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Apresentação

Andreia Pasqualini Blass

Os artigos que você leitor verá a seguir são resultados de pesquisas do  Colegiado de 
Área das Ciências Naturais, Computação e Engenharias da Unidavi  que abrange os cursos de: 
Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Sistemas de Informação e Tecnologia em Processos 
Químicos.  

Esse número da Revista Caminhos - Dossiê Tecnologia apresenta temas que, consideradas 
as especificidades de cada curso, trazem soluções a questões cotidianas e, portanto, benefícios 
aos cidadãos. 

O primeiro artigo relata que o desenvolvimento de um ambiente virtual requer cuidados, 
tanto no processo e regra de negócio, como também na parte de desenvolvimento e manutenção 
do sistema. Apresenta o conceito de padrão de projeto de software, com o intuito básico de 
resolver os problemas de modelagem de projetos. O segundo artigo propõe a automação das 
persianas, objetos cada vez mais comuns às residências contemporâneas, mas que, apresentam 
inconvenientes quanto ao acionamento, tanto na abertura quanto no fechamento horizontal. 

O terceiro artigo apresenta um estudo para a assistência médica remota,  onde o paciente 
pode ser assistido e monitorado pelo médico em sua própria residência. O quarto artigo oferece 
uma pesquisa sobre as diferentes linguagens de programação web, respectivas definições 
e compreensão de conceitos. O quinto traz um estudo sobre a ferramenta Systeness, que  
objetiva melhorar a comunicação entre as empresas, auxiliando-as na tomada de decisões e 
acompanhamento do mercado no qual estão inseridas. O sexto elenca as necessidades para a 
automatização do controle do estacionamento rotativo da Área Azul, em Rio do Sul. O sétimo 
procura identificar bactérias causadoras de doenças e, assim, desenvolver um projeto que 
auxilie as escolas a melhorar a qualidade da água distribuída aos alunos. O oitavo apresenta 
um estudo sobre a avaliação de desempenho de uma empresa na região do Alto Vale do Itajaí 
por meio de uma alternativa didática tida como altamente viável e muito utilizada no ensino 
superior brasileiro. Já,  o nono artigo tem como finalidade  alcançar melhorias na qualidade e, 
consequente satisfação dos clientes,  no ramo de construção civil. 

A todos uma ótima leitura!
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APLICANDO A CAMADA DE CONTROLE DO MODELO MVC EM UM 
AMBIENTE VIRTUAL1

       Alexandro Weiss2 
Marcondes Maçaneiro3

RESUMO
O desenvolvimento de um ambiente virtual requer muitos cuidados, tanto na parte de processo e regra de negócio, 
como também na parte de desenvolvimento e manutenção do sistema. Visando identificar uma solução para essa 
questão de desenvolvimento e manutenção, apresenta-se nesse artigo o conceito de padrão de projeto de software, 
com o intuito básico de resolver os problemas de modelagem de projetos. O padrão de projeto abordado para o 
desenvolvimento do protótipo proposto é o MVC (do inglês Model-view-controller), que significa respectivamente 
a aplicação de camadas de Modelo de Visão e de Controle nas aplicações, onde basicamente separa-se a lógica 
de negócio, de controle da aplicação e da camada de visão da aplicação. Outra proposta deste trabalho é manter o 
controle no desenvolvimento do projeto, de forma que seja possível criar versões da aplicação. Para tal iniciou-se o 
projeto estruturando-o como um projeto da ferramenta MAVEN, que tem como objetivo facilitar a organização das 
dependências de um projeto de software Java. Além disso, foram escolhidas as ferramentas que seriam utilizadas, 
processos e modelo de projeto, bem como a linguagem de programação, e então todos foram estudados mais 
profundamente.

Palavras-Chave: Java, Padrão de Projeto de Software, MVC, MAVEN.

INTRODUÇÃO

Os sistemas de informação atualmente são realidade no cotidiano da vida das pessoas, 
interagindo de muitas formas, como no trabalho, estudo e lazer. Novas tecnologias interferem 
de forma relevante nos nossos estudos, uma vez que o acesso à informação está muito mais fácil 
e com maior disponibilidade. 

O ambiente de aprendizagem virtual da UNIDAVI é atualmente utilizado pelos professores 
e alunos, que buscam ferramentas de comunicação e de informações indispensáveis para o dia 
a dia no ambiente educacional. Desenvolver uma solução única para o ambiente, utilizando 
uma nova linguagem, novas formas de programação e organização, é essencial para um melhor 
aproveitamento das informações perante os usuários do ambiente. 

Um dos grandes problemas do desenvolvimento e manutenção de software, atualmente, 
está relacionado com a agilidade e qualidade do desenvolvimento. Para solucionar a questão 

1 Artigo Científico apresentado no curso de Bacharelado de Sistemas de Informação do Centro Universitário para 
o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí
2  Acadêmico do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação – UNIDAVI
3 Professor do curso de Sistemas de Informação da UNIDAVI, Mestrando em Computação Aplicada (UNIVALI), 
Pós-graduado em Desenvolvimento Web (UNIDAVI), Pós-graduado e Implantação de Software Livres (UNISUL) 
e graduado em Bacharel em Sistemas de Informação (UNIDAVI). 
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da qualidade e agilidade no desenvolvimento, o uso de Padrões de Projeto de Software está se 
tornando indispensável. 

Com o desenvolvimento e evolução dos programas, novas abordagens foram criadas para 
facilitar a programação e garantir que os softwares feitos fossem mais facilmente manuteníveis. 
Uma das soluções encontradas foi um padrão de projeto conhecido como MVC (Modelo, Visão 
e Controlador). É uma arquitetura que fragmenta as funcionalidades do sistema em camadas, 
permitindo dividir as camadas do aplicativo, colocando as responsabilidades das camadas em 
seus devidos lugares. Com isso tem-se, além de outras vantagens, a facilidade de manutenção do 
aplicativo e divisão do projeto. O projeto teve como foco a implantação da camada de Controle.

Quando o desenvolvimento de um projeto é algo extenso e complexo, o gerenciamento 
das dependências e estruturação do mesmo são processos desgastantes. Para auxiliar esse 
gerenciamento, a ferramenta MAVEN, que gerencia qualquer projeto baseado em JAVA, 
é amplamente utilizada. Auxilia também na automatização de testes da aplicação, deploy 
automatizado, facilidade no processo de integração de desenvolvimento, dentre outras 
funcionalidades.

Santos Junior (2010 apud Pereira, 2007, p.4), afirma que um ambiente virtual consiste 
em conjunto de ferramentas eletrônicas com a finalidade do processo de ensino-aprendizagem. 
É composto por sistemas que organizam conteúdo, acompanhamento de atividades, suporte e 
comunicação online ao estudante. 

Segundo registros das ferramentas de monitoramento usadas na UNIDAVI, 
aproximadamente 862 horas foram consumidas por professores e alunos durante o ano de 2011 
em acessos a Ambiente Virtual. Devido a esta grande demanda de acessos, alguns problemas 
foram detectados na análise da atual estrutura:

•  O Ambiente Virtual não se enquadra em muitos padrões de usabilidade existentes 
atualmente.

•  O desenvolvimento da solução atual é desorganizado, e não apresenta a aplicação de 
técnicas como o MVC para a organização do projeto.

•  Seu desenvolvimento foi feito para alguns fins específicos, porém os mesmos não se 
enquadram nas verdadeiras necessidades dos usuários.

•  A organização das funcionalidades do ambiente virtual não é intuitiva, e muitas vezes 
os usuários não conseguem encontrar o que procuram.

•  O Sistema da Biblioteca, assim como outros, não interage com o ambiente virtual, 
acarretando perda de tempo por parte do usuário.

O objetivo geral do presente trabalho é aplicar a Camada de Controle do padrão de projeto 
MVC (Modelo, Visão e Controlador) em um ambiente virtual, em conjunto com a ferramenta 
de gerenciamento de projetos em Java, o MAVEN.

O mesmo possui os seguintes objetivos específicos:
•  Estudar e implantar a ferramenta MAVEN.
•  Estudar a linguagem de programação Java que será utilizada para o desenvolvimento 
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do protótipo.
•  Analisar o modelo MVC para o desenvolvimento organizado de aplicativos.
•  Implantar a Camada de Controle do modelo MVC no desenvolvimento de uma aplicação 

de ambiente virtual na UNIDAVI.

fUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO

É um método padronizado para comunicar instruções para o computador. Quando os 
primeiros computadores foram inventados, seus recursos eram muito escassos e as primeiras 
linguagens eram muito simples.

Segundo VAREJÃO (2004, p. 01) a definição de linguagem de programação é “(...) uma 
ferramenta utilizada pelo profissional de computação para escrever programas, isto é, conjunto 
de instruções a serem seguidas pelo computador para realizar um determinado processo”. 

Posteriormente, as aplicações começaram a ficar mais complexas e as linguagens evoluíram 
tornando-se mais poderosas. A linguagem de programação é convertida ou interpretada em 
código de máquina. Processo esse conhecido como compilação, onde o código escrito na 
linguagem de programação é traduzido para uma linguagem de máquina, que o computador 
consegue entender e executar. 

A principal função da linguagem de programação é servir de meio de comunicação 
entre computadores e pessoas, ou seja, permitir que o programador expresse a solução de um 
problema em uma linguagem que ele mesmo entende, e que facilmente essa linguagem possa 
ser traduzida para uma linguagem que o computador entende, e que na maioria das vezes seria 
complexa para programadores.    

JAVA

Java é uma linguagem de programação orientada a objetos que possui características 
específicas que a diferencia totalmente das outras linguagens. É completa e adequada para 
desenvolvimento de aplicações baseadas na rede Internet, redes fechadas ou ainda programas 
convencionais.  

É uma das linguagens mais difundidas no mundo, estando muitas vezes em primeiro 
lugar e em alguns momentos em segundo lugar, em pesquisas de utilização segundo (TIOBE, 
2013). Foi criada por um grupo chamado Green Project, que tinham uma visão mais interativa, 
e como na época não havia recursos tecnológicos para isso, desenvolveram essa linguagem de 
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programação.

JAVA ENTERPRISE EDITON (JAVA EE)

Java EE é uma plataforma de programação para aplicações web utilizando a linguagem de 
programação JAVA. É uma tecnologia que permite projetar, desenvolver  e implantar aplicações 
baseadas em componentes. 

Essa plataforma define “(...) o padrão para desenvolvimento aplicações empresariais 
multicamadas (...) baseando-se em componentes modulares padronizados, e oferecendo um 
conjunto completo de serviços para esses componentes (...).”, segundo (JAVA ENTERPRISE 
EDITION, 2013).

Oferece um modelo multicamada que podem ser distribuídos, e são executados em 
ambientes de servidores de aplicação. Com ele pode-se reutilizar componentes, transferir dados 
feitos em XML, criar modelos de segurança unificados, etc.

A seguir apresenta-se algumas vantagens na adoção da arquitetura Java EE:
•  Estabelece padrões para as áreas da empresa que necessitam de computação.
•  Portabilidade e escalabilidade.
•  Agilidade e eficaz no desenvolvimento.
•  Diminui o tempo necessário para o lançamento do produto no mercado.

PADRÃO DE PROJETO DE SOfTWARE (DESIGN PATTERNS)

Padrão de projeto de software, também conhecido pelo termo em inglês Design Pattern, 
é uma técnica de modelagem de classes e objetos com a finalidade de resolver problemas 
recorrentes no desenvolvimento de software.

Segundo GAMMA et al. (1998) Christopher Alexander4 definiu que cada padrão descreve 
um problema que ocorre durante algumas vezes em um ambiente. Essas ocorrências podem 
descrever o padrão para a solução de um determinado problema. Mas o problema pode ser 
solucionado de formas diferentes milhares de vezes. Segundo os autores, apesar de Alexander 
estar falando sobre padrões de construções e cidades, o que ele diz é verdade e pode ser utilizado 
na definição de padrões de projetos de software.

Os padrões de projeto de software tem como objetivo resolver problemas que podem 
ser reutilizados nas mais variadas situações e tipos de aplicativos. Estes padrões definem as 

4 Christopher Alexander é um arquiteto, matemático e urbanista da Áustria. É professor da Universidade da 
Califórnia em Berkeley. Foi um dos críticos da arquitetura moderna apontando a desagregação social causada por 
ela. Seus estudos contribuíram para a utilização de padrões geométricos e matemáticos no urbanismo e arquitetura.
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interações e relações entre as classes ou objetos, ou seja, organiza essas classes e objetos diante 
de determinada situação.

MODELO, VISÃO E CONTROLE (MVC)

Modelo, Visão e Controle, também conhecido pelo termo em inglês Model, View e 
Controller, é um padrão de projeto de software desenvolvido pela comunidade do SMALLTACK 
e adotado na plataforma JAVA EE. Foi originalmente desenvolvida para mapear as tarefas 
tradicionais de entrada, processamento e saída para o modelo de interação com o usuário. 

É um modelo simples e elegante para desenvolvimento de soluções, mas diferente em 
relação a abordagem dos aplicativos de programas tradicionais, segundo (STEVE BURBECK, 
2013).

A arquitetura MVC fornece uma maneira de dividir a funcionalidade envolvida na 
manutenção e apresentação dos dados de uma aplicação. O modelo isola a “lógica” (lógica da 
aplicação) da interface do usuário, permitindo desenvolver, editar e testar separadamente cada 
parte.

O MVC é dividido em três camadas distintas:
•  Modelo: a lógica da aplicação representada através de entidade e classes. Utilizada para 

manipular informações de forma mais detalhada.
•  Visão: responsável por tudo o que o usuário final visualiza, toda a interface e informação, 

independente da origem.
•  Controle: é responsável por controlar todo o fluxo de informação que passa pelo 

sistema. 

ANOTAÇÕES (ANNOTATIONS)

Anotações, também conhecido pelo termo em inglês Annotation, é um recurso da 
plataforma JAVA que permite evitar escrever um código desnecessário no projeto. Com isso o 
programador diz o que deve ser feito e a ferramenta emite o código para fazer o processo.

Afetam a forma como os programas são tratados por bibliotecas e ferramentas, mas 
em contrapartida não mudam diretamente a semântica do programa. As anotações podem ser 
lidas a partir de arquivos de origem, arquivos de classes e em tempo de execução, segundo 
(ANNOTATION, 2013).

São representadas pela inicial ‘@’ no código fonte. Associadas a elementos do programa, 
permitem que um compilador extraia determinados comportamentos desse programa através 
dessas anotações e gerando códigos interdependentes. Podem ser associadas às declarações de 
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pacotes, construtores, métodos, campos, parâmetros e variáveis. 

MAVEN

É uma ferramenta para construção e gerenciamento de qualquer projeto baseado em 
JAVA, segundo (MAVEN, 2013). É um projeto de código de fonte aberto da Apache Software 
Foudation. Tem como principal objetivo permitir que o desenvolvedor entenda por completo 
o esforço de um desenvolvimento no menor período de tempo. Um dos seus fundamentos a 
padronização do projeto, além de proporcionar um sistema de construção uniforme. 

Segundo (ARAGAO JUNIOR, 2013), o MAVEN gerencia os projetos desde a sua criação, 
com o esqueleto inicial do sistema, até a sua implantação em um servidor remoto ou não.

Mantém todas as informações do projeto centralizadas em um único arquivo padrão 
chamado de pom�xml, do inglês Project Object Model. É um arquivo de configuração que 
contém todas as características do projeto em questão, como informações básicas (nome, 
desenvolvedores, etc.), dependências em bibliotecas externas, plug-ins, dentre outros.

Um dos recursos mais poderosos são os repositórios, coleções de artefatos configurados 
no diretório da ferramenta. Sempre que o projeto possuir uma dependência, o MAVEN faz o 
download de um repositório remoto, caso não o encontre localmente. 

As dependências do projeto, configurados no arquivo pom�xml, são arquivos e/ou 
bibliotecas (“.jar”), utilizados em todas ou determinadas fases do ciclo de vida do projeto.

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

O desenvolvimento do projeto ocorreu com a utilização do Ambiente Integrado de 
Desenvolvimento - IDE (do inglês Integraded Development Envirroment) Eclipse, versão 
“Indigo”.



13Revista Caminhos, On-line, “Dossiê Tecnologia”, Rio do Sul, ano 4 (n. 8), p.07-22, out./dez. 2013 

figura 1: Estrutura do Projeto no IDE.
Fonte: acervo do autor.

A Figura 1 ilustra a estrutura do projeto no IDE. A estrutura em si consiste pelo projeto, 
denominado de “SalaVirtualWEB” e alguns dos níveis apresentados abaixo:

•  SRC: composto por pacotes, separando geralmente código de fontes Java.
  •  \MAIN\JAVA: diretório para o código fonte JAVA de aplicação.
  •  \MAIN\RESOURCES: arquivos de configuração.
  •  \MAN\WEBAPP: diretório com o conteúdo WEB.
•  pom�xml: arquivo de configuração do projeto com o MAVEN.

CONfIGURAÇÕES MAVEN PARA O PROJETO

Com a conclusão da instalação da ferramenta MAVEN, todas as configurações necessárias 
para o seu funcionamento devem ser feitas no arquivo pom�xml. 

A Figura 2 ilustra o trecho inicial do arquivo com configurações básicas. Na linha 2, 
dentro da nó “<modelVersion>”, deve ser informado a versão do arquivo, configurado com o 
valor “4�0�0”. Na linha 3, deve ser informado a qual grupo de projetos pertence esse determinado 
projeto, com a informação “br�edu�unidavi”. Já na linha 4, é informado um nome para projeto 
atual dentro do grupo de projetos configurados na linha anterior. 

A linha 5 ilustra qual tipo de arquivo que o projeto vai gerar, configurado como arquivo 
“war” (um arquivo da aplicação web, também definido como uma biblioteca JAVA)� No nó 
“<version>”, ilustrada na linha 6, deve ser configurado qual versão se encontra o projeto. Já na 
linha 7, no nó “<name>”, é informado qual o nome do projeto, atualmente configurado como 
“SalaVirtualWEB”.
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figura 2: trecho inicial do arquivo “pom.xml”.
Fonte: acervo do autor.

Com a etapa de configuração inicial do arquivo concluída, deve se configurar os repositórios. 
Essa configuração deve ser feita dentro do nó “<repositories>”, conforme ilustrado na Figura 
3, entre as linhas 10 a 17. Dentro deste nó são configurados todos os repositórios utilizados no 
projeto.

figura 3: configuração de um repositório.
Fonte: acervo do autor.

Dentro do nó “<id>” deve ser configurado um identificador único para o repositório, 
configurado no projeto com o valor “prime-repo”. Na linha 13, nó “<name>”, deve ser 
configurado o nome do repositório. Na linha 14, no nó “<url>”, deve ser configurado a 
localização do artefato. Desta localização que o MAVEN busca por alterações e atualizações. 
No nó “<layout>”, na linha 12, é configurado um padrão para os repositórios utilizados.

Após a configuração dos repositórios, devem ser configuradas todas as dependências 
utilizadas no projeto. Segundo a documentação oficial do MAVEN, as propriedades utilizadas 
para a configuração das dependências são:

•  <dependencies>: nó principal onde são configuradas todas as dependências.
•  <dependecy>: nó de uma dependência única.
•  <groupId>: indica a qual grupo pertence essa dependência.
•  <artifactId>: representa o nome que a dependência é conhecida.
•  <version>: representa a versão da dependência utilizada.
•  <scope>: refere-se ao classpath da tarefa (compilação, tempo de execução, testes, etc);
•  <type>: corresponde ao tipo do artefato dependente. O padrão de JAR.
A Figura 4 ilustra algumas das dependências configuradas no arquivo pom.xml do projeto:
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figura 4: configuração de algumas dependências do MAVEN.
Fonte: acervo do autor.

Conforme pode ser observado no Quadro 1, existem várias outras dependências que foram 
utilizadas no desenvolvimento dos projeto, cada uma delas, é específica para uma camada da 
aplicação seguindo o modelo MVC de desenvolvimento do aplicativo.

Quadro 1: Listagem de dependências utilizadas no projeto.
Grupo da Dependência Nome da Dependência Versão
com.sun.faces jsf-api 2.1.7
com.sun.faces jsf-impl 2.1.7
javax.servlet Jstl 1.2
javax.servlet servlet-api 2.5
javax.servlet.jsp jsp-api 2.1
com.sun.el el-ri 1.0
org.primefaces Primefaces 3.4
org.primefaces.themes Redmond 1.0.8
org.hibernate Hibernate 3.5.4-Final
org.hibernate hibernate-core 4.1.5.Final
org.hibernate hibernate-entitymanager 4.1.5.Final
org.springframework.security spring-security-core 3.1.2.RELEASE
org.springframework.security spring-security-config 3.1.2.RELEASE
org.springframework.security spring-security-web 3.1.2.RELEASE
commons-logging commons-logging 1.1.1
Junit Junit 4.10
org.easymock Easymock 3.0
Javax javaee-web-api 6.0
com.sun.faces jsf-api 2.1.3
com.sun.faces jsf-impl 2.1.3

Com todas as dependências descritas, no momento da sua execução, o MAVEN procura 
no repositório local por essas dependências e quando não as encontra, são procuradas em 
repositórios globais.

 Todos plug-ins utilizados no projeto devem ser configurados dentro do nó “<plugins>”, 
que pertence ao nó pai “<build>”. Esse nó especificamente, contém informações gerais 
sobre o processo de build/compilação do projeto. Conforme ilustrado na Figura 5, alguns nós 
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presentes dentro da configuração do plug-in, já foram explicadas anteriormente (“<groupId>”, 
“<artifactId>”, “<version>”). Na linha 148, no nó “<configuration>”, são definidos as 
propriedades e configurações para a execução do plug-in. 

 figura 5: configuração dos plug-ins.
 Fonte: acervo do autor.                         

 
IMPLANTAÇÃO DO MVC (MODELO, VISÃO E CONTROLE)

O MVC deve ser utilizado devido ao seu foco em dividir um problema grande, em vários 
problemas menores e de menor complexidade. Como o desenvolvimento de um ambiente 
virtual é complexo, é necessário dividir entre os desenvolvedores as camadas a que cada um 
ficaria responsável. 

A figura 6 ilustra o modelo dos processos utilizando o padrão de projeto MVC:

figura 6: representação do modelo MVC.
Fonte: MVC, 2012. 
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O usuário solicita a informação desejada através da camada da Visão, que por sua vez 
aciona os métodos presentes na camada do Controlador. Ela por sua vez define como vai ser 
o comportamento da aplicação, mapeia as ações, solicita o necessário à camada do Modelo. O 
Modelo faz a consulta ao banco de dados, expõe as funcionalidades da aplicação e também faz 
o encapsulamento.

O processo continua com o Modelo retornando o resultado da consulta para a camada de 
Controle. Por sua vez trata esse resultado aplicando comportamentos e ações e selecionando 
a tela para exibição. Repassa essa informação para a camada de Visão, que “renderiza” as 
informações, retornando enfim para o usuário.

DESENVOLVIMENTO DA CAMADA DE CONTROLE

Através da camada de Visão, são requisitadas ações como alteração, gravação, exclusão 
e/ou consulta a camada de Controle. Dentro do package “br�edu�unidavi�salavirtual�controller”, 
se encontram todos os arquivos referentes a essa camada.  As classes bean, conhecidos também 
como JavaBeans, são componentes utilizados e escritos na linguagem JAVA, serializáveis e 
suas propriedades são acessadas através dos métodos “getter” e “setter”.

A figura 7 ilustra os métodos “getters” e “setters” utilizados na classe “PessoaBean�
java”:

figura 7: Métodos classe PessoaBean.
Fonte: acervo do autor.

Os métodos getPessoa() e setPessoa() são referentes a variável pessoa, que possui 
dependência da classe Pessoa da camada de Modelo. Os métodos getListaPessoa() e 
setListaPessoa() se referem a variável ListaPessoa. A classe “PessoaBean�java” implementa 
um método chamado LazyDataModel, que tem como intuito fazer a paginação dos dados 
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utilizados posteriormente na camada de Visão. Dentro do método getListaPessoa(), caso a 
variável listaPessoa estiver nula, é feita uma nova consulta, retornando um novo valor.

Os métodos prepararAdicionar(), prepararAlterar(), gravar() e excluir(),  ilustrados na 
figura 8, são implementados através da classe “MB�java”. Os métodos gravar() e excluir(), 
acessam os métodos salvar() e deletar() da classe “PessoaService�java” através da variável 
“service”. Passam por parâmetro respectivamente a pessoa instanciada no momento 
(getPessoa()), e um registro da lista de pessoas (listapessoa�getRowData()).

Para adicionar uma nova pessoa, deve ser utilizado o método prepararAdicionar()� 
Ele utiliza um método “setter” da mesma classe para instanciar uma nova pessoa, conforme 
ilustrado na linha 31. O método prepararAlterar(), tem praticamente o mesmo funcionamento 
do método apresentado anteriormente, com a ressalva que este passa como parâmetro a lista de 
pessoas, conforme ilustrado na linha 36.

figura 8: métodos classe PessoaBean.
Fonte: acervo do autor.

A classe “PessoaService�java”, ilustrada na figura 9, encontra se dentro do package “br�
edu�unidavi�salavirtual�service”. Todos os métodos dessa classe (executeParamQueries(), 
findAll(), salvar(), deletar(), load() e countAll()) são implementados através da classe “Service�
java”.

 Na linha 18, é criada uma variável chamada “pDao”, com referência aos métodos da 
classe “PessoaDao�java”, que será instanciada no momento da criação da classe “PessoaService�
java”.  A classe “PessoaDao�java” pertence a camada do Modelo.

Os métodos  salvar() e deletar(), ilustrados respectivamente nas linhas 32 e 37, 
possuem a variável “pDao” como argumento. Acessam os métodos save() e delete() da 
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classe “PessoaDao�java”, passando como parâmetro a própria entidade da classe. O método 
executeParamQueries(), através da variável “pDao”, acessa o método executeParamQuery(). 
Passando como parâmetros um valor em String e outros parâmetros, ilustrados a partir da linha 
22, e retornando o resultado encontrado. O método findAll(), executa um outro método com o 
mesmo nome dentro da classe “PessoaDao�java”, retornando todos os registros encontrados.

O método load(), entre as linhas 42 e 46, acessa o método load() da classe “PessoaDao�
java”. Retorna uma lista com todos os registros encontrados conforme os filtros passados 
(filters), fazendo a paginação e ordenação da lista (sortField, sortOrder, pageSize, first). Esses 
valores são passados por parâmetro através da variável “pDao”. Já o método countAll(), acessa 
o método com o mesmo nome na classe “PessoaDao�java”, e retorna a quantidade de registros 
encontrados, conforme os filtros passados por parâmetros.

figura 9: métodos e variáveis da classe PessoaService.
Fonte: acervo do autor.

ANOTAÇÕES DO PROJETO

Com a utilização desse recurso, foi reduzida a necessidade de se utilizar arquivos em 
formato XML para configuração de atividades e tarefas. A figura 10, representada pela classe 
“ArquivoBean�java” ilustra algumas anotações utilizadas no projeto:
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figura 10: Exemplo de anotações utilizado em uma classe do projeto.
Fonte: acervo do autor.

Especificação das anotações utilizadas na camada de Controle:
@Named: é utilizada para especificar o nome pelo qual um objeto de uma classe será 

referenciado em uma página JSF (Java Server Faces).
@Inject: injeta um objeto em atributo, construtor ou método dentro da classe. Por 

exemplo: a classe “ArquivoBean.java” contém a anotação “@Inject” com referência ao objeto 
“ArquivoService”. No momento da criação da classe “ArquivoBean”, também será criado uma 
instância do “ArquivoService”:

  @Inject
  private ArquivoService servisse.
@Override: é utilizada para indicar que um método de uma classe mãe está sendo escrita 

novamente. Por exemplo: o método prepararAdicionar() será escrito novamente na classe 
“ArquivoBean.java”, mesmo pertencendo à classe “MB.java”:

  @Override
  public void prepararAdicionar(){ //
  }

RESULTADOS

A fim de analisar tudo o que foi desenvolvido durante o projeto do ambiente virtual, 
utilizando o padrão de projeto de software MVC e a ferramenta MAVEN, foi utilizada uma  
outra ferramenta chamada Sonar. É uma plataforma de gerenciamento de qualidade de código. 
Abrange sete eixos de qualidade de código: Arquitetura e Design, Duplicidade, Testes Unitários, 
Complexidade, Erros em Potencial, Regras de Codificação e Comentários.

Ao fazer a análise do projeto com essa ferramenta, foram obtidas algumas informações 
referentes ao projeto (considerando todas as camadas do MVC). A Figura 11 ilustra que já 
foram implementadas mais de 5000 linhas de códigos, mas de 80 classes, 6 pacotes e mais de 
450 métodos.
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figura 11: informações do Sonar.
Fonte: acervo do autor.

Mais de 77% de todas as regras criadas no projeto estão sendo cumpridas. Existem no 
total 469 violações que precisam ser corrigidas. Em relação aos comentários do código fonte 
existem mais de 300 linhas de comentário.

Um dos próximos passos da continuação do desenvolvimento do projeto, é a partir dos 
dados coletados com a ferramenta, aumentar a qualidade do código fonte, tendo como foco 
principal otimizar o desempenho da aplicação.

CONSIDERAÇÕES fINAIS

O desenvolvimento de um ambiente virtual é algo complexo e demorado. Durante todo o 
seu ciclo de vida ocorrem os mais variados problemas. Um desses problemas está no controle 
e gerenciamento do projeto dentro do ambiente de desenvolvimento. A solução encontrada foi 
implantar a ferramenta MAVEN no projeto, amplamente utilizada em projetos JAVA, que além 
de padronizar a estrutura, gerencia o projeto desde a sua criação.

Essa ferramenta tem como principal vantagem, manter todas as informações relevantes 
ao projeto em um arquivo único. Durante o desenvolvimento do artigo foi apresentado as 
configurações básicas e demais configurações realizadas nesse arquivo, tendo como principal 
relevância a configuração dos repositórios e das dependências. Com essas dependências 
configuradas, a própria ferramenta se encarrega de gerenciar as dependências dessas 
dependências, agilizando o processo de desenvolvimento e configuração. 

O projeto foi desenvolvido utilizando um padrão do projeto de software chamado de MVC 
(que significa Modelo, Visão e Controlador). Com isso o projeto foi dividido em camadas, cada 
uma com características próprias, que são desenvolvidas separadamente.

