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APRESENTAÇÃO 

 

Este e-book apresenta um breve compêndio dos trabalhos realizados pelos 

acadêmicos do curso de Engenharia de Software no ano de 2020.  

Os trabalhos foram desenvolvidos ao longo do ano de 2020, durante a 

pandemia do Coronavirus, mas é bastante visível o empenho dos docentes e 

discentes na modelagem e implementação dos projetos propostos. 
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PROTÓTIPO DE SOFTWARE PARA BUSCA E DIVULGAÇÃO DE PRODUTORES 

LOCAIS DE ALIMENTOS 

 

Debora Fotnanella1 
Moacir Kichel2 

 

RESUMO 

O estilo de vida cada vez mais acelerado implica na perda de qualidade de vida, 
inclusive no que diz respeito à alimentação. Nesse sentido, a busca por uma 
alimentação mais saudável pode ser tomada por diversas frentes, uma delas é a 
preferência por consumo de alimentos produzidos próximos ao local de consumo. A 
esse movimento, dá-se o nome de locavorismo, que implica no consumo de 
alimentos com menos agrotóxicos e conservantes, resultando em menor impacto 
ambiental, fortalecimento da economia local, bem como benefícios ao produtor e 
consumidor. Entre os problemas enfrentados para a popularização do movimento, 
encontra-se a dificuldade para conectar consumidores a produtores. Dessa forma, 
beneficiando-se da crescente popularização de soluções de software para os mais 
diversos problemas, o protótipo proposto nesse trabalho fornece uma plataforma 
para centralização de produtores locais de alimentos, possibilitando que 
consumidores os encontrem de maneira facilitada. INTRODUÇÃO: O cotidiano cada 
vez mais acelerado que vem sendo levado, principalmente em grandes centros, cria 
a necessidade de otimização do tempo, a fim de criar espaço para a realização de 
mais atividades ao longo do dia. Implicando, inclusive na alimentação, onde o 
preparo e apreciação de refeições vem sendo substituído por refeições rápidas e, 
em sua maioria, baseada em alimentos industrializados e altamente processados. 
Contribuindo, junto de outros hábitos, para a redução da qualidade de vida. 
Tomando ciência dos impactos negativos desse estilo de vida, as pessoas vêm 
buscando minimizálo, através da adoção de hábitos alimentares mais saudáveis, por 
exemplo. Isso inclui a busca por refeições compostas de alimentos menos 
processados, cultivados com menos agrotóxicos e mais frescos, os quais são 
frequentemente encontrados em pequenos produtores locais. Há uma tendência 
alimentar emergente, que incorpora esses hábitos, baseando-se na busca por uma 
alimentação mais saudável e sustentável, consequentemente sugerindo um modelo 
baseado no consumo de alimentos locais, denominada locavorismo. O locavorismo 
opõe-se às cadeias produtivas globalizadas de alimentos e busca o estabelecimento 
de um hábito alimentar mais natural e menos prejudicial ao meio ambiente, 
sugerindo que o consumidor conheça as origens por trás do alimento que está 
adquirindo e, consequentemente, busque adquirir diretamente do pequeno produtor 
local. Os impactos positivos dessa proposta são o fortalecimento e valorização da 
agricultura familiar e da economia local. Além disso, reduz-se os impactos 
ambientais causados por fazendas de monocultura e criação de animais, além de 
dispensar o transporte por longas distâncias. Uma dos principais desafios para 

                                            
1 Acadêmico do curso de Engenharia de Software. Universidade do Contestado. Campus Concórdia. 

Santa Catarina. Brasil. 
2 Docente do curso de Engenharia de Software. Universidade do Contestado. Campus Concórdia. 

Santa Catarina. Brasil. E-mail: kichel@unc.br  

mailto:kichel@unc.br


 

7 
Anais do curso de Engenharia de Software 2020 (ISBN: 978-65-88712-40-5) 

viabilização e popularização do locavorismo é a dificuldade do consumidor conhecer 
e ter acesso a produtores locais. Atualmente, as formas mais comuns de 
comercialização de alimentos locais são através de feiras ou do fornecimento para 
lojas e supermercados. Para o produtor, o problema da comercialização em feiras é 
que o comércio sofre limitação de espaço físico e também temporal, uma vez que as 
mesmas não acontecem diariamente, por exemplo. Tratando-se do fornecimento 
para lojas e supermercados, a margem de lucro dos produtores acaba sendo baixa e 
até mesmo injusta, se comparado ao valor do produto pago pelo consumidor final e 
a margem de lucro do mercado ou loja dos quais são fornecedores. Tendo em vista 
a crescente tendência da computação móvel e de desenvolvimento de aplicações 
para as mais distintas finalidades, bem como a popularização dos dispositivos 
móveis, a existência de uma aplicação com interface amigável a dispositivos móveis 
em que pequenos produtores locais de alimentos pudessem manter um perfil, 
fornecendo informações sobre si e seus produtos, para serem apresentados em lista 
aos consumidores interessados nas categorias de produtos fornecidos, permitiria o 
maior alcance de vendas em potencial, contribuindo para a viabilização do 
locavorismo e garantindo assim os diversos benefícios socioambientais citados 
acima. Dessa forma, que características um protótipo de software deve ter para 
permitir a busca e divulgação de produtores de orgânicos, artesanais e coloniais?  
MATERIAIS E MÉTODOS: Este trabalho caracteriza-se como uma pesquisa 
qualitativa, na qual apresenta-se o desenvolvimento de um protótipo de aplicativo 
multiplataforma que permite a busca e divulgação de produtores locais de alimentos. 
Tendo como base o notável aumento pela busca por hábitos alimentares mais 
saudáveis, bem como o fomento da economia local, considerando o uso de software 
como potenciais soluções para os mais diversos problemas encontrados em uma 
sociedade, mais especificamente o uso de aplicativos como solução para problemas 
pontuais. PESQUISA BIBLIOGRÁFICA Buscando compreender os domínios dos 
problemas em comum enfrentados na busca por hábitos alimentares mais saudáveis 
e pelo fomento da economia local, iniciouse uma pesquisa bibliográfica com o 
objetivo de compreender o cenário atual relacionado a estes dois assuntos, e de que 
forma o uso de software poderia preencher as lacunas identificadas. Na sequência, 
foi realizada também uma pesquisa bibliográfica acerca dos assuntos relacionados 
ao desenvolvimento de software e especificamente de aplicativos, a fim de construir 
uma base de conhecimento sólida para o desenvolvimento da solução consistente e 
efetiva. IDENTIFICAÇÃO DE STAKEHOLDERS A partir da escolha de um problema 
específico para propor uma solução, com base nos resultados da pesquisa 
bibliográfica acerca da problemática, foram identificados os stakeholders, isto é, os 
indivíduos impactados pela solução proposta. ANÁLISE DE REQUISITOS Como a 
proposta da solução baseou-se somente na pesquisa bibliográfica, buscou-se 
identificar requisitos mínimos funcionais e não funcionais para a construção de um 
protótipo com funcionalidades genéricas que atendam às necessidades dos 
stakeholders dentro dos domínios do problema RESULTADOS: PESQUISA A 
pesquisa bibliográfica teve seu início em março de 2020, na cadeira de Trabalho de 
Conclusão de Curso I. O tema havia sido previamente definido no final do ano de 
2019, porém até o início efetivo da pesquisa fora realizado apenas especulações 
acerca do assunto. Ainda era necessário coletar material para identificar o tema 
central e os problemas a serem abordados, bem como delimitar os métodos e 
tecnologias a serem usadas na solução. A pesquisa relacionada ao tema escolhido, 
Locavorismo, baseou-se principalmente em artigos científicos e publicações em 
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revistas, através da qual identificou-se o problema onde a aplicação de um software 
poderia impactar positivamente e as principais características do movimento que 
guiaram o levantamento de requisitos, junto de conhecimentos prévios sobre 
softwares semelhantes. Além disso, o estudo de métodos e tecnologias permitiu a 
identificação e delimitação da abordagem para planejamento e construção da 
solução. IDENTIFICAÇÃO DOS STAKEHOLDERS Com base na pesquisa 
bibliográfica, identificou-se a dificuldade de conectar produtores locais e 
consumidores como uma das lacunas existentes dentro do movimento Locavorista 
que dificulta sua expansão. Desse modo, o produtor local foi identificado como 
principal stakeholder por ser diretamente beneficiado pela aplicação, que 
possibilitaria a divulgação de seu perfil e produção. O consumidor interessado em 
adquirir produtos de procedência local também pode ser considerado um 
stakeholder, visto que a aplicação necessita do engajamento de ambas as partes 
para atingir seus objetivos: a divulgação e busca de produtores locais. ANÁLISE DE 
REQUISITOS O levantamento e análise de requisitos foi exclusivamente baseado na 
pequisa bibliográfica do tema, sem consulta aos stakeholders. Portanto, os 
requisitos funcionais e não funcionais elicitados estão relacionados a requisitos 
genéricos de aplicações de software e ao que identificou-se serem requisitos para 
cumprimento dos objetivos dentro dos domínios do tema abordado. CONCLUSÕES: 
A pesquisa bibliográfica compreendeu a maior parte da realização do trabalho, o que 
evidencia sua importância para um trabalho de pesquisa, além de sua contribuição 
para a parte teórica e prática do trabalho. Tanto aspectos voltados ao tema do 
trabalho, como a pesquisa de métodos e técnicas para construção da solução foram 
de suma importância para fornecer uma base sólida e fundamentada para 
desenvolver o projeto com maior segurança. O tema abordado se trata de um 
movimento relativamente novo e, por consequência, com pouco material disponível. 
Os materiais consultados estão ligados a pesquisas principalmente de ciências 
humanas, analisando o locavorismo como um movimento. Nota-se pouco consenso 
quanto às delimitações do tema, bem como algumas contradições entre autores e 
até mesmo alguns questionamentos quanto aos seus benefícios. Apesar disso, foi 
possível identificar alguns aspectos centrais e principais pontos defendidos pelos 
adeptos do movimento. Quanto à pesquisa de aspectos voltados à engenharia de 
software, o principal ponto percebido foi no aspecto pessoal, o confronto entre 
material teórico e métodos e técnicas adquiridos ao longo da vivência acadêmica e 
profissional e perceber as diferenças entre conhecimento técnico e conhecimento 
científico, além de reconhecer a aplicabilidade da teoria na prática. Além disso, a 
pesquisa bibliográfica proporcionou maior contato com produções em engenharia de 
software, através da qual foi possível perceber a disciplina como bastante flexível, 
principalmente nas diferenças de visão e abordagens dos autores. Isso evidencia a 
necessidade de avanço nas pesquisas e necessidade de produção de materiais 
acerca de assuntos atualizados da disciplina. Entretanto, julgo como um reflexo da 
característica mutável da disciplina e do grande avanço tecnológico vivenciado, além 
de se tratar de uma disciplina extremamente jovem se comparada a disciplinas 
tradicionais como psicologia, direito e afins. Tal estudo contribui para o curso de 
Engenharia de Software devido ao relacionamento de teorias fundamentais da 
disciplina com aspectos tecnológicos mais recentes, para os quais houve 
fundamentação teórica e consequentemente produção de conhecimento. Além 
disso, o tema abordado tem sua contribuição social e ao relacioná-lo com o 
desenvolvimento de software, destaca-se a função social da engenharia de software 
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como agente de solução de problemas na sociedade. quanto ao estado atual. Com 
base na pesquisa bibliográfica acerca do locavorismo, foi possível identificar que se 
trata de um movimento voltado muito mais a práticas de consumo consciente e 
sustentável do que o simples consumo de alimento produzidos próximo ao local de 
consumo. Por se tratar de um movimento orgânico, adquire características conforme 
se populariza e evolui ao longo do tempo. Entre os principais objetivos do 
movimento destacam-se a busca por uma alimentação mais saudável e redução do 
impacto ambiental, viabilizado através do consumo de alimentos locais. Tal hábito 
implica em dar preferência ao consumo de produtos provenientes de pequenos 
produtores, visto que o impacto ambiental desse tipo de cultura é menor do que de 
latifúndios. Isso contribui para o desenvolvimento da cultura local, além de favorecer 
a agricultura familiar. Há uma dúvida no que diz respeito ao argumento de que o 
consumo de alimentos locais reduz a pegada de carbono, porém não se anulam os 
demais benefícios. Um aspecto interessante identificado durante a pesquisa é de 
que, considerados os princípios do locavorismo, não somente o consumo local de 
alimentos identifica-se como seguindo ao movimento, mas pode ser considerado 
como o consumo de qualquer produto de procedência na região, cidade ou 
proximidades do consumidor, que siga os princípios de redução de impacto ao 
ambiente, favorecimento da economia local e sustentabilidade. Entre as principais 
lacunas dificultadoras da expansão do movimento está a dificuldade de conectar 
produtores com consumidores, nesse sentido encontra-se a aplicabilidade de uma 
solução de software como a proposta no presente trabalho. QUANTO AOS 
RESULTADOS OBTIDOS, a pesquisa foi bem-sucedida e obteve-se um protótipo 
funcional que atenda ao objetivo geral proposto, aplicando métodos fundamentados 
de engenharia de software. Entretanto, não foi possível atender à totalidade dos 
objetivos específicos. Foram contemplados completamente os três primeiros 
objetivos, sendo o quarto contemplado parcialmente, restando o quinto objetivo. A 
aplicação foi implementada visando uma interface amigável priorizando a utilização 
em dispositivos móveis, obtendo na camada de cliente uma aplicação web que, 
devido a restrições de cronograma não implementa os principais aspectos técnicos 
de uma PWA: um arquivo manifesto, um service worker e operar sob protocolo 
HTTPS. Da mesma forma, por limitações de cronograma, a aplicação não foi 
disponibilizada para acesso ao público e portanto, não foram realizados testes de 
aceitação pelo público-alvo. Outro ponto notável é a diferença na metodologia 
prevista em comparação à metodologia resultante. Apesar disso, a metodologia 
prevista foi mantida com o intuito de evidenciar adaptações no processo durante o 
decorrer do projeto, o que é comum em projetos de software. A primeira diferença foi 
que, inicialmente, previu-se que a cada iteração de construção do caso de uso mais 
prioritário, o mesmo seria descrito Porém identificou-se que seria impossível 
compreender a prioridade do caso de uso sem descrevê-lo. Na sequência, fora 
desenvolvido um diagrama de atividade a fim de compreender o fluxo de ações do 
protótipo, o que não estava previsto. A etapa de construção demonstrou bastante 
diferença em comparação ao planejamento. A cada iteração, não houve 
desenvolvimento do diagrama de sequência e não foram formalizados os testes, 
apesar disso a aplicação foi testada informalmente conforme o desenvolvimento das 
funcionalidades. Junto da mudança na estratégica de modelagem, a etapa de 
construção sofreu uma alteração na linguagem e framework escolhidas para 
construção da camada de aplicação, optando-se pelo uso da framework Lumen, sob 
linguagem PHP, devido à maior familiaridade com as ferramentas e consequente 
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ganho de tempo. Uma particularidade das iterações de desenvolvimento foi de que a 
primeira iteração dedicou-se exclusivamente à construção da base de dados através 
de migrations. Por fim, não foi possível disponibilizar para teste dos usuários. 
 
