus funcionários, que não vão
desperdiçar tempo com tarefas que podem ser facilmente supridas pelo sistema.
Após compreender os aspectos do problema, foi elaborada a solução que tem como
objetivo principal propor um protótipo de software que irá atuar como uma
ferramenta que simplifica e automatiza os processos e controles, fornecendo como
resultado maior integração e informações rápidas e seguras, garantindo melhoria na
qualidade dos serviços desenvolvidos. Assim, o propósito principal do sistema é
fazer com que as informações possam ser manipuladas bem como acessadas
rapidamente. É possível criar ordens de serviços, alterá-las, acompanhar o status
das mesmas, cadastrar clientes, consultar disponibilidade de peças em estoque e
seus respectivos valores e criar novos pedidos. Além disto, o sistema provê
módulos para consultas diversas e geração de relatórios, para uma melhor
visualização das informações. Sendo que as telas do sistema são de fácil operação
visando uma melhor interação com o usuário. CONCLUSÕES: Atualmente a
utilização de sistemas de informação por qualquer organização que queira
permanecer no mercado de forma estável ou em crescimento é indispensável. Além
de existir um sistema para gerenciamento é necessário que o mesmo atenda a
necessidade da organização auxiliando na sua administração e consequentemente
no seu crescimento. Essa necessidade não é unicamente de micro e pequenas
empresas, são de todas as empresas em geral, mesmo em empresas de grande
porte, um gerenciamento é necessário e na maioria das vezes com maior cuidado.
Para esse tipo de gerenciamento existem muitos sistemas disponíveis no mercado,
mas a maioria deles são sistemas fechados, onde nem todas as necessidades de
uma organização são atendidas. Também existem empresas desenvolvedoras de
sistemas que fornecem os mesmos à medida que o cliente precisa, porém, na
maioria esses sistemas desenvolvidos especificadamente para as empresas tem o
custo muito elevado, inviabilizando sua implementação. A concretização do trabalho
trouxe impactos expressivos, pois foi um processo de aprendizagem de uso de
novas tecnologias e adaptações às restrições impostas pelo próprio projeto. Foi de
suma importância a aplicação dos métodos e ferramentas da Engenharia de
Software para entender melhor o problema e estabelecer uma base para sua
solução, assim dividindo o projeto em partes, foi possível alcançar cada objetivo do
mesmo. Após a elaboração do problema apresentado foi possível levantar requisitos
funcionais e não funcionais para a solução do mesmo visando o maior grau de
conformidade possível. Assim, o protótipo poderá ser capaz de provar suas
funcionalidades para que o usuário compreenda sua utilidade mesmo que isso
resulte em determinadas melhorias. Apesar do conhecimento limitado em relação à
linguagem de programação, a experiência com o PHP e PostgreSQL foi bastante
positiva por serem ferramentas práticas e bem documentadas, sendo que foi
possível encontrar muito material disponível de forma gratuita na internet. Por fim,
pode-se pressupor a viabilidade do projeto, pois a ferramenta irá resultar em uma
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ferramenta facilitadora, simplificando e automatizando processos, fornecendo
informações rápidas e seguras. Essas questões evidenciam que o software poderá
ser capaz de se expandir e aperfeiçoar sua tecnologia se tornando mais robusto e
proporcionando maior conhecimento da estrutura do negócio como um todo,
facilitando ainda mais o planejamento, organização, gestão e controle de seus
processos.
Palavras-Chave: Sistemas de informação. Protótipo. Smartphones.