O artigo teve como foco o desenvolvimento e implantação da camada de Controle, ou 
seja, o controle de toda a informação que passa pela aplicação. As demais camadas do modelo 
foram desenvolvidas em paralelo por outras pessoas. Todas as camadas serão integradas em 
uma solução única, de desenvolvimento e integração continua.
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 Muitas vantagens foram encontradas com a utilização do padrão de projeto em conjunto 
com a ferramenta MAVEN: facilidade na automatização do projeto, na manutenção e adição 
de recursos,  no processo de identificação de dependências e na adição de novas dependências 
ao projeto. Integridade e divisão das tarefas entre os desenvolvedores, possuir em um arquivo 
único todas as configurações necessárias para o correto funcionamento de forma cascateada, 
grande gama de plug-ins com integração a ferramenta e de fácil configuração.
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USO DAS PLATAfORMAS ARDUINO E JHOME PARA A AUTOMAÇÃO DO 
CONTROLE DE ABERTURA E fECHAMENTO DE PERSIANAS1

Lucas de Souza2

Marcondes Maçaneiro3

RESUMO
O presente trabalho apresenta a proposta de automação de um objeto cada vez mais comum às residências 
contemporâneas, as persianas. Estas, porém, desde o seu surgimento, apresentam um inconveniente: seu 
acionamento, tanto a abertura e fechamento horizontal, como a regulagem do ângulo de abertura das lâminas, 
sempre foram realizados manualmente. Desta forma em ambientes como hospitais ou em quaisquer cômodos onde 
vivam pessoas impossibilitadas de se locomover, o controle do acionamento das persianas é bastante complicado. 
Já do ponto de vista do aumento da comodidade existe a impossibilidade de acionar as persianas de qualquer lugar 
e a qualquer momento. Dentro deste contexto, e aliado ao surgimento e expansão das plataformas de automação de 
código aberto Arduino e jHome Automation, definiu-se o objetivo principal deste projeto que é realizar a automação 
da abertura e fechamento horizontal e do ângulo de abertura das lâminas de uma persiana. Para contemplação 
deste objetivo iniciou-se o desenvolvimento de um protótipo. O desenvolvimento do protótipo foi segmentado em 
diferentes fases, desde as fases iniciais, de planejamentos e estudos das plataformas jHome e Arduino, de estudo 
das possíveis formas de realizar a automação proposta, de escolha dos componentes mais indicados, de construção 
da estrutura, de fixação dos componentes, como motores, sensores e placas, de definição do circuito elétrico, de 
soldagem dos componentes, até a fase de desenvolvimento do código-fonte do firmware a ser gravado e executado 
na placa Arduino, e, finalmente, a fase de testes de execução. Com o protótipo construído e, após a realização de 
testes e obtenção de êxito com os mesmos, conclui-se que a automação proposta é sim possível através do uso das 
plataformas Arduino, jHome e de alguns componentes eletrônicos. O Arduino comprovou a sua fama de melhor 
microcontrolador para prototipagem e foi extremamente fácil trabalhar com ele, além disso, o jHome Automation 
mostrou-se como uma solução que poupa muito tempo e trabalho e que, provavelmente, tende a crescer muito em 
utilização a partir do momento em que os resultados de suas aplicações passarem a ser divulgados. Finalmente, foi 
possível, portanto, compreender, entre outros, o funcionamento das plataformas de hardware e software utilizadas, 
além da obtenção de expressivo conhecimento na área eletrônica, que obtêm a cada dia mais importância em 
nosso mundo contemporâneo e que se mostra muito útil e importante no momento em utiliza-se os sistemas de 
informação aplicados a alguma automação, neste caso, a uma automação residencial.

Palavras-chave: persianas, automação, domótica, Arduino, jHome Automation, prototipagem.

INTRODUÇÃO

Segundo Rocha (2012), as persianas tiveram origem há milhares de anos, com os egípcios 
e/ou chineses e seu uso já era comum na Inglaterra no século XVIII. Muitos modelos de persianas 
foram desenvolvidos daquela época até hoje, assim como muitos materiais diferentes foram 
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empregados em sua confecção, porém o seu acionamento, tanto para abertura e fechamento 
horizontal, como para a regulagem do ângulo de abertura das lâminas, sempre foram realizados 
manualmente.

Desta forma em ambientes como hospitais ou em quaisquer cômodos onde vivam 
pessoas impossibilitadas de se locomover, o controle do acionamento das persianas é bastante 
complicado. Já do ponto de vista do aumento da comodidade existe a impossibilidade de 
acionar as persianas de qualquer lugar e a qualquer momento que permitiria entre outros, 
preservar móveis e eletrônicos da incidência direta da luz solar, que pode danificar ambos 
permanentemente, e abrir ou fechar as persianas da residência por um determinado período 
enquanto os residentes estão de férias ou viajando, evitando a proliferação de fungos como o 
mofo, por exemplo.

Partindo destes inconvenientes, propomos automatizar o acionamento deste objeto 
cada vez mais comum nas residências contemporâneas, as persianas, de modo a atender as 
possibilidades citadas anteriormente.

Há poucos anos, quando se falava em automação residencial ou domótica, que para Angel 
(1993), seria a instalação de tecnologias em residências, com o objetivo de melhorar a qualidade 
de vida, aumentar a segurança e viabilizar o uso racional dos recursos para seus habitantes, a 
principal dificuldade que se tinha era o alto custo de qualquer processo desta natureza, pois os 
equipamentos e ferramentas utilizados eram muito caros, o que dificultava e/ou às vezes até 
impossibilitava a implantação de determinados projetos.

Atualmente, com o surgimento e expansão da plataforma de automação de código aberto 
Arduino, que, segundo McRoberts (2011) é um pequeno computador programável destinado 
a processar entradas e saídas entre o dispositivo e os componentes externos conectados a ele, 
tornou-se possível a muitos entusiastas em eletrônica realizarem processos automatizados, de 
forma simples, a um baixo custo e, finalmente, acessíveis a grande parte da população.

Aliado à plataforma Arduino se destaca outra plataforma de automação, denominada 
jHome Automation. O jHome Automation é, resumidamente, uma solução de software, tanto 
de alto como de baixo nível, que nos permite automatizar determinados objetos ou elementos 
sem a necessidade da criação de um extenso código-fonte. Ele possui licenciamento GPL (do 
inglês General Public License), portanto seu uso não apresenta custos e, além disso, pode-se 
contribuir com o seu desenvolvimento.

Desta forma este projeto passou a ter como objetivo principal desenvolver a automação 
da abertura e do fechamento de persianas (tanto horizontalmente como o ângulo das lâminas) 
através do uso da plataforma Arduino em conjunto com a plataforma jHome Automation.
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fUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

PERSIANAS

Para Rocha (2012), com origem há milhares de anos, as persianas vêm sendo, ao longo da 
história, utilizadas de diferentes formas e elaboradas com diferentes tipos de materiais, como 
o junco pelos egípcios, o bambu pelos chineses e a madeira pelos europeus na Idade Média/
Moderna, e elas continuam evoluindo com as invenções de novas formas de acionamento 
visando cada vez mais o conforto e também a estética do ambiente.

Segundo Coelho (2012) a difusão da persiana ocorreu durante a Revolução Industrial, 
quando novos materiais, como os metais, surgiram e, também, após a 2ª Guerra Mundial quando 
os edifícios ganharam esquadrias vedativas e transparentes, ficando vulneráveis, principalmente, 
à incidência direta do sol, necessitando de elementos internos que solucionassem o problema.

Há uma hipótese para o surgimento da persiana moderna citada pelo pesquisador francês 
Antoine Griff.

Segundo Griff (2012):

O engenheiro francês Pierre Le Fou desenvolveu um “protótipo” semelhante à 
persiana ao tentar conter o fluxo de água do rio que passava em sua propriedade. Ele 
utilizou lâminas de madeira atravessadas de uma margem à outra e observou o fluxo 
da água, ao produzir uma maquete em algodão engomado, percebeu que esse sistema, 
se disposto em uma janela, podia controlar a luminosidade do ambiente, surgindo 
assim a persiana.

Para Griff (2012), as persianas são utilizadas com a finalidade de aumentar a privacidade, 
diminuir a incidência dos raios solares e para amenizar o calor no ambiente. Em ambientes 
comerciais também são utilizadas como proteção aos itens expostos em vitrines.

DOMÓTICA OU AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL

“A palavra Domótica é a junção da palavra latina Domus (casa) e do termo Robótica.” 
(ANGEL, 1993). Para Angel (1993), o significado está relacionado à instalação de tecnologias 
em residências, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida, aumentar a segurança e 
viabilizar o uso racional dos recursos para seus habitantes. Um sistema domótico é dividido em 
vários subsistemas, cada qual atua especificamente em um campo de controle. Atualmente estes 
sistemas são informatizados e computadorizados.

Segundo Luz (2009) a automação residencial é a aplicação de técnicas de automação 
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para melhorar o conforto e a segurança das residências e conjuntos habitacionais. Como 
exemplos, podemos citar: controle de acesso por biometria, porteiro e portões eletrônicos, 
circuitos fechados de televisão, controle de luminosidade de ambientes, controle de umidade, 
temperatura e ar condicionado, entre outros.

Enfim, automação residencial ou domótica são todas as automações realizadas em um 
cômodo, em uma residência, ou em um edifício, ou seja, em uma habitação, tanto humana como 
animal, tendo como objetivo a melhoria da qualidade de vida daquele ambiente.

A PLATAfORMA ARDUINO

De acordo com Boeira (2012), o projeto do Arduino, que é uma plataforma de prototipagem 
eletrônica open-source, ou de código-aberto, teve início no ano de 2005 na Itália, na cidade 
de Ivrea. Massimo Banzi, o criador do projeto, tinha como objetivo inicial desenvolver uma 
ferramenta de fácil manuseio e baixo custo, visto que estas eram as duas maiores limitações que 
não permitiam a estudantes, escolas e pesquisadores iniciar atividades ou projetos, didáticos ou 
não, na área da robótica e/ou automação em seus laboratórios.

Sua arquitetura é formada basicamente por um microcontrolador e várias entradas e 
saídas analógicas e digitais. Os modelos atuais utilizam interface USB (do inglês Universal 
Serial Bus) para conexão com o computador hospedeiro, por onde são enviadas as linhas de 
código para o microcontrolador. Nos modelos mais antigos essa conexão era feita através do 
padrão Serial/RS-232.

“Em termos práticos, um Arduino é um pequeno computador que você programa para 
processar entradas e saídas entre o dispositivo e os componentes externos conectados a 
ele.” (MCROBERTS, 2011). De acordo com Quines (2010), o Arduino pode ser usado para 
desenvolver objetos interativos, tomando entradas de vários switches ou sensores, e controlando 
uma variedade de luzes, motores, mecanismos, entre outras saídas. Os projetos do Arduino 
podem tanto ser autônomos, como se comunicar com softwares.

Segundo McRoberts (2011):

O hardware e o software do Arduino são ambos de fonte aberta, o que significa  que 
o código, os esquemas, o  projeto, etc. podem ser utilizados livremente por qualquer 
pessoa e com  qualquer propósito. Dessa forma, há muitas placas-clone e outras placas 
com base no Arduino disponíveis para compra, ou que podem ser criadas através de 
um diagrama.

O Arduino é programado através de uma linguagem de programação própria, baseada na 
linguagem Wiring, que por sua vez é uma variante da linguagem C. A programação é toda feita 
no microcontrolador da placa, um chip Atmel AVR, com arquitetura RISC (do inglês Reduced 
Instruction Set Computer) Harvard modificada de 8 bits, geralmente modelos 168 e 328 da 
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marca Atmega, porém clones ou derivados também são muito utilizados principalmente nas 
placas Arduino fabricadas por projetos independentes.

COMUNICAÇÃO SERIAL

“Comunicação serial é toda forma de comunicação onde o dado é enviado bit [menor 
unidade de informação que pode ser armazenada ou transmitida] a bit, um após o outro, e 
há no mercado vários tipos de protocolo para comunicação serial.” (KEMPER, 2012). Entre 
eles, podemos destacar o padrão de comunicação serial RS 232 que é um dos mais difundidos 
no ambiente da automação e muito utilizado para permitir a comunicação entre diversos 
dispositivos como, por exemplo, mouses e modens.

Segundo Ribeiro (2012), uma porta serial transmite bits individuais um após os outros 
sobre uma conexão simples, basicamente dois fios. Dentro do computador os dados estão 
paralelos, então estes são convertidos em serial pela placa serial e mandados para fora do 
computador um após o outro. No outro lado, na recepção, ou seja, no componente ou periférico 
conectado, os dados são convertidos de serial para paralelo novamente.

“Nos microcontroladores modernos todo este trabalho normalmente é efetuado por uma 
UART (do inglês Universal Asynchronous Receiver Transmitter). Este periférico encarrega-se 
de efetuar todo o controle e apenas gerar interrupções quando um byte [conjunto de oito bits] é 
recebido.” (ALCÂNTARA, 2012).

Segundo Bueno (2011) a comunicação serial possibilita o Arduino se comunicar com um 
computador ou com outros dispositivos e todas as placas Arduino possuem pelo menos uma 
porta serial. A comunicação ocorre através dos pinos digitais 0 (zero)(RX – o que recebe os 
dados) e 1 (um)(TX – o que transmite os dados), assim como uma conexão USB. Desta maneira, 
se funcionalidade for utilizada, os pinos 0 e 1 não poderão ser utilizados como entrada ou saída 
digital.

Bueno (2011) afirma, também, que a comunicação do Arduino em si é USB. Mas quando 
falamos em comunicação em termos de enviar e receber informações de algum equipamento a 
comunicação sempre será serial, pois o computador irá reconhecer o hardware, no nosso caso o 
Arduino, como uma porta serial e lhe dará uma COM, COM2, COM3, COM4, etc, dependendo 
do caso, e será por ela que comunicaremos o Arduino com o computador.

PLATAfORMA JHOME AUTOMATION

Para Elétron Livre (2012), o jHome Automation é, resumidamente, uma solução de 
software, tanto de alto nível, pela interface Java (linguagem de programação) do Servidor de 
Automação Residencial, como de baixo nível, pela programação em C da Central de Automação 
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que executa na placa Arduino, que permite automatizar determinados objetos eu elementos sem 
a necessidade da criação de um extenso código-fonte. Ele manipula e trabalha automaticamente 
com os componentes ligados ao Arduino, bastando indicar em qual pino digital determinado 
componente está ligado.

“O jHome Automation é uma plataforma completa para automação residencial e de 
ambientes em geral. [...] a proposta do jHome é ajudar principalmente em automações pontuais, 
em casas/ambientes que não foram projetados para receber automação.” (ELÉTRON LIVRE, 
2012).

A plataforma jHome Automation possui licenciamento GPL, portanto qualquer projeto 
que for desenvolvido utilizando-o ou baseando-se nele deverá ser open-source também, além 
disso não é permitido apoderar-se do código-fonte e redistribuí-lo em benefício  próprio.

As automações que a plataforma jHome Automation possibilita são as mais variadas 
possíveis e vão desde o acendimento de lâmpadas ao gerenciamento do funcionamento de 
portões e fechaduras eletrônicos.

Segundo Elétron Livre (2012), o jHome Automation está divido em quatro componentes 
principais: firmware (conjunto de instruções operacionais programadas diretamente no chip 
microcontrolador) que vai rodar na placa Arduino, escrito na linguagem Arduino/C; servidor de 
automação residencial, escrito na linguagem Java, e que deve ser instalado em um computador 
onde se realizará a integração Arduino x Computador/Usuário; aplicativo web para controle das 
automações pela internet/intranet; e aplicativo Android (sistema operacional de smartphones) 
para controle das automações pelo smartphone e consequentemente, pela internet/intranet.

A plataforma jHome Automation pode trabalhar com diferentes arquiteturas e meios de 
comunicação. A arquitetura jHome USB, é a mais básica e recomendada para desenvolvimento 
e prototipagem. Mas, além dela há também a arquitetura jHome WEB, que  permite controlar a 
automação realizada de qualquer lugar do mundo que tenha acesso à Internet.

MOTOR ELÉTRICO DE CORRENTE CONTÍNUA

“Motor elétrico é a máquina destinada a transformar energia elétrica em energia mecânica 
(em geral energia cinética)”,(SERAFIM, 2009). E, segundo Oliveira (2011), motores elétricos 
de corrente contínua são motores que precisam de uma fonte de corrente contínua, ou de um 
dispositivo que converta a corrente alternada em corrente contínua, para seu funcionamento. 
Eles podem funcionar com velocidade ajustável e se prestam a controles de grande flexibilidade 
e precisão.

Para Basconcello (2012) a principal característica deste tipo de motor é que ele possui 
dois terminais elétricos, um positivo e um negativo. Se uma corrente elétrica o percorre no 
sentido normal, o eixo do motor gira para um lado. Se a corrente elétrica é invertida, o eixo 
gira para o outro lado. Portanto, é possível inverter o sentido de rotação do eixo simplesmente 



29Revista Caminhos, On-line, “Dossiê Tecnologia”, Rio do Sul, ano 4 (n. 8), p.23-39, out./dez. 2013 

invertendo a polaridade dos terminais elétricos, e por consequência, a corrente.

PONTE H

Para Patzko (2006) a ponte H é um dos circuitos mais importantes na elaboração de 
sistemas automatizados. Trata-se de um circuito utilizado para o controle de motores de corrente 
contínua a partir de sinais gerados por um microcontrolador. Devido à disposição dos seus 
componentes torna-se extremamente fácil selecionar o sentido da rotação de um motor, apenas 
invertendo a polaridade sobre seus terminais.

O nome ponte H é dado pela forma que assume o circuito quando montado. O circuito 
é construído com quatro “chaves” (S1-S4) que são acionadas de forma alternada 
(S1 e S4 ou S2 e S3). Para cada configuração das chaves o motor gira em um sentido. 
As chaves S1 e S2 assim como as chaves S3 e S4 não podem ser ligadas ao mesmo 
tempo, pois podem gerar um curto circuito. (MORAES, 2012).

SENSOR DE fIM DE CURSO

De acordo com Borges e Dores (2010), sensores são dispositivos que trabalham com 
medidas de grandezas físicas, como: temperatura, pressão, presença, umidade, intensidade 
luminosa, entre outros.

As grandezas medidas pelos sensores são combinadas a fim de obter informações 
sobre o meio físico, onde estão presentes. Em geral os sensores atuam transformando 
partes de uma grandeza física normalmente em um sinal elétrico, que por sua vez pode 
ser interpretado por certos equipamentos eletrônicos. (BORGES e DORES, 2010).

Segundo Fonseca (2006) os sensores podem ser classificados segundo o tipo de sinal que 
transformam. Os sensores de sinal digital binário só podem assumir dois valores: 1 ou ligado/
fechado e 0 ou desligado/aberto, já os sensores de sinal analógico podem apresentar infinitos 
valores mesmo que estes valores estejam em uma faixa determinada, já que o sinal analógico é 
contínuo e representa a evolução de uma grandeza ou de uma variável.

Para Braga (2007) os sensores de fim de curso, como o nome sugere, são interruptores 
ou mesmo chaves comutadoras que atuam sobre um circuito no modo liga/desliga quando 
uma ação mecânica acontece no seu elemento atuador, ou seja, quando detecta que uma parte 
mecânica de um dispositivo atinge seu deslocamento máximo. Também, são sensores de sinal 
digital binário.

Existem dois tipos padrão de sensores de fim de curso, os normalmente abertos, que em 
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seu estado inicial apresentam o circuito aberto ou desligado, e os normalmente fechados, que ao 
contrário do primeiro em seu estado inicial apresentam o circuito fechado ou ligado.

DIODO SEMICONDUTOR

O diodo semicondutor ou, simplesmente, diodo é um pequeno componente largamente 
utilizado na eletrônica, que permite que a corrente elétrica atravesse um circuito num sentido com 
muito mais facilidade do que no outro, ou seja, faz com que a corrente flua em apenas um 
sentido. Santos (2012) afirma que a propriedade que permite ao diodo deixar a corrente circular 
em apenas um sentido e bloquear o fluxo no sentido inverso, é chamada propriedade retificadora 
do diodo.

DESENVOLVIMENTO

Para a elaboração deste projeto realizou-se extensa pesquisa bibliográfica e científica, 
constituída principalmente de publicações em livros, artigos científicos e em sites de organizações 
públicas e privadas disponibilizadas na internet.

Partindo do objetivo, que era automatizar o acionamento de uma persiana, tanto a abertura 
horizontal com o ângulo de abertura das lâminas, após realização da pesquisa e aconselhamento 
com pessoas da área, definiram-se as tecnologias a serem utilizadas no desenvolvimento do 
protótipo. Protótipo este, que se fez necessário para a contemplação do objetivo proposto.

No quesito hardware, no caso, o microcontrolador, optou-se pela plataforma Arduino, 
pelo seu custo baixo e pela grande bibliografia, bibliotecas prontas, exemplos de protótipos e 
códigos-fonte que esta plataforma de automação possui.

Tendo o hardware definido buscou-se a melhor maneira de realizar a comunicação do 
Arduino com o computador, com o software de gerenciamento e também com o usuário. Depois 
de novas pesquisas optou-se pela integração do Arduino com a plataforma jHome Automation 
e pela comunicação serial (USB), como a forma de comunicação entre o microcontrolador 
(Arduino) e o  computador/software de gerenciamento (jHome). A escolha do jHome aconteceu 
pelo fato do ser uma tecnologia nova de código aberto e que precisa de experimentos como este, 
para aprimorar seu desenvolvimento. Além disso, o jHome permite automatizar determinados 
objetos eu elementos sem a necessidade da criação de um extenso código-fonte. Desta forma 
poupou-se tempo e partiu-se para o desenvolvimento do protótipo mais rapidamente.

O jHome, entretanto, possui uma peculiaridade um tanto quanto limitadora: ele permite 
enviar apenas um comando por vez ao Arduino. Dessa forma impossibilitou-se a utilização de 
motores de passo e servo-motores que necessitam de dois ou mais comandos ou valores para 
seu funcionamento. Tornou-se necessária então a utilização de motores de corrente contínua.
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Como havia a necessidade da persiana realizar os movimentos de abertura e fechamento, 
tanto horizontalmente quanto do ângulo das lâminas, era necessário que o motor rotacionasse 
em sentido horário e também em sentido anti-horário, ou seja, para os dois lados. Para isto, 
tornou-se necessária a utilização do circuito eletrônico chamado ponte H.

A ponte H teve dupla finalidade, pois como foram utilizados dois motores de corrente 
contínua, um de 12 V ou Volts (unidade de medida de tensão elétrica) e outro de 24 Volts, não 
se podia ligar os dois diretamente à placa Arduino, pois a mesma suporta até no máximo 12 
Volts. Optou-se então por ligar os motores diretamente à placa ponte H e realizar a alimentação 
elétrica, através de uma fonte 24 Volts, nela também. A fonte de energia foi construída a partir 
de duas fontes de 12 Volts ligadas em série. Uma fonte de computador e uma fonte própria para 
prototipagem.

Os motores de corrente contínua poderiam receber, através do jHome, apenas dois 
comandos cada: ligar em sentido horário e ligar em sentido anti-horário. Não se podia passar 
o comando desligar. Para contornar este problema utilizou-se como forma de desligamento 
dos motores, assim que os mesmos chegassem ao deslocamento final, as chaves de fim de 
curso, que nada são mais do que chaves interruptoras com pequenas hastes que ao entrarem 
em contato mecânico com a persiana desligariam ou abririam o circuito desligando o motor em 
funcionamento.

Após o desenvolvimento metodológico, citado até este ponto, foram reunidos os materiais 
necessários e iniciou-se a construção do protótipo pela estrutura do mesmo. Optou-se por utilizar 
madeira por ser um material com grande disponibilidade e fácil de ser trabalhado. Foram então 
cortadas, lixadas e pregadas as quatro partes da estrutura formando um quadro retangular de 
70 centímetros de comprimento por 55 centímetros de altura, que comportou adequadamente a 
persiana com seus 60 centímetros de comprimento por 45 centímetros de altura.

O próximo passo foi a fixação dos componentes. Primeiramente, fixou-se a persiana 
através de parafusos à parte superior da estrutura.

Em seguida, foi fixado o motor 24 Volts, que realiza a abertura/fechamento horizontal da 
persiana, na parte inferior da estrutura com o auxílio de parafusos. Neste ponto foi realizada a 
regulagem do tamanho do cordão ligado da persiana ao motor e que realiza a função de correia. 
Notou-se que a engrenagem fixada ao eixo do motor não possuía rugosidade suficiente para 
atritar com o cordão e movimentá-lo, por isso foi fixada uma lixa na engrenagem, o que evitou 
a “derrapagem” do cordão. Após, fixou-se o motor 12 Volts com cola de secagem rápida sobre 
um pequeno calço de madeira na parte superior da estrutura. Este motor se liga diretamente à 
persiana, portanto, foi realizado um furo na extremidade da mesma e embutiu-se a engrenagem 
do eixo do motor na engrenagem da haste responsável pela regulagem do ângulo das lâminas 
da persiana.

Passou-se então a fixação, no caso colagem, dos sensores de fim de curso nas extremidades 
da persiana. Foi utilizada cola de secagem rápida para este fim. Neste ponto se fez necessária 
a colocação de hastes na persiana de modo a permitir que a haste de contato mecânico dos 
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sensores tocasse com mais eficiência nas persianas.
Por último, foi fixada a placa da ponte H e a placa Arduino, utilizando-se parafusos. 

Desta forma, com os componentes instalados, iniciou-se a reflexão sobre o circuito elétrico 
necessário. Depois de algumas ponderações chegou-se ao esquema apresentado na Figura 1.

figura 1 – Esquema elétrico do circuito do protótipo.

A ponte H está indicada pelo seu código L298N, os motores pelas siglas M1 e M2, os 
sensores de fim de curso pelas siglas F1, F2, F3 e F4, e os diodos pelas siglas D1, D2, D3 e D4. 
A alimentação 24 Volts se dá nos pinos VMS, o força, e GND (do inglês Ground), o terra, da 
placa de ponte H.

Há de se notar, no esquema na Figura 1, a inserção de diodos semicondutores no circuito. 
Eles são elementos que permitem que a corrente atravesse o circuito num sentido com muito 
mais facilidade do que no outro, ou seja, eles fazem com que a corrente flua em apenas um 
sentido. Eles se fizeram necessários, pois, como pode ser visualizado no esquema, os sensores 
funcionam como interruptores de liga/desliga para os dois sentidos de giro do motor a que estão 
ligados. Dessa forma se os diodos não fossem utilizados, quando um sensor fosse desligado 
o circuito ficaria aberto e não haveria como ligar o motor para que o mesmo girasse na outra 
direção.

Finalizada a etapa de definição do circuito soldou-se a fiação dos motores e dos sensores 
e os mesmos foram ligados à placa de ponte H que, por sua vez, foi ligada, com fios de 
prototipagem, à placa Arduino, concluindo a construção do protótipo.
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figura 2 – Protótipo pronto.

O tempo gasto na construção do protótipo foi estimado em aproximadamente 10 (dez) 
horas. Já os custos materiais referentes à confecção do mesmo estão demonstrados no Quadro 1.

Componente Quantidade Preço Unitário Preço Total
Madeira* -- -- R$  10,00
Parafusos/Pregos/Ruelas/Porcas* -- -- R$   5,00
Sensores Fim de Curso 4 R$   5,00 R$  20,00
Placa Ponte H 1 R$  25,00 R$   25,00
Placa Arduino Globalcode 1 R$ 275,00 R$ 275,00
Cola de Secagem Rápida 1 R$   7,50 R$   7,50
Motor 12 Volts 1 R$  15,00 R$  15,00
Motor 24 Volts 1 R$  40,00 R$  40,00
Fonte PC 1 R$  15,00 R$  15,00
Fonte Chaveada 12 Volts 1 R$  20,00 R$  20,00
Persiana 1 R$  50,00 R$  50,00
Fios para Prototipagem 12 R$   0,50 R$   6,00
Lixa* -- -- R$   1,00

* Valor aproximado. TOTAL  = R$ 489,50
Quadro 1 – Quadro com os custos dos materiais empregados na confecção do protótipo.

Deste momento em diante focou-se no desenvolvimento do código-fonte, já projetado em 
função da plataforma jHome Automation, a ser carregado no chip da placa Arduino. A Figura 
2 apresenta o código-fonte que forma o firmware, gravado e executado na placa Arduino, com 
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respectivos comentários acerca da função de cada linha de código relevante ao projeto.

figura 3 – Código-fonte comentado do firmware gravado e executado na placa Arduino.

A programação da placa Arduino, ao utilizar-se a plataforma jHome Automation, se 
restringe ao código detalhado na Figura 3, basicamente indicar em qual pino da placa está 
ligado determinado componente, neste caso, os motores. Todo o restante fica por conta da 
plataforma jHome Automation. Lembrando que os pinos 0 e 1 não podem ser utilizados pois 
são, respectivamente, o RX e TX, ou seja, os pinos por onde se dá a comunicação serial.
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Neste ponto do projeto tornou-se possível testar o protótipo. Para isto utilizou-se a 
ferramenta de envio de comandos seriais SM (do inglês Serial Monitor), que faz parte do 
ambiente de desenvolvimento da plataforma Arduino. Através do SM podem-se enviar comandos 
ao Arduino. Porém, apenas um comando por vez. Por causa desta peculiaridade para realizar-
se a abertura horizontal da persiana, por exemplo, primeiramente, indica-se o desligamento do 
comando “FECHAR PERSIANA” (fPer) para então indicar o ligamento do comando “ABRIR 
PERSIANA” (aPer).

A sintaxe para o envio de comandos para o Arduino, através do SM utilizando o jHome 
é o seguinte:

•  Para desligar: [nome_atribuido_ao_pino]?0; e
•  Para ligar: [nome_atribuido_ao_pino]?1.
Desta forma os comandos para realizar a abertura horizontal da persiana seriam:
•  fPer?0; e
•  aPer?1.
O fluxograma apresentado na Figura 4 apresenta os acionamentos possíveis por meio do 

protótipo desenvolvido, tomando-se como estado inicial a persiana fechada horizontalmente e 
com as lâminas fechadas.
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figura 4 – fluxograma apresentando os acionamentos possíveis por meio do protótipo desenvolvido, 
tomando-se como estado inicial a persiana fechada horizontalmente e com as lâminas fechadas.

Enfim, após a realização de todos os testes de execução possíveis e necessários constatou-
se êxito em todas as funções propostas ao protótipo desenvolvido, tendo este projeto, desta 
forma, alcançado seu objetivo, que era controlar a abertura e o fechamento horizontal e o ângulo 
de abertura das lâminas de uma persiana por meio das plataformas Arduino e jHome.