Palavras-Chave: Locavorismo. Alimento Local. Aplicação de Software. 
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PROTÓTIPO DE REDE NEURAL ARTIFICIAL PARA ESTIMAR TEMPO DE 

TRÂNSITO  

 

Gabriel Stringuini3 
Cássio Sefrin4 

 

RESUMO 

O processo de globalização e as negociações interestaduais fizeram com que o 
setor logístico brasileiro se desenvolvesse muito na última década, segundo dados 
da Associação Brasileira de Logística (ASLOG), a logística movimenta 20% do PIB 
brasileiro, e mais de 60% deste valor é transportado por veículos terrestres. Porém 
apesar da relevância, a logística moderna ainda sofre com riscos, condições 
precárias de rodovias e dificuldade de gestão. avanços tecnológicos vem 
contribuindo muito com isso, pois melhoraram a comunicação entre todos os 
envolvidos no processo logístico e permitiram melhor controle das viagens através 
de acompanhamento em tempo real e gestão/avaliação de indicadores a partir de 
dados. Um indicador importante é a estimativa de tempo de trânsito, um valor que 
pode ser utilizado na tomada de decisões e ser base para outros processos internos 
nas organizações. esse valor é dependente de diversos fatores e muitas vezes a 
estimativa é muito divergente da realidade, por não ser uma informação crítica, a 
estimativa em diversas situações acaba mantida imprecisa, porém, o resultado pode 
ser melhorado através de técnicas de aprendizado de máquina, que relacionam 
todos os fatores envolvidos e possibilitam uma estimativa mais realista.  
INTRODUÇÃO:  O tempo de trânsito é um importante indicador logístico e que deve 
ser utilizado e levado em consideração pelas empresas durante o transporte das 
cargas. Esse indicador é um indicador temporal, mensurando se a carga sendo 
transportada será efetivamente entregue na data prevista e, dependendo da 
situação, em quanto tempo a entrega será atrasada ou adiantada. Esse cálculo não 
possui uma fórmula bem definida e reconhecida universalmente como incontestável. 
Consequentemente, cada empresa acaba desenvolvendo sua própria, considerando 
no cálculo fatores que julga influenciarem para um resultado mais preciso, o mais 
próximo possível com a realidade. Normalmente esse cálculo considera valores 
como a velocidade média do veículo e distância até o ponto de entrega da carga. 
Porém na prática, esse cálculo depende de uma dimensão extremamente grande de 
variáveis e inúmeros casos especiais que podem atrasar a entrega, ou contribuir 
para que ela seja realizada com antecedência. A exemplo disso, temos o relevo da 
região onde o veículo se encontra, o próprio veículo em si, o modelo, o ano e a 
potência dele, informações sobre o motorista, como a idade dele, ou a quanto tempo 
ele dirige, além variáveis relativas a carga, como o peso do produto ou o valor dele 
podem ser fatores diferenciais e que conduzem a um resultado mais assertivo e a 
uma fórmula que consiga “modelar” o que de fato acontece durante o transporte. 
Diante disto, o trabalho se propõe a utilizar uma técnica conhecida como Rede 
Neural Artificial, uma técnica de aprendizado supervisionado baseada na iteração e 
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na tentativa-e-erro sobre grandes bases de dados que tem como objetivo encontrar 
a relação matemática entre fatos de alguma forma conectados. Partindo disto, com o 
desenvolvimento uma rede neural baseada em um conjunto de variáveis 
determinadas através de um estudo realizado sobre as possibilidades e graças a 
grande quantidade de dados disponível, tratada e livre de “ruídos” que poderiam 
influenciar negativamente no resultado será possível encontrar quanto cada variável 
é responsável pela computação do tempo de trânsito. Então, como resultado, 
teremos uma função matemática que poderá ser aplicada para obter um resultado 
possivelmente mais preciso e com menor custo de processamento. Posteriormente, 
a precisão da fórmula obtida será validada comparando os resultados gerados por 
ela com o tempo de trânsito real, informação disponível na 12 12 base dados. Esse 
cálculo então será disponibilizado como um serviço, através de uma API (Application 
Programming Interface), uma camada construída sobre a rede neural permitindo que 
ela possa ser consumida e integrada com sistemas utilizados nas empresas que 
contam fornecem serviços de controle logístico. Diante do exposto, como uma rede 
neural artificial pode auxiliar na estimativa de tempo de trânsito de forma mais 
assertiva? MATERIAIS E MÉTODOS: O cálculo do tempo de trânsito embora 
simples é bastante customizável e pode depender de uma série de fatores, ele é 
importante aos clientes, então empresas que consigam torná-lo mais eficaz podem 
agregar valor a seu produto através dele, realizando o cálculo através de seus 
próprios meios e obtendo algum tipo de vantagem. Contudo, apesar da série de 
fatores que podem interferir, algum deles são totalmente irrelevantes, não sendo 
possível utilizá-los, outros por sua vez, são fundamentais e precisam ser 
considerados. Diante disto, é preciso filtrar as informações e definir as mais 
relevantes, esse processo é totalmente dependente do banco de dados da empresa, 
sendo limitado pelas informações armazenadas pela empresa, bem como pelas 
limitações impostas por ela, decorrentes da necessidade em manter privacidade e 
sigilo de algumas informações por questões éticas e estratégicas. O processo foi 
feito elencando as informações com potencial para serem utilizadas, observando 
tabelas e relacionamentos entre os dados, buscando relações que façam sentido ao 
projeto, bem como a facilidade em trabalhar com os dados, preferindo dados 
estruturados e numéricos, do que dados categóricos ou que sejam armazenados 
como imagem, vídeo ou áudio, por exemplo. Em seguida, após definir as 
informações que serão utilizados, foi necessário filtrar os registros do banco de 
dados, seguindo os relacionamentos entre as entidades, além de realizar algumas 
conversões de tempo, ou distância, por exemplo, deixando todas as informações 
similares na mesma unidade. Nesta etapa também é importante remover registros 
que divergem muito dos demais, por exemplo, em decorrência de algum “bug” 
sistêmico, uma mercadoria foi armazenada como demorando diversos meses para 
ser entregue, nestes casos, mesmo a informação sendo verídica ela ainda é muito 
discrepante. A identificação deste tipo de situação pode ser feita a olho nu, 
observando os dados, calculando o desvio padrão ou através de alguma ferramenta 
de visualização de dados, mostrando as informações em um gráfico de barras, por 
exemplo, onde é fácil notar a discrepância das informações. A validação do protótipo 
consiste em separar todo o conjunto de dados que será utilizado em duas partes: 
uma para treinamento e outra para validação, elas não necessariamente precisam 
ter a mesma quantidade de registros, é muito comum a parte utilizada para 
treinamento possuir ¾ dos dados, e a de validação o ¼ restante. Esse processo é 
importante pois se os dados utilizados durante o treinamento fossem utilizados 
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também na validação, a precisão do algoritmo sempre seria alta pois ele já conhece 
aqueles dados, além disso, através da validação é possível perceber se ideia é 
válida ou não, talvez se chegue à conclusão que o algoritmo utilizado não é o melhor 
para a situação, ou que os dados utilizados não foram o suficiente. Referente ao 
desenvolvimento da API, ela será desenvolvida utilizando a linguagem de 
programação Python, uma linguagem de programação que pode ser utilizada de 
forma funcional ou orientada a objetos e uma das mais populares em aplicações que 
realizam bastante cálculos, pois possui uma série de bibliotecas com 
funcionalidades úteis que já foram testadas. Além disso o Python possui diversos 
frameworks para desenvolvimento web bastante populares, por exemplo Django, 
Flask e Pyramid, no projeto vou utilizar Flask pois ser mais simples, ele possui 
embutidas apenas as funcionalidades básicas, como os tratamentos de rotas e a 
criação de páginas com HTML, além de possuir um servidor embutido, utilizado 
apenas em ambiente de desenvolvimento. A simplicidade dele em comparação com 
as demais alternativas permite mais controle sobre o projeto e “diminui a burocracia”, 
embora em um projeto grande seria menos produtivo que o Django, que é muito 
mais completo. A API utilizará JSON, em decorrência de sua simplicidade, bem 
como da adoção do mercado e possuirá dois endpoints acessados via POST, um 
deles onde a requisição deverá vir acompanhada de um array de objetos contendo 
todos os registros que serão utilizados para treinamento do algoritmo e outro 
utilizado para realizar o cálculo, este último deverá ser utilizado sempre depois do 
primeiro pois a ideia é que ele consiga ser preciso após ser treinado com os dados. 
RESULTADOS:  A coleta dos dados proporcionou a oportunidade de realizar alguns 
testes com o protótipo, onde pude constatar que a maioria das características 
elencadas tinham parcela de influência no resultado final gerado pela rede neural. 
As únicas características descartadas foram os dados climáticos, em decorrência de 
sua indisponibilidade, e a outra foi a presença de escolta na viagem, pois esta 
situação é bastante rara, acontecendo em casos com condições bem específicas 
que se concretizavam em uma minoria dos registros coletados, diante disto foi 
optado por abandonar esta característica pois ela poderia ser prejudicial. Pude 
também constatar a importância do tratamento dos dados no resultado final e 
relacionar diversas das características observadas com a duração da viagem que é 
o valor objetivo no projeto. As imagens abaixo demonstram a relação entre a 
distância, isto é, a quilometragem entre o ponto de origem e o ponto de destino da 
viagem com a duração dela. Na figura abaixo, os dados foram coletados e 50 
registros colocados em gráfico sem nenhum tipo de tratamento, percebe-se apenas 
observando pouca relação entre eles, muitos destes registros são considerados 
apenas como ruídos e “sujam” a amostra de dados fazendo com que o algoritmo não 
consiga convergir e encontrar um os valores ideais. Os registros estão distribuídos 
quase que aleatoriamente pelo espaço do gráfico, e não existem regiões onde 
alguma relação seja relevante. CONCLUSÕES:  O projeto desenvolvido foi 
composto por duas partes, ambas propostas nos objetivos, a primeira foi o 
desenvolvimento do modelo de rede neural artificial e a segunda o desenvolvimento 
da API. Diante disto, todos os objetivos propostos foram realizados, alguns com 
resultados satisfatórios e outros que ainda podem ser melhorados. A estimativa 
gerada pela rede neural ainda não é a ideal, ela mostrou que pode ser utilizada em 
locais onde o valor é dependente de algum serviço de mapas como o Google Maps 
ou o OpenStreetMaps, pois teve resultados melhores, porém quando comparado 
com o resultado esperado, a diferença ainda é significativa, isso pode ser melhorado 
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provavelmente com adoção de mais características no cálculo e com mudanças na 
estrutura da rede neural. Com o trabalho pude perceber que a utilização de 
frameworks e de bibliotecas é aconselhado, eles abstraem muito da complexidade 
envolvida e permitem destinar maiores esforços em aspectos referentes ao negócio 
e ao contexto em que os algoritmos serão utilizados, do que em como fazer e em 
como é feito. Apesar disto, é crucial conhecer todo o processo envolvido, sendo 
essa a maior dificuldade encontrada durante o projeto, existem dezenas de classes 
que implementam algoritmos diferentes, com dezenas de parâmetros, conhecer 
brevemente todos ele é importante para conseguir definir o mais adequado e que 
melhor consiga otimizar os resultados. O framework Keras, utilizado durante o 
projeto depende de diversas outras bibliotecas em versões específicas, então o 
processo de instalação e preparação do ambiente de desenvolvimento é bastante 
burocrático. Outro ponto muito importante é o pré-processamento, sendo perceptível 
que o processo é tão importante quanto o resultado final. A coleta dos dados certos 
e o tratamento deles é decisivo e pode viabilizar ou inviabilizar um projeto de 
Machine Learning, além disso, tudo o que é feito antes da geração torna evidente 
alguns padrões e relações entre os dados, embora isso seja mais direcionado à 
Data Science do que a Machine Learning, podem surgir alguns insights 
interessantes para a organização. O projeto teve um viés mais prático, porém essa 
parte analítica pode ser muito explorada em trabalhos de Machine Learning. A 
utilização de recursos de hardware também se tornou evidente durante o 
treinamento, o processamento da máquina ficava extremamente alto nos minutos 
em que o treinamento acontecia, e a utilização de memória principal também foi 
considerável pois todos os dados devem ser carregados em memória de uma vez 
para serem processados, o volume de dados não era tão grande, mas mesmo assim 
exigiu bastante hardware. As maiores dificuldades foram com a rede neural, é um 
tema bem complexo, a maior parte do conteúdo de qualidade está em inglês, e a 
diferença entre desenvolver um projeto simples utilizando uma base disponibilizada 
na web, com desenvolver um projeto um pouco maior é grande, pois no último é 
importante preocupar-se com a qualidade dos dados, visto que a base não é 
disponibilizada em perfeitas condições, e nem todas informações são liberadas, é 
importante também selecionar o algoritmo correto, embora as redes neurais 
consigam bons resultados em problemas bastante variados elas podem adicionar 
complexidade desnecessária, que não existe em outros algoritmos. Outro ponto de 
dificuldade foi referente a estrutura do projeto, projetos de Machine Learning são 
abordados completamente diferentes de aplicações web ou desktop, e combinar isso 
com uma API exigiu encontrar alternativas para o problema. Para o futuro, podem 
ser aplicadas outras técnicas de aprendizado, o protótipo pode ser melhorado 
alterando seus parâmetros de configuração e testando outras formas de 
aprendizado, isso exige conhecimento mais aprofundado no processo de 
aprendizado para que o processo aconteça da forma mais otimizada possível. Além 
disso, podem ser implementados mecanismos de tempo real, para que a estimativa 
seja gerada conforme o veículo se move, isso melhora as chances de gerar um valor 
correto. Outro ponto que merece destaque é a utilização de Data Science, como 
mencionado anteriormente, através das análises que ele permite podem surgir 
insights de novos produtos, de processos que podem ser ajustados e do repasse de 
informações mais inteligentes para os clientes. As técnicas de Machine Learning 
poderiam também ser utilizadas em cenários mais críticos, como análise de sinistros, 
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identificando regiões e pessoas com mais envolvimento com sinistros, por exemplo, 
ou para encontrar motoristas que entreguem o produto mais rápido 
 