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PROTÓTIPO DE SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE FROTAS COM
SUPORTE E APOIO A DECISÃO
Talison Z Breitenbach23
Geordano Dalmedico24
RESUMO
As empresas detentoras de frotas de veículos vêm cada vez mais sofrendo com os
efeitos adversos do mercado, provenientes muitas vezes das gestões complicadas,
dos altos custos operacionais de planejamento e muitas vezes da ineficiência gerada
por processos não controlados. Gerir os veículos pode proporcionar, a longo prazo,
uma visão ampla, facilitando o planejamento estratégico. Com a utilização de um
sistema Web, este gerenciamento estaria amparado por uma ferramenta que trata
as informações que estarão disponíveis de forma confiável, rápida, e em qualquer
lugar do mundo para todos os funcionários interessados. A presença de um software
no âmbito empresarial, atualmente, é essencial. Somente com ele é possível ter
informações e análises precisas e eficazes, que são de suma importância para o
planejamento estratégico de uma empresa. Com o protótipo apresentado, objetivouse permitir que o usuário possa utiliza-lo no dia a dia sem muitas complicações, seja
ele leigo ou não, podendo utilizar todas as funcionalidades sem treinamentos
exaustivos, experiência prévia ou mesmo conhecimento da área. INTRODUÇÃO:
No âmbito empresarial pode-se notar uma crescente demanda por lucratividade.
Utilizando-se de processos mais simples, vemos um aumento exponencial na
terceirização das frotas. Diante disto, empresas que até então mantinham o controle
operacional, hoje preocupam-se apenas com o controle estratégico da mesma. As
empresas detentoras de frotas de veículos vêm cada vez mais sofrendo com os
efeitos adversos do mercado, provenientes muitas vezes das gestões complicadas,
dos altos custos operacionais de planejamento e muitas vezes da ineficiência gerada
por processos não controlados. Ao longo dos anos os gestores acabam se
preocupando pouco com o controle e análise de dados provenientes de diversas
áreas da empresa e muito com a parte operacional. A falta de gerenciamento e
análise de dados referentes a frotas pode causar sérios prejuízos. Um controle
ineficaz ou com altos custos faz com que não se tenham informações detalhadas
tanto no âmbito operacional, quanto no âmbito administrativo. Os dados coletados
pelos gerenciadores das frotas são normalmente armazenados em formulários
impressos que são utilizados por diversas vezes em diversos veículos da frota,
podendo causar conflito de dados ou confusões. Estes dados coletados, muitas
vezes são inseridos em um sistema, gerando retrabalho, ou são analisados de forma
empírica, sem cálculos, cruzamento de outros dados, etc. Outro grande problema é
a forma como estes dados estão armazenados, a falta de mobilidade, segurança e a
forma de distribuição destes dados, que por serem até então armazenados em papel
podem se perder, sofrer alterações e até mesmo serem esquecidos, gerando falta
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de confiabilidade e a longo prazo prejuízo à empresa, que poderia tê-los utilizado
para planejamento futuro. Gerir os veículos pode proporcionar, a longo prazo, uma
visão ampla, facilitando o planejamento estratégico. Com a utilização de um sistema
Web, este gerenciamento estaria amparado por uma ferramenta que trata as
informações que estarão disponíveis de forma confiável, rápida, e em qualquer lugar
do mundo para todos os funcionários interessados. MATERIAL E MÉTODOS: Esta
pesquisa foi desenvolvida a partir de uma abordagem qualitativa, iniciando com o
levantamento dos problemas enfrentados na área através de pesquisa de campo e
visitas a empresas do ramo na cidade de Concórdia e região. Após o levantamento
das informações, a pesquisa bibliográfica foi utilizada como forma de construir uma
base de conhecimento para solução do problema encontrado. A partir da pesquisa
bibliográfica, foi elaborado o referencial teórico do projeto, que foi de grande
importância para o desenvolvimento de uma solução para o problema, sendo