CONSIDERAÇÕES fINAIS

Primeiramente, detectado o inconveniente histórico da abertura manual das persianas e as 
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dificuldades trazidas às pessoas com dificuldades de locomoção ou ausentes de sua residência 
por razão deste inconveniente idealizou-se o objetivo principal deste projeto que passou a ser 
automatizar a abertura e o fechamento de persianas, tanto horizontalmente quanto do ângulo 
das lâminas. Para isso se fez necessária a definição das tecnologias ou plataformas de hardware 
e software necessárias a essa automação e, após pesquisas e aconselhamentos com pessoas da 
área, optou-se pelas plataformas Arduino e jHome, respectivamente.

Iniciou-se então o processo de pesquisa e implementações de diversas tecnologias na 
fabricação do protótipo da automação projetada. Utilizou-se no processo diferentes componentes 
eletrônicos, desde motores de corrente contínua à placas de ponte H, sensores de fim de curso, 
diodos semicondutores, entre outros. O protótipo foi desenvolvido utilizando-se materiais 
disponíveis juntamente a outros adquiridos especificamente para ele e ao final de sua confecção 
observou-se que o mesmo tomou um tempo consideravelmente grande para ser terminado, 
devido à carência de conhecimentos em eletrônica por parte de seus idealizadores.

Observou-se, após a construção do protótipo, que é sim possível através das plataformas 
Arduino, jHome e de alguns componentes eletrônicos realizar a automação proposta. O Arduino 
comprovou a sua fama de melhor microcontrolador para prototipagem e foi extremamente fácil 
trabalhar com ele, mas deve-se essa facilidade àquilo que pode hoje ser considerado sua melhor 
complementação no que tange à automação residencial, o jHome Automation. Apesar de este 
apresentar o detalhe de não enviar dois comandos por vez ao Arduino, o que nos fez utilizar 
os motores de corrente contínua e praticamente todos os outros componentes eletrônicos que 
complementam o projeto, mesmo assim é uma solução que poupa muito tempo e trabalho e que, 
provavelmente, tende a crescer muito em utilização a partir do momento em que os resultados 
de suas aplicações passarem a ser divulgados.

Foi possível, portanto, compreender, entre outros, o funcionamento das plataformas de 
hardware e software utilizadas, além da obtenção de expressivo conhecimento na área eletrônica, 
que por sua vez não é abordada diretamente no curso de Bacharel em Sistemas de Informação, 
mas que obtêm a cada dia mais importância em nosso mundo contemporâneo e que se mostra 
muito útil e importante no momento em utiliza-se os sistemas de informação aplicados a alguma 
automação, neste caso, a uma automação residencial.
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ASSISTÊNCIA MÉDICA REMOTA: PROTÓTIPO DE APLICAÇÃO WEB COM USO 
DE ARDUINO
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RESUMO
O aprimoramento buscado pelo homem em virtude do anseio pela melhoria no seu bem-estar, tanto para si, 
quanto para as demais pessoas ao seu redor, tem levado o homem a procurar cada vez mais comodidade. Nesse 
sentido, o Home Care com a utilização de e-Health aparece como proposta incluindo a medicina num sentido bem 
amplo, como garantidora e responsável pela manutenção e restauração da saúde. Desta forma o paciente pode ser 
monitorado a baixo custo e em sua residência. A utilização da internet como ferramenta é de amplo benefício, 
pois promove ainda mais comodidade aos usuários. O profissional de saúde envolvido poderá acessar via Internet, 
de qualquer computador o estado de saúde de seu paciente, como por exemplo, a pressão arterial e verificar suas 
possíveis oscilações através das informações coletadas e disponibilizadas pela aplicação. Com isso, o presente 
trabalho tem como objetivo criar uma aplicação Web com o uso de uma placa Arduino,  para comunicação entre 
paciente e médico em um monitoramento Home Care, onde o paciente em sua residência é assistido remotamente 
pelo médico.

Palavras-chave: Assistência Médica Remota, Home Care, Arduino.

 

INTRODUÇÃO

Com o aumento no número de pessoas com problemas de saúde e principalmente 
cardiovasculares, houve uma superlotação nos hospitais. Pensando em diminuir estes números, 
os médicos idealizaram em manter certos pacientes em internação domiciliar, permitindo que o 
paciente fique na presença integral da família e com isso venha ter uma melhora significativa. 
Dessa forma, os médicos começam a monitorar estes pacientes em casa, porém tal proposta 
surge gerando um alto custo para a família e um enorme dispêndio de tempo por parte do 
médico. Com isso, surgiu o Home Care: Cuidados Médicos em Casa. Podemos nos perguntar o 
que é o Home Care mais objetivamente são atividades voltadas aos pacientes e seus familiares 
ou responsáveis, a serem realizadas em um ambiente extra-hospitalar, em que os pacientes 
podem ser tratados em suas casas, através de acompanhamento de profissionais da saúde. Sendo 
assim utiliza e-Health pela qual define-se tudo que relaciona medicina a internet.

Através da utilização do e-Health o custo do tratamento fica mais baixo podendo ser feito 
até mesmo domiciliarmente com o médico envolvido apenas no monitoramento do paciente, 
obtendo todas as informações necessárias para diagnóstico não precisando estar no mesmo 
ambiente físico. Como a maioria destes aparelhos não possui recursos suficientes para conexão 
com a Internet, entre em cena o uso de uma placa Arduino para que sirva de ponte de comunicação 
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e possa assim conectar os aparelhos na rede. Dessa forma, o médico se conecta ao Arduino e 
obtêm as informações do paciente capturadas pelos aparelhos de monitoração. Além disso, 
podem-se armazenar os dados coletados pelos aparelhos de monitoramento em um servidor 
para que o médico possa ter um histórico detalhado e integral das atividades do paciente. Com 
isso, o paciente estará mais confortável, pois se encontra em um ambiente próprio do seu dia a 
dia, e o médico não precisa estar sempre presente para verificar o diagnóstico e a atual situação 
de saúde do paciente.

Pensando nisso, decidiu-se fazer a conexão dos aparelhos utilizados pelo médico para 
monitoramento do paciente, com um servidor através de uma rede com acesso a internet, de onde 
o médico e a equipe médica poderão acessar os dados do paciente em tempo real ou mesmo um 
histórico com as informações coletadas, este acesso pode ser realizado por um celular, tablet ou 
mesmo outro computador. Estas informações serão enviadas a um servidor, para que se possam 
armazenar os dados dos clientes mantendo um histórico em sua base obtendo-se desta forma 
mais segurança no sistema.

fUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Home Care
Segundo Leme, Home Care traduzindo do inglês significa cuidados no lar. Nesta definição 

entende-se conforme Leme que o Home Care tem intuito de ser uma modalidade continua 
e serviços na área de saúde, cujas atividades são dedicadas aos pacientes/clientes e a seus 
familiares em um ambiente extra-hospitalar.

Desde tempos antigos, o homem busca formas de melhorar seu bem estar, garantindo uma 
melhor qualidade de vida não só para si mesmo, mas também para todos ao seu redor. Dentre 
estas formas esta a medicina, que num sentido bem amplo, serve para garantir a manutenção e 
restauração da saúde. Assim, uma das modalidades existentes na medicina é o Home Care, que 
são atividades voltadas aos pacientes e seus familiares ou responsáveis, a serem realizadas em 
um ambiente extra-hospitalar, em que os pacientes podem ser tratados em suas casas, através 
de acompanhamento de profissionais da saúde.  Sendo assim julga-se importante conhecer 
além do Home Care, o e-Health a utilização da tecnologia internet X medicina no auxílio do 
atendimento via Home Care.

E-Health
O termo e-Health têm sido usados para definir tudo o que relaciona medicina e internet. 

A emarket (agência de marketing na internet) pontua que entre os principais desafios estão à 
capacidade de os pacientes interagirem com o sistema online, transmissão de dados de instituição 
para instituição e novas possibilidades para a comunicação entre consumidores. Relatam 
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inclusive que o e-health é um campo emergente na intercessão da informática médica, saúde 
pública e negócios, se referindo aos serviços de saúde e informações gerados e transmitidos via 
internet. 

Silva et.al (2005) relata que nas últimas décadas vem crescendo no mundo um movimento 
que busca respostas para a insatisfação dos indicadores da qualidade de saúde e para os altos 
custos sociais com a atenção hospitalar. Sendo assim, pesquisas revelam que estes altos custos 
estão ligados principalmente o processo de internação.

A autora pontua que o Processo de Internação Domiciliar é bem antigo, e que requer 
muitos cuidados, porém utilizando do Home Care tal função dá, permissão aos usuários a criação 
de vínculos, a integralidade e a sistematização das ações, visando, sobretudo, a prestação de 
uma assistência de qualidade. Segundo Silva et.al (2005), na internação domiciliar as relações 
entre o usuário, a equipe, a família e todas as relações envolvidas são otimizadas pelo vínculo 
cotidiano que se estabelece sendo vistas como positivas na melhoria do usuário, reafirmando a 
importância das tecnologias leves para a qualidade de vida dos interessados. 

Zundell (1996) citado por De Cezaro et.al (2009) relata que estudos sobre a eficácia 
da Telemedicina em diversos países demonstraram que a mesma é um recurso que contribui 
significativamente para a melhoria da qualidade da assistência médica, permitindo a redução 
do tempo gasto entre o diagnóstico e a terapia e colaborando para a extensão dos serviços 
médicos especializados e de qualidade aos locais que não os apresentam. Bratton e Cody (2000) 
também citados pelos autores apontam que o objetivo primordial desta ideia seria a de evitar 
a necessidade de remoção dos pacientes para avaliações especializadas. Do ponto de vista 
médico, ela permite que os profissionais da saúde possam oferecer assistência especializada e 
atualizada, vencendo as restrições de caráter geográfico. No caso da Cardiologia tem existido 
um grande avanço com a transmissão em tempo real de exames, tais como eletrocardiogramas 
(ECGs) e ecocardiogramas, aumentado a rapidez dos diagnósticos. 

Martins e Simões (2012) explicam que telemedicina se descreve como a utilização de 
ferramentas baseadas nas tecnologias da informação e da comunicação utilizadas para apoiar 
e reforçar a prevenção, o diagnóstico e a prestação de cuidados médicos. Os autores inclusive 
relatam que com o avanço da tecnologia é, é natural que o contato entre médico e paciente possa 
ser feito à distância. Pontuam também que todas as aplicações destas tecnologias da informação 
apresentaram respostas positivas, tanto da parte dos médicos como dos pacientes.

Para Martins e Simões (2012), este contato médico remoto, pode afastar-se dos princípios 
tradicionais éticos médicos no que respeita à relação médico-paciente. Para estes autores seria 
ideal é que o paciente visualize o médico quando este realize a tele consulta ou a executa um 
procedimento diagnóstico, ou pelo menos, que a intervenção seja precedida de uma relação 
de confiança. Para Martins e Simões (2012) além dos parâmetros éticos, falta de interação 
física também coloca problemas de ordem jurídica. A ausência de normas éticas e legais bem 
definidas relativas à utilização dos recursos da telemedicina resulta em dúvidas legítimas sobre 
os níveis de qualidade que se devem considerar satisfatórios para os sistemas de tele consulta, 
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tele diagnóstico e telemonitorização.
Segundo Martins e Simões (2012), a privacidade é o direito que qualquer indivíduo tem 

de controlar quem tem acesso à informação sobre a sua saúde e em que circunstâncias. Os 
autores relatam que o sigilo é colocado em segundo plano já que muitas vezes as informações 
do paciente, assim como os sinais vitais são transmitidos pela internet ou por fax , perante 
aspectos éticos conflitantes. O sigilo das informações transmitidas e recebidas deverá ser 
mantido através de mecanismos de alta segurança. Entretanto, a revelação de informações 
sigilosas em situações de emergência não pode representar infração legal ou ética, em especial 
se visa proteger um interesse superior, como a saúde do paciente, ou então quando o sistema 
utilizado em benefício do paciente não dispuser de devida segurança, como pode ocorrer na 
telemedicina (Martins e Simões, 2012).

Martins e Simões (2012) explicam que a qualidade das consultas em telemedicina 
depende, não só da habilidade do consultor, que sobressai no cuidado pessoal, como também 
da qualidade do equipamento utilizado. A seleção do equipamento deve obedecer a critérios 
tais como: a facilidade de utilização, a qualidade de som e imagem, e o seu custo. Devem 
ser assegurados, periodicamente, testes de funcionamento e revisões de manutenção do 
equipamento. Têm sido desenvolvidas diretrizes clínicas e de padrões técnicos para reduzir 
o risco de mau funcionamento ou inaplicabilidade dos sistemas de telemedicina. O bom 
funcionamento e verificação de aplicabilidade se dão através do conhecimento do técnico que 
irá construir o software a ser utilizado. Para isto é necessário o conhecimento das diversas 
linguagens de programação e criação e tais serão mencionados a seguir. 

ARDUINO

Para McRoberts (2011) Arduino é um pequeno computador que você pode programar 
para processar entradas e saídas entre o dispositivo e os componentes externos conectados a 
ele. Ele é o que chamamos de plataforma física ou embarcada, ou seja,um sistema que pode 
interagir com seu ambiente por meio de hardware ou software. Pontua McRoberts(2011) que o 
Arduino pode enviar um conjunto de dados recebidos de alguns sensores para um site, e estes 
poderão ser exibidos em forma de um gráfico.

Esta incrível plataforma surgiu na cidade de Ivrea, Itália, no ano de 2005, e tendo como 
seu principal idealizador Máximo Banzi. A sua origem deve-se ao alto custo  das plataformas  de 
prototipagem  existentes  na  época,  e que acabavam limitando o acesso ao conhecimento de 
muitas pessoas. Ou seja, a plataforma  foi  criada  essencialmente  com  o  intuito  de  reduzir  
o  custo  das plataformas existentes naquela época a fim de se encaixarem no orçamento das 
escolas e facilitar o aprendizado de mais pessoas.

Por tratar-se de um hardware totalmente livre, todas as pessoas que possuem um mínimo 
de conhecimento em eletrônica, ou até mesmo nenhum conhecimento, desde que possua 
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vontade pode alterar o layout do seu Arduino, acrescentando ou removendo componentes, etc. 
O hardware e o software do Arduino são ambos de fonte aberta, o que significa que 
o código, os esquemas, o projeto etc. podem ser utilizados livremente por qualquer 
pessoa e com qualquer propósito. Dessa forma, há muitas placas-clone e outras placas 
com base no Arduino disponíveis para  compra,  ou  que  podem  ser  criadas  através  
de  um  diagrama. (MCROBERTS,2011,p.24). 

Através dessa possibilidade, é que existem hoje em dia no mercado inúmeras variações 
desse hardware. Podemos citar como exemplo o Severino, Arduino mini, Arduino Nano, 
Lilypad e até mesmo uma versão  brasileira, o Ubatubino entre outras. 

figura 2:  Arduino Uno (Hardware mais recente).
Fonte: MICHAEL, 2011. 

Foi pensado em uma plataforma de hardware de custo acessível para o desenvolvimento 
da conexão entre os aparelhos e o servidor web do projeto, desta forma foi sugerido a utilização 
de uma placa ARDUINO, que é uma plataforma open-hardware de baixo custo e com a 
documentação disponível para a construção da mesma.

A utilização da ARDUINO foi pensada também na sua facilidade de programação, que 
utiliza basicamente as Linguagens C e C++, e também pelo seu ambiente de programação 
gratuito e próprio. O custo de uma placa ARDUINO gira em torno de R$ 100,00, por isso essa 
plataforma é utilizada em diversas áreas, principalmente na robótica e na Web das Coisas, ou 
seja, utilizada para conectar aparelhos á web. A ARDUINO pode ser utilizada para sentir o 
ambiente, através de sensores conectados a placa, então desta forma a ARDUINO permite que 
se construa a placa de acordo com sua necessidade.

Com base nas definições de ARDUINO surgiram varias adaptações, algumas com bons 
processadores e consumo de baixa voltagem, sendo que possuem portas de expansão tanto 
analógicas quanto digitais. No projeto utilizaremos uma placa ARDUINO compatível com 
USB, utilizada na maioria das conexões entre aparelhos e computadores.

Primeiramente a ideia é fazer a comunicação de um monitor de batimentos cardíacos com 
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um computador através da ARDUINO, sendo feita essa conexão, será desenvolvido uma forma 
de que o profissional de saúde possa verificar os batimentos do paciente através do computador 
de seu consultório, de um celular com acesso a internet, não importando o lugar em que o 
profissional esteja. Além da medição de tempo em tempo, também planeja-se desenvolver um 
método para que o profissional possa verificar os batimentos cardíacos quando ele quiser.

TECNOLOGIAS

HTML

 Para Freeman e Freeman (2008) HTML (HiperTextMarkup Language) quer dizer 
linguagem de criação de HiperTexto oferecendo uma maneira de criar seu texto com tags 
comunicando ao browser como este está estruturado. A tag neste caso é utilizada para dizer 
ao browser exatamente de que documento se trata. Os autores pontuam que é responsabilidade 
do HTML dizer ao browser tudo o que ele precisa saber para exibir a página web. Além disso, 
Freeman e Freeman (2008) explicam que para criar um arquivo HTML é necessário de um texto 
simples e puro.

Segundo Ramalho (1997), HTML é uma linguagem especializada dedicada à exibição 
e acesso de páginas web. Trata-se de uma linguagem de texto comum e códigos conhecidos 
como tais, os quais são os próprios comandos da linguagem. Ramalho (1997) pontua inclusive 
os principais elementos da linguagem HTML sendo eles: títulos, textos, parágrafos, imagens e 
links; estes elementos são responsáveis pela chamada de outras paginas para tela.

PHP

Welling e Thomson (2003) relatam que PHP é uma linguagem de criação de scripts 
projetada para Web. O código PHP pode ser utilizado em paginas com HTML, embutindo 
dentro dela o código. Os autores pontuam que PHP (Personal Home Page) foi alterado e significa 
PHP Hipertext Preprocessor. Importante ressaltar que o PHP é uma linguagem versátil sendo 
disponível para diversas versões de plataformas.

Para Niederauer (2011) o que difere PHP das outras linguagens é a capacidade de interagir 
com as outras linguagens. Outro ponto a ser relatado é que o PHP é executado no servidor e 
suas linhas de programação PHP não podem ser vistas por ninguém, já que elas são executadas 
no próprio servidor, e o que retorna é apenas o resultado do código executado. Trata-se de uma 
linguagem cuja conexão com banco de dados se dá com diversas linguagens de programação. 
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Java script

Ramalho (2000) pontua que a utilização de apenas a linguagem HTML não possibilita 
a criação de animações e efeitos especiais criando uma página interativa. Desta forma surge a 
parceria entre HTML e Java Script. O autor pontua inclusive que é muito importante compreender 
que as linguagens Java e Java Script não devem ser confundidas. Subentendendo que Java é 
uma linguagem de aplicação independente especializada na criação de pequenos programas 
distribuídos na internet, já Java Script é uma linguagem que se aloja dentro de um programa 
HTML. Seu nome inicial foi Live Script, e em virtude de marketing passou a se chamar de Java 
Script.

Ramalho também relata que Java Script trata-se de uma linguagem sempre traduzida para 
uma linguagem em que o computador entenda na hora em que for executado. Esta é baseada 
em objetos criados ou pré-definidos. Nesta linguagem além das variáveis que armazenam 
informações sobre objetos é permitida também a criação de variáveis de memória temporárias 
tendo possibilidade de armazenar datas, valor e texto. Após o conhecimento breve de tais 
linguagens é necessário compreender que o uso do CSS seria muito importante por deixar ao 
programador o código mais estruturado e dando mais interatividade à página.

CSS

Segundo Gomes, a história de CSS inicia exatamente após a verificação da linguagem 
HTML como confusa, com um código que queria dizer muito mais do que apenas conteúdo. CSS 
(Cascading Style Sheets) é uma linguagem criada no intuito de atender diversas necessidades 
para criação de páginas estruturadas e de melhores aparência e com isso foram criadas as tags e 
atributos de estilo para HTML. Gomes relata que o CSS é o responsável pelo aspecto da pagina, 
do layout, mas principalmente surgiu com intuito de garantir acessibilidade para maquinas e 
pessoas. O autor pontua que CSS não é uma linguagem de programação e nem de marcação.

SQL

Para Silva (2001) SQL (Structured Query Language/linguagem de consultas estruturadas) 
é a principal linguagem de manipulação de banco de dados relacionais. Entende-se por uma 
linguagem de fácil manuseio, porém uma ótima ferramenta e tal representa um padrão mundial 
de manipulação de banco de dados.

Plew e Stephens (2000) SQL constitui-se em uma linguagem padrão utilizada para 
comunicar-se com um banco de dados. Welling e Thomson (2003) explicam que SQL é uma 
linguagem utilizada para armazenar e recuperar dados para e partir de um banco de dados. 
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Importante compreender que SQL trata-se de uma linguagem no qual o principal recurso é 
manipulação de banco de dados, portanto entende-se necessário conhecer o que significa banco 
de dados no caso das linguagens.

Banco de Dados

Segundo Silva (2001) banco de dados é um conjunto de informações manipuláveis de 
uma mesma natureza inseridas no mesmo local tendo um padrão de armazenamento. Em nosso 
meio estamos sempre envolvidos com banco de dados mesmo não tendo conhecimento disso, 
como por exemplo, escrever numa agende telefônica estamos inserindo um item do banco de 
dados e riscando algum item especifico estamos fazendo uma exclusão de um banco de dados. 

Existem diversas ferramentas utilizadas como gerenciadores de banco de dados, trataremos 
aqui da linguagem de programação SQL. Silva pontua que o elemento principal de um banco de 
dados é a entidade na prática conhecida como tabela. A tabela se constitui de colunas e linhas 
onde se devem definir campos para inclusão de um registro.

 
DESENVOLVIMENTO

Para a construção da aplicação web foi estabelecido uma estrutura com intuito de 
direcionar o trabalho com o uso de uma placa de Arduino, esta estrutura pode ser observada na 
tabela 01, tendo-a como importante para que os objetivos possam ser alcançados através de uma 
prévia organização do desenvolvedor do mesmo.

Tabela 01: Descritivo da estrutura da Aplicação web.
Descritivo/Estrutura da Aplicação Web

Tela Inicial Login com Senha do Médico e Paciente;
Topo da aplicação Web Logo do Protótipo;

Menu Dados Pessoais, Agenda, Dados Pacientes e Cadastro 
Novo Paciente;

Dados do Paciente Buscar Paciente, Dados Pessoais, Dados do Corpo, 
Gerar Relatórios, Exportar Relatórios e Ficha 
Completa;

Corpo Imagem do Paciente com Gráfico Média Batimentos 
Cardíacos;

Fonte: Dados coletados pelo autor.

Após descrição dos itens da tabela 01, entende-se necessário demonstrar o esboço do 
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sistema utilizando da estrutura da Aplicação web. Abaixo na figura 01 segue a tela de consulta 
dos dados do protótipo do sistema descrito. 

figura 01- Tela de consulta aos dados do protótipo do sistema. 

Fonte: Acervo do autor.

IDE DE DESENVOLVIMENTO ARDUINO 

Para aquelas pessoas que não são familiarizadas com questões que envolvem linguagens 
de programação, bem como suas respectivas formas de compilação foi criada uma IDE de 
desenvolvimento para o Arduino. Esse IDE visa facilitar a vida de muitos entusiastas que não 
conseguiriam utilizar de forma adequada tudo que o Arduino pode oferecer. 

Esse IDE é uma aplicação multiplataforma escrita em Java, portanto roda em qualquer 
ambiente operacional. Seus projetos normalmente são desenvolvidos com a linguagem de 
programação C/C++, embora muitas pessoas utilizem o próprio Java, ou até mesmo o Python para 
criar as rotinas que o Arduino deverá executar. Caso queira utilizar uma linguagem que não seja 
o C/C++, será necessário utilizar outras ferramentas de terceiros. 

O IDE do Arduino é bem simples, como mostra a figura 2, e a pessoa aprenderá como utiliza-
lo com rapidez e facilidade à medida que avança nos projetos. Conforme o individuo se torna mais 
proficiente no uso do Arduino e na programação em C (a linguagem de programação utilizada 
para criar código no Arduino é um dialeto da linguagem C), poderá acabar considerando o IDE 
do Arduino como sendo básico demais. (MCROBERTS,2011,p.38). 
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figura 3: Tela inicial da IDE de desenvolvimento do ARDUINO
Fonte:  Acervo do Autor (2012).

MONTAGEM DA PLACA COM SHIELD PARA ARDUINO

Foi montada uma placa, conforme a mostra João Alexandre Silveira, como protótipo 
que se encaixa como um shield no Arduino. Essa placa é uma variação de um pletismógrafo, 
aparelho médico-hospitalar. Nosso protótipo funciona de forma com a fonte de luz e o sensor 
em um mesmo plano, diferente do utilizado em hospitais, que o sensor fica em um lado e a fonte 
de luz no outro lado do dedo, ou lóbulo da orelha. O protótipo mostrado na figura 3, deve medir 
as pulsações do dedo, e para isso utiliza-se um sensor LDR comum e uma resistência de 1 ohm 
sem incidência de luz e uma resistência de 400 ohms onde incide a luz natural direta.

Como fonte de luz usamos um LED comum de 3mm. Desta forma quem estiver experimentando 
o protótipo deve posicionar seu dedo sobre o sensor com a dobra do dedo sobre o LED, este emite a luz 
que atravessa a pele que refletirá no osso bem acima do sensor onde temos um grupo de artérias, neste 
grupo o volume do sangue pulsa em sintonia com o coração, essa sintonia é que modulará a resistência 
do sensor.
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figura 4: Shield para ARDUINO com o Sensor
fonte: Acervo do Autor

Neste protótipo temos um resistor R1 que limita a corrente através do LED1 em cerca de 
20 mA. O LDR e o resistor R2 formam um circuito que divide a tensão cuja saída  pulsante será 
a função da resistência do LDR que é função da luz que será refletida pelo dedo de quem estiver 
experimentando o protótipo.

Os pulsos captados são de baixa frequência, e seguem para um filtro passa-altas formados 
pelos componentes C1 e R3 e são amplificados pelo primeiro opAmp do LM-358N na configuração 
não-inversor com ganho de 120. Os componentes C2 e R5 formam um filtro passa-baixas 
centrado em 1.5 Hz, essa frequência corresponde a 90 pulsos por minuto, considerado metade 
da frequência máxima do coração humano. Utilizamos também um potenciômetro P1, que é a 
resistência de carga do primeiro amplificador, este por sua vez controla a entrado do segundo 
opAmp, também não-inversor, com ganho de 560. É neste ponto em que o sinal modulado com 
os batimentos do coração de quem estiver experimentando, pode ser entregue para tratamento 
do Arduino no pino2. O LED2 foi programado para piscar conforme os batimentos cardíacos 
do utilizador.

Primeiramente montamos a placa com o sensor e a fonte de luz, que ficará dentro de uma 
caixa para que não haja interferência de luz externa, como mostra a figura 4, a seguir.
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figura 5: Sensor para captura de batimentos cardíacos.
Fonte: Acervo do Autor

Deixamos uma distancia de cerca de 1,0 cm entre os centros do LED e do LDR. Da caixa 
montada com o sensor saem três fios: o de +5 volts, o de saída do divisor de tensão e o terra. 
Onde o fio de saída do divisor vão para o capacitor C1 na entrada do primeiro amplificador pelo 
borne B1, conforme no esquema na Figura 5 abaixo.

figura 6: Circuito do monitor cardíaco utilizado no protótipo
fonte: Joao Alexandre da Silveira

Para a montagem das placas necessárias ao protótipo utilizamos os seguintes componentes 
relacionados na Tabela 1 abaixo: 

Tabela 1: Lista de Componentes.
R1 e R10 Resistor 270 ohms x 1/8W 
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R2 Resistor 39K ohms x 1/8W
R3 e R6 Resistor 68K ohms x 1/8W 
R4 Resistor 8K2 ohms x 1/8W
R5 Resistor 1M ohms x 1/8W 
R7 Resistor 560K ohms x 1/8W
R8 Resistor 1K ohms x 1/8W 
R9 Resistor 1K8 ohms x 1/8W
P1 Potenciometro 10K linear
LED1 e LED2 Led vermelho 3 mm
LDR LDR 
S1 Chave miniatura 1/0
C1 e C3 Capacitor 1uF x 25V
C2 e C4 Capacitor 100nF
CI1 LM-358N dual opamp
Outros Placa CI perfuração padrão
 Borne 3 pinos parafuso

fonte: João Alexandre da Silveira

 

SOfTWARE

Para vermos os batimentos cardíacos foi carregado o código abaixo no Arduino, este 
código configura o pino digital 3 como saída para p LED2 no circuito e o pino digital 2 como 
entrada de interrupção para a função attachInterrupt(), que chama a função pulse() sempre que 
uma interrupção externa ocorrer. Essa função, attachInterrupt() requer 3 parametros, a indicação 
do pino, a função a ser chamada e o modo.

int pinLed = 3;      
volatile int state = 0;      
 
void setup(){ 
pinMode(pinLed, OUTPUT);          
attachInterrupt(0, pulse, CHANGE);   
} 
void loop(){ 
digitalWrite(pinLed, state);       
} 
void pulse(){ 
state = !state;             
}

O primeiro parametro sempre será o pino, onde informamos 0 para o pino 2 e 1 para o 
pino 3, o segundo parametro é a função que será executada quando a interrupção ocorrer e o 
terceiro parâmetro define o momento em relação ao sinal no pino digital especificado em que 
a interrupção ocorrerá, para isso existem quatro modos: CHANGE, que ocorre na mudança 
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do nivel, LOW quando o pino for baixo, RISING, quando o pino mudar de baixo para alto, ou 
FALLING, quando o pino mudar de alto para baixo.

Neste código sempre que o nível lógico do pino digital 2 mudar a função pulse() será 
chamada e somente irá complementar a variável state, esta por sua vez muda de acordo com os 
batimentos do coração de quem estiver testando, e fazer o LED2 acender ou apagar conforme 
seu estado na função digitalWrite().

Para realizar o teste do circuito, basta apoiar o dedo sobre o sensor e girar o potenciômetro 
para o mínimo até que o LED no pino 3 apague, depois giramos o potenciômetro aumentando 
o ganho até o LED começar a piscar conforme os batimentos cardíacos, após alguns testes 
podemos achar o ponto ideal para ver o LED piscar regularmente.