Palavras-Chave: Logística. Tempo de trânsito. Machine Learning. Estimativa. 
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PROTÓTIPO DE SERVIÇO DE ENCRIPTAÇÃO, DECRIPTAÇÃO E 

PERMISSIONAMENTO DE ARQUIVOS  

 

Jefferson Valkarenki5 
Maximiliano Pezzin6 

 

RESUMO 

A criptografia é uma tecnologia emergente nos dias atuais e a necessidade de 
proteção de dados cresce exponencialmente. O prejuízo que uma organização pode 
sofrer se seus dados não estiverem em segurança pode ser irreparável. A prática de 
proteger seus arquivos pessoais deve começar como um usuário doméstico mesmo, 
pois sempre que um usuário necessita de proteção de dados pessoais precisa 
recorrer a ferramentas não específicas para isso, o projeto em questão visa 
proporcionar uma interface simples e fornecer o serviço de criptografia de dados e 
arquivos pessoais. O projeto utiliza recursos que estão em muita visibilidade no 
mercado e que funcionam em sinergia, permitindo que o resultado final seja um 
serviço eficiente e bastante seguro. INTRODUÇÃO: A criptografia é uma forma de 
implementar segurança em qualquer área da TI, independentemente do tipo de 
transação ou da fonte de dados (seja um arquivo ou uma mensagem). Quando se 
criptografa um arquivo, o arquivo original não é removido ou alterado, o arquivo de 
saída está criptografado. Um dos motivos para implementar um sistema de 
criptografia-descriptografia é a privacidade. À medida que a informação viaja pela 
Internet, é necessário examinar o acesso de organizações ou indivíduos não 
autorizados. Devido a isso, os dados são criptografados para reduzir a perda e o 
roubo de dados. Poucos itens comuns criptografados incluem arquivos de texto, 
imagens, mensagens de e-mail, dados e diretórios do usuário. Os sistemas de 
criptografia de chave simétrica usam a mesma chave para criptografia e 
descriptografia de uma mensagem, embora uma mensagem ou grupo de 
mensagens possa ter uma chave diferente das demais. Uma desvantagem 
significativa das cifras simétricas é o gerenciamento de chaves necessário para 
usálas com segurança. Cada par distinto de partes que se comunicam deve, 
idealmente, compartilhar uma chave diferente e, talvez, para cada texto cifrado 
trocado também. O número de chaves necessárias aumenta conforme o quadrado 
do número de membros da rede, o que exige rapidamente esquemas complexos de 
gerenciamento de chaves para mantê-los consistentes e secretos. Existem duas 
opções. Pode-se fornecer uma senha a partir da qual uma chave será gerada, ou 
pode-se fornecer uma chave. A partir desta chave se estabelece uma comunicação 
segura entre as partes envolvidas. O destinatário da descriptografia recebe um 
prompt ou janela na qual uma senha pode ser inserida para acessar os dados 
criptografados. Para descriptografia, o sistema extrai e converte os dados ilegíveis e 
os transforma em palavras e imagens que são facilmente compreensíveis não 
apenas por um leitor, mas também por um sistema. A descriptografia pode ser feita 
manualmente ou automaticamente. Também pode ser realizado com um conjunto de 
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chaves ou senhas. Existem muitos métodos de criptografia convencional, um dos 
métodos mais importantes e populares é a criptografia e descriptografia de cifras de 
Hill, que gera a matriz aleatória e é essencialmente o poder da segurança.15 Muitos 
problemas em sistemas existentes são ocasionados pela falta de segurança nas 
transações e/ou em informações que são geradas através desse software. Hoje o 
maior poder capital de uma empresa são os dados, tais quais devem ter uma 
atenção Diante disso, quais as características técnicas e funcionais de um software 
que ajude a reforçar a segurança dentro de uma estrutura de arquivos e pastas? 
MATERIAIS E MÉTODOS: Com o objetivo de retratar a aprimorar a segurança 
pessoal, será realizado um estudo bibliográfico no qual serão avaliadas 
simultaneamente a funcionalidade e performance da criptografia simétrica e 
assimétrica em um arquivo de um sistema de arquivos Windows/Linux (Unix). 
Inicialmente modelando toda a estrutura do serviço, a começar levantando os 
requisitos do software, e transformando-os em diagramas através da ferramenta 
StarUML Após isso, utilizando a linguagem Python, será desenvolvido o protótipo 
implementando algoritmos de criptografia já existentes, tratando de que os mesmos 
só sejam acessados por quem for escolhido (permissões de acesso de cada sistema 
operacional (Windows/Linux - Unix). E, portanto, desenvolver uma API de acesso 
aos serviços, utilizando a linguagem Python usando o recurso do Flask, com 
autenticação criptografada para que seja apenas quem possui o acesso a trabalhar 
o arquivo. Todo o serviço de Front-End que irá consumir a API e fornecerá uma 
interface amigável para que o usuário acesse e gerencie seus arquivos será 
desenvolvido usando um framework JavaScript chamado React. Também se 
conectará a uma base de dados NoSQL em MongoDB para armazenamento de 
algumas informações referentes às configurações de usuário. A escolha destes 
recursos fora feita pela sinergia com o formato de dados JSON, que será o principal 
formato de dados utilizado neste protótipo. RESULTADOS: A classe criptografia é o 
centro de todo o projeto, podemos considerar como a principal classe dentre todas. 
Sua importância se dá devido a todo cerne do projeto estar contido na classe, sendo 
que utiliza objetos instanciados de todas as demais classes também. A classe 
pessoa tem como finalidade o controle de permissionamento, para saber a quem 
pertence o arquivo e quais arquivos esta pessoa possui. A classe chave foi separada 
da criptografia, pois pode ser de dois tipos diferentes: uma chave pública, ou uma 
chave secreta. A classe arquivo tem apenas as informações referentes a ele, tal qual 
nome e extensão.51 Uma outra parte importante dessa modelagem é como vai ficar 
a estrutura de containers e quais serviços estarão rodando é o diagrama de 
implantação. De forma bem simples o usuário efetua o login, validando suas 
credenciais e suas permissões de arquivo, ele realiza a seleção de um arquivo para 
criptografar e qual método de criptografia deseja utilizar. Após submeter essa 
requisição salva o arquivo recebido como retorno da API, cujo, já está criptografado. 
A atividade de descriptografia funciona da mesma maneira, porém inversamente. 
Isso quer dizer que o usuário efetua o login, faz o upload de um arquivo 
criptografado e ao submeter a requisição o arquivo descriptografado será salvo. A 
API é invisível para o usuário final, apesar de ser parte importante de todo o 
processo. Na prática, isso significa que a API será responsável por todo o trabalho 
pesado, recebendo as requisições, processando os arquivos e devolvendo-os, além 
de fazer comunicação com a base em Mongo. CONCLUSÕES:  Este trabalho 
possibilitou entender como a segurança é de extrema importância nos dias de hoje. 
Toda organização e até mesmo todo cidadão tem o direito de possuir seus dados 
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seguros. A criptografia é um meio encontrado para suprir algumas das necessidades 
de segurança em dados pessoais de usuários. Quando implementada de uma 
maneira eficiente, ela garante proteção e legibilidade apenas por seu administrador, 
ou como termo técnico, o portador da chave de criptografia. Para se atingir uma 
compreensão dessa realidade, definiram-se seis objetivos específicos. Iniciando pelo 
processo de modelagem da estrutura dos serviços, para que se tivesse noção do 
tamanho do projeto e quais caminhos tomar, seguidos do desenvolvimento do 
serviço de encriptação e decriptação baseado em algoritmos já existentes e do 
método de permissionamento para usuários do sistema operacional. Também foi 
realizado o escalonamento dos serviços, tendo assim uma alta disponibilidade e 
balanceamento de recursos, onde foi desenvolvido uma API que fornece acesso a 
todos estes serviços. E por fim a necessidade de testes e validações de projeto, 
para que não ficasse nenhum tipo de falha de segurança. De maneira geral, 
usuários não tem o costume de proteger seus arquivos pessoais e muitas brechas 
de segurança rondam os mesmos. Com a utilização do serviço de criptografia criado 
é possível assegurar que os arquivos tenham uma camada maior de segurança e, 
cuja, não seja quebrada por quem não tenha acesso a chave de segurança. As 
tecnologias utilizadas para desenvolvimento desta aplicação, tais como Python, 
Docker e React, são tecnologias que estão em grande visibilidade no mercado, ou 
seja, a comunidade é grande e tem-se a garantia que não serão descontinuados por 
isso oferecem confiabilidade. Unindo o útil ao agradável, além de manter seus 
arquivos em segurança, é possível permissionálos para que só você, ou, um grupo 
de usuários tenha acesso a chave de descriptografia. Outra vantagem é o método 
de compressão de arquivos implementado, fazendo que o texto cifrado não seja 
pesado demais após ser criptografado. A coleta de fontes de conhecimento para tal 
assunto permitiu que a gama de possibilidades de implementações aumentasse 
bastante. Como pretensões futuras, a implementação deste serviço dentro de outros 
softwares, atuando em criptografias 62 de transações como SQL por exemplo. Outra 
atividade que pode ser desenvolvida é a adição de mais algoritmos de criptografia, 
fazendo com que a variedade seja um expoente de segurança. Usando toda a base 
fornecida pela graduação, incluindo alguns treinamentos específicos os objetivos 
foram concluídos em sua totalidade, e isso trouxe um vasto conhecimento em 
determinadas áreas. O conhecimento em recursos de linguagem se mostrou 
extremamente necessário durante o trabalho, a busca de conhecimentos e a 
resolução de problemas nunca enfrentados antes faz com que a carga de 
conhecimento adquirido aumente de forma exponencial. Mas principalmente o fato 
da pesquisa bibliográfica ser muito densa, todo o aprendizado se tornou muito mais 
completo também. Sendo que por fim, a união entre a teoria e a prática aplicada 
resultassem em um projeto consistente do início ao fim 
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SOLUÇÃO DE RECONHECIMENTO FACIAL INTEGRADA ÀS FERRAMENTAS 