possível aprofundar o conhecimento tanto no ramo de gestão de frotas, quanto na
área de sistemas de informação e desenvolvimento de aplicações web. A escolha
do material de pesquisa para o referencial teórico foi feita através de livros, sites,
artigos científicos, monografia e periódicos. Algumas consultas a profissionais da
área e ao orientador foram essenciais para a escolha certa dos materiais a serem
utilizados. Materiais estes, que em grande parte foram consultados de forma digital e
física, na biblioteca da UnC Concórdia. Após o termino da elaboração do referencial
teórico para ser utilizado como base, iniciou-se o projeto do sistema, dividido nas
seguintes partes: Na primeira parte realizou-se o levantamento dos requisitos
funcionais e não funcionais e a elaboração do documento de visão (Vide Apêndice
A), podendo finalmente definir as necessidades, características e exclusões do
escopo do projeto. Já na segunda parte, foram elaborados os diagramas de UML de
casos de uso, sequência e de classes. O software utilizado para o desenvolvimento
dos mesmos foi o StarUML 3, o motivo da escolha deste software foi a facilidade de
uso, a familiaridade e a utilização previa nas cadeiras de modelagem de processos e
Engenharia de software I. Utilizando como base os diagramas desenvolvidos, podese realizar a modelagem do banco de dados que foi utilizado na aplicação, o banco
de dados foi modelado utilizando a ferramenta SQL Power Architect, nela foram
desenvolvidos os modelos conceituais e de entidade e relacionamento (ER). A partir
deles foi possível observar melhor as relações, heranças, cardinalidades, entidades
e atributos que facilitaram o desenvolvimento da etapa seguinte. Dando sequência,
para podermos modelar o Data Warehouse tivemos que definir e conceituar alguns
fatores (Vide Apêndice B): Conceituar os planos de negócio; Avaliação da fonte de
dados; construção do staging área; construção das dimensões; construção dos
fatos; definição do processo geral de carga e por último a criação dos metadados. O
software SQL Power Architect foi utilizado para visualizarmos os dados gerados
pelas views do data warehouse. A terceira etapa do projeto compreendeu o
desenvolvimento do protótipo, para a plataforma WEB. Começando com a escolha
do servidor a ser hospedado, a preferência foi por usar os serviços da DigitalOcean,
por disponibilizar produtos compatíveis com os requisitos do projeto e por ter
experiência com a plataforma disponibilizada. O sistema operacional instalado na
máquina virtual foi o DebianOS em sua versão 9, alguns serviços e softwares foram
configurados e instalados nesta máquina para que se tornasse o web server
compatível com a aplicação. Apache, Nginx, Fail2ban entre outras, essenciais para a
hospedagem do sistema. O SGBD escolhido foi o PostgreSql na versão 11 e a
plataforma de administração escolhida foi o PgAdmin 4, que facilitaram a criação do
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banco de dados a partir da conexão com o SQL Power Architect. Para a codificação
da aplicação, as linguagens utilizadas foram HTML 5, PHP 7 e Javascript que foram
codificadas com a ajuda do editor NetBeans 8.2 onde é possível editar o código
diretamente na máquina virtual hospedada na nuvem. RESULTADOS: O
levantamento dos requisitos foi realizado com o auxílio de pessoas do ramo de
gestão de frotas, donos de frotas e empresas que prestam serviços terceirizados a
frotas. visitas foram realizadas a empresas da região em busca de documentar os
problemas e as necessidades que o ramo possui. Alguns requisitos também foram
levantados através de pesquisa em materiais na área de logística, economia no
transporte e gestão de frotas. Na etapa posterior a elaboração dos casos de uso,
foram realizadas as documentações das funções que cada caso representa. Para
isso foram utilizados quadros que em poucas palavras resumem as transações
realizadas pelos dados, para cada caso de uso um quadro foi gerado, podendo
detalhar assim itens como: ator principal, resumo, condições e ações dos atores.