Acrescentamos uma linha ao código para inicializar a porta serial em 9600 bps e os 
comando IF que verificam a variável state e se esta for verdadeira mostrará o caracter 95 da 
tabela ASCII e se for falsa mostrará na tela o caracter 45 com uma pausa de 10ms entre as 
transmissões para não sobrecarregar a porta serial. Deixando o código a ser carregado no 
Arduino conforme descrito abaixo.

int pinLed = 3;        
volatile int state = 0;     
 
void setup(){ 
pinMode(pinLed, OUTPUT);        
attachInterrupt(0, pulse, CHANGE);  
Serial.begin(9600); 
} 
void loop(){ 
digitalWrite(pinLed, state);        
if(!state) Serial.write(45); 
delay(10); 
if(state)Serial.write(95); 
delay(10); 
} 
void pulse(){ 
state = !state;                     
}

 
ANÁLISE DE REQUISITOS 

Requisitos funcionais

Os requisitos funcionais são aqueles que especificam as ações que o sistema deve executar, 
sem levar em consideração as tecnologias ou restrições físicas. Os requisitos foram elaborados 
a partir de informações levantadas para a construção do sistema. Cada requisito funcional está 
representado na tabela 02.
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Tabela 02 - Requisitos funcionais

Fonte: Acervo do autor.

Requisitos Não funcionais

Requisitos não funcionais são os que descrevem apenas atributos do sistema ou atributos 
do ambiente do sistema, geralmente não representam alguma ação no sistema, mas em alguns 
casos podem ser representados em casos de uso. Os requisitos foram criados a partir de 
informações coletadas para a criação do sistema. Vejamos na tabela 03 a listagem de requisitos 
não funcionais do sistema

Tabela 03 - Requisitos Não funcionais.

Fonte: Acervo do autor. 
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Diagramas de Caso de Uso

Para mostrar os casos de uso de forma mais intuitiva, a UML fornece metodologia para 
elaboração de diagramas de casos de uso.  Segundo Booch (2005) citado por Dias (2008): “Um 
caso de uso é uma descrição de um conjunto de sequências de ações, inclusive variantes, que 
um sistema executa para produzir um resultado de valor observável por um ator”. 

Estes diagramas de casos de uso são diagramas elaborados com o intuito de tornar possível 
a visualização do sistema de forma dinâmica, mostrando o comportamento do mesmo em relação 
aos atores. Onde um ator representa um conjunto de papéis que interagem com o sistema e este 
ator pode ser tanto uma pessoa quanto um hardware ou outro software. O diagrama foi criado a 
partir das informações levantadas na análise, como podemos ver na representação da figura 02.

figura 02 - Diagrama de casos de uso.
Fonte: Acervo do autor.

Diagrama de Entidade Relacionamento

No diagrama de entidade relacionamento (DER), entra os conceitos de modelagem de 
dados, que pode ser definido como um método que busca especificar e organizar os dados em 
estruturas bem definidas. Onde se é estabelecido às regras de dependências entre eles.

Ele é geralmente utilizado para representar classes de entidades, seus relacionamentos 
e também atributos. No DER que segue abaixo, as classes de entidades serão representadas 
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por retângulos, o relacionamento será representado por linhas que os interligam e por fim os 
atributos são as informações contidas dentro de cada Tabela/Entidade. As informações no 
DER foram ciadas a partir dos requisitos, caso de uso e informações levantadas na análise para 
criação do sistema. Na figura 03 está representado o diagrama de entidade de relacionamento.

figura 03- Diagrama de Entidade de Relacionamento.
fonte: Acervo do autor.

CONSIDERAÇÕES fINAIS

 O Home Care juntamente com e-Health é uma inovação cuja sua implantação via software 
trazem um ótimo benefício ao paciente, familiares e equipe médica por se tratar de assistência 
médica remota, ou seja, a oportunidade de médicos ou equipe médica monitorar seus pacientes 
via Home Care (cuidados médicos em casa). Com o auxilio de um software desenvolvido 
prioritariamente para facilitar o trabalho dos médicos, baratear o custo do tratamento domiciliar 
e também dar a oportunidade ao paciente de estar em seu domicilio recebendo os cuidados 
médicos necessários.  

 Para a construção deste software necessitou-se conhecer as diversas linguagens de 
programação e criação, entendendo-as como ferramentas para criação do software e realização 
efetiva da Assistência Médica Remota.

 Os objetivos foram alcançados. Desenvolveu-se o shield para coleta de batimentos 
cardíacos e este foi acoplado ao Arduino onde pôde-se extrair as informações para inclusão na 
base de dados. Da mesma forma, desenvolveu-se a aplicação web, podendo o médico acessar 
as informações coletadas através da Internet.   
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Além disso, é muito importante frisar que a busca de referencial teórico possibilitou um 
maior entendimento do tema e deixa como desafio a continuação de um projeto que pode ser 
aprimorado melhorando o uso das tecnologias para o atendimento remoto de pacientes.
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APLICAÇÃO DA CAMADA DE MODELO DO PADRÃO MVC EM 
CONJUNTO COM O PADRÃO JPA E O fRAMEWORK HIBERNATE PARA O 

DESENVOLVIMENTO DE UM PROTÓTIPO DE AMBIENTE VIRTUAL PARA A 
UNIDAVI.1

David Renato Dumke2

Marcondes Maçaneiro3

RESUMO
Este artigo oferece uma pesquisa foi feita em diversas bibliografias e páginas da web especializadas. Definimos 
que a linguagem de programação a ser utilizada seria Java, em razão da utilização da JPA e do Hibernate, a partir 
disto buscou-se então compreender os conceitos de Java, Análise e Programação Orientada a Objetos, banco 
de dados e ORM4 (do inglês Object-relational Mapping), assim como um estudo mais detalhado sobre 
JPA5 (do inglês Java Persistence API) e Hibernate, estudo este que em conjunto com o desenvolvimento de uma 
estrutura de classes é parte central do artigo. Foi estudado também a utilização de Annotations, afim de facilitar o 
desenvolvimento das classes do projeto. Em seguida a pesquisa focou no desenvolvimento das classes Hibernate 
propriamente ditas, utilizando a IDE Eclipse e seguindo o modelo MVC6 (do inglês Model, View e Controller), 
classes estas que são utilizadas para a persistência dos dados do projeto. O estudo e desenvolvimento deste artigo 
tornou possível o uso da estrutura do Design Pattern Model para construção de novas classes Service e Controller 
(da camada de Controle) que em conjunto com a framework PrimeFaces pode resultar numa aplicação completa.

Palavras-chave: Java; ORM; JPA; Hibernate; Design Patterns; MVC�

INTRODUÇÃO

A UNIDAVI, localizada no Alto Vale do Itajaí, interior de Santa Catarina, vem atualmente 
investindo em novas tecnologias. 

O ambiente virtual, criado para aproximar os alunos aos professores e para fornecer 
ferramentas de comunicação e informação é uma das tecnologias mais utilizadas pelos alunos. 
Para que esta tecnologia possa de fato suportar a grande demanda de consultas e a grande 
possibilidade de problemas que eventualmente possam ocorrer, se faz necessário o uso de 
hardwares e softwares condizentes com a necessidade da qualidade do serviço.

1  Artigo Científico apresentado no curso de Bacharelado de Sistemas de Informação do Centro Universitário para 
o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí;
2  Acadêmico do curso de Sistemas de Informação (UNIDAVI);
3 Professor orientador do projeto, Mestrando em Computação Aplicada (UNIVALI), Pós-graduado em 
Desenvolvimento WEB (UNIDAVI), pós-graduado em Implantação de Software Livre (UNISUL), Bacharel em 
Sistemas de Informação (UNIDAVI).
4  Técnica de desenvolvimento utilizada para facilitar a utilização da programação orientada a objetos com a 
utilização de um banco de dados relacional.
5 API  padrão do Java para persistência.
6 Modelo de desenvolvimento de Software, que isola a lógica da interface do usuário.
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Nos dias de hoje, o maior problema enfrentado pelos desenvolvedores de software, está 
relacionado com a qualidade da solução oferecida. O custo operacional gerado com os testes 
de software pode alavancar em uma extensão do prazo final dado para o projeto, resultando em 
desapontamento e perda de credibilidade. 

Uma das soluções para um desenvolvimento rápido na camada de persistência de dados 
é utilizar a API7 JPA em conjunto com o Framework Hibernate, que possibilita diversas 
funcionalidades, por exemplo, com um simples método save os dados referentes ao objeto 
são transformados em instruções SQL (do inglês Structured Query Language) e persistidos 
no Banco de Dados relacional, e a melhor parte é, sem se preocupar com o SGBD (Sistema 
Gerenciador de Banco de Dados) de destino, pois a tecnologia consegue gerar instruções SQL 
para o Banco de Dados específico configurado na aplicação. 

JUSTIfICATIVA

A atual Sala Virtual da UNIDAVI é amplamente utilizada por vários alunos e professores 
da instituição. Em decorrência deste fator é crucial que um ambiente virtual como este seja 
seguro, estável e de fácil manutenção, uma vez que ele não pode ficar parado.

A UNIDAVI desempenha papel importante no desenvolvimento da educação no Alto 
Vale do Itajaí e por esta razão precisa estar preparada para crescer. Como consequência, seu 
ambiente de ensino virtual também.

Atualmente o sistema que se utiliza não permite tal escalabilidade, além de contar com 
falhas de usabilidade. Um dos grandes problemas é justamente o gerenciamento estre as várias 
partes que compõem o sistema. A parte de layout fica atrelada a muitas outras camadas, por 
exemplo, o que dificulta a manutenção e faz com que grandes esforços sejam feitos para resolver 
pequenos problemas.

 O sistema atual tem dificuldades para receber novas rotinas e muito tempo é desperdiçado 
entre alterar base de dados, código fonte de linguagem de programação e recriar layouts.

Infelizmente reparar estes erros na atual estrutura significa um empenho muito grande, 
e que de fato não resolveria por completo todos os problemas. Faz-se necessário então que um 
novo ambiente virtual seja desenvolvido.

O projeto precisa ser desde o início planejado de forma que a aplicação possa ser 
escalável e de fácil manutenção.

7  Interface de Programação de Aplicativos - é um conjunto de padrões e instruções para acessar um determinado 
aplicativo.
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OBJETIVOS

Objetivos Gerais

Aplicar alguns padrões de projeto existentes, em especial a camada de modelo do padrão 
MVC para estruturação de um protótipo do novo ambiente virtual da UNIDAVI.

Objetivos Específicos

Integrar o framework Hibernate para o desenvolvimento da camada de modelo do 
protótipo.

Estudar e integrar o padrão JPA para o desenvolvimento do protótipo alinhado aos padrões 
de projetos e tecnologias disponíveis no Java EE.

Aplicar o desenvolvimento do protótipo apoiando-se na estrutura de projeto MAVEN, 
para facilitar o processo de integração do desenvolvimento com as demais camadas.

fUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Java

É uma linguagem de programação que possui características específicas que a diferencia 
totalmente das outras linguagens. É completa e adequada para desenvolvimento de aplicações 
baseadas na rede Internet, redes fechadas ou ainda programas convencionais.

É amplamente difundida no mundo, e foi criada por um grupo chamado Green Project, 
que tinham uma visão mais interativa, e como na época não havia recursos tecnológicos para 
isso, desenvolveram essa linguagem de programação. 

Nos dias de hoje é difícil encontrar algum dispositivo como celulares, smartphones, 
palmtops, computadores, que não esteja rodando com o Java.

Java EE

Plataforma de programação para servidores utilizando a linguagem de programação 
Java. É uma tecnologia que permite projetar, desenvolver e implantar aplicações baseadas 
em componentes. Oferece um modelo multicamada distribuído, executando em um servidor 
de aplicações. Com ele você pode reutilizar componentes, transferir dados feitos em XML, e 



64 Revista Caminhos, On-line, “Dossiê Tecnologia”, Rio do Sul, ano 4 (n. 8), p.61-79, out./dez. 2013

também criar modelos de segurança unificados.
Algumas de suas vantagens:

•  Estabelece padrões para as áreas da empresa que necessitam de computação.
•  Portabilidade e escalabilidade.
•  Um desenvolvimento mais rápido e eficiente.
•  Diminui o tempo necessário para o lançamento do produto no mercado.

É uma plataforma amplamente utilizada para o desenvolvimento de aplicações 
corporativas, pois utiliza bibliotecas para acesso a banco de dados, para desenvolvimento de 
aplicações WEB com conteúdo dinâmico, dentre outros.

Banco de Dados

É um local para armazenamento de informações, das quais as mesmas podem ser 
consultadas, alteradas ou excluídas conforme requisitadas. Segundo Date (2002, p. 04), um 
banco de dados pode ser considerado um sistema de computador que tem a função de armazenar 
as informações e permitir que estas sejam consultadas quando necessário.

Esses dados são persistentes porque eles não podem ser removidos sem ser por forma de 
comandos. As vantagens de sua utilização são muitas, desde uma maior organização dos dados, 
até uma agilidade muito maior e incomparável com a agilidade do ser humano.

Postgresql

É um sistema gerenciador de banco de dados (SGBD) de código aberto e multiplataforma, 
o que significa que pode ser utilizado em diversos tipos de sistemas operacionais. Ele também 
é compatível com várias linguagens de programação e exige baixo processamento do servidor. 
Segundo Neto (2003, p. 73), o PostgreSQL foi projetado para ser uma ferramenta de SGBDR 
simples de administrar, robusta e capaz de atender a uma grande gama de transações simultâneas, 
além de ser multiplataforma. 

Ou seja, seu uso é recomendado para aplicações que envolvam um grande número de 
dados, já que trata o resultado das operações dos mesmos de uma maneira mais satisfatória em 
relação a outros SGDB.

JPA
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O Java Persistence API, mais conhecido como JPA é a especificação padrão para o 
gerenciamento e mapeamento objeto relacional o ORM (do inglês Object Relational Mapping). 
JPA é a sigla para Java Persistence API, ou seja, uma especificação de persistência para Java. 

O JPA nada mais é do que um conjunto de especificações (muitos textos, normas e interfaces 
do Java) de como uma implementação deve se comportar. Existem diversas implementações no 
mercado que seguem as especificações do JPA. Nós iremos utilizar o Hibernate.

O JPA dentro do Java tem uma definição para realizar o mapeamento que se chama POJO 
(do inglês Plain Old Java Objects), estes POJOs são conhecidos como Entities. A API JPA 
permite persistir objetos em banco de dados relacionais, permite debug e auditoria das operações 
entre a aplicação e o banco de dados e também permite consultas complexas.

A JPA trabalha com objetos diretamente e converte as suas instruções para SQL através 
da JDBC, de modo a executar no banco de dados. Segundo Keith (2008, p. 14), talvez o aspecto 
mais importante da Java Persistence API seja o fato de os objetos serem do tipo POJO, o que 
significa que não há nada de especial sobre os objetos que se tornam persistentes. 

Assim sendo, com apenas uma linha de código pode-se tornar qualquer objeto de aplicação 
persistente. Esses objetos persistentes são chamados de entidades, que nada mais são do que 
um objeto simples que representa dados do banco. Elas podem ser abstratas ou herdar de outras 
classes. 

A proposta do JPA é que seja possível trabalhar diretamente com as classes e não ter 
que utilizar as consultas nativas de cada banco de dados; o JPA irá fazer esse trabalho pelo 
desenvolvedor.

figura 1: funcionamento da JPA.
Fonte: BELLIA, 2007.

Design Pattern

Padrão de Projeto de Software, também conhecido pelo termo em inglês Design Pattern, 
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é uma técnica de modelagem de classes e objetos com a finalidade de resolver problemas 
recorrentes no desenvolvimento de software.

Segundo Gamma et al. (1998) Christopher Alexander8 definiu que cada padrão descreve 
um problema que ocorre durante algumas vezes em um ambiente. Essas ocorrências podem 
descrever o padrão para a solução de um determinado problema. Mas o problema pode ser 
solucionado de formas diferentes milhares de vezes. Segundo os autores, apesar de Alexander 
estar falando sobre padrões de construções e cidades, o que ele diz é verdade e pode ser utilizado 
na definição de padrões de projetos de Software.

Define as interações e relações entre as classes ou objetos, ou seja, organiza essas classes 
e objetos diante de determinada situação.

MVC 

Model, View e Controller (MVC), é um padrão de adotado na plataforma Java EE. Foi 
originalmente desenvolvida para mapear as tarefas tradicionais de entrada, processamento e 
saída para o modelo de interação com o usuário.

O MVC é dividido em três camadas distintas. A primeira (View) é responsável por tudo 
o que o usuário final visualiza, é toda a interface e informação, independente da origem. A 
segunda camada (Controller) é responsável por controlar todo o fluxo de informação que passa 
pelo sistema. E por fim, a terceira camada (Model) é a lógica da aplicação representada através 
de entidades e classes. Utilizada para manipular informações de forma mais detalhada. A figura 
2 resume o funcionamento e a relação entre as três camadas.

8 Christopher Alexander é um arquiteto, matemático e urbanista da Áustria. É professor da Universidade da 
Califórnia em Berkeley. Foi um dos críticos da arquitetura moderna apontando a desagregação social causada por 
ela. Seus estudos contribuíram para a utilização de padrões geométricos e matemáticos no urbanismo e arquitetura.
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figura 2: representação do modelo MVC.
Fonte: ZEMEL, 2009.

O usuário através do Visualizador solicita a informação desejada a Controladora, que 
por sua vez define como vai ser o comportamento da aplicação, mapeia as ações, solicita o que 
necessita ao Modelo. O Modelo faz a consulta ao banco de dados, expõe as funcionalidades da 
aplicação e também faz o encapsulamento.

O processo continua com o Modelo retornando o resultado da consulta para a Controladora, 
que por sua vez trata esse resultado aplicando comportamentos e ações, e repassando essa 
informação para o Visualizador, que renderiza as informações para o usuário novamente.

Classes Model 

A camada Model (modelo) possui a representação das informações do programa. Esta 
camada implementa classes para representar as entidades envolvidas no programa. Estas classes 
também armazenam todas as ações que eventualmente um usuário necessite realizar sobre estas 
entidades. 

Ao criarmos as classes do pacote (do inglês package) model nós estamos definindo as 
entidades de nossa aplicação, basicamente são as nossas tabelas a serem persistidas.
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Classes Dao

As classes de acesso a dados (do inglês Data Access Object - DAO) é um padrão para 
persistência de dados que permite separar regras de negócio das regras de acesso a banco de 
dados. Numa aplicação que utilize a arquitetura MVC, todas as funcionalidades de bancos de 
dados, tais como obter as conexões, mapear objetos Java para tipos de dados SQL ou executar 
comandos SQL, devem ser feitas por classes de DAO. 

HIBERNATE

Para utilizar JPA, deve-se escolher um provedor JPA, ou seja, uma implementação da 
API. Neste projeto utilizaremos o provedor Hibernate. Hemrajani explica que a framework 
Hibernate é de código fonte aberto, estável, maduro, bem documentado e fácil de aprender, 
razões para sua alta popularidade.

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

O desenvolvimento do projeto ocorreu com a utilização do Ambiente Integrado de 
Desenvolvimento - IDE (do inglês Integraded Development Envirroment) Eclipse, versão 
“Indigo”.

O Projeto denominado de “SalaVirtualWEB” está configurado para utilizar as bibliotecas 
do Hibernate. O diretório “lib” contém as bibliotecas necessárias para o correto funcionamento 
do framework Hibernate. 

O diretório “src” é composto por Pacotes (do inglês packages) que geralmente separam 
os códigos fontes Java por uma determinada categoria ou similaridade deixando o projeto 
como um todo mais organizado, como é o caso do pacote “model”, onde ficam todas as classes 
do mapeamento relacional. Já no pacote “dao” ficam as classes que iniciam a sessão com o 
Hibernate e realizam operações SQL como inserir, atualizar, remover e buscar uma listagem 
completa dos registros já persistidos. A Figura 3 ilustra a estrutura do projeto maven.
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figura 3: Estrutura do Projeto no IDE.
Fonte: próprio autor.

O arquivo persistence�xml (ver Figura 4) é o arquivo responsável por diversas 
configurações do sistema. Nele é possível definir configurações específicas da aplicação e do 
banco de dados, como também passar configurações específicas de cada implementação do 
JPA. O arquivo persistence�xml deve estar localizado na pasta META-INF no mesmo diretório 
das classes. A Figura 4 mostra o arquivo persistence�xml, existente no projeto.
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figura 4: Arquivo persistence.xml.
Fonte: próprio autor.

JPAGeneric

No desenvolvimento das classes dao, é relevante pensar que muitos métodos não precisam 
ser reescritos em todas as classes, e para resolver este problema é criada a classe JPAGeneric, 
que implementa métodos como insert, delete e update.

Esta classe é herdada por todas as outras classes daos através de herança. A Figura 5 
mostra um trecho da classe JPAGeneric.
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figura 5: JPAGeneric.
Fonte: próprio autor.

DESENVOLVIMENTO NA CAMADA MODELO

Diagrama das classes do Modelo
A Figura 6 mostra um trecho do diagrama das classes do projeto. É possível visualizar as 

classes Pessoa, Endereço e Cidade.
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figura 6: Diagrama de Classes.
Fonte: próprio autor.

Mapeamento Relacional entre Objetos

O Hibernate assim como outras ferramentas de mapeamento relacional requer que 
metadados manipulem a transformação de dados de uma representação para outra. As 
anotações do Hibernate oferecem esse tipo de relação baseada nos metadados de mapeamento. 
As especificações do JPA reconheceram a simplicidade e o sucesso da transparência no 
mapeamento de objetos relacionais através das Anotações que surgiram com o Hibernate, até 
então JPA necessitava de arquivos XML para configurar o mapeamento relacional entre os 
objetos deixando a aplicação certas vezes confusa e complicada. Usando Anotações, o JPA 
padronizava o mecanismo de mapeamento para outras Frameworks de persistência do mercado, 
por exemplo, o EclipseLink e o Toplink.

Para que uma classe java seja persistente o requisito principal é que ela contenha as 
anotações @Entity e @Id. A anotação @Entity indica para o Hibernate que a classe deve ser 
uma entidade e que suas propriedades serão persistentes. A anotação @Id indica que uma 
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propriedade mapeia a chave primária da tabela no banco de dados relacional. 
Para cada propriedade declarada na classe deve-se implementar os métodos getters e os 

métodos setters para atribuir e recupera os valores de um objeto. Criando assim a estrutura ideal 
de classes EJB (do inglês - Enterprise Java Beans). Recomenda-se também sobrescrever os 
métodos hashcode e equals utilizados pela arquitetura JPA para identificar as igualdades entre 
instâncias de objetos em memória.

Hibernate Anotations Utilizadas

Na Tabela 1 é possível observar todas as Annotations utilizadas na camada de modelo do 
projeto.

Tabela 1: Annotations.
@Entity Especifica que a classe será uma entidade mapeada. Para que uma entidade 

seja persistente essa anotação precisa ser utilizada.
@Table Especifica que a classe representa uma tabela no banco. O Hibernate en-

tende que se você não der um nome para a tabela que será criada no banco 
de dados, o nome da tabela será o mesmo que o nome da classe. Com essa 
Anotação é possível setar um nome para a tabela utilizando a propriedade 
name

@NamedQuery Esta anotação define uma consulta. A fim de fazer várias consultas na en-
tidade de classe é necessário envolvê-las em outra anotação, chamada @
NamedQueries.

@Id Indica que o atributo anotado é a chave primária da tabela. O JPA não 
permite que a anotação @Id seja utilizada mais que uma vez, portanto, 
para criar uma chave composta deve se criar uma classe com os atributos 
que formam a chave primária composta e incorporá-la à classe desejada.

@Basic Permite declarar uma estratégia de recuperação de informação. No caso de 
nossa aplicação utilizamos para definir quando um campo é nulo ou não.

@Column Indica que o atributo representa uma coluna da tabela. Define propriedades 
para a coluna no banco de dados como o seu tamanho, se aceita nulos, 
nome, entre outras opções.

@Temporal A anotação temporal é a que define o tipo de dados java referente ao Tem-
po. A anotação aceita os tipos Date ou Calendar e, no banco de dados elas 
serão transformadas em: Date, Time ou TimeStamp.

@SequenceGenerator Utilizado para representar uma sequência numérica gerada através do ban-
co de dados.

@GeneratedValue Define a estratégia para criar o ID, pode ser tipo AUTO (incrementa au-
tomaticamente 1, 2, 3 em sequência) ou utilizando uma SEQUENCE. É 
usada juntamente com a Anotação @Id e indica ao Hibernate que o valor 
da propriedade será gerado automaticamente. As estratégias de geração 
podem ser AUTO, IDENTITY, SEQUENCE e TABLE.

@ManyToOne Esta anotação define uma associação polivalente com multiplicidade mui-
tos-para-um.
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@OneToMany Esta anotação define uma associação polivalente com multiplicidade um
-para-muitos.

@JoinColumn Define qual propriedade estará sendo referenciada para o relacionamento.
@Embeddable As classes que utilizam esta anotação podem ser incorporadas dentro de 

outras classes. É geralmente usada para definir chaves compostas, quando 
duas ou mais propriedades são a chave primária da classe.

@EmbeddedId Equivalente à anotação @Id. Incorpora uma classe definida como @Em-
beddable.

Fonte: Acervo do autor.

Código fonte

Conforme se observa na Figura 7, foram utilizadas várias das anotações apresentadas 
anteriormente (veja Tabela 1). Na linha 21 tem-se a anotação de uma NamedQuery que é 
responsável por configurar uma consulta padrão para a classe Pessoa. Ela recebeu o nome 
de Pessoa.findAll, e é responsável por executar o comando HQL (do inglês Hibernate Query 
Language) para recuperar do banco de dados uma lista de pessoas cadastradas. Nas linhas 23 e 
25 tem-se a mesma anotação, mas executando código HQL diferente. São relevantes também 
as linhas 34 e 35, responsáveis por criar a sequence da chave primária da tabela e definir o seu 
tipo respectivamente. É possível também visualizar na Figura 9 a utilização das anotações @
Entity, @Table, @Id e @Column. 
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figura 7: Código fonte classe Pessoa.
Fonte: próprio autor.

Na figura 8 é possível observar a utilização das anotações na classe GrupoMidiateca. A 
anotação @EmbeddedId na linha 29 indica que a chave primária desta entidade será composta, 
para que isso seja possível é necessário criar outra classe chamada GrupoMidiatecaId, portanto 
esta anotação indica que está classe será a chave primária composta da entidade GrupoMidiateca. 
Também pode-se observar que são utilizadas as anotações @ManyToOne e @OneToMany, 
nas linhas 35 e 42 respectivamente, isto porque esta entidade possui ligação com as entidades 
Midiateca e Arquivo.
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figura 8: Código fonte classe GrupoMidiateca.
Fonte: próprio autor.

DESENVOLVIMENTO NA CAMADA DAO

A Figura 9 mostra um trecho do código fonte da classe PessoaDao. Na linha 10 observa-se 
herança de uma super classe chamada JPAGeneric (Figura 5).  Esta super classe é responsável 
pela criação de instâncias genéricas conforme especificado na sua tipagem. No exemplo 
apresentado a super classe JPAGerecic irá instanciar um DAO baseando-se na classe Pessoa. 

O método findAll, representado na linha 15 é responsável por retornar uma lista de pessoas. 
Esta lista resulta de uma consulta a ser realizada no banco de dados. A lógica para está consulta 
já está implementada na super classe, em uma método, também denominado de findAll. Neste 
casso a classe PessoaDao sobrescreve o método da suberclasse. E efetua uma chamada ao 
mesmo método da superclasse com a passagem do parâmetro que é o nome da NamedQuery a 
ser executada em sua lógica de programação. Para que isso aconteça deve-se utiliza o operador 
super, que dentro da orientação a objetos executa um método disponível em uma super classe.
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figura 9: Código fonte classe PessoaDao.
Fonte: próprio autor.

CONSIDERAÇÕES fINAIS

O Artigo abordou técnicas simples e poderosas de como construir um aplicativo, mais 
especificamente a camada de Modelo, utilizando da especificação JPA em conjunto com o 
Framework Hibernate, mundialmente conhecido e aclamado pela comunidade Java. A utilização 
das Annotations do JPA também facilitou o desenvolvimento das classes do projeto, uma vez 
que torna o trabalho bem mais intuitivo e facilita a integração dos sistemas com o banco de 
dados. As annotations simplificam o entendimento e facilitam a integração entre entidades e 
tabelas de banco de dados, algo que muitas vezes é complicado de compreender. 

Vale destacar ainda que a utilização de Annotations organiza melhor a estrutura de 
programação, não sendo mais necessário a utilização de arquivos XML comumente utilizados 
em versões anteriores, no caso do Hibernate. Nessa estrutura os mapeamentos de uma classe 
eram todos realizados nestes arquivos XML, ou seja, além da criação da classe modelo era 
necessário um segundo arquivo (XML) para realizar o mapeamento objeto relacional. 

Os resultados obtidos com o desenvolvimento foram satisfatórios, num projeto utilizando 
o padrão de projeto MVC. A camada de modelo apresentada neste artigo pode ser desenvolvida 
à parte sem que necessite integração direta com as outras camadas. A facilidade oferecida por 
esta tecnologia, que vem dia a dia se expandindo e aderindo novos adeptos torna a escolha pelo 
Hibernate uma escolha sem arrependimentos. Sua rapidez e as possibilidades de configurações 
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suportadas o tornam uma ferramenta maleável para todos os SGBDs conhecidos além de 
proporcionar segurança e confiabilidade no desenvolvimento. 

Para analisar tudo o que foi desenvolvido durante o projeto do ambiente virtual, utilizando 
o padrão de projeto MVC, foi utilizada a ferramenta Sonar, uma plataforma de gerenciamento 
de qualidade de código. 

Vale destacar também a utilização de um ambiente integrado para o desenvolvimento do 
projeto. Nesse artigo apresentou-se apenas o desenvolvimento da camada de modelo, mas o 
projeto como um todo é subdividido em duas outras partes, para o controle e visão da aplicação. 
Os três projetos juntos resultam no inicio da criação de um sistema único que é o novo ambiente 
virtual de aprendizagem da UNIDAVI. Este ambiente integrado serviu de repositório, unindo o 
código fonte da aplicação que foi gerado pelos três projetos.

A ferramenta MAVEN facilitou bastante o desenvolvimento do projeto e nos poupou muito 
tempo, uma vez que após ser configurado para atender as nossas expectativas proporcionou 
uma padronização no nosso projeto e gerenciou o mesmo durante o seu desenvolvimento. Com 
a utilização desta ferramenta nós não precisamos nos preocupar com nenhum das dependências 
do projeto. Estas dependências são arquivos e bibliotecas que são utilizados durante algumas 
fases do ciclo de vida do projeto. A ferramenta MAVEN se mostrou portanto muito eficiente.