DE GESTÃO DE RELACIONAMENTO  

 

Lucas Franciscon7 
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RESUMO 

O presente trabalho pretende demonstrar o processo de desenvolvimento de uma 
API que permita a outros softwares incorporar o recurso de reconhecimento facial 
em seus processos de maneira transparente. O processo consiste na configuração 
de um aplicativo que monitora a imagem obtida através das câmeras de 
monitoramento de um estabelecimento. Quando essas imagens são geradas, um 
aplicativo envia para um serviço de reconhecimento facial hospedado em nuvem, 
onde são processadas por um algoritmo de Machine Learning. Sempre que uma 
face previamente cadastrada através de um aplicativo de relacionamento é 
reconhecida, é gerada uma lista com a identificação que pode ser consumida por um 
software de terceiros.  INTRODUÇÃO:  Nos últimos tempos, cada vez mais as 
empresas precisam se valer dos recursos tecnológicos para que elas possam 
otimizar a comunicação com o cliente. A informação de quem está dentro do 
supermercado naquele exato momento, pode ser uma informação fundamental para 
orientar uma ação de relacionamento, seja para direcionar uma compra ou criar uma 
promoção ou identificar um aniversariante. Um caminho para se obter esta 
informação é a utilização de recursos de reconhecimento facial que podem ser 
realizados através de imagens obtidas nas entradas de um estabelecimento, porém, 
a sua utilização é complexa e seus recursos não estão disponíveis na grande 
maioria dos ERPs. Atualmente a maioria dos ERPs para supermercados já possuem 
módulos mobile para interação com os clientes através de seus programas de 
relacionamento, também conhecidos como programas de fidelidade ou troca de 
pontos. Criar um módulo, um aplicativo de celular, faria com que o lojista tivesse que 
pagar por um aplicativo que ele já possui. O presente trabalho propõe a utilização de 
um sistema de reconhecimento facial para criar um software que possa ser integrado 
via API com ERP que o cliente já possui permite ao cliente agregar os recursos de 
reconhecimento facial sem precisar substituir o aplicativo que os consumidores 
utilizam atualmente. Além disso o aplicativo pode ser integrado e homologado com o 
fabricante do ERP já ficando disponível para todos os supermercados que utilizam 
aquele produto como um módulo ou recurso adicional.Diante do exposto, que 
características técnicas e funcionais devem ser oferecidas por uma API para que um 
software de gestão de relacionamento possa agregar recursos de reconhecimento 
facial? MATERIAIS E MÉTODOS: Realizada a criação de uma conta na Amazon 
para utilização do AWS Rekognition. Atualmente tem uma biblioteca de código 
aberto e gratuito tanto para uso acadêmico e comercial que é a OpenCV, ela possui 
intefaces em C++, C, Python e Java e suporte Windows, Linux, Mac OS, IOS e 
Android. Esta biblioteca possui uma comunidade com mais de 47 mil pessoas 
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envolvidas sendo evoluída constantemente. Porém após analisar as duas 
ferramentas, foi escolhida a ferramenta da AWS, aonde ela disponibiliza 12 meses 
gratuitos e uma pequena quantidade grátis de cada recurso, sendo suficiente para 
realizar testes e desenvolver protótipos. No final do projeto o custo baixo da solução 
da AWS pelo fato de não ter que implementar a biblioteca OpenCV, ficou mais 
atrativo para a solução.Optado em criar uma conta na plataforma Glitch, foi 
escolhido pois possibilita criar projetos em NodeJs e hospedá-los de forma 
gratuita.Para que possamos identificar um cliente conhecido, precisamos armazenar 
seus dados na AWS. Para isso o Amazon Rekognition oferece um recurso chamado 
Collection. Nenhuma foto é armazenada no banco de dados do Rekognition. Quando 
uma coleção é criada e uma foto é adicionada, o Rekognition extrai as 
características da face, como por exemplo, posição e formato dos olhos, queixo, 
boca, nariz, etc… Essas informações são armazenadas em formato JSON dentro da 
collection que foi criada anteriormente. A imagem usada para a detecção do rosto é 
imediatamente descartada pelo Rekognition.Para armazenar as características 
faciais dos usuários cadastrados, foi criada uma collection chamada clientes.Para 
que possamos identificar as pessoas, é necessária uma collection com os clientes. 
Por isso é necessário que o supermercado envie para a API uma imagem do cliente 
junto com um identificador único, que neste caso será utilizado o CPF. Sempre que 
um usuário se cadastre no APP de relacionamento do supermercado, ele deve fazer 
uma selfie e esta imagem é enviada para a API que processa suas características e 
armazena na collection. Existe uma checagem que valida se aquela rosto já esta 
armazenado no banco de dados, impedindo que uma mesma pessoa se cadastre 
com mais de um CPF. Para nossa solução funcionar, é necessário termos as fotos 
dos clientes e CPF salvos para a ferramenta de reconhecimento facial conseguir ter 
uma comparação. Foi desenvolvido um protótipo de APP (simulando o APP do 
mercado) para cadastros dos clientes, sendo assim através do aplicativo é possível 
realizar o cadastramento e enviar para nossa collection. RESULTADOS: O 
Camlytics é um software especificamente desenvolvido para processamento de 
imagens com foco na identificação de movimento, áreas de circulação e padrões. A 
licença completa custa US$129,00 já com os recursos de monitoramento que 
salvam as imagens em um diretório específico sempre que um gatilho é acionado.As 
rotinas de reconhecimento facial poderiam ser desenvolvidas ao invés de utilizar 
uma solução como a do AWS Rekognition. Porém, a utilização de recursos de 
machine learning sempre serão mais eficientes porque estão em constante 
evolução. O Rekognition consegue altos níveis de acerto mesmo quando as pessoas 
usem óculos, barba, boné ou cabelo diferente da foto cadastrada.Nas simulações do 
trabalho, não foram gerados custos por reconhecimento de imagem pois a AWS 
oferece um volume gratuito de processamento de faces por um período de 12 
meses. Porém para usos de grandes volumes de processamento, o custo é de 
aproximadamente R$0,005 por face detectada.Atualmente estamos vivendo uma 
pandemia aonde pessoas utilizam mascaras para prevenção. Após realizar alguns 
testes identifiquei que o reconhecimento continuou reconhecendo os clientes mesmo 
com o uso das máscaras. Se a API não fizesse o uso do rekognition, provavelmente 
o código teria que ser melhorado para tratar o uso de máscaras já que antes da 
pandemia não se imaginava a necessidade de ter que antecipar este tratamento.O 
NodeJS foi escolhido por possuir uma documentação detalhada de como consumir 
os recursos do AWS. Assim é possível reduzir o tamanho do código implementado 
tornando o desenvolvimento mais rápido, com mais qualidade e de fácil 
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manutenção. Além disso a API pode ser facilmente hospedada em uma máquina 
virtual assim como pode ser hospedada em um container ou serverless. Na imagem 
a seguir o código demonstra a eficiência e simplicidade de se identificar faces em 
uma foto usando o Rekognition. CONCLUSÕES: Após o desenvolvimento e 
simulações de utilização, o processo planejado demonstrou que é possível identificar 
quem esta entrando no estabelecimento de maneira eficiente. Os softwares ERP em 
geral já possuem seus módulos de relacionamento com o cliente. Esses módulos já 
tratam a troca de informações, envio de comunicados e promoções e 
acompanhamento de pontos em programas de fidelidade. Além disso, já possuem 
acesso a todas as informações de compra do cliente, podendo fazer análises 
complexas do padrão de consumo de cada um. O desenvolvimento de uma solução 
completa de gestão de relacionamento obrigaria atender a todos os requisitos acima 
para que fosse atrativo ao cliente final. Ainda assim a venda da solução teria que ser 
feita para o cliente final, que teria que decidir por encerrar o uso da sua solução 
atual e migrar para uma nova solução que ofereça a identificação online de quem 
entrou no estabelecimento.A criação de uma API permite que o recurso de 
reconhecimento facial seja adicionado à solução que o cliente já utiliza hoje, 
agregando um novo recurso sem necessidade de substituição da solução atual. 
Além disso, a API pode ser negociada diretamente com o software house que 
desenvolve o ERP, o que aumenta o numero de clientes que se pode atingir.Os 
recursos de reconhecimento facial disponibilizados pela Amazon, são muito mais 
eficientes do que se fosse desenvolvida uma funcionalidade interna, já que o 
Rekognition é baseado em Machine Learning, o que o torna um serviço em 
constante evolução como pode ser notado na capacidade de identificar as fotos 
mesmo quando se usa mascara.Embora exista um custo por imagem processada, 
toda a infraestrutura para o funcionamento desse serviço esta incluída neste valor. 
Caso este reconhecimento fosse feito por um código próprio, existiria a necessidade 
de um servidor ou máquina virtual com uma grande capacidade de processamento, 
já que a identificação e faces em uma imagem é um algoritmo pesado para ser 
executado, gerando custos de aquisição e manutenção mesmo que estes 
equipamentos não sejam utilizados 24 horas por dia. A utilização do Rekognition se 
mostrou uma alternativa eficiente atendendo as necessidades do processo. 
 