Através do diagrama de sequência podemos documentar a interação do sistema por
meio de uma visão dinâmica, mostrando objetos e suas respectivas mensagens. O
dicionário de dados foi criado após o término do modelo ER, sua função é descrever
o nome dos campos, atributos, tipo de dados armazenado, sua função no banco,
chaves primárias e estrangeiras. Sua aplicação se dá para o auxílio do
desenvolvedor em entender a base de dados com maior facilidade. Após
documentado e elaborado o projeto do sistema foi configurado o serviço de
virtualização do Debian, na plataforma da empresa de hospedagem, lá foram
instalados alguns softwares citados anteriormente, que possibilitaram o manter o
serviço de Web server. Após isso foi criado o banco de dados que se baseou
fielmente no modelo Entidade Relação (ER), após o banco algumas funções de
conexão, validação, inserção, exclusão e alteração foram criadas no PHP para
possibilitar a comunicação com o Front End da aplicação. O protótipo foi
desenvolvido seguindo algumas premissas da orientação a objetos, com classes
sendo criadas de forma padronizada para que pudessem ser utilizadas ou
adaptadas para as demais funções do sistema. Alguns processos podem ser
utilizados como exemplo, como as classes que realizam a conexão com o banco de
dados, ou a que exibe avisos aos usuários. Bastando serem instanciadas e
“chamadas” em meio ao código. Esta forma de trabalho possibilita a criação de um
código padronizado e “limpo”, fazendo com que sua manutenção seja facilitada pelo
uso da técnica. CONCLUSÕES: Podemos perceber com a realização deste
trabalho, a importância da pesquisa bibliográfica para nortear a forma de realização
do projeto e desenvolvimento do protótipo, podemos também notar uma evolução
gradativa na etapa do desenvolvimento devido a experiência gerada neste processo.
Vale ressaltar também a importância de conhecer os processos relacionados a
gestão de frotas, que puderam fortalecer ainda mais o know-how a respeito da área,
facilitando a compreensão das necessidades e dos problemas que a área possui.
Gerando assim uma solução que informatiza e automatiza processos que até então
não eram realizados, ou realizados de forma ineficiente. Um software desenvolvido
especificamente para a resolução de problemas pressupostos gera uma maior
eficiência nas rotinas de trabalho, pois desta forma evitamos de ter uma aplicação
que abrange superficialmente diversas áreas. Sem que se dê a devida atenção para
os processos de negócio que realmente tem impacto no planejamento estratégico da
gestão de frotas. O desenvolvimento do protótipo teve impacto positivo, pois através
dele foi possível aprimorar e conhecer algumas técnicas e métodos. Uma destas
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técnicas foi o uso das ferramentas de engenharia de software, que puderam através
do levantamento dos requisitos, diagramas, dicionários e modelos explanar de
melhor forma o intuito do projeto, para que alterações, inserções ou exclusões do
escopo fossem realizadas antes do início da modelagem do banco de dados.
Pudemos também aprimorar técnicas de criação de Data Warehouse, que até então
só tinham sido utilizadas em exemplos, ou em laboratórios apenas no SGBD. Desta
vez um banco de dados povoado pela aplicação foi utilizado, gerando alguns
problemas e desafios para a modelagem dimensional dos cubos. Após o termino da
primeira versão do protótipo, pudemos perceber algumas falhas, principalmente
relacionadas ao layout, que possuía problemas no modo responsivo e
funcionalidades que não estavam bem claras para a utilização do usuário. Na
segunda versão pudemos também notar uma modelagem de banco de dados
realizada de forma ineficiente, que não permitiu que o Data Warehouse fosse
desenvolvido de forma correta. Alguns problemas relacionados a layout ainda foram
encontrados nesta versão.
Palavras-Chave: Gerenciamento. Frotas. Sistema. Web. Gestão. Responsivo. Data
Warehouse.