Resultando ainda da utilização do projeto integrado de desenvolvimento e controle da 
aplicação e a partir de uma ferramenta de analise (Sonar) de código fonte, observa-se o resultado 
final de 86 classes em 5336 linhas de código, número este que é relativamente baixo se levado 
em consideração o tamanho e complexidade do projeto. Com isto pode-se demonstrar a criação 
de um protótipo, que tem seu código fonte o mais otimizado possível e que se aproveita de 
técnicas da orientação a objeto para reutilização de código fonte.

O projeto busca também facilitar a manutenção posterior do código fonte, principalmente 
através da utilização do modelo MVC.
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RESUMO
As empresas estão vivendo em um mundo de competitividade acirrada, com a globalização cada vez mais presente 
em todos os segmentos de negócios, aumentando a velocidade das transformações nos processos produtivos, 
econômicos, financeiros, gerenciais etc. Sendo assim surgem à necessidade, através de conhecimento da estrutura 
do negócio, de empregar sistemas de informação no sentido de facilitar o planejamento, controle, análise e o 
processo decisório, pelo fato de fornecer respostas rápidas e eficientes as transformações que estão acontecendo 
a cada instante. Dentro da tecnologia da informação o ciberespaço ou ambiente WEB está sendo cada vez mais 
explorada pelas empresas, a falta de uma ferramenta para facilitar a tomada de decisões dos diretores e gerentes, 
em qualquer parte do mundo onde eles se encontram, assim não ficariam presos a um local físico para avaliar as 
decisões, poderiam estar em qualquer local que tenha internet acessar um sistema de informação, para verificar, por 
exemplo, os stakeholders, as solicitações de novos parceiros e transações de negócio, verificando oportunidades de 
nicho de mercado onde a empresa poderá atuar para ampliar sua atividade comercial. Neste sentido a ferramenta 
SYSTENESS tem o objetivo de melhorar a comunicação entre as empresas auxiliando na tomada de decisões e 
acompanhamento do mercado a qual a empresa está inserida.

 
Palavras Chaves: SYSTENESS, Comunicação entre empresas, Tecnologia da Informação�

INTRODUÇÃO

 A realização de parcerias para prestação de serviços ou distribuição de produtos implica 
na necessidade de melhor comunicação entre empresas.

 O exemplo do que ocorre em redes sociais onde existem sistemas padrões que permitem 
as pessoas cooperarem de forma particular, existe essa demanda no âmbito empresarial ou 
organizacional.

 O processo para estabelecer padrões internacionais de troca de informações 
eletronicamente normalmente define apenas questões técnicas e são muito abrangentes. Faltam 
refinamentos para que se tornem aplicáveis a modelos de negócios. Um dos exemplos são as 
empresas da área automotiva, que desenvolveram sistemas próprios para integrar a rede de 
fornecedores e seus distribuidores, mas devido à serrada concorrência, as empresas fornecedoras 
acabam por ter diferentes sistemas de seus clientes para abastecer os dados sem necessariamente 
integrá-los ao seu próprio sistema de gestão de negócios. 

 O Systeness será uma ferramenta online em que fará com que as empresas se comuniquem 
melhor e encontrem o que necessitam com maior comodidade e facilidade, pois nos dias de hoje 
a internet é praticamente uma ferramenta de extrema necessidade, onde as empresas possam ser 
vistas e possa também encontrar outras empresas. É usada para o crescimento e melhoramento 
dos relacionamentos comerciais. 

 Em análise efetuada pelo grupo, houve a percepção da deficiência de comunicação entre 
as empresas. A quantidade e diversidade de recursos existentes acabam por desencontrar os 
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parceiros de negócios. Por exemplo, se diferente cliente de um mesmo fornecedor tiver mais de 
uma ferramenta de comunicação, o fornecedor terá que ter todas, pois a falta de uma poderia 
ocasionar a perda de um possível negocio. Se as informações pudessem ser compartilhadas e/
ou centralizadas, os negócios poderiam ser realizados com maior eficiência, em um prazo mais 
curto, o que contribuiria para melhorar o processo de tomada de decisões, análises, perspectivas, 
e maior obtenção de lucros entre outros fatores.

Nesse sentido Kotler (1999) afirma que as empresas estão em processo de transição 
especialmente colabora em redes com outras empresas e pessoas, Melhora por comparação 
com os concorrentes, Compra mais de fora (terceirização), Gerencia processos de negócios 
com equipes multidisciplinares com Foco Global e Voltada para o mercado e o cliente, bem 
como operar também no mercado virtual. Os Produtos são adaptados e/ou personalizado que 
permite a Pratica marketing direcionado, Foco na cadeia de valores e Continua inventando 
vantagens permitindo Acelerar o ciclo de desenvolvimento de novos produtos. A Utilização de 
poucos fornecedores indica a criação de parcerias que permite a Gerência para cima, para baixo 
e transversalmente.

Os 20 países com maior numero de usuários da internet, em que o Brasil está em 5º. Lugar 
é sem dúvida um dos grandes motivos de projetarmos uma ferramenta para poder gerenciar 
melhor os stakeholders. A internetworldstats.com estima que dos 7 bilhões de pessoas no planeta 
terra, 1,2 bilhões já possuem acesso a internet e a taxa de crescimento está em 5% ao ano.

E-BUSINESS

De acordo com Albertin (2000), na perspectiva Business-to-business, o comércio 
eletrônico facilita as aplicações de negócios, beneficiando o gerenciamento de fornecedor, 
estoque, distribuição e pagamento.

Segundo Norris et al. (2001) O E-business melhora o desempenho do negócio pelo uso 
de tecnologias eletrônicas de informação e de padrões abertos para interligação de fornecedores 
e clientes em todas as etapas ao longo da cadeia de valor. O E-business pode melhorar 
significativamente o desempenho do negócio pelo fortalecimento das ligações entre empresas 
na cadeia de valor e entre empresa e o consumidor final. Enquanto o comércio eletrônico tem o 
seu foco na eficiência em vendas, marketing e compras, O E-business é focalizado na eficácia, 
através de melhorias no serviço ao consumidor, custos reduzidos e processos de negocio 
otimizados (NORRIS, et al, 2001, p.6).

O comércio eletrônico nos últimos anos tem apresentado um grande crescimento 
revolucionando a forma das empresas alcançarem seus consumidores. Através do uso das 
novas tecnologias, o comercio eletrônico tem se apresentado como uma forma revolucionária 
de atingir determinados mercados, nos mais longínquos lugares com maior rapidez. 

 Segundo Trepper (2000, p. 3) “O Comércio eletrônico já existe, de diversas formas, 
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desde o final da década 1960, mas em meados da década de 90, com as novas tecnologias 
em constante evolução, permitira que as empresas pudessem realizar funções de negócios 
eletrônicos (e-business) com maior eficiência [...]”.

Hoje se tornou não mais apenas uma opção de mercado. Se as empresas quiserem se 
manter competitivas no mercado em que atuam, mesmo que sejam tradicionais, devem pelo 
menos manter uma página na internet com uma boa apresentação. 

Segundo Kotler (2000, p. 681) a “Internet é uma malha global de redes de computadores 
que tornou possível a comunicação mundial instantânea e descentralizada”.

Trepper (2000, p. 3) diz que “[...] empresas que não aderirem à febre do comércio 
eletrônico acabarão ficando para trás, comendo poeira.”

Albertin (2000, p. 15) define o comércio eletrônico como sendo “a realização de toda 
cadeia de valor dos processos de negócio num ambiente eletrônico, por meio da aplicação 
intensa de tecnologias de comunicação e informação, atendendo aos objetivos do negócio”. 
Diz ainda que os processos possam ser realizados de forma completa ou parcial, incluindo 
transações negócio-a-negócio, negócio-a-consumidor, intra-organizacional, numa infraestrutura, 
predominantemente pública, de fácil e livre acesso com baixo custo.

O B2B - Business to Business além fazer a integração de todos os participantes de 
uma cadeia de negócios (fornecedores, fabricantes e distribuidores) e fornecer informação 
atualizada sobre os produtos e serviços, tem como importância a colaboração em tempo real e 
a automação e integração das operações de negócios� 

Os mercados Business to Business podem reduzir custos de armazenamento, melhorar 
as decisões de investimento, encurtar ciclos de venda, aumentar a capacidade de previsão e 
aprimorar o atendimento ao consumidor� A capacidade de reconhecer esse processo de ter o 
poder de gestão sobre ele constitui a base do CRM.

Em essência, o CRM é uma mentalidade empresarial, um conjunto de processos 
e políticas de negócios que são estabelecidos para conquistar, manter e servir aos 
clientes. A tecnologia é capacitadora do CRM, portanto CRM não é tecnologia. Scott 
Fletcher, presidente da epipeline (GREENBERG, 2001, p.38)

 

O Gerenciamento do Relacionamento com o Consumidor é essencialmente um foco 
importante em obter o valor máximo dos clientes – seja através da maneira de se comunicarem, 
como vendem como prestam serviços de atendimento ou manutenção – como também pelos 
meios tradicionais do produto, do preço, da promoção e do ponto de venda. Com CRM, as 
empresas reconhecem que os clientes fazem decisões sobre as compras, baseando mais que 
apenas o produto, mais do que o preço, mas sim, baseando em suas experiências gerais, 
que inclui o produto e o preço, mas incluem também as vendas, serviço, imagem percebida, 
suporte e atendimento. Se as companhias puderem obter todos estes fatores corretamente e 
consistentemente irão obter clientes fieis.
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O CRM é um conjunto abrangente de processos e tecnologias para a gestão das 
relações com os clientes atuais e potenciais, e com os parceiros da empresa, em áreas 
como marketing, vendas e serviços, independentemente do canal de comunicação, tem 
como objetivo aperfeiçoar a satisfação dos clientes e parceiros, a receita e a eficiência 
da empresa pela construção da mais forte relação possível no nível organizacional. 
Brent Frei, presidente da Onyx Software (GREENBERG, 2001, p.40)

 

O CRM é nada mais nada menos que um termo para estratégias, metodologias e software 
voltado para uma organização com foco voltado ao cliente. Por exemplo, uma empresa pode 
construir uma base de dados histórica sobre o relacionamento com seus clientes mostrando-os 
de forma detalhada, facilitando para a gerência, o pessoal de vendas, sua camada de serviços, e 
talvez em alguns casos, o próprio cliente para poder diretamente obter as informações sobre o 
que precisa. Com um histórico bem elaborado e estruturado com informações concretas pode-
se mostrar especificadamente para a necessidade e gostos do mesmo e ofertas que possam 
ser do interesse do consumidor. “CRM é uma estratégia de negócio voltada ao atendimento e 
antecipação das necessidades dos clientes atuais e potenciais de uma empresa.” Gartner Group 
(GREENBERG, 2001, p.28).

 Dentre as tecnologias com aplicação na logística, uma das tecnologias utilizadas na troca 
eletrônica de informações entre empresas é EDI (Electronic Data Interchange) Atualmente, 
diversos autores têm destacado os impactos do EDI na gestão das empresas, indicando 
principalmente redução nos níveis de estoques e de fretes adicionais nas entregas, diminuição 
de erros de transição, agilidade na transmissão e processamento de pedidos, entre outros.

ANÁLISE DE REQUISITOS DO SISTEMA

Durante o período de pesquisa encontram-se muitos problemas em relação a contato com 
as empresas para conseguirmos coletar informações, sendo assim criou-se a expectativa e a 
necessidade de criação de uma ferramenta que pudesse ajudar na melhoria da comunicação 
entre as empresas/empresas. 

A interface e a usabilidade do sistema foi um fator que precisamos ter um cuidado especial, 
pois em se tratar de uma ferramenta em que as pessoas não deverão ter dificuldades de utilizar 
o sistema.

A tabela 1 contém o documento de requisito funcionais (RF) simplificados desenvolvido 
a partir da pesquisa elaborada para o sistema. Cada RF corresponde a um modulo que o sistema 
engloba.

 O Systeness irá ser executado em ambiente WEB permitindo cadastrar um perfil para 
apresentação da empresa, usuários de acesso ao sistema, produtos e serviços, gerenciar os 
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parceiros de negocio, efetuar cotações e pedido de compras do sistema.

Tabela 1 - Documento de requisito simplificado.
DOCUMENTO DE REQUISITOS
CLIENTE: SYSTENESS – Sistema de negócios.
DATA:
CÓD Requisito Descrição Validação do 

Cliente
Rf1 Tela de Login Tela com os campos: Usuário e Senha, para controle dos 

usuários e segurança dos dados.
Rf2 ( C a d a s t r o 

empresa/usuário)
O sistema deve 
permitir que o 
usuário

Cadastre a empresa no mesmo;
Se cadastre no mesmo;
Os administradores irão verificar junto à receita o cadastro 
dessa empresa para poder aceitar ela no sistema;

Rf3 (Perfil de 
empresa)
O sistema deve 
permitir que o 
usuário

Possa cadastrar dados no perfil da empresa;
Possa visualizar e alterar o perfil da empresa;
Cadastre marcas para a empresa;
Vincule produtos de outras empresas a sua empresa 
(revenda);
Cadastre produtos com seu respectivo NCM para a empresa;
Publicar por produto;
Vincule uma marca a um produto;
Publicar por o serviço;
Cadastre serviços que a empresa irá dispor;
O cadastramento do perfil será dividido por blocos 
(endereçamento, marcas,...) onde cada bloco poderá ser 
publicado ou não;
Possa publicar as informações cadastradas ou não;
O usuário poderá informar para quem serão publicadas essas 
informações, podendo ser para todos, somente parceiros ou 
ninguém (em criação);
Através da manutenção de determinado bloco possa 
retirar a publicação determinada informação publicada 
anteriormente;

Rf4 (Parceria)
O sistema deve 
permitir que o 
usuário

Possa vincular outras empresas como parceiro, podendo 
(opcional) informar o tipo de parceria;
Possa visualizar a sua lista de parceiros;
Possa fazer a manutenção de parceria ou eliminação do 
vinculo.
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Rf5 (Cotação)
O sistema 
Deve permitir que 
o usuário

Possa lançar uma cotação;
Possa publicar as cotações cadastradas ou não;
Informe filtros especificando para quem, como e onde essa 
cotação poderá ser exibida (publica – qualquer empresa 
pode ver; parceiras – somente parceiros; em elaboração – 
não divulgar informação, apenas em criação);
Possa consultar as cotações existentes (abertas, concluídas 
e canceladas);
Depois de publicado uma cotação, ela não pode ser mais 
alterada, podendo apenas ser cancelada;
Uma cotação poderá ser definida um prazo de validade para 
a mesma;
Uma cotação ficará concluída quando for gerado um pedido;
Todas as empresas poderão receber cotação de uma empresa;

Rf6 (Pedido)
O sistema deve 
permitir que o 
usuário

O cadastrar um pedido de compra vinculando a um 
stakeholder (ficará em aberto no sistema – não enviado);
Enviar os pedidos aos seus respectivos stakeholders;
Cancelar um pedido enviado;
Excluir pedidos em aberto;
Alterar um pedido antes de enviar;
Gerar um pedido através de uma cotação;
Consultar a lista de pedidos já feitos;
Obs.: Pedidos somente stakeholders;

 
Na tabela 2 podem-se verificar os detalhamentos de requisitos correspondentes ao módulo 

de parceria, originados no requisito funcional RF4.

Tabela 2 - Requisitos do módulo de parceria. 
Parceria

O sistema deve permitir 
que o usuário

Possa vincular outras empresas como parceiro, podendo (opcional) informar o tipo 
de parceria;

Possa visualizar a sua lista de parceiros;

Possa fazer a manutenção de parceria ou eliminação do vinculo.

Casos de uso (uses case) 

Fazer os diagramas de caso de uso é uma questão que pode ser simples, pois ao se ter 
um documento de requisitos deve-se basear neles para assim gerar uma melhor representação 
gráfica do que o sistema deverá ou não fazer, neste momento ainda não preocupasse como irá 
ser feito as rotinas, mas de uma forma visual acaba ajudando ao programador a ter uma melhor 
ideia do que deverá ou não ser programado no sistema.

O sistema deverá permitir que o responsável tenha a opção de cadastrar a empresa e do 
próprio usuário no sistema. Essa empresa somente será liberada para uso a partir do momento 
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que os administradores liberarem o acesso. Os administradores deverão checar nos portais do 
governo a situação cadastral dessa empresa para poder liberar. Na figura 1 pode-se verificar o 
caso de cadastro de empresa / usuário.

figura 7 - Caso de uso Cadastro de perfil / usuário

Após a liberação dos administradores, o usuário poderá efetuar o preenchimento do perfil 
da empresa. O sistema deverá permitir que o usuário pudesse cadastrar dados, visualizar e 
alterar o perfil da empresa.

O usuário poderá cadastrar marcas para essa empresa, podendo vincular essas marcas a 
produtos de seu interesse. Poderá cadastrar produtos e serviços que a empresa irá dispor. Caso a 
empresa for uma revenda poderá vincular produtos de outras empresas a sua lista de produtos.

Para facilitar que as empresas encontrem com facilidade os produtos e serviço vai utilizar 
a padronização chamada de NMC para produtos e para serviços utilizaremos de NCL, sendo 
que está é uma padronização utilizada através de oito caracteres para definir características e 
definir o produto ou serviço. 

O produto deverá ser cadastrado com seu respectivo NCM tal como o serviço com seu 
respectivo NCL.

O perfil será dividido em blocos de informações que poderão ser publicados conforme a 
necessidade ou a vontade da empresa.

A questão de produtos e serviços, ambos vão ser publicados separadamente.
A publicação poderá ser destinada a parceiros apenas ou todas as empresas presentes no 

Systeness. Na figura 2 podemos verificar o caso de uso do módulo de perfil.
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figura 8 - Caso de uso perfil

O sistema deverá permitir que o usuário tenha a opção de vincular outras empresas 
como parceiro, podendo (opcional) informar o tipo de parceria. Poderá visualizar a sua lista 
de parceiros, efetuarem a manutenção dos parceiros ou eliminação do vinculo. Na figura 3 
podemos verificar o caso de uso do módulo de parceria.
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figura 9 - Caso de uso parceria.

Caso de uso Cotação

O Sistema deve permitir que o que o usuário possa lançar uma cotação e publicar as 
cotações cadastradas ou não. Quando for efetuar a publicação de uma cotação poderá informar 
filtros especificando para quem, como e onde essa cotação poderá ser exibida (publica – qualquer 
empresa pode ver; parceiras – somente parceiros; em elaboração – não divulgar informação, 
apenas em criação).

Deve permitir que o usuário possa consultar as cotações existentes (abertas, concluídas 
e canceladas). Depois de efetuada a publicação uma cotação, ela não pode ser mais alterada, 
podendo apenas ser cancelada. Uma cotação poderá ser definida um prazo de validade para a 
mesma. Para que uma cotação fique concluída é necessário que o usuário aceite a oferta de uma 
empresa gerando um pedido.

Todas as empresas poderão receber cotação de uma empresa. Na figura 4 podemos 
verificar o caso de uso Cotação e Pedido.
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figura 10 - Caso de uso cotação e Pedido.

O sistema deve permitir que o usuário pudesse cadastrar um pedido de compra vinculando 
a um stakeholder (ficará em aberto no sistema – não enviado). Após o cadastramento, o usuário 
poderá enviar os pedidos aos seus respectivos stakeholders.

Caso haja a necessidade poderá efetuar o cancelamento do pedido enviado. A exclusão de 
pedidos poderá ser efetuada apenas se os mesmos estiverem com posição em aberto. O mesmo 
ocorre para a alteração um pedido, onde apenas poderá ser feita antes de enviar. Conforme o 
verificado acima, pode se gerar um pedido através de uma cotação.

CONSIDERAÇÕES fINAIS

A ferramenta Systeness tem como finalidade melhorar a comunicação entre as empresas 
e assim já contam com um protótipo da ferramenta onde já se encontra desenvolvido alguns 
requisitos iniciais para que se tenha uma melhor ideia de como o sistema será construído e 
adequado às necessidades dos usuários.

A seguir poderemos ver dois exemplos de algumas das telas que já foram desenvolvidas 
no projeto.

Na figura 05 podemos ver o modulo de parceria onde as empresas irão poder cadastrar 
um pedido de solicitação de parceria a outra empresa, sendo que ao enviar este pedido, será 
apenas necessário aguardar a outra empresa aceitar a solicitação para conseguirem entrarem em 
contato através da ferramenta Systeness.
 



91Revista Caminhos, On-line, “Dossiê Tecnologia”, Rio do Sul, ano 4 (n. 8), p.81-93, out./dez. 2013 

figura 5 - Cadastro de solicitação de parceria.

Na figura 6 podemos verificar a lista de parceiros, assim como podemos também atualiza-
la da melhor maneira que acharmos, interagindo, alterando e até mesmo excluindo parceiros 
do jeito em que precisamos para utilizar a ferramenta da forma mais conveniente a nosso favor.

Figura 11 - Protótipo - Lista de Parceiros
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CONSIDERAÇÕES fINAIS
 
A área comercial da empresa tem a oportunidade de gerenciar as informações dos clientes, 

efetuar análises individuais desses clientes, acompanhar o histórico de cada um desses clientes 
verificando os clientes em potenciais e quais os clientes que não estão correspondendo às 
expectativas da empresa.

Além disto, com este sistema desenvolvido para a ambiente WEB, o departamento 
comercial da organização, poderá consultar informações de suma importância em diferentes 
locais físicos aonde se encontrarem, desde que tenha uma estrutura de Internet com qualidade.

No ambiente WEB ainda há muito a ser explorado para questões pessoais e empresariais.  
O Systeness é um dos projetos de soluções proposto. 

A ferramenta Systeness tem um tema muito grande a ser abordado e assim necessitamos 
da UML para melhorar a parte de visualização do desenvolvimento do projeto, e até mesmo 
por ser um projeto grande e que deverá ser continuado a UML tem um grande valor para que 
assim a continuação seja vista e implementada com a mesma visão inicial de que a ferramenta 
foi proposta, que é o de um sistema para melhorar a comunicação entre as empresas.

O projeto tem no mínimo mais dois anos de duração e assim podemos esperar ainda que 
muitos módulos extras sejam desenvolvidos e até mesmo melhorados com o passar do tempo, 
sendo que pelo que previmos o módulo de vendas e o ranking entre as empresas seria o melhor 
modulo a se desenvolver na próxima parte do desenvolvimento do projeto.

Temos como ideia desenvolver e manter uma ferramenta que será segura, ágil e ao mesmo 
tempo de fácil utilização a todos os usuários.

A muito a ser pesquisado e colocado em pratica, conforme a necessidade global das 
empresas. Ferramentas de auxilio a empresa na questão de comunicação estão sendo cada vez 
mais requisitadas nos dias de hoje e assim a ferramenta Systeness será uma ferramenta que 
poderá auxiliar no crescimento de muitas empresas.
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RESUMO
Este artigo tem como finalidade elencar as necessidades para automatização do controle do estacionamento rotativo 
da área azul na cidade de Rio do Sul. Por meio de analise técnica, o novo sistema tentará eliminar totalmente o 
preenchimento manual de papéis para a emissão de cupons de cortesia, cupons de estacionamento e notificações. 
Além disso, poderá também tornar o processo pelo menos três vezes mais rápido que o processo atual, pois, uma 
parte do trabalho manual deverá ser substituída pelo software. Para imprimir os cupons, a ideia é utilizar um 
Tablet com uma impressora móvel acoplada, onde os cupons deverão ser impressos instantaneamente. Ao realizar 
a impressão de um cupom de venda ou notificação, dados referentes a esta operação deverão ser enviados via 
Internet a um servidor Web, onde ficarão armazenados para futuras consultas e emissão de relatórios.

Palavras-Chave: Automatização, Cupons, Estacionamento Rotativo, Tecnologia�

INTRODUÇÃO

A cidade de Rio do Sul possui um sistema de estacionamento rotativo tarifado e 
administrado pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE. A entidade detém 
o direito à administração do estacionamento rotativo desde 1999, porém desde então, essa 
administração é feita exclusivamente de forma manual. Do ano de 1999 até os dias atuais a 
cidade de Rio do Sul teve um crescimento comercial grande e com isso fez-se necessária à 
ampliação no número de vagas do estacionamento rotativo controlado pela instituição, além 
disso, a APAE prevê que possa haver uma ampliação ainda maior no número de vagas do 
estacionamento rotativo da cidade. Diante disso, o controle manual de todos os processos 
relacionados ao estacionamento rotativo de Rio do Sul vem se tornando cada dia mais 
complexo, o número de emissão de cupons tem aumentado e assim, todo balanço, controle 
financeiro, controle de vendas e notificações precisa ser feito manualmente, um por um, para 
que o processo possa ser realizado. Em processos realizados manualmente a probabilidade de 
erros é alta, e há casos em que a instituição acaba deixando de arrecadar dinheiro por causa de 
erros manuais. Para ajudar na resolução desses problemas e facilitar o processo de controle e 
administração, a solução encontrada foi à automatização do estacionamento rotativo da área 
azul de Rio do Sul. Com a automatização será possível obter mais agilidade nos processos, 
ter controle total de movimentações financeiras, vendas e notificações além de disponibilizar 
informações para acompanhamento em tempo real, reduzindo praticamente à zero os índices 
de erros hoje existentes. Para que seja possível alcançar os resultados esperados será necessário 
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um investimento prévio. Este trabalho foi planejado e desenvolvido baseando-se no uso de 
Tablets, impressoras móveis, computadores (para administração), internet e servidores de dados 
que tem capacidade de funcionar até vinte e quatro horas por dia. O projeto tem como objetivo 
principal a mobilidade, caracterizada pela emissão instantânea de cupons e o envio de dados ao 
servidor em tempo real através de serviços de internet.

JUSTIfICATIVAS

 Devido à complexidade na administração do estacionamento rotativo da área azul de 
Rio do Sul, surge à necessidade de um sistema de automatização, que funcione on-line e realize 
de forma eficiente todo o controle do estacionamento rotativo. O mesmo também deverá trazer 
a localização do usuário, data, hora e dados padrões, não sendo necessário o monitor perder 
tempo preenchendo estas informações como acontece hoje no sistema manual.

OBJETIVO DO PROJETO

Esse projeto tem como objetivo automatizar todo o estacionamento rotativo da área azul 
na cidade de Rio do Sul. Dessa maneira pretende-se agilizar todo processo de controle e emissão 
de cupons no estacionamento rotativo, visando informatizar processos realizados manualmente.

fUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

TRANSIÇÃO DE PROCESSOS MANUAIS PARA AUTOMATIZADOS

Como o próprio nome já induz, automatização é o processo que torna transforma 
uma tarefa manual em automática. Segundo SILVA, Marcelo Eurípedes (2007) a expressão 
automatização está diretamente ligada ao controle automático, ou seja, ações que não dependem 
da intervenção humana para serem realizadas. Mas apesar do conceito formal se referir somente 
á automatização direta, deve-se destacar que a “mão do homem” sempre será necessária, pois 
sem ela não seria possível a construção e implementação dos processos automáticos.

De acordo com GOMES, Bruno Souza (2004) automatização é o conjunto das técnicas 
baseadas em máquinas e programas com objetivo de executar tarefas previamente 
programadas pelo homem e de controlar sequências de operações sem a intervenção 
humana. Através de sequências de programação do sistema, o usuário consegue 
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maximizar com qualidade e precisão seu processo produtivo, controlando, assim, 
variáveis diversas e gerenciando à distância toda a cadeia produtiva.

Quando se fala em automatizar algo não significa que isso será uma tarefa fácil. 
A transformação de um processo manual em processo automático costuma ter um inicio 
complicado, já que os usuários demoram um pouco a aceitarem a nova metodologia de trabalho 
e se adaptarem ao uso da informática onde antes as tarefas eram realizadas de forma manual ou 
parcialmente manual.

Deve-se levar em consideração que muitas das tarefas realizadas no dia-a-dia têm um nível 
tecnológico muito abaixo do que a atualidade pode oferecer. Assim, para introduzir tecnologias 
no cotidiano diário das pessoas e tornar mais fácil e rápido a realização de tarefas, algumas 
mudanças e adaptações no ambiente e no comportamento das pessoas fazem-se necessárias. 
Na visão de SCARPATI, Giovani Sasso (2011) toda a mudança que ocorre surge de uma 
necessidade, e não é diferente em casos de automatização.

Conforme descrito acima podemos ver que o controle do estacionamento rotativo de Rio 
do Sul se encaixa nessa realidade. Atualmente o processo é realizado através do uso de papéis 
sendo totalmente validado de forma manual. Para que a administração do estacionamento 
rotativo se torne mais ágil e eficaz é necessário que haja uma atualização total no seu modo 
de operação, e para isso serão necessários investimentos em tecnologias que trarão retorno no 
futuro.

SCARPATI, Giovani Sasso (2011) lembra que antes da implementação de novas 
tecnologias deve-se avaliar qual a melhor, mais eficiente e que proporcione o menor número de 
falhas possível, levando em consideração que qualquer falha que houver irá causar transtornos 
aos consumidores e ao administrador do serviço.

 Antes de realizar os investimentos previstos é necessário que seja feito um levantamento 
indicando quais as reais necessidades e onde as novas tecnologias irão atuar definitivamente. 
Com esses dados em mãos pode-se começar a planejar quais as melhores tecnologias a serem 
usadas e qual será a melhor forma de aplicá-las visando sempre seu custo-benefício. PROENÇA, 
Adriano; CAULLIRAUX, Heitor M.; NEVES, Maurício (1996) destacam que as empresas estão 
investindo mais em instalações, equipamentos e soluções informatizadas do que investiam no 
passado, buscando com isso soluções mais intensas em tecnologia.

Após todo o processo de analise das tecnologias necessárias deve-se planejar como 
será desenvolvido o software que fará o controle do processo. O Software que irá fazer o 
gerenciamento e execução das atividades deve ser desenvolvido levando em consideração a 
qualidade, desempenho, simplicidade de uso e principalmente a objetividade da aplicação que 
deve fazer aquilo que ela realmente está se propondo a fazer.

Para automatizar algo cautela e conhecimento técnico na área são fundamentais. GOMES, 
Bruno Souza (2004) destaca quatro passos importantes na analise do processo de automatização, 
o primeiro é identificar os pontos-chave do processo, o segundo é futurar a performance do novo 
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sistema, em seguida deve-se fazer o levantamento de campo e por fim especificar hardwares e 
softwares necessários para melhor operar o sistema.

A automatização do estacionamento rotativo de Rio do Sul deverá ser feita de forma 
gradual. Dessa forma os investimentos e o treinamento dos funcionários serão feitos aos 
poucos. Até que sistema seja completamente implementando e se mostre capaz de operar com 
totalidade todo o estacionamento rotativo, o uso do papel ainda será mantido paralelamente ao 
uso dos Tablets e será substituído gradativamente pelas novas tecnologias. Mesmo após a total 
implantação do sistema uma pequena reserva de papeis hoje utilizados deverá ser mantido para 
usos emergenciais.