Palavras-Chave: Reconhecimento Facial. Rekognition. API. 
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PROTÓTIPO PARA GERENCIAMENTO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA 

 

Marlon Macagnin9 
Cássio Sefrin10 

 

RESUMO 

O presente trabalho apresenta um estudo de caso e o desenvolvimento de um 
protótipo. O tema abordado tem haver com o crescimento acelerado da tecnologia 
nos dias atuais, isso faz com que se torne imprescindível ter em mãos recursos que 
alimentem e nos dão uma forma mais interligada e mais rápida para atingirmos os 
resultados esperados, se tivermos as ferramentas certas e manipulá-las com clareza 
o retorno esperado virá. O desenvolvimento se deu em uma necessidade atual de 
um segmento que tem potencial e que necessita de ferramentas para ajudar em 
seus processos diários. INTRODUÇÃO: Quando você imaginou que poderia estar 
em dois ou mais lugares ao mesmo tempo? Ainda não estamos falando de realidade 
paralela. Mas, não podemos deixar de destacar a importância da tecnologia móvel 
para o profissional que quer acompanhar o futuro da advocacia. Tudo isso facilita a 
vida do advogado multitarefa que precisa resolver atividades do escritório no 
aeroporto, nos momentos de espera do fórum, em casa e até em outra cidade ou 
país. Essas facilidades permitem ao operador do Direito uma rotina mais flexível e 
menos burocrática. A boa notícia é que elas devem evoluir ano após ano, trazendo 
ainda mais benefícios ao advogado moderno. Mas, para quem observa as 
mudanças que estão acontecendo rumo ao futuro da advocacia, a competitividade 
está mais relacionada com executar um bom trabalho, desenvolver um bom 
planejamento estratégico e aperfeiçoar as ações de marketing jurídico do que como 
tratar o escritório ou advogado concorrente como inimigo. A tecnologia vem em uma 
crescente muito boa em todas as áreas, e na área de advocacia vemos o potencial 
que temos, fazendo um bom trabalho podemos alcançar muitos objetivos. O 
escritório a ser implementado o protótipo fica localizado em Catanduvas. Atualmente 
conta com dois colaboradores, sócios prioritários, contando com 50% cada na 
participação. Hoje a maioria dos clientes são locais, ou na cidade que está alocado o 
escritório ou em cidades vizinhas, mas nada fora na região.É um escritório que está 
a um pouco mais de 2 anos no mercado buscando sempre estar atualizado e na 
busca por novos clientes. O ramo de atuação está dividido em vários setores, 
principalmente previdenciário, civil, familiar, mas também atuam em outras áreas. 
Atualmente todos os controles são feitos manualmente, mas não é seguro e 
confiável como um sistema. Nos dias atuais utilizar um software jurídico, tornou-se 
quase que obrigatório para aqueles advogados que prezam pela otimização do 
tempo e pelo controle total das atividades do escritório. Existem vários motivos 
levam a implantação de um software. Tudo gira em torno da organização, uma área 
mal organizada gera prejuízo para todos os envolvidos. Hoje um software jurídico 
poderá reduzir o número de falhas humanas. Financeiro, audiências, prazos, tudo 
depende exclusivamente das pessoas não esquecerem de nada. Com um softwareé 
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possível prevenir esse tipo de falhas. Através da elaboração do protótipo o escritório 
terá várias melhorias em alguns aspectos das funções do dia a dia, dentre elas 
estão o melhor controle nas datas de audiência, para não perder ou se atrasar em 
nenhum compromisso previamente agendado, isso se dá através da agenda on-line 
do sistema que irá avisar dos compromissos próximos. Controle no pagamento de 
honorários a receber, juntamente com as custas jurídicas de cada processo dividido 
por cliente e por sócio, relatório com serviços prestados com nome de cliente e valor 
cobrado, organização dos documentos que podem ser armazenados em servidores 
com acesso de qualquer lugar assim economizando tempo e possíveis perdas de 
documentos digitalizados, aleta nos prazos de petições que estão vencendo e o 
fluxo detalhado do caixa com o controle financeiro, onde temos as receitas as 
despesas de uma forma detalhada organizando as finanças. A utilização do protótipo 
garantirá segurança e agilidade no processo. Será feito o cadastramento dos 
clientes, com todos os seus dados, para um melhor controle tanto com processo em 
andamento quanto com o controle financeiro de cada um, emissão de boletos com 
todo o fluxo financeiro, entrada e saída, emissão de relatórios de atendimentos, pois 
cada sócio atende clientes diferentes, será cadastrado previamente os clientes para 
cada advogado. MATERIAIS E MÉTODOS: O desenvolvimento do protótipo teve 
como base o estudo de um escritório de advocacia, que abriu as portas para o 
desenvolvimento tecnológico. Foram feitos estudos de casos de como era antes da 
implantação e de como ficaria após a implantação desse protótipo. Primeiramente foi 
executado um estudo sobre o cliente em questão, para se ter um conhecimento mais 
aprofundado, para saber qual ponto estava e qual ponto deveria chegar, através de 
uma entrevista com os sócios proprietários do escritório em questão. DIAGRAMAS 
UML. As linguagens gráficas de modelagem existem há muito tempo na indústria de 
software. O propulsor fundamental por trás de todas elas é que as linguagens de 
programação não estão em um nível de abstração suficientemente alto para facilitar 
as discussões sobre o projeto. “Apesar de as linguagens gráficas de modelagem 
existirem há muito tempo, há uma enorme controvérsia sobre seu papel na indústria 
de software” (FOWLER, 2005 p 25). Essas controvérsias afetam diretamente o modo 
como as pessoas percebem o papel da UML em si. A UML é uma linguagem 
bastante precisa; portanto, você pode esperar que ela tenha regras prescritivas. Mas 
a UML é frequentemente considerada como sendo o equivalente de software aos 
projetos em outras disciplinas da engenharia, e esses projetos não são notações 
prescritivas. Nenhum comitê diz quais são os símbolos válidos em um desenho 
estrutural de engenharia; a notação tem sido aceita por convenção, de forma 
semelhante a uma linguagem natural. Simplesmente ter um organismo padronizador 
também não resolve, pois as pessoas do setor podem não seguir todos os padrões 
definidos por ele. Além disso, a UML é tão complexa que o padrão é frequentemente 
aberto a múltiplas interpretações. Os diagramas utilizados para o desenvolvimento 
do protótipo foram os seguintes: Diagrama de classes: Permite a visualização de um 
conjunto de classes, detalhando atributos e operações (métodos) presentes nesta 
última, assim comoprováveis relacionamentos entre essas estruturas. Este tipo de 
representação pode incluir ainda definições de interfaces. Diagrama de Casos de 
Uso: Voltado à apresentação de funcionalidades e características de um sistema, 
assim como de que forma tais elementos se relacionam com usuários e entidades 
externas envolvidas num determinado processo. Diagrama de Atividades: 
Contempla as diversas tarefas desempenhadas na execução de uma atividade, 
sendo utilizado geralmente na representação de processos dentro de uma 
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empresa/organização. Diagrama entidade relacionamento: É a representação gráfica 
e principal ferramenta. Em situações práticas, o diagrama é tido muitas vezes como 
sinônimo de modelo, uma vez que sem uma forma de visualizar as informações, o 
modelo pode ficar abstrato demais para auxiliar no desenvolvimento do sistema.  
LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO: A linguagem utilizada foi Python e as 
ferramentas utilizadas no processo de desenvolvimento foi o Visual Studio Code em 
conjunto com o Django que é um framework para desenvolvimento para web. 
Django facilita muito a configuração em seu computador para iniciar logo o 
desenvolvimento de aplicações web, o ambiente é configurado para que seja usado 
como teste de desenvolvimento para implementá-los em um ambiente de produção. 
Fornece um conjunto de scripts em Python para criar os projetos, junto com um 
webserver local. É extremamente flexível e pode ser instalado e configurado em 
diversos sistemas operacionais, ser configurado para uso em diversos bancos de 
dados, dentre outras funções. RESULTADOS: Os requisitos funcionais são de 
extrema importância no desenvolvimento de aplicativos, pois, sem eles não há 
funcionalidades nos sistemas. Seus modelos devem ser construídos em um nível de 
entendimento claro e objetivo, ele define o que o sistema fará. São chamados de 
requisitos funcionais, pois, a categorização dos requisitos citados como requisitos 
funcionais se deve ao fato de que todos eles são funcionalidades atendidas através 
de uma ação do software ou comportamento específico do sistema. Podemos dizer 
que é considerado um requisito funcional, todo cenário onde o usuário informa um 
dado, ou um sistema terceiro realiza uma solicitação qualquer durante uma interação 
com o sistema, que então, responde com determinada ação correspondente. 
Esclarecido o que são requisitos é hora de desmembrá-los explicando cada um, 
começamos pelos requisitos funcionais. Dentro da engenharia de software podemos 
destacar o requisito funcional , onde há a materialização de uma necessidade ou 
solicitação realizada por um software. Porém, vários Requisitos Funcionais podem 
ser realizados dentro de uma mesma funcionalidade. São variadas as funções e 
serviços que um sistema pode fornecer ao seu cliente. O diagrama de caso de uso 
documenta o que o sistema faz do ponto de vista do usuário, descreve as principais 
funcionalidades do sistema e a interação dessas funcionalidades com os usuários do 
mesmo sistema. Neste diagrama não nos aprofundamos em detalhes técnicos que 
dizem como o sistema faz. Casos de uso são narrativas em texto, amplamente 
utilizadas para descobrir e registrar requisitos. Eles influenciam muitos aspectos de 
um projeto, inclusive a A/POO, e servem de entrada para vários artefatos 
subsequentes nos estudos de caso. Casos de uso são uma boa maneira de manter 
a coisa simples e de tornar possível a especialistas no domínio ou fornecedores de 
requisitos escrever eles mesmos. “Outro valor dos casos de uso é que eles 
enfatizam os objetivos e perspectivas do usuário; formulamos a questão “quem está 
usando o sistema, quais são seus típicos cenários de uso e quais são os seus 
objetivos?” (LARMAN, 2007 p.118). Essa é uma ênfase mais centrada no usuário, 
comparada a simplesmente solicitar uma lista de características do sistema.  
CONCLUSÕES:  É notável a relevância que nos tempos atuais a busca por 
tecnologia e aprimoramento dos negócios seja visto com muita abrangência vindo de 
todos os segmentos, automatizar tarefas e ocupar o tempo produzindo pode se 
tornar mais lucrativo. O desenvolvimento de parte do protótipo possibilitou uma 
análise de como um software feito sob encomenda pode melhorar o dia a dia de um 
escritório de advocacia, melhorando os processos e concentrando os dados em um 
só lugar, além de poder trazer um melhor controle da parte administrativa e 
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financeira. A importância da aplicação futura do projeto abordado possivelmente 
trará muitos benefícios para o escritório, a implantação de novos módulos, de novas 
telas e funcionalidades farão com que muitos processos hoje feitos a mão possam 
se tornar mais ágeis e com melhores resultados. Um dos assuntos mais abordados 
no momento é questão de segurança e privacidade dos dados, por isso uma boa 
segurança terá que ser implantada para não haver problemas com ataques de 
hackers que vem crescendo cada vez mais, isso se falando em dados pessoais que 
são cada dia mais valiosos. A segurança na informação tem se tornado uma das 
principais demandas de mercado, quem necessita de qualquer tipo de software, terá 
que se preocupar em adquirir um que esteja dentro dos padrões e que seja 
desenvolvidos com tecnologias atuais e capazes de trazer tais benefícios para o 
cliente final. O desenvolvimento de parte do protótipo trouxe um escopo de como 
poderá ficar com a continuidade no desenvolvimento do projeto, as ferramentas 
utilizadas para o desenvolvimento são todas de alta qualidade e estão dentro dos 
padrões atuais, tanto liguagem de programação, diagramas e banco de dados. A 
implantação de data science também se tornará importante, visto que hoje tudo gira 
em torno de dados, e quem tratar esses dados melhor, com certeza se sairá na 
frente de outros. Havendo a possibilidade de se utilizar desse protótipo para finalizar 
o processo de desenvolvimento, o sistema irá integrar o dia a dia do escritório e será 
de grande importância para o melhor acompanhamento dos processos internos e o 
melhor ajuste de organização e gerenciamento do controle de negócios, tendo em 
vista o crescimento da tecnologia nos dias de hoje, sabemos que não podemos ficar 
para trás, e que as tecnologias são sempre de suma importância e quase 
queinevitáveis para não ficarmos para trás, e sempre que tivermos oportunidades sai 
na frente da concorrência e poder trazer os melhores resultados, para o crescimento 
da empresa 
 
Palavras-Chave: Desenvolvimento. Engenharia de software. Banco de dados. 
Linguagem de programação. 
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PROTÓTIPO SISTEMA WEB PARA AGENDAMENTO DE CONSULTAS  

 

Mateus Borsoi11 
Maximiliano Pezzin12 

 

