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1 INTRODUÇÃO 

  

  A medicina se encontra em constante evolução, amparada por novas tecnologias, que dentre 

outros objetivos, buscam aumentar a assertividade e a agilidade nos diagnósticos médicos. A 

Inteligência Artificial (IA), através de Redes Neurais Artificiais (RNAs) treinadas por meio do 

Aprendizado de Máquina (AM), pode realizar reconhecimento de padrões em exames de imagem, 

tornando-se um facilitador no momento da realização do diagnóstico. 

  O presente artigo se fundamenta no objetivo geral de documentar pesquisas a respeito da 

utilização da IA no reconhecimento de padrões em exames de imagem. Para tanto, será necessária a 

realização dos seguintes objetivos específicos: compreender a formulação de um diagnóstico 

clínico, pesquisar e descrever aplicação da IA no contexto medicinal e a forma de atuação das 

RNAs, sintetizar resultados da aplicação das RNAs no contexto medicinal realizados por outros 

autores.  

 

1.1 A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E A MEDICINA 

 

  De acordo com Stamm (2007), “a atividade mental do médico – processo cognitivo – nada mais 

é do que o raciocínio clínico, que parte do efeito (sinais e/ou sintomas) apresentado pelo paciente, 

para se chegar a(s) causa(s) que o(s) determina(m) (síndromes e/ou doenças), embasada no exame 

clínico”. Esta atividade pode ser traduzida como uma técnica de processamento de dados, onde os 

dados de entrada (sintomas e resultados de exames) são processados a fim de se atingir um 

resultado (diagnóstico) com base nas características observadas.   Uma forma 

inteligente e inovadora de processar dados em um sistema é a IA, que automatiza trabalhos 

intelectuais e é capaz de realizar tarefas com aprendizado e percepção podendo atuar em áreas 

específicas, como a medicina, por exemplo (GOMES, 2010). A IA se baseia na produção de 

comportamento inteligente, o que a distingue das demais ciências e faz dela uma ferramenta que 

imita a atividade mental do ser humano (TEIXEIRA, 2019). 
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No cenário dos diagnósticos médicos, a proposta de utilização da IA se baseia na aplicação de 

RNAs para uma obtenção de resultados promissores e assertivos na identificação e classificação de 

exames de imagem.  

 

1.2 AS REDES NEURAIS ARTIFICIAIS 

 

RNAs consistem em um grande número de elementos de processamento, chamados de neurônios, 

interligados uns aos outros. Cada neurônio é capaz de receber um dado de entrada e processá-lo a 

fim de apresentar um resultado (VIANA, 2018).  

A Rede Neural Convolucional (CNN), um tipo específico de RNA, normalmente utilizada para 

classificação de imagens (CLAPPIS, 2019), é formada por várias camadas constituídas por vários 

neurônios, encarregados de executar a filtragem em um determinado pedaço de uma imagem, e essa 

forma, tornando possível averiguar a diferença existente entre duas imagens com a maior clareza 

por conta da precisão dos detalhes encontrados nas imagens (VARGAS, 2016). 

As convoluções funcionam como filtros que percorrem a imagens captando as características mais 

marcantes e transcrevendo-as em pequenas matrizes de dados, que ao serem multiplicadas por 

matrizes de parâmetro (exemplos prévios apresentados à máquina), evidenciam a possível 

compatibilidade entre as duas imagens que originaram as matrizes, e desta forma, podendo 

identificar patologias nas imagens dos exames (ALVES, 2018).  

Para o funcionamento das CNNs, é empregado o AM, que se trata de um aprendizado por 

experiência, onde o sistema aprende a melhor maneira de resolver os problemas conforme as tarefas 

são executadas (SILVA, 2012), o que com o tempo, refina os resultados e aumenta a assertividade.  

 

2 METODOLOGIA 

 

O presente trabalho se trata de uma pesquisa descritiva que visa observar, registrar e descrever o 

tema tratado. Foram utilizadas as abordagens quantitativa e qualitativa, que juntas precisão, 

confiabilidade e entendimento acerca do tema. O estudo foi desenvolvido utilizando as técnicas de 

Análise Documental e Pesquisa Bibliográfica 

O conteúdo foi fundamentado em artigos científicos, livros, revistas e páginas da WEB com 

explicações referentes a diagnósticos médicos, inteligência artificial e redes neurais na comparação 

de exames de imagem, que foram selecionados com base em sua pertinência e correlacionados com 

o objetivo da pesquisa. 