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DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA WEB PARA APOIO A GESTÃO DA
EMPRESA VILSON: CONSTRUCTION AND WORKS FINISH
Vilson Ribeiro Junior25
Maximiliano Pezzin26
RESUMO
Com o desenvolvimento da tecnologia, o computador tornou-se um utensílio de
grande utilidade para todos os ramos comerciais e profissionais existentes
atualmente. Com o conhecimento básico sobre a área em questão, foi identificado a
necessidade de desenvolvimento de um protótipo. A presente proposta consiste em
analisar os processos, modelar e desenvolver um protótipo de um painel gerencial
para uma empresa de pequeno porte voltada ao ramo da construção Civil, tendo a
finalidade de cadastrar informações como ferramentas utilizadas, materiais usados
no serviço, relatórios sobre serviços prestados, horas trabalhadas de cada
funcionário e fichas cadastrais dos em uma forma simples e ágil de fácil acesso
como a Web. Este protótipo possui telas para cadastro, total de horas trabalhadas e
gerar gráficos dos resultados. O desenvolvimento deste trabalho teve uma grande
colaboração para aprimorar técnicas e implementar o conhecimento adquirido
durante o curso de graduação. INTRODUÇÃO: A empresa Vilson: Construction and
Works Finish iniciou suas atividades no ano de 2012, atuando no ramo da
construção civil no mercado de Concórdia e da região, oferece aos seus clientes
construções sólidas, com projetos arrojados, modernos, conquistando a confiança e
satisfação do Cliente. A empresa conta com quatro colaboradores, sendo um deles o
proprietário Vilson José Ribeiro, que administra e realiza todo o processo gerencial,
financeiro e de produção. Seu negócio é realizar os seus serviços com excelência,
tendo como princípios seriedade, competência, reponsabilidade, ética e integridade
com seus clientes. Atualmente a empresa tem uma gestão manual dos seus
processos. O administrador tem de preencher todos os dados em papel, e por isso,
as vezes acaba perdendo-os. Também há dificuldade de o administrador ter um
controle de seus materiais comprados, horas trabalhadas e também o quanto de
material gastou na construção de uma obra. Com um painel gerencial, o
administrador poderá ter melhor controle sobre seus processos, administrando cada
entrada e saída da empresa. Através dele, poderá gerar relatórios de todas as
atividades efetuadas, bem como controlar a parte financeira da empresa. O painel
auxiliará no controle de cada funcionário, nas ferramentas que este utiliza e de suas
horas trabalhadas. Explicando melhor, o principal intuito do painel é o de permitir ao
administrador da empresa cadastrar informações como ferramentas utilizadas,
materiais usados no serviço, relatórios sobre serviços prestados, horas trabalhadas
de cada funcionário e fichas cadastrais dos funcionários. O principal benefício do
painel desenvolvido é o de controlar os processos de uma empresa de pequeno
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porte voltada ao ramo da construção Civil e suas atividades. Ele apresentara vários
módulos, o módulo de Cadastros, Horário dos Funcionários, e Relatórios.
MATERIAL E MÉTODOS: Essa pesquisa caracteriza-se como qualitativa e
apresenta o desenvolvimento de um sistema para apoio a gestão voltada a uma
empresa do ramo da construção civil. Este permitirá o controle dos processos e
informações da empresa, como o cadastramento de ferramentas, materiais usados,
relatórios sobre serviços, horas trabalhadas e fichas cadastrais. Primeiramente foi
necessário efetuar o levantamento de informações junto a empresa do ramo. Como
já se tinha o conhecimento do ramo aplicado, foram levantadas as principais
dificuldades que a administração pudesse ter para gerenciar suas informações.
Após, foi feito uma pesquisa sobre os sistemas existentes na atualidade, onde podese encontrar cinco dos principais, que abrangem e atendem a construção civil,
alguns emitem documento fiscal, tem um controle fiscal da empresa, da parte
financeira, e outros são apenas para controle de estoque. Em seguida, a todo esse
procedimento de análise de requisitos, iniciou-se o processo de modelagem do
sistema, onde ficou claro a forma em que o mesmo deveria ser desenvolvido para
atender as exigências e expectativas da empresa. A modelagem estática e dinâmica
foram feitas com o auxílio do programa StarUML (v3.0.2), onde foram criados os
diagramas para iniciar o desenvolvimento do protótipo. Para a modelagem do banco
de dados foi escolhido o PHPMyAdmin (v4.7.4). Sobre a linguagem utilizada para o
desenvolvimento deste protótipo, a escolhida foi a de programação PHP (v5.6.24),
com o auxílio do programa SublimeText 3 (v3.1.1) para a criação dos códigos, essa
linguagem justamente selecionada pelo fato de ser uma ferramenta para
desenvolvimento Web e de fácil manuseio. RESULTADOS: Primeiramente são
descritas as funcionalidades e características do protótipo, em seguida é
apresentado a análise de coleta de requisitos por meio de observação e entrevistas,
e a modelagem gerada por intermédio do diagrama de casos de uso da UML.O
primeiro nível a ser atingindo para a finalização do trabalho correto é fazer o estudo
exato da rotina da empresa, analisando como é sua gerencia. A pesquisa e o
levantamento das informações organizacionais das regras de negócio de um
empreendimento da Construção Civil foram fundamentalmente importantes para o
cumprimento do objetivo do trabalho.Com as pesquisas efetuadas e visitas na
empresa, foi possível verificar que por mais que existem soluções no meio
tecnológico, as pessoas prezam pelo simples documento impresso como forma de
controle gerencial de suas informações, por isso, ao apresentar a ideia, pode-se
perceber que o administrador ficou interessado a testar a ferramenta, visto que não
tem conhecimento algum da área da informática. A partir dessas visitas e a
realização da modelagem e desenvolvimento do protótipo, foi possível desenvolver
uma ferramenta que auxilia o cotidiano dos empreendedores deste ramo. Por fim é
feita a demonstração do protótipo do sistema junto com sua interface visual,
enfatizando as principais funcionalidades desenvolvidas. CONCLUSÕES: Com
impacto direto no mercado da construção civil, a instabilidade da economia brasileira
foi o principal motivo para os resultados negativos que ocorreram nos últimos anos.