RESUMO 

A alta demanda por qualidade de vida gerada pelo aumento da quantidade de 
pessoas com diabetes, hipertensão e outras doenças causadas por maus hábitos de 
vida, gera uma necessidade de profissionais da saúde otimizar seu tempo e 
melhorar a organização dentro do consultório de saúde. Portanto, este trabalho tem 
como objetivo desenvolver um sistema que permite o agendamento de consultas 
com os profissionais da área utilizando a linguagem de programação PHP, e o 
MySQL para a criação de banco de dados e na parte visual HTML, Bootstrap e CSS. 
Assim foi possível comprovar a necessidade de um sistema de agendamento de 
consulta pois torna o processo mais ágil para o profissional de saúde. E, para o 
paciente, há a possibilidade de marcar horários sem a necessidade de efetuar 
ligações ou ir pessoalmente ao consultório. INTRODUÇÃO: O setor médico é de 
extrema importância. Isso se deve a necessidade de nos mantermos saudáveis. 
Devido a necessidade da utilização da tecnologia na área médica, surgem novas 
ideias, gerando oportunidades para empresas que não são obrigatoriamente da área 
de saúde ingressarem no setor. O mercado computacional está em constante 
crescimento, possibilitando diversas novas oportunidades comerciais devido ao 
usuário ter acesso a milhares de softwares. Com isso, o desenvolvimento de 
soluções através de sistemas, sua disponibilização se torna um meio eficaz de 
atingir o público desejado. Com a modernização é necessário o investimento em 
melhorias nos processos para atender aos padrões mundiais, aliada a essa 
evolução é necessário um avanço no dinamismo entre médico e paciente. As 
condições atuais possibilitam viabilizar o acesso a área de saúde com o auxílio da 
tecnologia. Diante a tecnologia ao nosso alcance, no momento, não há ferramenta 
capaz de abranger todas as informações para facilitar o usuário na procura de um 
atendimento. Com o desenvolvimento de um software, facilitará o agendamento de 
consultas, não havendo a necessidade de efetuar ligações ou até mesmo deslocar-
se ao consultório para o agendamento de uma consulta, proporcionando aos 
profissionais da saúde maior agilidade nos seus trabalhos. O escopo dessa pesquisa 
envolve os fundamentos teóricos e práticos da aplicação da tecnologia para o auxílio 
de pacientes e médicos, bem como o compartilhamento de informações 
relacionadas a saúde do usuário. Quais as características e funcionalidades que um 
sistema de informação pode auxiliar e melhorar a gestão de informações voltada ao 
controle de agendamento de consultas para a área médica? MATERIAIS E 
MÉTODOS: O sistema a ser desenvolvido terá a função de permitir o agendamento 
de consultas com profissionais da saúde locais, por meio de um catálogo de 
consultórios e a possibilidade de visualizar horários marcados. A estrutura do 
sistema será composta por 2 partes, uma para os pacientes e outra para os 
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consultórios. No processo de levantamento de requisitos é preciso identificar 
algumas necessidades e funções que serão alcançadas no desenvolvimento do 
aplicativo, portanto é de grande importância esses requisitos estarem presentes no 
aplicativo em sua versão finalizada . A fase da prototipagem é onde será extraída a 
ideia do sistema, desenvolvendo um modelo de como será o software, através de 
exemplos, apresentando a ideia do mesmo e demonstrando como serão as telas, 
campos, botões, exemplificando a estrutura geral do sistema. Esse processo 
demonstra também como será o fluxo e o nível de usabilidade do software. O 
objetivo do sistema é disponibilizar um catálogo de consultórios, permitindo o 
paciente marcar ou cancelar consultas. No processo de desenvolvimento do sistema 
irá ser utilizado a linguagem de programação PHP, sendo o primeiro passo, a 
criação da tela de cadastro e login, permitindo que usuário crie e acesse uma conta 
e também criação de um banco de dados para o armazenamento dos dados 
utilizando o MySQL. O próximo item é a tela onde fornecerá um catálogo de 
consultórios cadastrados, com uma ferramenta de pesquisa com filtragem, onde o 
usuário pode escolher o consultório em que pretende realizar a consulta. Ao 
escolher o consultório, o usuário irá ser direcionado a página para marcar a 
consulta, selecionando uma data e horário, também terá a opção de trocar a data 
caso necessário e a opção de cancelar a consulta. Para os consultórios, será 
desenvolvido uma tela de cadastro para criação de uma conta e login para acessar a 
mesma. Através do cadastro, o consultório irá ser disponibilizado no catálogo aos 
pacientes para a realização de consulta no mesmo. Outra opção será uma página, 
onde irá mostrar as consultas marcadas no consultório e marcar a consulta como 
concluída. RESULTADOS:  Para armazenar os dados gerados pelo sistema foi 
necessário a criação de um banco de dados utilizando o gerenciador de banco de 
dados MySQL, disponível através da ferramenta phpMyAdmin, disponibilizada 
através do servidor XAMMP. A estrutura da base é constituída por três tabelas, 
sendo elas: “usuarios”, “m_consulta “e “consultorios”. Cada tabela possui o campo id 
como chave primária onde é auto incrementável, sendo assim, sempre que 
cadastrar um registro no banco de dados, o campo id irá se auto incrementar em 
ordem sequencial. O processo de desenvolvimento do sistema iniciou-se pela 
criação das páginas que representam o formato visual do mesmo, portanto, foi 
utilizado o framework bootstrap, possibilitando a criação de páginas mais amigáveis 
e responsivas. Para o desenvolvimento do sistema foi utilizado principalmente a 
linguagem de programação PHP para a criação da parte lógica do sistema e em 
algumas ocasiões, JavaScript, que possibilita a inserir mais funcionalidades 
dinâmicas ao software, como animações e alertas. O próximo passo foi desenvolver 
a conexão com o banco de dados, para que seja possível a manipulação dos dados 
e a interação do sistema de agendamento de consultas com o próprio banco de 
dados. O nome da base de dados criada foi tcc, usuário root e servidor localhost, e 
em caso houver alguma falha na conexão com o banco de dados, a página irá 
retornar o erro em que ocasionou esse empecilho. CONCLUSÕES: O presente 
estudo teve como objetivo desenvolver um sistema que permite o agendamento de 
consultas com os profissionais da área da saúde locais, por meio de um catálogo de 
consultórios e a partir disso analisar quais as características e funcionalidades que 
um sistema de informação pode auxiliar e melhorar a gestão de informações voltada 
ao controle de agendamento de consultas para a área médica? Dessa maneira 
buscou-se efetuar um estudo bibliográfico para obter recursos para a pesquisa no 
sentido de alcançar os objetivos da pesquisa. Em seguida referenciar todo o 
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processo para a construção do sistema. Tendo ciência de todos os processos foi 
possível a realização do mesmo. Com a finalidade de solucionar o problema 
proposto, foi criado o sistema, utilizando-se das ferramentas MySql para criação do 
banco de dados, PHP e JavaScript no desenvolvimento do sistema e para a layout, 
o Framework Bootstrap e HTML. Assim foi possível comprovar a necessidade de um 
sistema de agendamento de consulta para o profissional de saúde, pois torna o 
processo mais ágil. E além de que para o paciente, há a possibilidade de marcar 
horários sem a necessidade de efetuar ligações ou ir pessoalmente ao consultório. 
Portanto, com a aplicação do sistema, possibilitou a análise do cenário e responder 
quais as características positivas que o software poderia trazer para o dia a dia, bem 
como incentivar as pessoas para o uso desta ferramenta, já que o resultado foi 
satisfatório. 
 
Palavras-Chave: Software de gerenciamento de consultas. Desenvolvimento de 
software. Agendamento de consultas. 
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PROTÓTIPO DE SISTEMA PARA GESTÃO DE CLIENTES EM UMA EMPRESA 

DE CORRETAGEM DE SEGUROS  

 

Mateus Detofano13 
Maximiliano Pezzin14 

 

RESUMO 

O presente trabalho traz um estudo de aplicação de recursos de tecnologia da 
informação como auxílio na atividade de corretores de seguros. Foi elaborado um 
estudo da atividade de corretor de seguros na região, analisando as mudanças que 
ocorreram e o que poderia ser melhorado no desenvolvimento dessa atividade no 
decorrer dos anos, e até tendo uma prévia futuramente. Buscamos inserir neste 
contexto as algumas possíveis soluções de tecnologia da informação que dão auxílio 
a este segmento. Para este trabalho foram utilizados estudos que trazem tecnologia 
utilizadas pelas corretoras de seguros, bem como pesquisa documental através de 
artigos, textos retirados de pesquisas na internet e pesquisa de campo obtida 
através da vivência obtida no meu trabalho, durante o dia a dia de uma empresa 
corretora de seguros. INTRODUÇÃO: A tecnologia da informação tem sido de suma 
importância para as mais diversas áreas de trabalho, tanto na área social como na 
área econômica. Uma dessas áreas é a de corretora de seguros. Para calcular um 
seguro residencial, por exemplo, o corretor precisa associar informações de várias 
naturezas, tais como, dados do proponente, endereço de risco, tipo de construção e 
objeto do seguro.Dentre todas essas informações essenciais, cada segurado possui 
seu cadastro com todas as informações para manter seus seguros ativos e para 
efetuar renovações futuras. Diante de tantas informações necessária para manter o 
cliente, efetuar novos cálculos e emissões, torna-se evidente a importância de um 
sistema que organize e tenha todas as informações necessárias e corretas para que 
essa tarefa se torne mais ágil e segura. Se esta atividade for realizada utilizando um 
recurso de um sistema de informação, poderá auxiliar e facilitar a gestão de uma 
empresa e o controle de seus clientes.Referente a corretoras de seguros é evidente 
e quase impossível manter uma empresa sem um sistema, afinal é preciso entrar em 
contato com clientes, seguradoras, companhias e organizar todos os dados 
necessários para uma operação. A tecnologia se torna uma grande aliada. Com o 
crescimento e avanço da internet e dos meios de comunicação, por exemplo, as 
seguradoras podem ter um contato melhor sem custos telefônicos utilizando a 
ferramenta Skype. A mobilidade pode ser a favor das corretoras, aparelhos celulares 
e aplicativos de mensagens como WhatsApp tornam possíveis que trabalhos sejam 
feitos sem que esteja no ambiente de trabalho, podendo se deslocar até os clientes 
para ajustes e geração de novos negócios. Assim, tendo um sistema que funcione 
na mesma plataforma, é possível efetuar um cadastro com todas as informações 
possíveis para dar mais comodidade aos clientes e facilidade ao corretor.Nesta 
visão podemos observar que esse sistema não só ajudaria como melhoraria a 
segurança dos dados de clientes e informações restritas. Para esse caso inserimos 
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o Gestor de Tecnologia da Informação, onde abrange um vasto campo de atuação. 
O Gestor de Tecnologia da Informação, se torna capacitado para atuar 
tecnologicamente na área de corretora de seguros e para desenvolver soluções para 
a área. Constata-se que existem diversos softwares, tanto como plataforma, 
abrangência e funcionalidades que disponibilizam, ampliando fortemente a 
descoberta e aperfeiçoamento de aplicações. A área de corretoras de seguros é 
bastante complexa. O mercado securitário abrange várias áreas (saúde, automóvel, 
empresarial, residencial, vida, etc), onde muitas informações são necessárias para 
que se possa montar o perfil do cliente. Além de um volume grande de informações, 
necessita-se também que estas sejam fidedignas, a fim de que não se cometam 
erros na elaboração da apólice do segurado.O sistema consiste em gerir cadastro e 
controles de clientes, para novos seguros e futuras renovações. O sistema atual é 
simples, praticamente manual, sem controle de todo o processo e com 
inconsistências. Ele baseia-se em etapas de inserção de dados manuais de clientes, 
vendas e renovações, levando a conferência de pessoal ao final do dia. Nos 
microcomputadores espalhados no ambiente, existem recursos de TI para 
entrada/saída de dados. O sistema do gerente dispõe de recurso para inserir 
clientes novos, financeiro, cadastro de vendedores, planilhas de vendas já 
realizadas e planilhas de renovações de cada mês. Já o micro do vendedor dispõe 
de uma planilha de clientes com campos distintos de visualização de informação de 
clientes, como nome da pessoa, telefone, tipo do seguro, endereço, data, valor e 
comissões. O sistema do cálculo tem outra planilha que é compartilhada com o 
vendedor em que utiliza para realização das renovações dos seguros. E por último, 
temos o micro do financeiro que contém planilha com visualização dos valores dos 
seguros vendidos, calculadora para troco e comunicação com vendedores para 
confirmação de pagamento. Depois de todos esses processos, ao final do dia é feito 
um balanço e consistência dos lançamentos dos seguros vendidos ou renovados, 
tudo manualmente, possibilitando várias falhas tanto de estoque, informações de 
clientes, entrada e saída dos códigos de produtores.Em uma época em constante 
evolução na tecnologia, principalmente na geração de softwares, as corretoras de 
seguros ainda irão ser necessária para as pessoas? MATERIAIS E MÉTODOS: O 
sistema terá uma tela login onde o cliente poderá fazer um acesso à tela principal do 
sistema onde terá opções para redirecionar aos módulos citados. Cada módulo terá 
seu objetivo, como por exemplo, tela de cadastro será para cadastro de clientes, 
seguradoras, companhias e todas informações necessárias para futuras renovações. 
No desenvolvimento do sistema será utilizado o uso da linguagem Java e utilizando 
o banco de dados MySQL. De acordo com o estudo prévio das rotinas de trabalho 
na empresa, foram identificados problemas de confiabilidade da informação, devido 
à utilização de métodos retrógrados e manuais que dificultam o controle, a consulta, 
a análise e a manutenção dos dados. Portanto, abaixo descreveremos alguns 
requisitos para implementação do software proposto O sistema tem como objetivo 
auxiliar as corretoras de seguros dando mais confiabilidade e segurança ao seu 
trabalho, tendo informações precisas de clientes e até mesmo sobre as seguradoras, 
ajudando no módulo do financeiro a organizar datas e pendências dos seguros 
ativos. RESULTADOS: No desenvolvimento do protótipo tive muitas dificuldades, 
uma delas foi vincular banco de dados, principalmente quando é utilizado para 
buscar as informações solicitadas.Para aplicar segurança no protótipo, tive diversas 
dificuldades, para um sistema hoje ser seguro e confiável, é preciso ter uma ótima 
aplicação de segurança. A falta de padronização foi um dos aspectos que mais 
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influenciou nas ideias do protótipo, busquei implementar para que seja mais efetivo. 
No decorrer do desenvolvimento no campo de pesquisa pelo cliente não tive 
sucesso para o usuário fazer a pesquisa pelo cpf, apenas mantendo a pesquisa por 
nome.O Protótipo desenvolvido teve resultado muito positivo, principalmente para 
meu conhecimento, depois de algum tempo programando, adquiri uma experiência 
muito boa que juntamente com o curso obteve resultados importantes para meu 
conhecimento, com as dificuldades aparecendo ao longo do projeto, muitas dúvidas 
foram sanadas, com a prática da programação e com o curso pude aplicar no projeto 
para que os objetivos principais fossem realizados. Sabemos que é preciso muita 
prática e conhecimento para levar a perfeição, mas no protótipo desenvolvido, 
consegui mostrar que podemos evoluir nas empresas de corretoras de seguros, dar 
mais agilidade principalmente para auxiliar os funcionários, dando a eles, tempo e 
melhores resultados. CONCLUSÕES: O tema foi definido em conjunto com o 
professor orientador Maximiliano Zambonatto Pezzin, onde buscamos unir a minha 
vivência profissional como securitário com o aprendizado obtido durante o curso de 
Engenharia de Software na Universidade do Contestado. O objetivo geral foi definido 
através da vivência profissional e educacional. (Creio que o objetivo foi alcançado, 
visto que conseguimos visualizar a importância do sistema na atividade.) Foi 
efetuada uma pesquisa com as tecnologias utilizadas tanto na área de corretora de 
seguros como na gestão da corretora propriamente dita. Também foram 
identificadas as funcionalidades existentes de tecnologia da informação para a área, 
sendo que cada uma delas foi estudada e detalhada neste trabalho, a fim de que se 
possa entender a importância e peculiaridade de cada uma. Foram identificadas as 
possíveis soluções que possam dar suporte ao segmento e também apresentados 
os dados para exemplificar de que maneira este suporte é dado para trazer clareza 
acerca do procedimento.  O desenvolvimento deste trabalho foi de suma importância 
para compreender a relevância da tecnologia no dia a dia e como esta pode facilitar 
e trazer diversas soluções e praticidades para a rotina dos profissionais de 
corretagem. Também trouxe diversos aprendizados sobre como escolher bem as 
soluções usadas no trabalho e sobre a importância dos conhecimentos adquiridos 
no período acadêmico. Por ser um mercado vasto que se reinventa todos os dias, as 
seguradoras devem buscar constantemente atualizações e novas maneiras de 
implementar a tecnologia em seus sistemas, a fim de facilitar e dinamizar as 
atividades prestadas pelos corretores. Assim, ao final do estudo e do presente 
trabalho, ficou identificado o relevante papel da tecnologia da informação tanto nas 
corretoras de seguros de médio e grande porte, como também nas companhias de 
seguro, onde desempenha um trabalho de vital importância para a seguradora. 
 