 



 

 

3 RESULTADOS OBTIDOS / ESPERADOS 

 

  Na pesquisa realizada, foi evidenciado que dentre as diferentes vertentes da IA, o AM se mostrou 

apropriado para utilização, tendo em conta especialmente o AMP e sua forma de operação baseada 

em RNAs. As RNAs, por sua vez, demonstraram ser adequadas no propósito de reconhecimento de 

padrões em exames de imagens, que possibilitam a identificação de anormalidades nas imagens, o 

que forma o diagnóstico. 

  O tipo específico de RNA chamado de CNN se mostrou ainda mais adequado, pois por conta da 

utilização da multiplicação de matrizes em camadas profundas das imagens, permite a obtenção de 

um mais alto grau de assertividade na identificação de padrões.   

  Percebeu-se no decorrer da investigação, que todos os autores estudados apresentaram alto grau 

de aceitação a respeito da utilização da IA para realização de tarefas médicas referentes à realização 

do diagnóstico, sendo que a média entre as acurácias obtidas nos estudos dos pesquisadores 

Ambrósio (2007), Andrade (2014), Carvalho (2003), Marques (2001), Nascimento (2020), Segundo 

(2021) e Shamout (2021) ultrapassou os 90%. 

Marques (2001) descreve sobre um estudo realizado na Universidade de Chicago utilizando RNAs 

para detecção de câncer de mama a partir de imagens de mamogramas, onde, em aproximadamente 

15% dos casos totais, o computador foi capaz de indicar presença de câncer cerca de um ano antes 

de estes casos serem diagnosticados por médicos. Neste mesmo estudo, 56% dos casos foram 

identificados em mamogramas considerados clinicamente negativos, e ao total, a RNA atingiu 95% 

de assertividade para a classificação das lesões. 

  A forma de interpretação de imagens discutida apresenta acurácia elevada em seus resultados, se 

mostrando confiável para a utilização na interpretação de exames de imagens. Seus atributos 

permitem o reconhecimento de anormalidades nas imagens, levando em conta a aplicação do AM. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  O presente estudo expôs resultados promissores acerca da aplicação da IA na interpretação de 

exames de imagem para auxílio na formulação de diagnósticos médicos, demonstrando que os 

avanços na tecnologia proporcionam cada vez mais uma maior assertividade em seus resultados. A 

pesquisa bibliográfica possibilitou maior compreensão e propiciou esclarecimentos acerca do tema 

abordado, reforçando a ideia de que a utilização da IA em tarefas do humano segue em ascensão. 



 

 

  Em virtude dos estudos e fatos apresentados, conclui-se que a utilização da IA por meio das 

RNAs, eleva a eficiência das interpretações de exames de imagem e age como apoio ao diagnóstico 

médico, tornando-se algo atrativo por conta de seu alto grau de assertividade. 

  O objetivo geral do trabalho foi alcançado através da realização dos objetivos específicos, onde 

foi evidenciada a adequação das RNAs no propósito de identificar anormalidades em exames de 

imagem.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O mercado de locação de imóveis ainda é um setor em ascensão no Brasil. Apesar da 

forte queda entre os anos 1960 e 2000, chegando a uma decadência de 13,32% 

(PASTERNAK; BÓGUS, 2014), dados mais atuais revelam um aumento expressivo de 

locação imobiliária nos últimos anos. Em 2019, o número de residências alugadas chegou 

a 13,3 milhões, correspondendo a 18,3% dos 72,4 milhões de domicílios particulares 

permanentes no país (IBGE, 2020). Analisando este fato com o déficit habitacional que 

subiu para 8% em 2021, representando 5,876 milhões de moradias (LIS, 2021), e a 

previsão de preferência dos trabalhadores pelo aluguel de imóveis em 2040 (CORDEIRO; 

BAGGIO; FRANÇA, 2019), é possível prever um crescimento linear do mercado nos 

próximos anos, situação a qual torna muito atrativo e oportuno o investimento no ramo. 