VANTAGENS DA AUTOMATIZAÇÃO

De nada adianta automatizar algo se isso não trouxer vantagens.  Na maioria dos casos a 
automatização é algo muito bem vindo. Dessa maneira vários benefícios podem ser alcançados 
como rapidez, confiabilidade, controle total e gestão da informação. Para SILVA, Marcelo 
Eurípedes (2007) a automatização é muito aplicada no dia-a-dia para melhorar a produtividade 
e qualidade nos processos considerados repetitivos.

Mas apesar dos benefícios, alguns encaram a automatização como uma despesa 
desnecessária, o que na realidade é bem diferente disso, com exceção de casos isolados onde 
houve um estudo mal feito ou uma automatização mal implementada.

Em resumo, pode-se dizer que a automatizar traz benefícios consideráveis, sendo os 
maiores deles aumento de produtividade, maior gestão da informação, redução de custos e 
aumento da lucratividade a médio e longo prazo.

MOBILIDADE
 
Os dispositivos móveis atuais estão inseridos nas rotinas diárias das pessoas, até porque, 

esses dispositivos trazem muita comodidade, recursos avançados, facilidade de uso e rapidez 
para resolver problemas e se comunicar. Ficou no passado o tempo em que celulares serviam 
somente para fazer ligações e trocar mensagens de texto, hoje esses aparelhos trazem consigo 
uma grande tecnologia, com sistemas operacionais multitarefas capazes de realizar várias 
atividades ao mesmo tempo chegando quase ao mesmo nível de um computador.

Conceitualmente a mobilidade pode ser definida como a capacidade de acessar informações 
a partir de qualquer lugar, a qualquer hora. Para isso, é preciso contar com dispositivos móveis 
e com uma conexão eficiente à Internet.

De acordo com CAVALLINI, Ricardo; XAVIER, Léo; SOCHACZEWSKI, Alon (2010):
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a comunicação móvel vai além do celular. Uma série de outros aparelhos podem 
utilizar a rede de celulares ou redes sem fio para acessar a internet e outras funções 
avançadas, como, por exemplo, rodar aplicativos e jogos.

Nos últimos anos o mercado de dispositivos móveis teve um crescimento estrondoso 
em todos os seus ramos de atuação. As redes móveis evoluíram muito e em um ritmo muito 
acelerado. Esse mercado continua a crescer com o surgimento de dispositivos cada vez mais 
potentes e melhores. As grandes empresas do ramo vêm investindo muito em pesquisas e 
tecnologias de ponta que tendem a tornar o uso desses aparelhos cada dia mais prático e ágil, 
libertando o usuário das limitações ainda existentes em alguns dispositivos e principalmente 
fazendo com que as pessoas passem a realizar varias tarefas com um simples, pequeno e leve 
aparelho.

Além de todas as características já citadas, a grande vantagem de se utilizar dispositivos 
móveis é a própria mobilidade em si. Isso significa que as pessoas podem realizar suas 
atividades em qualquer lugar tendo em mãos apenas um simples aparelho de celular ou Tablet. 
Com o crescimento desse mercado as operadoras investiram em tecnologias que possibilitam ao 
usuário navegar na internet em qualquer lugar, através da assinatura ou aquisição de um plano 
de dados.

 Para automatizar o estacionamento rotativo de Rio do Sul, a ideia é utilizar dispositivos 
móveis juntamente com internet 3G e impressoras móveis capazes de operar via Bluetooth e 
com bateria de longa duração. Para realizar o trabalho, este projeto está sendo desenvolvido 
baseando-se no uso de Tablets com sistema operacional Android, impressoras térmicas móveis 
e conexão com a internet disponível em tempo integral. O funcionamento do sistema deverá 
acontecer de forma dinâmica, com o envio e recebimento instantâneo de dados além da impressão 
instantânea de cupons, construindo assim, um sistema totalmente focado na mobilidade.

A TECNOLOGIA 3G
 
No projeto de automatização do estacionamento rotativo o principal ponto a ser trabalhado 

e focado é a mobilidade. Com isso a ideia é enviar e receber dados em tempo real utilizando o 
serviço da internet 3G. Através do 3G os funcionários poderão trabalhar de forma dinâmica e 
estarão constantemente conectados ao servidor através do uso da internet.

Hoje o 3G é uma realidade que se mostra muito útil para pessoas e sistema móveis que 
precisam estar constantemente conectados com a internet independentemente de onde estejam. 
Esse serviço vem mostrando grande crescimento nos últimos anos, crescimento esse que tem 
uma explicação. Um dos fatores que impulsiona a expansão do 3G é a queda no preço de 
dispositivos móveis, visto que, alguns anos atrás dispositivos um pouco mais sofisticados 
custavam caro e poucas pessoas tinham acesso a eles. Já hoje em dia, essa realidade mudou 
e dispositivos com alta tecnologia já estão mais acessíveis a todas as pessoas. Mas, o fator 
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que mais se destacada segundo CAVALLINI, Ricardo; XAVIER, Léo; SOCHACZEWSKI, 
Alon (2010) é o aumento da cobertura 3G, cujas metas estabelecidas pela Anatel estão sendo 
cumpridas pelas operadoras.

Nesse projeto dentre todas as soluções possíveis para comunicação, recebimento e envio 
de dados instantaneamente, o serviço de dados 3G foi o que se mostrou mais adequado. Essa 
conclusão foi obtida levando em consideração fatores como consumo de bateria do dispositivo, 
disponibilidade e velocidade de internet e preço dos serviços.

Dentre as demais opções o 3G é a que menos consome bateria se comparado ao WI-FI, 
pois essa tecnologia já vem praticamente acoplada às funções básicas dos dispositivos. Quanto 
à qualidade do sinal e disponibilidade de conexão, o 3G também se mostra muito eficiente na 
área onde o sistema irá atuar e em caso de ausência de sinal as redes 2G tem capacidade de 
supri-lo temporariamente. Se tratando da velocidade de transmissão dos dados, o 3G apesar 
de ser mais lento que o WI-FI, terá a capacidade de transmiti-los com alta velocidade, pois, os 
dados a serem enviados e recebidos serão apenas textos. Já os preços dos planos se mostram 
acessíveis visto que é possível negociar com as prestadoras de serviço um bom plano de dados, 
com os recursos necessários e um preço perfeitamente compatível com a realidade do projeto.

SUCESSOR DO 3G, O 4G.
 
No Brasil a tecnologia 3G ainda vem conquistando seu espaço e se firmando vagarosamente 

por todo o país. Porém, nos países desenvolvidos já está em fase de testes e implementação á 
tecnologia 4G. Essa, por sua vez, será a sucessora do 3G, pois trará enormes melhorias na rede 
incluindo o aumento significativo na velocidade de navegação.

O 4G ainda não se encontra disponível no Brasil, mas como a tecnologia avança 
rapidamente, provavelmente dentro de alguns meses ou anos essa tecnologia estará disponível 
no território nacional também. Certamente as prestadoras de serviços móveis irão investir no 4G, 
para oferecer um serviço melhor a seus clientes e consequentemente fazer a substituição do 3G 
pelo 4G. Quando o 4G estiver disponível no país ele certamente trará melhor qualidade de uso 
e tende a revolucionar o que hoje conhecemos como internet banda larga móvel. CAVALLINI, 
Ricardo; XAVIER, Léo; SOCHACZEWSKI, Alon (2010) destacam ainda que uma das 
vantagens dessa migração é que aparelhos compatíveis com o 3G já estarão automaticamente 
inseridos na tecnologia 4G, pois, a migração de plataforma deverá ser feita automaticamente da 
mesma maneira que ocorreu quando esse serviço evoluiu do 2G para o 3G.

 Nesse projeto a ideia é investir na tecnologia 3G como padrão de conexão de internet 
para que o sistema funcione em tempo real. Assim, utilizando o 3G o sistema e os dispositivos 
já estarão automaticamente preparados para a chegada do 4G que ainda poderá levar um longo 
período de tempo.
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O USO DO BLUETOOTH

 Atualmente todos os dispositivos móveis modernos contam com recursos de Bluetooth. 
O Bluetooth é uma tecnologia que permite a transmissão de dados entre dispositivos, a curta 
distância, com alta velocidade de transmissão e pouco consumo de recursos.

CAVALLINI, Ricardo; XAVIER, Léo; SOCHACZEWSKI, Alon destacam que um 
aparelho celular costuma trabalhar com várias frequências de comunicação sem fio. 
Além das principais, usadas por padrão em todos os telefones, pode haver ainda várias 
outras como rede sem fio Wi-Fi, rádio FM, localização por satélite (GPS), televisão 
digital e Bluetooth.

Dentro do projeto, o Bluetooth atenderá a necessidade de comunicação entre dispositivo 
(responsável por executar as tarefas do sistema) e a impressora móvel, que será responsável 
pela impressão dos cupons. 

Para utilizar o Bluetooth basta o usuário realizar o “emparelhamento” de seu dispositivo 
com sua impressora. Uma vez feito isso, o aparelho grava os dados referentes a essa operação 
a partir daí ambos os dispositivos já estarão prontos para serem utilizados. O Bluetooth 
proporciona uma taxa de transferência muito alta onde os dados são enviados praticamente de 
forma instantânea entre os dispositivos. Outro ponto positivo dessa tecnologia é taxa de falhas 
de conexão que é baixíssima sendo muito raro ocorrer algum problema durante uma solicitação 
ou resposta.

SISTEMA OPERACIONAL ANDROID

O Android é um sistema operacional para dispositivos móveis baseado em Linux e 
programável em Java. Esse sistema é mantido e atualizado pelo Google, umas das maiores 
empresas do mundo no ramo da informática. Além disso, o Android é gratuito e pode ser 
utilizado livremente sem restrições ou necessidade de pagamento de licença.

O SURGIMENTO DO ANDROID

Inicialmente o sistema operacional móvel Android era desenvolvido por uma companhia 
independente chamada Android Inc. Em meados de 2005 o Google comprou a Android Inc. e 
assumiu toda sua equipe e todo o processo de desenvolvimento e manutenção do até então pouco 
conhecido Android. LEE, Wei-Meng (2011) lembra que desde a aquisição da Android Inc. o 
Google mantem o sistema Android de forma gratuita e com código aberto sob licença Apache 
de código aberto, assim qualquer interessado pode baixar gratuitamente o Android respeitando 
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seus termos de uso e privacidade. Dessa forma, fabricantes de hardware podem criar produtos 
diferenciados utilizando o Android como sistema operacional unificado, adaptando-o ao seu 
aparelho, fazendo com que o Android interaja com todas a funções do dispositivo

O Android surgiu no mercado como um sistema operacional simples e atraente. Ele veio 
para competir com o software que até então era líder absoluto do mercado móvel, o iOS da 
Apple. Como diferencial o Android trazia a liberdade de uso, proporcionando aos fabricantes 
a personalização do sistema e compatibilidade com vários dispositivos de diversas empresas.

LEE, Wei-Meng afirma que devido à liberdade que a nova plataforma proporcionava 
rapidamente os fabricantes de Smartphones passaram a adotar o Android como 
sistema operacional padrão de seus dispositivos. Isso fez com que várias empresas 
“voltassem ao mercado” podendo recuperar a fatia perdida para a Apple, trazendo um 
sistema operacional tão personalizável quanto o iOS e com preços menores que o da 
concorrente.

Aproveitando todas as facilidades oferecidas pela Android, os fabricantes de hardware 
passaram a utilizá-lo como sistema operacional padrão de seus aparelhos, porém, eles 
continuavam a desenvolver seus dispositivos personalizados da mesma maneira e apenas 
aplicavam o sistema operacional vindo de um “terceiro”.

VANTAGENS DO ANDROID
 
O Android possui inúmeras vantagens e é um sistema operacional totalmente 

personalizável, tanto para desenvolvedores como para usuários finais. Mas, para LEE, Wei-
Meng (2011) a principal vantagem do Android é o desenvolvimento unificado. Isso traz para 
os desenvolvedores algo muito útil no ramo da mobilidade. Ao desenvolver um software para 
Android, esse software será compatível com qualquer outro dispositivo que utilize o Android 
como sistema operacional. Dessa forma, o desenvolvedor precisa desenvolver seu software 
uma única vez, tendo a certeza que este irá funcionar em diversos aparelhos independentemente 
de marcas e modelos, visto que no mundo dos Smartphones os aplicativos são a parte mais 
importante para o sucesso.

Outro ponto positivo do Android são as constantes atualizações feitas pelo Google 
no sistema, a cada nova versão novos recursos estão disponíveis trazendo sempre novas 
otimizações, o que torna o Android cada vez melhor, evoluindo junto com o que a indústria 
do hardware móvel tem a oferecer. Outro ponto a se destacar é padronização do sistema, desde 
sua primeira versão o Android tem um padrão simples e fácil de usar, assim sendo, o sistema é 
constantemente atualizado, porém sua “base” é mantida, tanto para os desenvolvedores como 
para os usuários.

O próprio Google oferece aos desenvolvedores Android muitas vantagens, como a 
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recomendação de ferramentas para desenvolvimento, tutoriais e suporte a desenvolvedores, 
divulgação do sistema operacional e também uma loja oficial onde os desenvolvedores podem 
disponibilizar seus aplicativos para downloads homologados pelo Google.

CARACTERÍSTICAS DO ANDROID

O sistema operacional Android não tem características fixas relacionadas a hardware.  LEE, 
Wei-Meng (2011) afirma que isso se deve pelo fato do Android ser um sistema operacional livre 
e de código aberto, que possibilita aos fabricante de hardware modificá-lo como quiserem. O 
quadro abaixo lista uma série de recursos que o sistema operacional suporta e que os fabricantes 
podem utilizar:

SQLIte Base de dados relacional e leve para armazena-
mento de dados no Android.

Conectividade GSM/EDGE, IDEN, CDMA, EV-DO, UMTS, 
Bluetooth (inclui A2DP e AVRCP), WI-FI, LTE 
e WIMAX.

Troca de Mensagens SMS e MMS.
Navegador Web O Android tem o seu navegador Web padrão ba-

seado em WebKit de código aberto, juntamente 
com mecanismo de JavaScript V8 do Chrome.

Outros meio e serviços suportados H.263, H.264, MPGE-4, AMR, AAC, HE
-AAC, MP3, MP4, 3GP, MIDI, OGG VORBIS, 
WAV, JPEG, PNG, GIF e BMP.

Hardware Sensor de acelerômetro, câmera de digital, sen-
sor de proximidade e GPS.

Touch Screen Suporte a tela multitoque.
Multitarefa Suporte a aplicativos multitarefa.
Suporte a flash Flash 10.1 (acima da versão 2.3).
Tethering Suporte ao compartilhamento de conexões de 

Internet como hotspot com e sem fios.
Quadro 01 - Recursos do Android. 
Fonte: LEE, Wei-Meng. Introdução ao Desenvolvimento de Aplicativos para Android, 2011.

Dessa forma, a Android interage com todos os recursos disponíveis no aparelho, 
possibilitando ao desenvolvedor utilizar todos os recursos que precisa através do próprio sistema 
operacional, sem a necessidade de utilizar nenhum software ou procedimento extra para isso.

No projeto pretendemos utilizar vários recursos do aparelho através do Android, recursos 
como Bluetooth, sistema multitarefa, tela sensível ao toque (touch screen) e acesso a internet.
 A impressora móvel é um hardware que não está presente na compatibilidade de recur-
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sos padrão do Android. Porém, o fabricante da impressora oferece um recurso no qual é possí-
vel adicionar códigos dentro da aplicação que fazem a comunicação entre o dispositivo (com 
Android) e a impressora através do Bluetooth. Fazendo isso, o Android passa a “entender” que 
ele deve fazer a comunicação do dispositivo com a impressora quando for necessário imprimir 
algo.

COMO O PROCESSO fUNCIONA HOJE?
 
O estacionamento rotativo da área azul de Rio do Sul hoje é totalmente controlado de 

forma manual. Cada um dos processos necessita de intervenção humana para que possa ser 
realizado, sendo que, devido a isso há casos em que um mesmo processo precisa ser realizado 
até três ou quatro vezes.

Para emitir uma notificação no sistema atual o funcionário precisa preencher vários dados 
do cupom manualmente, como data, hora, motivo da notificação, placa do veiculo, entre outros. 
Feito isso uma via dessa notificação fica com o proprietário do veiculo notificado e outra vai 
para a APAE, para ser cadastrada no software hoje utilizado.

Para regularizar uma notificação o funcionário deve emitir outro cupom informando 
placa, UF, marca, modelo, entre outros dados. Assim uma via do comprovante de pagamento 
fica com o proprietário do veiculo notificado e outra vai para a APAE, para que a notificação 
correspondente seja regularizada. Dessa forma outro funcionário precisa procurar manualmente 
entre os papéis aquela notificação e então removê-la do sistema.

As notificações que não forem regularizadas após sete dias úteis desde sua emissão, 
deverão ser selecionadas (manualmente) e enviadas à guarda municipal de Rio do Sul, para que 
virem uma infração de trânsito.

Dessa forma, a análise de uma notificação precisa ser feita quatro vezes sendo, na emissão 
da notificação, no cadastramento dessa notificação no software hoje utilizado, na regularização 
e antes de enviá-la a guarda municipal. Para isso, faz-se necessária a presença de um funcionário 
somente para realizar essa tarefa. Além disso, varias notificações acabam sendo desconsideradas 
por estarem com dados ilegíveis.

Os cupons de venda também são preenchidos manualmente pelo funcionário, que deve 
informar, ano, dia, hora, minuto e placa do veiculo. Cada cupom tem validade estática de uma 
hora.

Os cupons de cortesia também são emitidos de forma manual pelo funcionário. Nesse 
cupom ele deve informar hora inicial, hora final, dia, mês e placa do veiculo. Ao emitir uma 
cortesia ela é colocada sobre o para-brisa do veiculo e o funcionário deve anotar em uma 
prancheta dados necessários.

Os fluxogramas a seguir mostram de maneira mais simplificada como são realizados os 
processos básicos de controle do estacionamento atualmente.
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figura 01 - Emissão de cortesia manualmente.
Fonte: Acervo do autor.

figura 02 - Venda de cupom de estacionamento manualmente.
Fonte: Acervo do autor.
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figura 03 - Emissão de notificação manualmente.
Fonte: Acervo do autor.

figura 04 - Regularizar uma notificação manualmente.
Fonte: Acervo do autor.

Assim, pode-se ter uma breve noção de como o estacionamento rotativo de Rio do Sul 
é controlado hoje. Da maneira atual não há nenhum processo automatizado, toda a contagem 
de vendas e notificações precisa ser realizada manualmente além de toda a burocracia hoje 
enfrentada para controlar esses dados.
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COMO O PROJETO ESTÁ SENDO DESENVOLVIDO?

Por se tratar de um projeto que envolve diversos aparelhos eletrônicos e sistemas 
computacionais, pensamos em quais seriam as melhores opções para que tudo fosse construído 
utilizando as melhores tecnologias disponíveis no mercado, visando à otimização e o bom 
funcionamento do sistema.

Para elaboração do projeto fixamos como requisitos mínimos para o funcionamento do 
sistema o uso prévio de Tablets com sistema operacional Android, 3G e Bluetooth, impressoras 
térmicas móveis com Bluetooth, internet e servidor disponível em tempo integral, aquisição de 
um número IP fixo e pelo menos um computador desktop. Assim sendo, cada uma das tecnologias 
anteriormente citadas terá que estar disponível para que o sistema possa ser implementado.

COMO fUNCIONARÁ O NOVO SISTEMA

Para que tudo funcione como o previsto os requisitos citados no tópico anterior devem ser 
atendidos. É bom ressaltar também que haverá a necessidade de treinamento dos funcionários, 
pois o novo sistema deverá ser bem diferente do sistema atual, embutindo as novas tecnologias 
na rotina diária da instituição e dos funcionários.

Os Tablets são hoje a tecnologia mais moderna que há no ramo da mobilidade. Com eles é 
possível realizar diversas tarefas sem a necessidade de fios, cabos ou demais periféricos. Dentro 
do projeto os Tablets serão utilizados pelos funcionários externos da instituição substituindo 
o uso do papel. Eles deverão estar conectados a internet através do 3G, conectados a uma 
impressora móvel através do Bluetooth e terão a versão móvel do sistema instalada. Dessa 
forma, a finalidade dos Tablets será emitir cupons de cortesia, emitir cupons de estacionamento, 
emitir notificações, regularizar notificações e informar sua localização através da tecnologia de 
localização presente no Android. Todos esses processos serão feitos em tempo real com o envio 
e recebimento de dados pela internet e com a impressão instantânea de cupons.

 Os fluxogramas a seguir ajudarão a ter uma visão e um entendimento mais amplo de 
como os processos acontecem no novo sistema.
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figura 05 - Emissão de cortesia.
Fonte: Acervo do autor.

figura 06 - Venda de cupom de estacionamento.
Fonte: Acervo do autor.
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figura 07 - Emissão de notificação.
Fonte: Acervo do autor.

figura 08 - Regularizar uma notificação.
Fonte: Acervo do autor.

 
Com o uso do sistema móvel cada funcionário terá credenciais individuais de acesso, 

possibilitando assim que somente funcionários autorizados acessem o sistema. Além disso, 
cada atividade realizada no sistema ficará vinculada ao usuário, dessa forma haverá um controle 
individual das atividades de cada funcionário.

 Deverá haver pelo menos um computador na administração, ele terá a versão desktop do 
sistema instalada. A versão desktop do sistema será o painel de controle geral do software. Com 
ele será possível realizar as funções de gerenciamento do sistema como controle dos parâmetros 
utilizados pelo sistema móvel (validade de cartões, preço, etc.), emissão de relatórios, contagem 
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de registros, acompanhamento da localização dos monitores, controle de usuários, regularização 
de notificações e despacho de notificações vencidas e pendentes para a guarda municipal.

 Haverá também um servidor que será o hospedeiro para o banco de dados. Este deverá 
estar disponível em tempo integral para que o sistema acesse o banco para buscar e inserir 
dados, e para isso faz-se necessária à aquisição do IP fixo, pois é através dele que o sistema irá 
localizar e se conectar ao servidor.

RESULTADOS ESPERADOS
 
Espera-se com esse projeto trazer resultados como, otimização do trabalho, precisão de 

dados, rapidez e facilidade de uso das novas tecnologias. Abaixo encontra-se um quadro que 
traça parcialmente as diferenças entre o método antigo e novo método de controle:

Método Antigo (Manual) Novo Método (Automático)
Sistema estático Sistema dinâmico
Preencher várias informações 
por cartão

Preencher apenas uma 
informação por cartão

Dados imprecisos Dados precisos
Contagem de registros no fim 
do expediente

Registros disponíveis 
instantaneamente

Sem relatórios Emissão de relatórios a 
qualquer momento

Tempo estimado do 
processo completo*: 
Aproximadamente 15 
minutos

Tempo estimado do 
processo completo*: 
Aproximadamente 3 minutos

*Processo completo: Equivale ao controle total de um veiculo, desde a emissão de uma cortesia até a 
regularização de uma notificação. Tempos somados.
Fonte: Acervo do autor.

VANTAGENS
 
Espera-se com este projeto eliminar grande parte do trabalho manual hoje realizado pelos 

funcionários da APAE para controlar e administrar o estacionamento rotativo da área azul de 
Rio do Sul. Com o novo sistema e as novas tecnologias, o software substituirá o uso de papeis 
preenchidos manualmente. Além disso, o esforço humano para realização das tarefas rotineiras 
será reduzido, já que o sistema fará várias tarefas automaticamente.

Outra característica do novo sistema será o acompanhamento em tempo real do trabalho 
dos funcionários e dos dados no servidor. As informações estarão disponíveis diretamente 
no servidor, possibilitando a emissão de relatórios dinâmicos ou pré-programados e o 
acompanhamento instantâneo de movimentações. Além disso, o sistema deverá agilizar o 
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trabalho, já que através dele as funções rotineiras deverão ser executadas mais rapidamente que 
da maneira atual.

CONSIDERAÇÕES fINAIS 

Vivemos em uma realidade onde a tecnologia encontra-se muito presente em nossas 
vidas e ao nosso redor. Porém, apesar disso muitas tarefas atualmente possuem um padrão 
tecnológico muito abaixo do que a realidade pode oferecer. No sistema atual de administração 
do estacionamento rotativo de Rio do Sul isso não é diferente, visto que todo o sistema é operado 
através do preenchimento manual de papeis dependendo sempre de validações humanas para 
que os processos sejam realizados.

No caso específico do controle do estacionamento rotativo de Rio do Sul a automatização 
pode trazer grandes mudanças e grandes melhorias na sua maneira de operar. Com o uso de 
aparelhos sofisticados como Tablets, impressoras móveis de ação instantânea e internet móvel 
torna-se possível agilizar e modernizar a administração do estacionamento.

Com isso a automatização tende a trazer muitas melhorias ao sistema atual como 
acompanhamento dos dados em tempo real, emissão instantânea de relatórios, redução do 
esforço humano para realizar tarefas repetitivas, entre outros. Para que tudo isso seja possível 
um investimento inicial deverá ser feito, mas certamente com tudo correndo dentro do normal e 
como o previsto, todo o investimento terá retorno em breve e todo o processo de administração 
e controle do estacionamento deverá estar automatizado e pronto para operar em larga escala 
dentro de Rio do Sul.
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ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA NAS ESCOLAS ESTADUAIS DA 
REGIONAL DE RIO DO SUL

Andreia Pasqualini Blass

Olimpio Andre Blass

RESUMO
Muitas são as notícias divulgadas sobre diversos problemas causados pela ingestão de água contaminada. A 
contaminação da água por agentes microbiológicos provoca doenças que muito agridem os indivíduos, uma classe 
bem vulnerável a estas infestações são os estudantes da rede de ensino estadual da região de Rio do Sul, isso 
por que muitas das escolas podem ainda possuir instalações hidráulicas velhas, deterioradas e em mal estado 
de conservação. Em busca de possíveis problemas e soluções para estes, a pesquisa analisará a qualidade da 
água que está sendo distribuída nas escolas estaduais de ensino, realizando análises microbiológicas da água 
desde o hidrômetro, até seu destino final. A pesquisa procura identificar bactérias causadoras de doenças e assim 
desenvolver um projeto que possa auxiliar as escolas a melhorar a qualidade da água que esta sendo distribuída 
aos alunos. Através de coletas de amostras a serem realizadas em doze escolas estaduais da regional de Rio do 
Sul, a eficácia será estudada através de análises Microbiológicas (Coliformes fecais, Coliformes Totais e Bactérias 
Heterotróficas). Para comprovar a eficiência do tratamento que deveria ser realizado nestas águas a Portaria 
nº 2914, de 12 de dezembro de 2011, do Ministério da Saúde, estabelece os procedimentos de controle e de 
vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. Através de fiscalização, 
escolas, governos e pais se tornam responsáveis pela manutenção dos padrões de potabilidade para as águas que 
serão consumidas pelos estudantes. Os resultados das análises servirão como base para demonstrar os cuidados 
necessários à preservação da qualidade das águas e da saúde da população na região de Rio do Sul.

Palavras-chave: Qualidade da água, Microbiologia, Padrão de potabilidade.

ABSTRACT
There are many news reports about various problems caused by drinking contaminated water. Water contamination 
by microbiological agents causing diseases that attack the very individuals, a class quite vulnerable to such 
infestations are students of state education network in the region of South River, why so many schools may still 
have old plumbing, deteriorated and in poor condition. In search of possible solutions to these problems and the 
research will analyze the quality of water being distributed in state schools teaching, performing microbiological 
analyzes of water from the water meter, until its final destination. The research seeks to identify disease-causing 
bacteria and thereby develop a project that can help schools improve the quality of water that is being distributed to 
students. Through sample collection to be held in twelve regional state schools in the South River, the effectiveness 
will be studied through analyzes Microbiological (Fecal Coliforms, Total Coliforms and Heterotrophic Bacteria). 
To prove the efficiency of the procedure that must be performed in these waters Ordinance No. 2914, of December 
12, 2011, the Ministry of Health, establishes procedures for control and surveillance of water quality for human 
consumption and its potability standards. Through enforcement, schools, governments and parents become 
responsible for maintaining potability standards for water that will be consumed by students. The analysis results 
will serve as a basis to demonstrate the care required to preserve water quality and health of the population in the 
region of Rio do Sul.

 
Key-words: Water quality, Microbiology, Standard of potability.

INTRODUÇÃO

A água é essencial para a manutenção da vida no planeta, entretanto é uma fonte finita. 
Todos possuem o direito de consumir à mesma e, acima de tudo, consumi-la com qualidade. 
Segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde), doenças relacionadas à contaminação 
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da água potável são um inconveniente para a saúde humana. Intervenções para melhorar a 
qualidade proporcionam benefícios significativos para a saúde.

Dentro deste contexto está inserida a avaliação microbiológica da água, pois se esta não 
for bem tratada pode acarretar em vários problemas para as pessoas que a consomem. Muitos 
são os estudos e referências sobre a boa utilização, e um bom tratamento da água que descreve 
formas adequadas de purificação, contribuindo para a saúde de quem a consome. Conforme 
avalia o Ministério da Saúde: “a avaliação da qualidade microbiológica da água tem um papel 
destacado no processo, em vista do elevado número e da grande diversidade de microrganismos 
patogênicos, em geral de origem fecal, que pode estar presente na água.” (Brasil, pg. 24, 2006).

O ambiente escolar deve ser adequado a assegurar uma plana aprendizagem ao aluno, 
oferecendo assim o consumo da água livre de infecções, nocivas a saúde dos alunos, que podem 
possibilitar um rendimento mais proveitoso a estes. Análises microbiológicas da água levarão a 
um panorama da qualidade da água deste local, e partindo dos resultados obtidos, poderão ser 
estudadas ações de controle e adequação para tornar a água consumida pelos alunos livre de 
contaminação.

MATERIAIS E MÉTODOS

Para a realização do estudo foi coletada uma amostra de cada uma das doze escolas 
estaduais da regional de Rio do Sul, sendo estas amostras localizadas no ponto final da rede, 
ou seja, nos pontos de consumo ou de contato com os estudantes. Entre os pontos estão os 
bebedouros e as torneira dos banheiros, cozinhas e do tanque de escovação dos dentes.

A partir da Portaria nº 2914, de 12 de dezembro de 2011, do Ministério da Saúde, que 
estabelece os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo 
humano e seu padrão de potabilidade, alguns dos parâmetros necessários foram escolhidos e 
realizados no UNILABOR – Laboratório de Microbiologia da UNIDAVI. 