Palavras-Chave: Tecnologia. Informação. Corretora. Seguros. 
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PROTÓTIPO DE CENTRAL PARA ANÁLISE DE DADOS DAS FATURAS DE 

TELEFONIA  

 

Miguel Angelo Hirt15 
Moacir Kichel16 

 

RESUMO 

O projeto apresenta a forma de desenvolvimento de um protótipo voltado a gestão 
de linhas e faturas de uma empresa de logística, neste trabalho temos uma pesquisa 
efetuada para o desenvolvimento do protótipo, nela encontramos no início as 
informações como por exemplo os requisitos funcionais e não funcionais, 
encontramos os diagramas de caso de uso de atividades e a documentação dos 
processos, consequentemente para o desenvolvimento foi necessário estipular 
modelos de banco dados onde utilizamos o diagrama de classe e os modelos 
conceituais lógicos e físicos para podermos modelar o banco de dados. Após as 
modelagens e definições de processos foi dado início ao protótipo, utilizando como 
linguagem de programação HTML, PHP e JavaScript, onde foram utilizadas para 
gerar as telas que acompanham este projeto, também foi utilizado como sistema de 
gerenciamento de banco de dados o SQL Server. Foi criado no protótipo uma ideia 
de gestão de linhas e faturas, onde podemos importar faturas, e com isso 
determinando cada linha para cada colaborador e centro de custo onde é possível 
gerar planilhas de pagamentos e relatórios de uso. INTRODUÇÃO: A empresa 
Coopercarga atua no ramo de logística há 30 anos como um operador logístico. A 
mesma possui inúmeras filiais espalhadas pela América do Sul e necessita 
constantemente ter uma comunicação constante entre elas. Com isso a empresa 
possui um sistema de linhas móveis que é trabalhado com várias operadoras. 
Assim, necessita-se de um controle sobre o uso das linhas e dos custos que surgem 
com a utilização das mesmas. Atualmente este controle é feito por várias planilhas 
armazenadas na rede interna da empresa acessada por alguns colaboradores que 
fazem parte da divisão de valores e pagamento das contas de cada contrato. Esse é 
um processo manual que é feito mensalmente, sendo que poderia ser feito por 
algum software em questão de minutos. O fato desse trabalho ser feito 
manualmente, leva algumas horas e ocupa um tempo de análise ainda maior do 
colaborador que está desempenhando o processo. Diante disso, propõe-se o 
desenvolvimento de uma aplicação, com a capacidade de realizar a gestão de 
dados, efetuando importações como forma de alimentação da mesma. Através 
desta, é possível gerar qualquer relatório solicitado pelo usuário, criando planilhas 
com a divisão de valores fiéis com as cobranças mensais de cada operadora. Na 
aplicação poderá ser feita análise de valores, verificando o que mais tem custo nas 
linhas da empresa, detalhando cada uma delas. Com o desenvolvimento e uso desta 
aplicação, haveria uma significativa melhora no processo, tendo um menor tempo 
para realizar análises e divisões de valores, tanto como importações de contas que 
se tem mensalmente com isso podendo gerar relatórios com variações de filtros 
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escolha do usuário, fazendo da aplicação uma ferramenta útil para o processo em 
questão. Sabendo-se de alguns problemas envolvidos e as melhorias que a 
aplicação poderia trazer a empresa, que características técnicas e funcionais uma 
aplicação web foi possível apresentar um protótipo que possibilite a emissão de 
relatórios gerenciais relacionados aos custos das linhas da empresa Coopercarga.  
MATERIAIS E MÉTODOS: Com a infraestrutura crescente e o crescimento da 
empresa foi surgindo a necessidade de uma maior estrutura ao longo do tempo, em 
análise na própria empresa foram vistos vários pontos para melhorar e facilitar a 
gestão dos vários processos referentes à gestão de linhas da empresa. Analisando o 
setor que gerencia estes processos notou-se que as técnicas utilizadas, consistem 
em um grau muito alto de arranjos para entender por que certos valores estão 
lançados de tal forma, e geralmente a pessoa mais especializada sobre o assunto é 
quem está à frente do pagamento de faturas e do gerenciamento de linhas, o que 
com o protótipo pode ser de forma automática e documentada. Para isso é 
necessário realizar documentações sobre as divisões dos centros de custos, para 
que o mesmo não fique dependente de um colaborador. Para este projeto foi 
desenvolvido um protótipo de web site, que poderá ser hospedado internamente na 
empresa, o mesmo irá promover a gestão de linhas móveis da empresa, podendo 
importar as faturas que compõe as mesmas, exemplo a fatura da TIM que é 
composta por mais de 1000 linhas móveis, a intenção é que seja possível visualizar 
todas as linhas separadamente por centro de custo, separadamente por tipo, 
consequentemente com a importação retornar os valores de gastos das linhas onde 
é possível comparar mensalmente por gráficos os gastos, também gerar planilhas e 
detalhamentos. E talvez o ponto mais interessante seja mostrar e gerar planilhas 
com gastos mensais para importação e pagamentos, o que é feito mensalmente de 
forma manual. Para desenvolver este projeto utilizou-se alguns programas e 
linguagens de programação como o star UML para desenvolver os processos, 
SQLServer para o banco de dados, e a linguagem de programação seria HTML, 
PHP e Java Script para a web site e processos necessário para o funcionamento. 
Um ponto forte teve de ser a confiabilidade do usuário com base no sistema pelo 
mesmo envolver valores de pagamento, o que pode acarretar problemas futuros se 
houver lançamentos incorretos. RESULTADOS:  O intuito deste projeto tem como 
objetivo criar um protótipo para realizar alguns processos rotineiros que hoje 
compõem um tempo considerado alto para o colaborador executar, com a análise 
podemos verificar que seria uma centralização de dados e uma inovação de 
determinados processos. O mesmo foi desenvolvido em diferentes partes, nas quais 
estão apresentadas no decorrer do tópico. LEVANTAMENTO DE DADOS.  
Atualmente praticamente todos os processos sobre a gestão de faturas são 
realizados de forma manual, onde o colaborador recebe a fatura da empresa 
prestadora do serviço neste caso telefonia móvel e o detalhamento oriundo de outra 
empresa contratada, o produto principal o relatório e detalhamento da fatura sempre 
é disponibilizado em duas planilhas, uma contendo o rateio de valores para 
pagamento e outra contendo o detalhamento da fatura. Com esse contexto de 
processo originou-se uma ideia de um projeto para que possa eliminar mais da 
metade dos processos em planilha e otimizar um grande tempo na gestão de 
pagamentos e relatórios. Com o levantamento de informações foi possível ter um 
maior conhecimento dos processos de gestão de telefonia móvel e como 
deliberadamente e efetuado o recebimento de faturas, quais os cálculos e critérios 
são utilizados na hora de realizar uma divisão de valores, tendo em vista não 
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somente os colaboradores que possuem linhas móveis, mas também os 
transportadores que chegar a ¼ de composição de linhas. Analisando a fundo a 
forma de se realizar uma cobrança, por ser manual a geração de relatórios de 
utilização que não nos trazem a utilização completa apenas valores por linha que 
foram utilizados, surge a possibilidade de criar uma aplicação que gerencia estas 
informações e centralize as mesmas em um único local e evidenciando uma 
confiabilidade maior com relatórios mais completos. Com base nos dados 
levantados e na forma de realizar os processos, foi possível elaborar uma 
documentação de processos que podem ser utilizados no protótipo de aplicação, 
onde o mesmo poderá auxiliar nos processos do colaborador para geração de 
relatórios mais complexos e geração de planilha. CONCLUSÕES:  Com a conclusão 
do projeto podemos ter uma noção maior do funcionamento da gestão de linhas e 
faturas, o mesmo possibilitou a criação de um protótipo para a empresa, que em 
projetos futuros poderá ser utilizado pelos colaboradores como uma ferramenta útil 
no auxílio ao desempenhar as tarefas diárias do colaborador. Para poder ser 
realizado o protótipo, foi de suma importância conhecer os processos como a gestão 
de linhas móveis e faturas além de alguns modelos de software que apresentam 
uma ideia semelhante a esta, este conhecimento adquirido durante conversa com os 
colaboradores e profissionais que atuam neste meio da comunicação, e foi de 
grande relevância as informações repassadas. Frisando que os processos podem 
não ocorrer da mesma forma em todas as empresas de grande porte, mas tem um 
princípio de divisão de valores visando as linhas x centros de custo. Hoje em dia as 
empresas sempre estão visando o aumento de produção e faturamento, mas 
consequentemente com isto os custos também aumentam e também a demanda 
interna, a comunicação tanto interna como externa se torna uma parte muito 
importante, pois com uma boa comunicação há maior agilidade na resolução de 
processos, mas tudo isso tem um custo, custo esse que é pago pela empresa e 
pode ser gerenciado mais facilmente pelo protótipo abordado no projeto. Além do 
desenvolvimento do protótipo foi obtido um conhecimento mais abrangente sobre os 
processos envolvidos na gestão de linhas móveis, não somente da empresa, mas 
um embasamento geral pois além desta empresa há várias outras que também 
utilizam este meio de comunicação. Para poder desenvolver o protótipo foi notável a 
importância de conhecer os processos como a gestão de linhas móveis e faturas 
além de alguns modelos de software que apresentam uma ideia semelhante a esta, 
este conhecimento adquirido durante conversa com os colaboradores e profissionais 
que atuam neste meio da comunicação pode esclarecer idéias sobre o 
funcionamento de alguns processos que oram utilizados, além disso foi de grande 
relevância para o projeto as informações obtidas. Além do conhecimento dos 
processos a serem executados, as pesquisas sobre ferramentas que poderia e 
foram utilizadas tiveram uma grande importância pois para poder desenvolver foi 
necessário estudo sobre as ferramentas e também a utilização na prática, com tudo 
a utilização de ferramentas escolhidas para o desenvolvimento modelagem e 
estrutura do projeto tiveram suas expectativas alcançadas dando a certeza que o 
conhecimento adquirido e a forma de utilização tiveram uma grande importância não 
somente para o projeto, para enriquecimento intelectual do autor. Inicialmente 
realizamos as pesquisas sobre o que poderíamos utilizar no desenvolvimento do 
projeto, juntamente com os potenciais utilizadores do protótipo onde foi possível 
levantar os requisitos e consequentemente foi realizado a confecção de diagramas 
de caso de uso, documentações, diagrama de atividades, diagramas de classe, 
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modelos conceituais físicos e lógicos que contemplam um grande envolvimento no 
banco de dados que como pode ser observado foi utilizado o SQL server, embora 
algumas versões deste banco sejam pagas a versão utilizada é gratuita o que nos 
traz algumas limitações, mas a escolha do banco foi refletia no banco da empresa, 
pois se o software for implantado futuramente não terá a necessidade de recriar o 
banco de dados nos quais são a principal parte antes do desenvolvimento. Após a 
criação de diagramas e a modelagem do banco de dados, foi possível partir para a 
parte do desenvolvimento do protótipo, parte essa que deteve um grande tempo 
para ser executada e também houve a necessidade de pesquisas bibliográficas 
como já mencionado no projeto acima, foi escolhido a linguagem PHP onde são 
realizadas as conexões com o banco de dados dentre outros processos utilizados, 
em junção com HTML que está sendo utilizada como linguagem de estética, e 
também JavaScript para as funções. O sistema gerenciador de banco de dados 
escolhido foi o SQL server Express um modelo gratuito, que bate com outro modelo 
que a empresa utiliza. A utilização destas linguagens por parte do autor vem de um 
interesse em desenvolver em páginas web, apesar de haver a necessidade de se 
aprofundar no conhecimento das linguagens utilizadas, também utilizou o 
conhecimento obtido durante o curso que foi de grande ajuda no projeto. Também 
foi obtido um grande conhecimento ao realizar o projeto, tendo em vistas os passos 
para se criar um programa que atenda os padrões de desenvolvimento. 
 