Justamente por isso, esse setor está a cada ano dependendo mais de tecnologias
para operar com seus procedimentos visando a qualidade e para controlar as
movimentações empresariais. Um sistema é essencial em qualquer setor do ramo,
seja ele administrativo ou até mesmo para registro das informações como apresenta
o trabalho. O primeiro nível a ser atingindo para a finalização do trabalho correto é
fazer o estudo exato da rotina da empresa, analisando como é sua gerencia. A
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pesquisa e o levantamento das informações organizacionais das regras de negócio
de um empreendimento da Construção Civil foram fundamentalmente importantes
para o cumprimento do objetivo do trabalho.Com as pesquisas efetuadas e visitas na
empresa, foi possível verificar que por mais que existem soluções no meio
tecnológico, as pessoas prezam pelo simples documento impresso como forma de
controle gerencial de suas informações, por isso, ao apresentar a ideia, pode-se
perceber que o administrador ficou interessado a testar a ferramenta, visto que não
tem conhecimento algum da área da informática. A partir dessas visitas e a
realização da modelagem e desenvolvimento do protótipo, foi possível desenvolver
uma ferramenta que auxilia o cotidiano dos empreendedores deste ramo. A
modelagem estática e dinâmica foram feitas com o auxílio do programa StarUML
(v3.0.2), onde foram criados os diagramas para iniciar o desenvolvimento do
protótipo. Para a modelagem do banco de dados foi escolhido o PHPMyAdmin
(v4.7.4). Sobre a linguagem utilizada para o desenvolvimento deste protótipo, a
escolhida foi a de programação PHP (v5.6.24), com o auxílio do programa
SublimeText 3 (v3.1.1) para a criação dos códigos, essa linguagem justamente
selecionada pelo fato de ser uma ferramenta para desenvolvimento Web e de fácil
manuseio. Por ter um conhecimento limitado em relação a linguagem de
programação, a experiência com o desenvolvimento em PHP e MySQL foi
gratificante e importante para o sucesso desse trabalho, pois sempre dificuldades
surgiam e soluções em seguida, onde havia um estudo e aprendizado sobre o
assunto para chegar no projeto final. Concluindo-se o trabalho, percebe-se que as
pesquisas realizadas no início do desenvolvimento foram de extrema importância. O
objetivo geral foi atingido com sucesso com base em todos os objetivos específicos
definidos, e por isso é muito interessante lembrar que todas as etapas foram
fundamentais. Esse projeto foi desenvolvido com o objetivo de oferecer um sistema
simples e de baixo custo, permitindo informatizar funções elaboradas em uma
empresa do ramo da Construção Civil de pequeno porte visando reduzir o tempo de
gerir informações, facilitar o acesso já que a ferramenta foi desenvolvida para a
WEB e automatizar pequenos processos a fim de facilitar para o administrador, já
que o mesmo gerenciava sua empresa em papel
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