A tabela do Anexo I da portaria define que sejam realizadas as análises de Coliformes 
fecais (E� coli�) e Coliformes totais para controle de águas tratadas, sendo que o valor máximo 
permitido é a ausência em 100 mL da amostra. Ainda assim, optou-se por realizar a análise de 
Bactérias Heterotróficas para a constatação de quaisquer outras bactérias que poderiam estar 
presentes na água analisada.

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS

Os resultados das análises de Coliformes fecais e Coliformes totais são apresentados em 
NMP (Número Mais Provável) para cada 100 mililitros, já a análise de Bactérias Heterotróficas 
é apresentada em UFC (Unidade Formadora de Colônia) para cada mililitro. Os resultados 
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obtidos das amostras das doze escolas são apresentados nas tabelas a seguir:

TABELA 1 – Resultados das análises da escola 01.

Ensaios Realizados Resultado Valores Permitidos 
Pela Legislação

Bactérias Heterotróficas

Coliformes fecais

Coliformes totais

0 [0;1] UFC/mL

0,0 NMP/100 mL

0,0 NMP/100 mL

Não Aplicável

0,0 NMP/100 mL

0,0 NMP/100 mL
Fonte: Dados obtidos através do Relatório de ensaios microbiológicos nº 145/12-1.

TABELA 2 – Resultados das análises da escola 02.

Ensaios Realizados Resultado Valores Permitidos 
Pela Legislação

Bactérias Heterotróficas

Coliformes fecais

Coliformes totais

0 [0;1] UFC/mL

0,0 NMP/100 mL

0,0 NMP/100 mL

Não Aplicável

0,0 NMP/100 mL

0,0 NMP/100 mL
Fonte: Dados obtidos através do Relatório de ensaios microbiológicos nº 145/12-2.

TABELA 3 – Resultados das análises da escola 03.

Ensaios Realizados Resultado Valores Permitidos 
Pela Legislação

Bactérias Heterotróficas

Coliformes fecais

Coliformes totais

0 [0;1] UFC/mL

0,0 NMP/100 mL

0,0 NMP/100 mL

Não Aplicável

0,0 NMP/100 mL

0,0 NMP/100 mL
Fonte: Dados obtidos através do Relatório de ensaios microbiológicos nº 145/12-3.

TABELA 4 – Resultados das análises da escola 04.

Ensaios Realizados Resultado Valores Permitidos 
Pela Legislação

Bactérias Heterotróficas

Coliformes fecais

Coliformes totais

0 [0;1] UFC/mL

0,0 NMP/100 mL

0,0 NMP/100 mL

Não Aplicável

0,0 NMP/100 mL

0,0 NMP/100 mL
Fonte: Dados obtidos através do Relatório de ensaios microbiológicos nº 145/12-4.
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TABELA 5 – Resultados das análises da escola 05.

Ensaios Realizados Resultado Valores Permitidos 
Pela Legislação

Bactérias Heterotróficas

Coliformes fecais

Coliformes totais

0 [0;1] UFC/mL

0,0 NMP/100 mL

0,0 NMP/100 mL

Não Aplicável

0,0 NMP/100 mL

0,0 NMP/100 mL
Fonte: Dados obtidos através do Relatório de ensaios microbiológicos nº 145/12-5.

TABELA 6 – Resultados das análises da escola 06.

Ensaios Realizados Resultado Valores Permitidos 
Pela Legislação

Bactérias Heterotróficas

Coliformes fecais

Coliformes totais

0 [0;1] UFC/mL

0,0 NMP/100 mL

0,0 NMP/100 mL

Não Aplicável

0,0 NMP/100 mL

0,0 NMP/100 mL
Fonte: Dados obtidos através do Relatório de ensaios microbiológicos nº 145/12-6.

TABELA 7 – Resultados das análises da escola 07.

Ensaios Realizados Resultado Valores Permitidos 
Pela Legislação

Bactérias Heterotróficas

Coliformes fecais

Coliformes totais

0 [0;1] UFC/mL

0,0 NMP/100 mL

0,0 NMP/100 mL

Não Aplicável

0,0 NMP/100 mL

0,0 NMP/100 mL
Fonte: Dados obtidos através do Relatório de ensaios microbiológicos nº 145/12-7.

TABELA 8 – Resultados das análises da escola 08.

Ensaios Realizados Resultado Valores Permitidos 
Pela Legislação

Bactérias Heterotróficas

Coliformes fecais

Coliformes totais

0 [0;1] UFC/mL

0,0 NMP/100 mL

0,0 NMP/100 mL

Não Aplicável

0,0 NMP/100 mL

0,0 NMP/100 mL
Fonte: Dados obtidos através do Relatório de ensaios microbiológicos nº 145/12-8.

TABELA 9 – Resultados das análises da escola 09.

Ensaios Realizados Resultado Valores Permitidos 
Pela Legislação

Bactérias Heterotróficas

Coliformes fecais

Coliformes totais

0 [0;1] UFC/mL

0,0 NMP/100 mL

0,0 NMP/100 mL

Não Aplicável

0,0 NMP/100 mL

0,0 NMP/100 mL
Fonte: Dados obtidos através do Relatório de ensaios microbiológicos nº 145/12-9.
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TABELA 10 – Resultados das análises da escola 10.

Ensaios Realizados Resultado Valores Permitidos 
Pela Legislação

Bactérias Heterotróficas

Coliformes fecais

Coliformes totais

0 [0;1] UFC/mL

0,0 NMP/100 mL

0,0 NMP/100 mL

Não Aplicável

0,0 NMP/100 mL

0,0 NMP/100 mL
Fonte: Dados obtidos através do Relatório de ensaios microbiológicos nº 146/12-1.

TABELA 11 – Resultados das análises da escola 11.

Ensaios Realizados Resultado Valores Permitidos 
Pela Legislação

Bactérias Heterotróficas

Coliformes fecais

Coliformes totais

0 [0;1] UFC/mL

0,0 NMP/100 mL

0,0 NMP/100 mL

Não Aplicável

0,0 NMP/100 mL

0,0 NMP/100 mL
Fonte: Dados obtidos através do Relatório de ensaios microbiológicos nº 146/12-2.

TABELA 12 – Resultados das análises da escola 12.

Ensaios Realizados Resultado Valores Permitidos 
Pela Legislação

Bactérias Heterotróficas

Coliformes fecais

Coliformes totais

0 [0;1] UFC/mL

0,0 NMP/100 mL

0,0 NMP/100 mL

Não Aplicável

0,0 NMP/100 mL

0,0 NMP/100 mL
Fonte: Dados obtidos através do Relatório de ensaios microbiológicos nº 146/12-3.

É possível observar que todas as análises de Coliformes fecais e Coliformes totais se 
mantiveram dentro dos valores permitidos pela legislação, não ultrapassando 0,0 NMP/100 mL. 
Já para a análise de Bactérias Heterotróficas, estas se mostram inexistentes (com valor médio de 
0 UFC/mL) para todas as amostras analisadas.

CONSIDERAÇÕES fINAIS 

Segundo a Portaria nº 2914, de 12 de dezembro de 2011, do Ministério da Saúde, que 
estabelece os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo 
humano e seu padrão de potabilidade, todas as doze escolas da regional de Rio do Sul tratam 
com total eficácia os fatores microbiológicos das águas coletadas. 

Este resultado pode ser considerado satisfatório devido ao controle efetivo realizado pela 
CASAN (Companhia Catarinense de Águas de Saneamento), que é responsável pela distribuição 
das águas para as escolas, e pelas escolas que mantem suas infraestruturas adequadas para a 
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disposição de água aos estudantes.
Através dos dados obtidos ainda sugere-se a formalização de um novo projeto para a 

realização de análises que visem os aspectos físico-químicos das águas. Isto devido ao fato da 
região de Rio do Sul apresentar altos índices de metais como o Ferro ou ainda a alteração do 
pH, por exemplo.

A CASAN e as escolas devem ser tornar responsáveis pela fiscalização, controle e 
manutenção dos padrões encontrados, através das análises microbiológicas. E esta fiscalização 
se faz necessária, pois a qualidade das águas a serem distribuídas devem ser contínuas e 
duradouras.
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JOGOS DE EMPRESAS - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE UMA 
EMPRESA 

Adriana Floriano
Leonardo Weiss

Ricardo Weiss

RESUMO
Os jogos de empresas representam a realidade do dia a dia das empresas. Primeiramente utilizados em universidades 
americanas na década de 50, têm se mostrado, a partir da década de 80, como uma alternativa didática altamente 
viável e muito utilizada no ensino superior brasileiro. Tal método, fortemente caracterizado pela aprendizagem 
vivencial, apresenta diversos elementos que complementam as técnicas de ensino tradicional. A aprendizagem 
satisfatória e efetiva das técnicas de administração de recursos, pessoal, marketing e produção mostra a verdadeira 
importância dessa disciplina para o curso de engenharia de produção. Procuramos aqui apresentar um pouco 
do que foi vivenciado durante o segundo semestre de 2009 quando foi lecionada a disciplina para a turma 5 de 
engenharia de produção da qual fazemos parte.

Palavras-chave: Jogos de empresa, Produção, Tomada de decisão.

INTRODUÇÃO

Os dados apresentados são baseados nos resultados obtidos Empresa X que foi um dos 
cinco participantes do cenário de jogos de empresas no Curso de Engenharia de Produção do 
Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí – UNIDAVI durante o 
segundo semestre de 2009. 

O objetivo geral é apresentar os dados que representam as estratégias utilizadas pela 
empresa, bem como ilustrar os resultados obtidos. É importante salientar também o objetivo do 
grupo em diagnosticar as falhas nas jogadas e prever possíveis melhorias para decisões futuras. 

O desenvolvimento desse trabalho foi importante, pois trouxe toda a revisão do conteúdo 
ministrado bem como o aprofundamento nos assuntos, visto que a disciplina Jogos de Empresas 
abrange grande parte de conhecimentos adquiridos em disciplinas anteriormente ministradas. 

O trabalho resume-se a apresentar de forma simples os números e decisões tomadas, 
porém há situações que ficam difíceis de expor como decisões tomadas através de feeling e 
palpites, não deveriam ocorrer, sabemos, mas no início dos estudos foram muitas.

Apresentamos primeiramente uma revisão do conteúdo teórico seguida das decisões 
tomadas pela Empresa durante cada um dos 12 períodos do jogo, gráficos e tabelas que 
apresentam os resultados obtidos, conclusão e referências.



120 Revista Caminhos, On-line, “Dossiê Tecnologia”, Rio do Sul, ano 4 (n. 8), p.119-140, out./dez. 2013

 ANÁLISE DE CAPITAL DE GIRO

O funcionamento de uma empresa depende basicamente de dois tipos de materiais: os de 
renovação lenta, como instalações, equipamentos e imóveis – ativo permanente – e materiais 
de renovação rápida como estoques – ativo circulante. Os ativos materiais de renovação rápida 
são denominados capital de giro e os de renovação lenta de ativos permanentes.

O capital de giro representa os recursos demandados por uma empresa para financiar 
suas necessidades operacionais, que vão desde a aquisição de matérias-primas 
(mercadorias) até o recebimento pela venda do produto acabado. (SILVA, 2002, p. 35)

O capital de giro precisa ser acompanhado e monitorado constantemente, pois está 
sofrendo o impacto das diversas mudanças no panorama econômico enfrentado pela empresa 
de forma contínua.

As dificuldades relativas ao capital de giro numa empresa são devidas, principalmente, à 
ocorrência dos seguintes fatores:

a) redução de vendas; 
b) crescimento da inadimplência; 
c) aumento das despesas financeiras; 
d) aumento de custos.
O capital de giro deve ser minimizado até o ponto em que não traga restrições às vendas e 

à lucratividade da empresa. Estoques elevados em períodos de baixa demanda podem tornar-se 
um problema para a empresa, pois terá de pagá-lo sem ao menos tê-lo vendido.

Segundo Braga (1991, p. 81), “A administração do capital de giro envolve um processo 
contínuo de tomada de decisões voltadas principalmente para a preservação da liquidez da 
empresa, mas que também afeta sua rentabilidade”.

O Capital de Giro pode ser negativo. Neste caso, as aplicações permanentes são maiores 
do que as fontes permanentes, significando que a empresa financia parte de seu ativo permanente 
com fundos de curto prazo. Embora esta condição aumente o risco de insolvência, a empresa 
poderá se desenvolver, desde que sua Necessidade de Capital de Giro seja, também negativa.

O capital de giro deve ser minimizado até o ponto em que não traga restrições às vendas e 
à lucratividade da empresa. Estoques elevados em períodos de baixa demanda podem tornar-se 
um problema para a empresa, pois terá de pagá-lo sem ao menos tê-lo vendido.

CONTABILIDADE E GESTÃO

Segundo contabilidade e Gestão, a contabilidade é uma ferramenta indispensável para 
a gestão de negócios. De longa data, contadores, administradores e responsáveis pela gestão 
de empresas se convenceram que amplitude das informações contábeis vai além do simples 
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cálculo de impostos e atendimento de legislações comerciais, previdenciárias e legais.
Contabilidade Gerencial, em síntese, é a utilização dos registros e controles contábeis 

com o objetivo de gerir uma entidade.
A gestão de entidades é um processo complexo e amplo, que necessita de uma adequada 

estrutura de informações - e a contabilidade é a principal delas.
Além do mais, o custo de manter uma contabilidade completa (livros diário, razão, 

inventário, conciliações, etc.) não é justificável para atender somente o fisco. Informações 
relevantes podem estar sendo desperdiçadas, quando a contabilidade é encarada como mera 
burocracia para atendimento governamental. 

Objetivamente, o custo médio de uma contabilidade de empresa de pequeno porte 
(faturamento até R$ 120.000/mês) é acima de R$ 600,00. Numa empresa de médio porte 
(faturamento até R$ 1.000.000/mês) este custo vai a R$ 3.000,00 ou mais. Tais empresas precisam 
aproveitar as informações geradas, pois obviamente este será um fator de competitividade com 
seus concorrentes: a tomada de decisões com base em fatos reais e dentro de uma técnica 
comprovadamente eficaz – o uso da contabilidade.

A contabilidade gerencial não “inventa” dados, mas lastreia-se na escrituração regular 
dos documentos, contas e outros fatos que influenciam o patrimônio empresarial.

Dentre as utilizações da contabilidade, para fins gerenciais, destacam-se, entre outros:
1. Projeção do Fluxo de Caixa
2. Análise de Indicadores
3. Cálculo do Ponto de Equilíbrio
4. Determinação de Custos Padrões
5. Planejamento Tributário
6. Elaboração do Orçamento e Controle Orçamentário

ANÁLISE ECONÔMICO-fINANCEIRA

Existem diversos índices úteis para o processo de análise, sendo classificados nos seguintes 
grupos: liquidez, operacional, rentabilidade, endividamento e estrutura.

Os índices apurados representam parcela significativa do trabalho de análise, pois além 
de mostrar relações importantes entre os vários grupamentos de valores patrimoniais e dos 
componentes do resultado econômico dentro de um exercício financeiro, possibilita também o 
exame das oscilações desses índices ano a ano. 
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QUOCIENTES DE LIQUIDEZ

Visa conhecer a capacidade de pagamento da empresa, isto é, suas condições financeiras de 
cobrir no vencimento todos seus compromissos passivos assumidos. Revela, ainda, o equilíbrio 
financeiro e sua necessidade de investimento em capital de giro.

Liquidez Imediata (LI)

Representa o valor de quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de 
curto prazo. No numerador, temos fundos imediatamente disponíveis (caixa + bancos 
+ aplicações de curtíssimo prazo). No denominador, dívidas que, embora de curto 
prazo, vencem em 30,60,90,180 e até 365 dias. (IUDÍCIBUS, 1998, p. 99)

LI = Disponibilidades 
        Passivo Circulante

Liquidez Corrente ou Liquidez Comum (LC)

Relaciona quantos reais dispomos, imediatamente disponíveis e conversíveis em curto 
prazo em dinheiro, com relação às dívidas de curto prazo. É um índice muito divulgado e 
freqüentemente considerado como o melhor indicador da situação de liquidez da empresa.

No numerador, estão incluídos itens tão diversos como: disponibilidades, valores 
a receber a curto prazo e estoques. No denominador, estão incluídas as dívidas e 
obrigações vencíveis a curto prazo que é o período que vai até o fim do exercício 
seguinte, ao qual se refere o balanço analisado (IUDÍCIBUS, 1998, p. 100).

LC = Ativo Circulante
         Passivo Circulante

Liquidez Seca (LS)

É uma variante muito adequada para se avaliar conservadoramente a situação de liquidez 
da empresa. Eliminando-se os estoques do numerador, estamos eliminando uma fonte de 
incerteza. 
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LS = Ativo Circulante – Estoques
         Passivo Circulante 

Liquidez Geral (LG)

Para Iudícibus (1998, p. 102) “Serve para detectar a saúde financeira de longo prazo do 
empreendimento.”

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
          Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

QUOCIENTES DE ENDIVIDAMENTO

Avalia a proporção de recursos próprios e de terceiros mantidos pela empresa, sua 
dependência financeira por dívidas de curto prazo, a natureza de suas exigibilidades e seu risco 
financeiro.

De Capitais de Terceiros

Iudícibus (1998, p. 104) destaca que “Este quociente é um dos níveis mais utilizados para 
relatar o posicionamento das empresas com relação aos capitais de terceiros.”

Capital Terceiros  = Exigível Total (PC + ELP)
                                      Patrimônio Líquido

Capital Terceiros  = Exigível Total
                                  Passivo Total

Composição do Endividamento =  Passivo Circulante
      Exigível Total
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QUOCIENTES DE RENTABILIDADE

É uma avaliação econômica do desempenho da empresa, dimensionando o retorno sobre 
os investimentos realizados e a lucratividade apresentada pelas vendas. 

Na Rentabilidade do Ativo (Taxa de Retorno Sobre Investimentos), para Franco (1989, p. 
182) “É a comparação entre o lucro líquido e o ativo total, revelando o quociente de rentabilidade 
do total do ativo aplicado na movimentação econômica do exercício, a saber.”

TRI = Lucro Líquido
             Ativo Total

Rentabilidade do Patrimônio Líquido (Taxa de Retorno Sobre o PL)

TRPL = Lucro Líquido
              Patrimônio Líquido

QUOCIENTES DE ROTAÇÃO

Para Iudícibus (1998, p. 105):

Estes quocientes evidenciam a velocidade com que os elementos patrimoniais de 
determinada entidade se renovam durante um determinado período de tempo. Tem 
seus resultados normalmente apresentados em dias, meses ou períodos maiores, 
fracionários de um ano. 

Quocientes de rotação do Ativo, para Iudícibus (1998, p. 108) “Expressa quantas vezes o 
ativo “girou” ou se renovou pelas.

Fórmula = Vendas Líquidas
                  Ativo Total Médio

Quocientes de rotação dos estoques, segundo Iudícibus (1998, p. 105) “Procura representar 
quantas vezes se “renovou” o estoque por causa das vendas e o prazo médio de estocagem.”

PMRE = Custo das Vendas
       Estoque Médio
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Iudícibus (1998, p. 106) destaca que quocientes de rotação dos créditos é um “Quociente 
que indica quantos dias, semanas ou meses a empresa deverá esperar, em média, antes de 
receber suas vendas a prazo.”

PMRV = Vendas Líquidas
               Média dos Créditos

Quocientes de rotação dos Débitos evidencia quantos dias, semanas ou meses a empresa 
possui, em média, antes de pagar suas compras a prazo.

PMPC = Média das Compras a Prazo        
                      Média dos Débitos

TERMÔMETRO DE INSOLVÊNCIA DE KANITZ

O Professor Stephen Charles Kanitz foi responsável, durante mais de 20 anos, pela 
elaboração da análise econômica e financeira das 500 Melhores e Maiores empresas brasileiras 
editada pela Revista Exame. Fruto de seu trabalho e de suas pesquisas, elaborou um modelo de 
previsão de falências, também conhecido como fator de insolvência.

Esse fator é obtido a partir de informações de balanços contábeis de empresas, através do 
cálculo de uma fórmula “mágica”, a saber:

533,0406,1355,3265,1105,0. XXXXXaInsolvênciF −−++=

Após o cálculo, obtém-se um número denominado de Fator de Insolvência que determina 
a tendência de uma empresa falir ou não. Para facilitar, o professor criou uma escala chamada 
de Termômetro de Insolvência, indicando três situações diferentes: Solvente, Penumbra e 
Insolvente, a saber:
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TERMÔMETRO DE INSOLVÊNCIA
DE KANITZ

 7
 6
 5
 4
 3
 2
 1
 0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

SOLVENTE

PENUMBRA

INSOLVENTE

Os valores positivos indicam que a empresa está em uma situação boa ou “solvente”, se 
for menor do que –3 a empresa se encontra em uma situação ruim ou “insolvente” e que poderá 
levá-la à falência. O intervalo intermediário, de 0 a –3, chamada de “penumbra” representa 
uma área em que o fator de insolvência não é suficiente para analisar o estado da empresa, mas 
inspira cuidados.

Uma empresa que apresenta um fator de insolvência positivo, tem menor  possibilidade de 
vir a falir e essa possibilidade diminuirá à medida que o fator positivo for maior. Ao contrário, 
quanto menor for o fator negativo maiores serão as chances da empresa encerrar suas atividades.

PREVISÃO DE VENDAS

A previsão de vendas é uma projeção da demanda da empresa. Tendo em vista o segmento 
de mercado pretendido, as tendências mercadológicas a curto, médio e longo prazo. A capacidade 
do público alvo em aceitar e absorver o novo produto e ou serviço disponibilizado entre outros 
fatores.

Cobra (1994, p. 163) diz que: “O planejamento é a base para o sucesso em vendas.”
Nos negócios, planejar o futuro e manter os olhos no horizonte é muito importante. E o 

melhor modo de fazer planos para o futuro é analisar cuidadosamente as tendências do passado, 
especialmente quando se está prevendo vendas de um produto ou serviço. 

A previsão de vendas usa os números anteriores para fazer prognósticos de desempenho 
em longo ou curto prazo. 

Sem as previsões de vendas, torna-se muito difícil manter a empresa na direção correta. 
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É preciso prestar atenção nas estações do ano para não investir muito em uma estação que 
vende pouco. É preciso prestar atenção no que dizem os analistas das indústrias que prevêem 
crescimento robusto em vendas em datas comemorativas, entre outros.

O processo de vendas, é o meio para se posicionar no mercado e abordar os clientes, é por 
onde se faz o produto ou serviço conhecido. Este é um processo delicado e com etapas a serem 
seguidas. Lançar um produto no mercado requer planejamento e estratégia bem estruturada, 
com uma boa pré-venda, para facilitar a venda em si, e após um bom pós-vendas para conquistar 
o cliente.

Moreira (2000, p. 165), 

Não existe uma fórmula para se vender bem. O que de fato existe são planejamentos, 
técnicas e estratégias aliadas a esforço e motivação, fazendo o profissional sentir-se 
mais seguro e capaz de superar suas metas. A atividade de vendas é um processo que 
pode ser adaptado ou melhorado de acordo com a situação que se tem.

O processo de vendas, não consiste de uma formula única, como diz o autor acima, e de 
fato de um planejamento sua consistência. O processo de vender não é somente a própria venda 
em si, é um processo composto de uma pré-venda, venda em si e um pós-venda. Esse composto 
vem do planejamento de vendas, onde se criar um vinculo com o cliente, desde o primeiro 
contato até depois que ele recebi o produto com a efetivação do Pós-venda.

ORÇAMENTO DE CAIXA E RESULTADOS

O orçamento estuda como o processo de planejamento reflete os resultados esperados de 
ações em curto prazo. 

Welsch (1994, p. 27) define orçamento como “Um plano administrativo que abrange 
todas as fases das operações para um período futuro definido”. O orçamento é a formalização 
das etapas do planejamento. À medida que detalhar o plano em suas fases, quantificar as ações, 
estabelecer prazos e as políticas estabelecidas pela administração, está-se operacionalizando o 
orçamento.

Um orçamento é a expressão das receitas e despesas de um indivíduo, organização ou 
governo relativamente a um período de execução (ou exercício) determinado, geralmente anual, 
mas que também pode ser mensal, trimestral, plurianual, etc. 

Brookson (2001, p. 6), advoga que o, 

Orçamento é um plano de atividades futuras. Ele pode assumir diversas formas, mas 
normalmente reflete os departamentos e o conjunto da empresa em termos financeiros, 
fornecendo as bases para se aferir o desempenho da organização. O orçamento é uma 
declaração de planos financeiros e não financeiros para um período que está por vir, 
normalmente de um ano.
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O processo orçamentário exige da empresa um sistema de informação, com dados 
contábeis, históricos adequados e apropriados. A empresa deve ter uma estrutura organizacional 
definida, contabilidade aberta e informatizada e fixação dos objetivos.

INCERTEZA E O PROCESSO DE TOMADA DE DECISÃO

A tomada de decisões é o processo pelo qual são escolhidas algumas ou apenas uma entre 
muitas alternativas para as ações a serem realizadas.

Chiavenato (1997, p. 710) elucida ao definir decisão como “O processo de análise e 
escolha entre várias alternativas disponíveis do curso de ação que a pessoa deverá seguir”.

Tomada de decisão, segundo Oliveira (2004), nada mais é do que a conversão das 
informações em ação, assim sendo, decisão é a ação tomada com base na apreciação de 
informações. Decidir é recomendar entre vários caminhos alternativos que levam a determinado 
resultado.

As decisões são escolhas tomadas com base em propósitos, são ações orientadas para 
determinado objetivo e o alcance deste objetivo determina a eficiência do processo de tomada 
de decisão.

AVALIAÇÃO DAS EMPRESAS PELO EVA (Economic Value Added)

Em uma empresa, o valor adicionado é a contribuição adicional de um recurso, atividade 
ou processo para a fabricação de um produto ou prestação de um serviço.

Custo periódico equivalente ou valor anual uniforme equivalente – VAUE no seu cálculo 
inclui o custo do investimento e os seus custos operacionais. Essencialmente, esse método 
consiste na transformação do fluxo de caixa formado por diferentes parcelas periódicas de custo 
num fluxo regular, com base na TMA. (KASSAI et. al., 2000)

Em termos macroeconômicos, é o valor dos bens produzidos por uma economia, depois 
de deduzidos os custos dos insumos adquiridos de terceiros (matérias-primas, serviços, bens 
intermediários), utilizados na produção.

GESTÃO DO PREÇO

Para Otharan (2006, p. 21),

Nas decisões de preços, a empresa se defronta com fatores internos e externos 
que interferem na formulação de suas políticas de preços. Os fatores internos são 
normalmente sujeitos a seu controle, enquanto os fatores externos compõem o 
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ambiente dentro do qual seu produto, com todos seus atributos, incluindo o preço, 
deve atuar.

A competitividade tem exigido das empresas a busca contínua em aprimorar a qualidade 
em todos os processos e atividades que executam, buscando obter a aceitação dos seus produtos 
e/ou serviços e alcançar não apenas a permanência no mercado que atuam, mas também, outros 
objetivos desejados.

Alguns dos aspectos que impactam fortemente a obtenção desses objetivos são aqueles 
que dizem respeito à análise dos custos e suas influências nas decisões que impactam a formação 
do preço de venda.

Para Otharan (2006, p. 34) diz que:

Muitas empresas tentam determinar um preço que maximize o lucro corrente. Elas 
estimam a demanda e os custos ligados a preços alternativos e escolhem o preço 
que maximizará o lucro corrente, o fluxo de caixa ou o retorno sobre o investimento 
(ROI). Essa estratégia pressupõe que a empresa tenha conhecimento de suas funções 
de demanda e custos. 

Percebe-se que o preço de venda não pode mais ser objeto de decisões empíricas, mas, 
sobretudo, objeto de estudo, o que torna necessário conhecer todos os elementos que o compõem, 
sejam internos ou externos.

Para conhecer esses elementos que compõem o preço de venda, são necessários 
procedimentos organizacionais que informem sobre a estrutura patrimonial, assim como 
os relacionamentos sistêmicos que as empresas estabelecem com o ambiente no qual estão 
inseridas, pois, qualquer decisão sobre preço de venda poderá provocar alterações em todas as 
áreas das empresas e, conseqüentemente, neste relacionamento.

As empresas que utilizam o preço como ferramenta estratégica, lucrarão mais do que as 
que simplesmente deixam que os custos ou o mercado determine seus preços.

ORGANIZAÇÕES DE APRENDIZAGEM (SENGE)

O processo de aprendizagem, no ambiente de trabalho, engloba não só questões técnicas, 
mas, também, aspectos sociais e comportamentais e envolve as competências humanas 
em seu sentido mais amplo, como conjuntos de conhecimentos, habilidades e atitudes. O 
desenvolvimento do conhecimento implica a aprendizagem conceitual, pela aquisição de saberes 
que permitam ao indivíduo identificar e processar informações e utilizá-las para modificar 
sistemas e métodos vigentes. O desenvolvimento das habilidades implica conhecer técnicas, ter 
capacidade sobre como fazer as coisas, enquanto que as atitudes envolvem o comportamento, 
a motivação, o querer fazer.
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Segundo Senge (1990), a organização que aprende não fica circunscrita aos processos de 
adaptação ao meio, já que aprendizagem envolve a criatividade e a inovação. Para esse autor, 
as organizações devem ‘disciplinar o processo de aprendizagem por intermédio de um conjunto 
de ações, denominadas disciplinas. As  cinco disciplinas são:

1. Raciocínio sistêmico: integração dinâmica entre o todo e as suas partes;
2. Domínio pessoal: objetivos, energia e paciência;
3. Conscientização dos modelos mentais enraizados: examiná-los de forma meticulosa;
4. Definição de um objetivo comum: um sentido de missão;
5. Disciplina do aprendizado em grupo: a unidade fundamental é o grupo e não o individuo.
Para as organizações serem capazes de aprender estas cinco disciplinas haveriam de 

funcionar em conjunto, sendo o raciocínio sistêmico responsável pela integração de todas as 
demais. A idéia é sanar as deficiências de aprendizagem, começando pela sua identificação e 
pela posterior aplicação de algumas técnicas que exercitem um raciocínio sistêmico, o qual 
permitirá o desenvolvimento das outras disciplinas.

O aprendizado organizacional tem como premissa o aprendizado pela experiência e 
depende muito da cultura organizacional do estilo de liderança e da Administração Participativa.

A busca da aprendizagem contínua, segundo a proposta de Senge, que coloca o enfoque 
sistémico como sua base, fica vazia de significado caso a estrutura da empresa não reflita 
também uma visão sistêmica do negócio.