Palavras-Chave: Protótipo. Linhas. Desenvolvimento. 
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PROTÓTIPO PARA AUXILIAR NA IDENTIFICAÇÃO DO PERFIL PROFISSIONAL  

 

Thiago Rainieri17 
Cássio Sefrin18 

 

RESUMO 

Nesse trabalho será apresentado um protótipo de sistema para ser feito a entrevista 
de emprego, tento a possibilidade fazer a marcação de um horário para uma série 
de perguntas que irão mostrar ao encarregado das contratações um perfil que a 
vaga é disponibilizada. Para isso será necessário consultar com pessoal 
relacionadas ao RH para esclarecer qual seria o método usado para servir como 
base para o desenvolvimento desse trabalho. Também será usado como base o 
questionário usado em aula para medir a porcentagem do entrevistado, trazendo o 
resultado em gráficos. Com esse propósito será útil a qualquer tipo de empresa, 
para auxiliar na contratação de pessoal com perfil mais aceitável. INTRODUÇÃO: 
Em empresas a procura de funcionário adequados é sempre constante e para isso 
os métodos de entrevistar para descobrir o melhor perfil são feitas da forma mais 
simples, a onda é pedido para que lhe seja enviado um currículo para análise, em 
seguida marcado um encontro, tanto como individual como em grupo, onde em 
grupo aonde é feito em empresas médias e grandes. Para todo esse processo á um 
tempo, na maioria das vezes acaba demorando semanas, dessa forma á 
possibilidades que o trabalhador perfeito seja contrato pelo seu concorrente.Para 
esse processo a pesquisa nesse trabalho irá auxiliar na parte de contratações, de 
forma que o processo seja mais ágil tanto para o avaliador quanto para o avaliado. 
Esse processo é formado pela parte inicial a onde é recebido o currículo para 
avaliação, nessa mesma hora pode se marcar uma data para ser respondido um 
questionário para avaliar o seu perfil como pessoa e conhecimentos na área. No 
momento que é finalizado a parte de questionários e avaliação será marcado um 
encontro presencial para que seja avaliado o candidato, para finalizar é entrado em 
contato para a resposta final.Esse processo será muito mais eficaz com os métodos 
tradicionais, mostrado resultados do tipo do pessoal que estão contratando, qual o 
seu nível de conhecimento e principalmente o seu caráter como pessoal, que é um 
fator relevante para as entrevistas.Mas para esse processo funcione como será feito 
um protótipo que auxilie na contratação e a identificação do perfil profissional?  
MATERIAIS E MÉTODOS: Nesse trabalho, o método de pesquisa foi basicamente 
utilizado consultas em sites confiáveis, artigos e documentos na internet, dessas 
fontes de pesquisa extraímos conteúdo importantes sobre o tema que será mostrado 
no trabalho apresentado. Esse tipo de pesquisa foi mais voltado a parte de internet 
pelo fato das amplas fontes de pesquisa.Alguns requisitos necessários para o início 
da aplicação, o método será montar um plano de desenvolvimento, informando 
todos o passo a passo que pretende a ser seguido, como as plataformas de geração 
do site, formação do banco de dados, perguntas e gráficos de resultados.Para 
conseguir os dados para mostrar a estrutura do tipo de avaliação que será usada no 
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desenvolvimento do protótipo a procura por profissionais e pesquisa sobre as 
principais formas de avaliação para uma entrevista de emprego, esse tipo de 
pesquisa será nossa base para a geração do protótipo. Na parte de modelagem a 
ferramenta de banco de dados e desenvolvimento web será o mais ultimado, pelo 
fato que para qualquer sistema feito um banco de dados para guardar a informações 
sempre será necessário, para isso ultimaremos, HeidSQL que já havíamos algum 
conhecimento em meu curso de engenharia de software e que tem integração com 
PHP, linguagem que será utilizada para a geração do site web para auditoria. "O 
HeidiSQL é um software livre e tem como objetivo ser fácil de aprender. "Heidi" 
permite ver e editar dados e estruturas de computadores rodando um dos sistemas 
de banco de dados MariaDB, MySQL, Microsoft SQL, PostgreSQL e SQLite. 
Inventado em 2002 por Ansgar, HeidiSQL pertence às ferramentas mais populares 
para MariaDB e MySQL em todo o mundo."(ANSGAR BECKER, 2015)A formação 
das perguntas é fundamental , pois uma boa pergunta vai lhe mostrar uma resposta 
interessante, nesse protótipo utilizaremos um modelo de perguntas que foi vista no 
curso de engenharia de software que também será nossa base para desenvolver 
esse protótipo , pois nele ira contar um pergunta avaliativa que mostrará qual é o 
perfil pessoal ou profissional dessa pessoa.Após fazer todos os processos de 
requisitos, modelagem de processos, fluxos, banco de dados , desenvolvimento web 
e geração de perguntas para a pessoal a parte de amostra de resultados será 
mostrado ao avaliador em forma de gráficos (Pizza, barras, linha etc.), os resultado 
para avaliação se esse tipo de pessoal pode ser contratador Na parte de linguagem 
de programação ultimamos como tentativa de geração da análise dos dados dos 
protótipos foi usado o Python. "Python é uma linguagem de programação de alto 
nível, do termo em inglês, high level language. Estruturas desse tipo são, 
geralmente, classificadas como orientadas a objetos" (GUSTAVO LIMA, 2019).Como 
tivemos poucos conhecimentos sobre a linguagem python foi decidido a ser utilizado 
o JavaScript, onde foi bastante usando durante os cursos, principalmente nas 
gerações de site e na criação de funções, “JavaScript (às vezes abreviado para JS) 
é uma linguagem leve, interpretada e baseada em objetos com funções de primeira 
classe, mais conhecida como a linguagem de script para páginas Web, mas usada 
também em vários outros ambientes sem browser, tais como node.js,  Apache 
CouchDB e Adobe Acrobat. O JavaScript é uma linguagem baseada em protótipos, 
multi-paradigma e dinâmica, suportando estilos de orientação a objetos, imperativos 
e declarativos” (MDN WEB DOCS, 2020). RESULTADOS:  Para a ideia deste 
trabalho ser montado foi usado como passe um questionário feito em Excel. Nas 
perguntas, cada uma delas tem uma personalidade, conforme a nota o valor do 
gráfico de analise muda, depois que o candidato fazer todo processo de avaliação 
das perguntas informando um peso para uma delas, mas o que seria esse peso?  
Este peso que é inserido é o quanto o candidato se encaixa na pergunta, ele pode 
levar pouco em consideração, como pode se encaixar perfeito, nisso ele cria um 
gráfico mostrando em porcentagem qual característica foi mais desenvolvida , se ele 
foi mais empático, mais proativo entre outras características. Neste trabalho 
encontramos algumas dificuldades para gerar o protótipo, pois tentamos com uma 
nova linguagem, Python. Foi feito algumas pesquisas sobre esta ferramenta, porém 
encontramos dificuldades na hora do desenvolvimento, como nosso tempo era curto, 
decidi ir para Java script, PHP e HTML. Essas linguagens como fui usando durante o 
período da faculdade é uma linguagem que tenho um conhecimento básico me 
ajudou bastante para o desenvolvimento. CONCLUSÕES: Neste trabalho 
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apresentado mostramos uma alternativa para os meios de entrevista de emprego a 
onde seria mais prático em questões de avaliações cadastros de candidatos e 
melhorar o processo de entrevisto, pelo fato que as entrevistas podem ser 
demoradas e isso ajuda a ganhar tempo e não deixar ninguém na mão para um 
oportunidade de emprego. Durante o desenvolvimento percebemos como as 
perguntas feitas a nós pode descrever qual é o nosso comportamento, uma simples 
resposta pode lhe dizer o contrário ou pode lhe mostrar bem para o avaliador e tão 
qual a importância de não saber que é a pessoal e sim de conhecer a si mesmo, 
saber qual suas características, seus defeitos, medos e qualidade para que na hora 
de se apresenta para a entrevista ir preparado e nunca ser o que você não é. O 
Trabalho de Conclusão de Curso é um processo que requer bastante planejamento 
e usar a criatividade para mostrar uma ideia que pode ser bastante útil e neste 
trabalho percebo que podemos ser capazes de fazer o que quisermos com bastante 
foco e determinação. Este protótipo não terá um fim, pelo contrário vai ser 
desenvolvido uma melhoria a ser implantado para ajudar as pessoal nas entrevistas 
e alcançar novos limites do conhecimento, pois este projeto pode ser ter bastante 
utilidade para as empresas e este projeto me trouxe bastante conhecimento nas 
áreas de recursos humanos, programação web e web designer. Esse projeto 
também abriu novas ideias a serem analisadas e futuramente a ser desenvolvida, 
como a possibilidade de fazer o acompanhamento do funcionário dentro da 
empresa. 
 
Palavras-Chave: Perfil. Entrevista. Sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