APTIDÕES E O TRABALHO EM EQUIPE

Segundo Wikipédia, trabalho em equipe ou trabalho de equipe é quando um grupo ou uma 
sociedade resolve criar um esforço coletivo para resolver um problema.

Preisler, Borba e Battirola (2002, p. 119),

A equipe é um grupo primário, em que seus participantes se conhecem, relacionam-se 
diretamente, havendo ainda uma unidade de espírito e de ação. Quando focalizam-se 
as equipes, verificam-se que os resultados que elas querem atingir são os objetivos 
da organização. A equipe traz consigo a ação, a execução do trabalho, agrupando 
profissionais de categorias diferentes, complementando-se, articulando-se e 
dependendo uns dos outros para objetivos comuns.

O trabalho em equipe pode também ser descrito como um conjunto ou grupo de pessoas 
que dedicam-se a realizar uma tarefa ou determinado trabalho.

Para Preisler, Borba e Battirola (2002, p. 121),

As competências para um bom desempenho no trabalho em equipe diferem das 
competências necessárias ao trabalho individual. Abaixo, estão explicitadas essas 
competências:
a) cooperar: participar voluntariamente, apoiar as decisões da equipe, fazer a sua parte 
do trabalho;
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b) compartilhar informações: manter as pessoas informadas e atualizadas sobre o 
processo do grupo;
c) expressar expectativas positivas: esperar o melhor das capacidades dos outros 
membros do grupo, falando dos membros da equipe para os outros com aprovação. 
Apelar para a racionalidade em situações de conflito e não assumir posição polêmica 
nesses casos;
d) estar disposto a aprender com os companheiros: valorizar a experiência dos outros, 
solicitar dados e interagir pedindo e valorizando idéias;
e) encorajar os outros: dar crédito aos colegas que tiveram bom desempenho tanto 
dentro como fora da equipe;
f) construir um espírito de equipe: tomar atitudes especiais para promover um 
clima amigável, moral alta e cooperação entre os membros da equipe;
g) resolver conflitos: trazer à tona o conflito dentro da equipe e encorajar ou 
facilitar uma solução construtiva para a equipe. Não esconder ou evitar o 
problema, mas tentar resolvê-lo da forma nas rápida possível.

O trabalho em equipe possibilita a troca de conhecimento e agilidade no cumprimento de 
metas e objetivos compartilhados.

Exemplo de uma atuação de um trabalho em equipe são os esportes ou atividades, em que 
times ou seleções jogam umas contra as outras.

LIDERANÇA SITUACIONAL

A liderança é necessária em todos os tipos de organização humana.
Na Liderança situacional não existe um único estilo de liderança apropriado para toda e 

qualquer situação. 
Hersey e Blanchard (1986, p. 86) destacam que: “Não existe um único modo melhor de 

influenciar as pessoas. O estilo de liderança que uma pessoa deve adotar com indivíduos ou 
grupos depende do nível de maturidade das pessoas que o líder deseja influenciar.”

O modelo de Hersey e Blanchard, é sem dúvida um dos mais conhecidos modelos em 
termos de liderança situacional, é baseado em duas variáveis: o comportamento do líder (como 
ele orienta para as tarefas e como é o seu relacionamento com seu seguidores) e a maturidades 
dos seus subordinados.

O líder, liderados e a situação são as variáveis norteadoras do processo de liderança. Na 
liderança situacional a ênfase recai sobre o comportamento do líder em relação aos liderados 
frente a uma tarefa específica.

LIDERANDO EM TEMPOS DE CRISE - O MODELO DE SCHAKLETON

Ernest Shackleton é reconhecido e admirado pela expedição à Antártida, de 1914 a 1916, 
empreendimento que fracassou. A situação ocorreu a bordo do navio Endurance, que afundou 
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antes de chegar ao destino, deixando a tripulação sem equipamentos de comunicação e sem 
esperança de socorro. Mas foi justamente nesta situação de perigo, que a liderança de Shackleton 
despontou e foi crucial, não apenas para manter o ânimo e a confiança de seus homens, mas 
também por salvá-los.

Para Cravo (2006, p. 1) “O conceito de liderança situacional é bem simples, esse tipo 
de liderança e voltado para situações diferentes, ou seja, ela se adequa a diferentes tarefas 
propostas, o estilo tem que e ajustar à situação.”

A função dos líderes na implementação é ajudar as pessoas a vencer, apoiando-se e 
removendo barreiras a fim de realizarem as metas que farão com que a visão se torne realidade. 
A importância dos líderes na organização é a de ajudar seus liderados a vencer.

TOMADAS DE DECISÃO 

1º Período: Todas as equipes iniciaram as jogadas com os mesmos números de produção 
entre outros, valores de vendas em 17,50 UM em todas as regiões, capital imobilizado em 
500.000 UM, capacidade produtiva em 5000 UM, propaganda em 3 Módulos e também todos 
tinham 20% de mercado em todas as regiões, investimento em imobilizado apenas para cobrir 
a depreciação.

2º Período: No segundo período cometemos o erro de comprar pouco insumo devido não 
prever a produção do terceiro período quando foi feito horas extras para vender no período 
de pico de demanda. Procuramos manter preço competitivo mas com margem boa de lucro, 
investimento em imobilizado e contratação de dois funcionários para aumentar a produção.



133Revista Caminhos, On-line, “Dossiê Tecnologia”, Rio do Sul, ano 4 (n. 8), p.119-140, out./dez. 2013 

3º Período: Investimento em imobilizado e contratação de um funcionário para aumentar 
a produção devido ao pico de demanda do quarto período, horas extras para maior produção 
também, preço médio com boa margem de lucro.

4º Período: Como o estoque de produto acabado estava bom, não foi feito horas extras e 
nem investimento em imobilizado, pois no quinto período as contas chegam. Preço e propaganda 
mantivemos a média.

5º Período: Foram boas as vendas no quarto período, mas o dinheiro está curto para tantos 
pagamentos, por isso decidimos aumentar o preço do produto com diminuição dos módulos de 
marketing para diminuir custos.

6º Período: O preço do período anterior obteve bons resultados e decidiu-se aumentar um 
pouco. Como houve depreciação e não fizemos investimento em imobilizado nos dois períodos 
anteriores, foi demitido um funcionário para nivelar a produção imobilizado x mão de obra.
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7º Período: O preço está bom e decidimos mantê-lo, pouca propaganda e nada de 
investimento pois há pouco dinheiro. A decisão foi acertada pois nesse período obtivemos o 
primeiro lugar na colocação geral e lucros comparados aos períodos de pico de demanda.

8º Período: Haverá o pico de demanda devido ao oitavo período, por isso aumentamos um 
pouco o preço e fizemos horas extras. Nenhum investimento.

9º Período: Pouca alteração nos preços, mas maior investimento em propaganda. Para 
ganhar mercado.

10º Período: Como estamos indo bem, decidimos não mudar muito os parâmetros.
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11º Período: Diminuição de propaganda e preços estáveis, investimento em imobilizado 
para nivelar produção.

12º Período: Diminuição de propaganda e preços estáveis, investimento em imobilizado 
para nivelar produção.

DEMONSTRATIVOS DA EMPRESA

Ao acompanhar a evolução da empresa em todos os períodos, verificou-se que as 
estratégias e correções de rumo levaram a empresa a ficar bem posicionada com lucro acumulado 
de 325.530 UM, e demais números conforme quadros a seguir.

Os preços variaram entre R$ 17,50 a R$ 29,70, sendo que efetuou-se um aumento 
gradativamente. A aplicação dos módulos de Marketing variou-se conforme o período.
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Tabela 1 – Tomadas de decisão.

PERÍO-
DO

PREÇO DE PREÇO DE MÓDULOS DE MÓDULOS DE NÚMERO DE

EMPREGADOS
VENDAS MÍNI-

MO
VENDAS MÁ-

XIMO
MARKETING 

MÍNIMO
MARKETING 

MÁXIMO
1  R$         17,50  R$         17,50 3 3 10
2  R$         18,50  R$         19,00 2 6 12
3  R$         22,90  R$         23,00 2 4 13
4  R$         22,90  R$         23,50 2 4 13
5  R$         26,00  R$         27,00 2 6 13
6  R$         26,50  R$         28,00 2 2 12
7  R$         27,00  R$         28,50 2 2 12
8  R$         28,50  R$         29,00 3 4 12
9  R$         28,90  R$         29,50 3 6 12
10  R$         29,30  R$         29,70 5 6 12
11  R$         29,30  R$         29,70 3 4 11
12  R$         29,30  R$         29,70 3 4 11

Abaixo pode-se notar a evolução do imobilizado da empresa, saldo em caixa, lucro e 
custo em cada um dos doze períodos.

Tabela 2 - Evolução do imobilizado da empresa, saldo em caixa, lucro e custo da empresa.
PERÍO-

DO
IMOBILIZA-

DO
SALDO CAI-

XA
LUCRO PERÍO-

DO CUSTO

1  R$ 500.000,00  R$  16.730,00  R$            897,00 
 R$       
17,22 

2  R$ 530.500,00  R$    6.366,00  R$         8.894,00 
 R$       
16,43 

3  R$ 567.885,00  R$  10.000,00  R$       11.109,00 
 R$       
19,30 

4  R$ 553.688,00  R$  61.604,00  R$       40.122,00 
 R$       
16,85 

5  R$ 539.846,00  R$  12.708,00  R$       19.805,00 
 R$       
21,81 

6  R$ 526.350,00  R$  15.217,00  R$       21.602,00 
 R$       
22,40 

7  R$ 513.191,00  R$  45.596,00  R$       40.453,00 
 R$       
18,62 

8  R$ 499.078,00  R$  57.716,00  R$       42.829,00 
 R$       
19,55 

9  R$ 484.106,00  R$    6.552,00  R$       32.884,00 
 R$       
21,90 

10  R$ 472.003,00  R$  36.574,00  R$       37.569,00 
 R$       
20,04 

11  R$ 495.203,00  R$  38.734,00  R$       30.813,00 
 R$       
21,28 

12  R$ 512.823,00  R$  57.088,00  R$       38.572,00 
 R$       
20,31 
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LUCRO POR PERÍODO
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Gráfico 1 – Evolução dos lucros obtidos em cada período.
Fonte: desenvolvido pelos autores.

Tabela 3 - Capacidade de produção imobilizado, de mão de obra e colocação geral da empresa nos 12 
períodos:

PERÍO-
DO CAPACIDADE CAPACIDADE

COLOCA-
ÇÃO

PRODUÇÃO 
IMOB.

PRODUÇÃO 
MO GERAL

1 6.250 5.000 3
2 6.250 6.060 5
3 7.957 7.973 5
4 7.098 6.750 2
5 6.921 6.841 3
6 6.748 6.401 2
7 6.579 6.483 1
8 7.056 7.224 2
9 7.486 6.793 2
10 6.051 6.750 2
11 5.900 6.263 2
12 6.190 6.336 2

No gráfico 2 os resultados apresenta que utilizou-se a capacidade máxima de imobilizado 
na produção adequando o número de funcionários, evitando assim ociosidade de máquinas.
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CAPACIDADE DE PRODUÇÃO IMOBILIZADO X PRODUÇÃO
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Gráfico 2 – Comparativo de capacidade de produção do imobilizado x mão de obra.
Fonte: desenvolvido pelos autores

O custo do produto apresentado no gráfico 3 foi calculado sobre os custos de produção e 
mão de obra, propaganda, despesas administrativas, de transportes e despesas financeiras.
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CONSIDERAÇÕES fINAIS

Diante do exposto, confirma-se a grande importância da utilização dos jogos de empresas 
como instrumento didático. Por meio dos jogos, as empresas têm-se a oportunidade de habilitar 
o aluno para o mercado de trabalho. São uma estratégia de aprender a fazer, fazendo. Integram 
a teoria à prática. Oportunizam aos alunos vivenciar os conceitos aprendidos em sala de aula o 
mais próximo do real, preparando-os para o mercado de trabalho.

Segundo Sauaia (1995: 239), no ensino tradicional, observa-se que o papel principal é 
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desempenhado pelo educador, personagem com elevado grau de envolvimento e que deseja 
ensinar, para seus discípulos, apoiado em suas próprias experiências. Estabelece objetivos 
educacionais coletivos, orientados para a classe como um todo. Mantém a aula em andamento 
mediante a geração permanente de estímulos externos. Atuando desta forma, cria um ambiente 
eminentemente individualista e competitivo.

Através de jogos de empresas, o papel principal desloca-se para o aluno, que passa a 
ser o centro do processo, diferentemente do ensino. Isto facilita um envolvimento maior, pelo 
desejo fomentado na busca de aprendizagem competitiva e cooperativa. O trabalho em grupo 
prevalece sobre a apresentação expositiva e individual do instrutor. São exercitados conteúdos 
do educando e do educador. O processo é calcado nos motivos dos alunos, em um ambiente que 
desafia, ao mesmo tempo em que acolhe, combinando momentos de disputa e de união entre os 
alunos e entre eles e o educador.
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RESUMO
Este trabalho teve por objetivo, alcançar uma melhoria na qualidade e consequente satisfação dos clientes no ramo 
de construção civil. Através de coleta de dados que aliados a tomadas de atitudes, possam resultar em satisfação 
dos envolvidos. Compreendemos que necessitamos de uma administração de produção presente e comprometida 
em tornar seus produtos os melhores dentre seus concorrentes. Otimizar ao máximo os recursos disponíveis, como 
a mão-de-obra, matéria-prima e tempo para tentar alcançar o resultado desejado. Este trabalho foi baseado na 
empresa de produtos pré-fabricados de cimento na região do Alto Vale do Itajai.

Palavras-chave: multicritérios de apoio a decisão, melhoria dos processos; qualidade;

Em Portugal os técnicos responsáveis pelos projetos de construção civil (excetuando o 
caso dos projetos de edifícios de pequena dimensão, os quais podem ter como responsáveis 
técnicos habilitados com o antigo curso de Construtor Civil e Mestrado, agora designados por 
Agentes Técnicos de Arquitetura e Engenharia) têm que ser titulares de um curso superior, 
bacharelato ou licenciatura e têm que estar, respectivamente, inscritos na Associação Nacional 
dos Engenheiros Técnicos (ANET) ou na Ordem dos Engenheiros (OE). Para projetos de 
grande responsabilidade, o bacharelato não é considerado formação suficiente, e a legislação 
portuguesa exige que o responsável técnico seja titular de uma licenciatura em Engenharia 
Civil.

O termo qualidade vem do latim qualitate, e é utilizado em situações bem distintas. 
Quando se fala da qualidade do serviço prestado por uma determinada empresa, ou ainda 
quando se fala da qualidade de um produto no geral. Como o termo tem diversas utilizações, o 
seu significado nem sempre é de definição clara e objetiva. 

No que diz respeito aos produtos e/ou serviços vendidos no mercado, há várias definições 
para qualidade: “conformidade com as exigências dos clientes”, “relação custo/benefício”, 
“adequação ao uso”, “valor agregado, que produtos similares não possuem”; “fazer certo 
à primeira vez”; “produtos e/ou serviços com efetividade”. Enfim, o termo é geralmente 
empregado para significar “excelência” de um produto ou serviço.

A qualidade de um produto ou serviço pode ser olhada de duas ópticas: a do fabricante 
e a do cliente. Do ponto de vista do fabricante, a qualidade se associa à concepção e produção 
de um produto que vá ao encontro das necessidades do cliente. Do ponto de vista do cliente, 
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a qualidade está associada ao valor e à utilidade reconhecidas ao produto, estando em alguns 
casos ligada ao preço.

Do ponto de vista dos clientes, a qualidade não é unidimensional. Quer dizer, os clientes 
não avaliam um produto tendo em conta apenas uma das suas características, mas várias. Por 
exemplo, a sua dimensão, cor, durabilidade, design, funções que desempenha, etc. Assim, a 
qualidade é um conceito multidimensional. A qualidade tem muitas dimensões e é por isso mais 
difícil de definir. De tal forma, que pode ser difícil até para o cliente exprimir o que considera 
um produto de qualidade.

Do ponto de vista da empresa, contudo, se o objetivo é oferecer produtos e serviços 
(realmente) de qualidade, o conceito não pode ser deixado ao acaso. Tem de ser definido de 
forma clara e objetiva. Isso significa que a empresa deve apurar quais são as necessidades dos 
clientes e, em função destas, definir os requisitos de qualidade do produto. Os requisitos são 
definidos em termos de variáveis como: comprimento, largura, altura, peso, cor, resistência, 
durabilidade, funções desempenhadas, tempo de entrega, simpatia de quem atende ao cliente, 
rapidez do atendimento, eficácia do serviço, etc. Cada requisito é em seguida quantificado, a fim 
de que a qualidade possa ser interpretada por todos (empresa, trabalhadores, gestores e clientes) 
exatamente da mesma maneira. Os produtos devem exibir esses requisitos, a publicidade se 
faz em torno desses requisitos (e não de outros), o controle de qualidade visa assegurar que 
esses requisitos estão presentes no produto, a medição da satisfação se faz para apurar em 
que medida esses requisitos estão presentes e em que medida vão realmente ao encontro das 
necessidades. Todo o funcionamento da “empresa de qualidade” gira em torno da oferta do 
conceito de qualidade que foi definido.

Controle da qualidade, garantia da qualidade e gestão da qualidade são conceitos 
relacionados com o de qualidade na indústria e serviços. Os conceitos são usados em várias 
áreas, inclusive qualidade de software. Gestão da qualidade é o processo de conceber, controlar 
e melhorar os processos da empresa quer sejam processos de gestão, de produção, de marketing, 
de gestão de pessoal, de faturação, de cobrança ou outros. A gestão da qualidade envolve a 
concepção dos processos e dos produtos/serviços, envolve a melhoria dos processos e o controle 
de qualidade. Garantia da qualidade são as ações tomadas para redução de defeitos. Controle 
da qualidade são as ações relacionadas com a medição da qualidade, para diagnosticar se os 
requisitos estão a ser respeitados e se os objetivos da empresa estão a ser atingidos.

Assim como já descrito, a Pré-Fabricar segue como regra atender os clientes de forma 
justa e com qualidade para sua satisfação. Através dos meios apresentados até este ponto.

Para conhecer o andamento empresarial, é necessário estabelecer parâmetros de medidas, 
não somente subjetivos, mas que esses facilitem o gestor na tomada de decisão. A mensuração 
da qualidade dos produtos e serviços da organização vem suprir essa necessidade através do 
uso de indicadores.

Tradicionalmente as organizações dispõem de conjuntos ou sistemas de medidas de 
desempenho, direcionadas à avaliação do desempenho financeiro, e às vezes de produtividade. 
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Mas o que se propõe é que os indicadores de desempenho da qualidade apontem se a organização 
está sendo competitiva em relação ao que os clientes desejam. Portanto, a nova proposta de 
utilização de indicadores é de que eles sejam reflexos da organização como um todo, apontando 
onde está a direção estratégica que a organização deve seguir.

Indicadores são modos de representação - tanto quantitativa quanto qualitativa - de 
características e propriedades de uma dada realidade. Em outras palavras é “uma característica 
específica que reflete um aspecto da realidade observada”.

Quando se trata a respeito de indicadores qualitativos têm se como exemplos a elaboração 
de questionários ou de perguntas a serem respondidas pelos clientes. Já em dados quantitativos 
os exemplos mais comuns são os de tempos, quantidade de produtos/serviços, número de 
informações, etc.

Com o uso de indicadores, um conceito nada novo, mas que ainda revoluciona as 
empresas, foram criadas algumas organizações que propõem estudos e cerificações, com o uso 
de indicadores. Também há vários estudiosos que formularam teorias e soluções práticas sobre 
este assunto.

Segundo Mari (1997), que foi um destes estudiosos, “todas as coisas que podem ser 
acessadas por intermédio de nosso conhecimento possuem um número; pois sem os números 
não podemos compreender nem conhecer”. Portanto, assim como os indicadores qualitativos, 
os quantitativos são essenciais para o progresso organizacional.

Com utilização de indicadores, principalmente os voltados para definição de estratégias, 
as empresas desfrutam de um conhecimento profundo do negócio. Possibilita conhecer o foco 
de sua atuação. Identificando com clareza qual é a sua fortaleza, exploram mais os quadros de 
oportunidades empresariais, e de outra forma conhecem suas fraquezas, além de prepara-se 
contra as ameaças encontradas.

Sabendo o foco de atuação, a tomada de decisão quanto a ações estratégicas, táticas e 
operacionais são mais assertivas, o que dará a empresa uma melhor competitividade e fará 
com que ela atenda às necessidades e expectativas de seus clientes. Para o acompanhamento 
dessas ações determinadas, os indicadores são excelentes ferramentas, pois refletem a realidade 
empresarial. Dessa forma, caso ocorra alguma dificuldade durante a realização das ações, o 
gestor poderá visualizar as conseqüências, e com isso estabelecer mudanças.

Tais métodos estão sendo aplicados na empresa Pré-Fabricar com resultados muito 
satisfatórios.

ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS

Este tipo de construção é caracterizado principalmente pela rapidez na execução da obra, 
baixo custo da construção e poucos operários no local da obra, evitando eventuais problemas 
que possam interrompê-la.
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Ele baseia-se no seguinte princípio: ao final do projeto executivo, enquanto se prepara 
o terreno e se executa a fundação, fabricam-se na indústria, as peças pré-moldadas. Quando a 
fundação estiver pronta, as peças são transportadas até o local da obra e rapidamente montadas. 
Enquanto, na construção convencional, neste ponto, teria inicio a execução de uma estrutura 
moldada in loco com duração de 5 a 10 vezes superior.

Problemas da construção convencional:
convenciona

Enorme quantidade de itens de compra envolvidos para a construção no local.
Dificuldade no controle de qualidade e quantidade dos materiais recebidos.
Dificuldade no controle de rendimento do trabalho no local da obra.
Desperdício de materiais e mão-de-obra.
 Necessidade de muitos operários trabalhando por longo período.
Baixa qualidade da mão-de-obra na construção civil.
Dificuldade no atendimento das atuais normas de Segurança do Trabalho.

Vantagens da construção PRÉ-MOLDADA:

Facilidade de controle e segurança na produção industrial.
Elevado nível de qualidade na produção.
Baixo índice de desperdício.
 Necessidade de poucos operários trabalhando por pequeno período.
Baixo custo de instalações de canteiros de obras.
Limpeza, rapidez. e facilidade ao atendimento das normas de Segurança do Trabalho.
Maior qualidade e segurança no resultado final da obra.

  
Fotos de construções pré-moldadas.
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MAPA COGNITIVO

ÁRVORE DE OBJETIVOS DO DECISOR
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ÁRVORE DE VALOR 
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METODOLOGIA DO MULTICRITÉRIO EM APOIO À DECISÃO (MCDA)

No dia a dia, vive-se tomando decisões importantes e difíceis. “Todas estas situações 
[que envolvem decisões importantes e/ou difíceis]  são complexas”  
 (ENSSLIN; MONTIBELLER; NORONHA, 2001, p. 9, grifo nosso), sejam elas de cunho 
pessoal ou profissional.

“Devido a essas características, as decisões complexas são únicas” (ENSSLIN; 
MONTIBELLER; NORONHA, 2001, p. 10).  Isso quer dizer que problemas com características 
importantes e/ou difíceis nunca terão a mesma decisão para solucioná-los. Foi aí que surgiu 
a metodologia MCDA, onde o principal objetivo é construir ou criar algum processo para 
estruturar o problema e a evolução das ações potenciais para resolvê-los.

Os Elementos Primários de Apoio (EPAs) são os elementos básicos para orientar a 
tomada de decisão com maior agilidade e objetividade, para evitar que se tome uma decisão 
que não atenda as expectativas dos decisores e afins, sendo que para isso, é necessário 
basear em metas e valores dos decisores, objetivos, bem como de ações, opções e alternativas 
que possam ser seguidas para chegar a uma decisão comum, e com maior grau de satisfação 
para os envolvidos com determinado problema. Fundamentando-se nos mapas cognitivos que 
representa o problema do decisor para lidar com grupos de diferentes problemas.

O mapa cognitivo é “[...] uma estrutura hierárquica formada por conceitos-meios e 
conceitos fins” (ENSSLIN; MONTIBELLER; NORONHA, 2001, p. 110).

Para se interpretar o mapa cognitivo é preciso “[...] compreender as relações existentes 
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entre os meios disponíveis aos decisores [, ou seja, as opções das quais poderão ser atingidos 
os objetivos] e o fim que eles almejam alcançar” (ENSSLIN; MONTIBELLER; NORONHA, 
2001, p. 110, grifo nosso).

Nos mapas de relações meios-fins, é possível visualizar com maior rapidez, clareza e 
precisão, as informações que levam ao alcance dos objetivos traçados, através das orientações 
do facilitador, que proporciona uma pré-filtragem das informações necessárias para que 
decisor faça sua escolha, conforme princípios que o levará a sua plena satisfação.

 Os pontos de vista fundamentais tem por função facilitar a transição do mapa cognitivo 
para o modelo multicritério. Tem por objetivo, determinar quais são os pontos importantes 
para os decisores.

No que se refere aos modelos multicritérios cabe salientar que na estrutura arborescente, 
há uma decomposição dos critérios mais complexos em subcritérios, na qual a mensuração fica 
facilitada. É passível de divisão em nível hierárquico superior e nível hierárquico inferior.

A principal facilidade proporcionada pelos pontos de vista fundamentais, é levar o 
decisor a observar um aspecto, considerado como fundamental, para poder avaliar ações a 
serem tomadas. Portanto, leva o decisor a delimitar o conjunto de ações potenciais, as quais 
irão facilitar a tomada de decisão.

“Na construção de um critério, duas ferramentas são necessárias: um descritor e uma 
função de valor associada a tal descritor” (ENSSLIN; MONTIBELLER; NORONHA, 2001, 
p. 145).  Os descritores melhoram o entendimento daquilo que é problema para o decisor.

Entende-se que descritor é um conjunto de níveis de impacto “[...] que servem como 
base para descrever as performances plausíveis de ações potenciais [...]” (BANA; COSTA, 
1992 apud ENSSLIN; MONTIBELLER; NORONHA, 2001, p. 145).

Os descritores são construídos para:
• Auxiliar na compreensão do que os decisores estão considerando;
• Tornar o ponto de vista mais inteligível;
• Permitir a geração de ações de aperfeiçoamento;
• Possibilitar a construção de escalas de preferências locais;
• Permitir a mensuração do desempenho de ações em um critério;
• Auxiliar uma construção de um modelo global de avaliação
(ENSSLIN; MONTIBELLER; NORONHA, 2001, p.146). Os descritores podem ser 
classificados em sete tipos:

• Direto: “é aquele que possui uma forma de medida numérica intrínseca” (ENSSLIN; 
MONTIBELLER; NORONHA, 2001, p.147);

• Construído: quando o ponto de vista é mais complexo ou tem grande importância;
• Indireto ou Proxy: “busca associar um evento ou propriedade fortemente relacionada 

ao ponto de vista e a utiliza como um indicador” (ENSSLIN; MONTIBELLER; NORONHA, 
2001, p.147);

• Quantitativo: descreve o ponto de vista, fazendo o uso de números;
• Qualitativo: não faz uso de números mais sim expressões semânticas para descrição 
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do ponto de vista;
• Discreto: “é formado por um número finito de níveis de impacto” (ENSSLIN; 

MONTIBELLER; NORONHA, 2001, p.147);
• Contínuo: “é constituído por uma função matemática contínua” (ENSSLIN; 

MONTIBELLER; NORONHA, 2001, p.147);
Ao estruturar o problema, e determinar as ações, identifica-se qual o desempenho da 

ação potencial e ilustra-se, em gráficos para facilitar a avaliação, que pode ser feita em 
critérios mensuráveis, usando ferramentas que auxiliem os decisores em ações potenciais; 
exemplo o uso do software.

Logo após faz-se a avaliação de um impacto das ações potenciais, comparando 
individualmente ou com duas ou mais ações potenciais, confrontando as informações para 
observar com maior clareza as vantagens e desvantagens de cada alternativa. Possibilitando

Satisfazer  os  decisores  nas  análises  dos  perfis  de  impacto  da  ação  dominante,  
e, possibilitando o aumento do conhecimento dos decisores sobre seu problema.

A fórmula de agregação aditiva é usada quando o perfil de impacto não é suficiente 
para auxiliar a decisão, faz-se então a utilização de fórmulas de agregação, sendo que estas 
fórmulas buscam transformar unidades de atratividades local, em atratividade global, porém, 
para se utilizar destas fórmulas, os critérios devem ser independentes.

Logo, a avaliação global das ações potenciais, é fundamentada a partir da 
avaliação da performance local da ação potencial e das taxas de substituição, 
podendo usar a fórmula de agregação aditiva para determinar a alternativa global.

CONSIDERAÇÕES fINAIS

Com o envolvimento e apoio da melhoria dos processos produtivos na Pré-Fabricar foi 
possível através de técnicas de MCDA, alcançar uma melhoria nos processos de produção e 
controle de qualidade.

Podendo também reduzir o tempo de fabricação, melhoria nos processos, produtos 
melhores acabados com essas medidas tiveram um ganho em qualidade e menos horas de 
retrabalho.

Com este trabalho, observou-se, a importância da participação e oportunidades de treinamento, 
aperfeiçoamento e motivação dos colaboradores, possibilitando o atendimento à nova forma de 
se de se produzir com qualidade e eficiência.

A avaliação das ações potenciais via MCDA, empresa de produtos pré-fabricados para 
construções civil. possibilitou ao autor encontrar soluções a um problema técnico e de difícil 
entendimento com metologias convencionais.  Mas para isso o autor teve de trabalhar com 
afinco para organizar a fundamentação teórica, capaz de fornecer suporte aos componentes 
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da equipe de trabalho, com informações técnicas sobre o processo produtivo de pré-moldados 
aliado a ferramenta de apoio a decisão.

Baseado nos elementos primários de avaliação “EPAs” encontrados, discutiu-se 
conjuntamente as lideranças da empresa visando organizar as idéias de forma clara, objetiva, 
produtiva e eficaz na solução do problema, a confiabilidade das informações, minimizando o 
risco de erros. O problema limitou o número dos elementos primários de avaliação, porém 
ampliou horizontes no tocante a absorção de conhecimentos para o uso desta ferramenta de 
apoio à decisão, oportunizando o aprendizado.

Também foram desenvolvidas ferramentas, “pontos de vistas fundamentais e seus 
descritores”, itens de controles para serem avaliados em trabalhos futuros permitindo a 
oportunidade de novos projetos de conclusão de curso, através do controle dos custos de 
produção, da qualidade dos produtos pré-moldados e da produtividade dos setores de 
fábrica.
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