 Apesar do risco mais elevado, muitos investidores e proprietários de domicílios optam por 

trabalharem como autônomos, assumindo todos os riscos e responsabilidades existentes 

no amplo processo de locação de imóveis. Esta pode ser uma tarefa simples para 

proprietários de poucas residências, contudo pode tornar-se um processo complexo para 

números mais elevados de imóveis. Nesse contexto, evidencia-se a necessidade da 

utilização de um sistema para auxiliar na administração e gestão do negócio, já que os 

sistemas de informação (SI) podem proporcionar uma utilização simples, rápida e com 

maior integridade das informações, apresentando uma brecha menor para erros 

(UMOV.ME, 2019). 

 Apesar dos SI normalmente remeterem à simplicidade por parte dos usuários, o 

desenvolvimento de software demonstra-se um processo muito complexo e abrangente, 

envolvendo diversas áreas e partes. Contudo, faz-se necessária a utilização de conceitos 

da engenharia de software a fim de tornar o desenvolvimento do software mais simples e 

organizado (PRESSMAN; MAXIM, 2016). Um desses conceitos são as metodologias 

ágeis, que valorizam a melhoria contínua, priorizando os indivíduos e interações, o 
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software em funcionamento, a colaboração com o cliente e a responsividade a mudanças 

(BECK, 2001). Dentre as metodologias ágeis mais conhecidas, pode-se citar o Kanban.  

 Pode-se dizer que as metodologias englobam duas grandes etapas do projeto de 

software: planejamento e desenvolvimento. Um conceito muito importante na etapa de 

planejamento é a engenharia de requisitos. Requisitos podem ser definidos como 

características que descrevem o comportamento do sistema, refletindo as necessidades 

dos clientes para um sistema específico (SOMMERVILLE, 2011). Os processos de 

levantamento, análise, documentação e validação de requisitos formam a Engenharia de 

Requisitos. Já na etapa de desenvolvimento, é importante citar a linguagem de 

programação, que constitui um método padronizado com uma estrutura definida por 

regras de sintaxe e semântica, tendo como objetivo a construção de programas (MELO; 

SILVA, 2003). Em outras palavras, uma linguagem de programação faz o intermédio entre 

o humano e a máquina, traduzindo códigos em funções que serão executadas pelo 

computador. Geralmente os programas precisam armazenar dados, entrando assim no 

conceito de banco de dados, que pode ser compreendido como um conjunto de dados 

inter-relacionados que contêm informações relevantes para um indivíduo ou organização 

(SILBERCHATZ; KORTH, 2020).  

 Diante disso, este trabalho discorrerá assuntos relacionados ao planejamento e 

desenvolvimento de um software de gestão para locação de imóveis. Será abordado 

como objetivo geral o desenvolvimento de um produto mínimo viável (MVP, na sigla em 

inglês). Para tal, é necessário atingir os objetivos específicos, sendo estes a compreensão 

das necessidades dos locadores autônomos, o levantamento e análise de requisitos do 

sistema e, por fim, o desenvolvimento do software. 

 

2 METODOLOGIA 

 

 Para o desenvolvimento do presente trabalho foi utilizado o método de pesquisa 

explicativa, com a finalidade de apresentar e colocar em prática conceitos fundamentais 

da engenharia de software no desenvolvimento de um sistema de gestão para locação de 

imóveis. O estudo apresenta resultados quantitativos, através da pesquisa de campo 

realizada por meio de um questionário para levantar informações sobre o percentual de 

locadores autônomos dentre os voluntários, a utilização de sistemas dentre os locadores 

autônomos e características do sistema utilizado e/ou desejado.  



 

 

 Através da pesquisa de campo, foi possível fazer uma análise dos resultados obtidos para 

o planejamento e desenvolvimento de um sistema que suprisse as necessidades destes 

locadores autônomos. A documentação e especificação dos requisitos foram feitas na 

ferramenta Trello. O software foi desenvolvido para computador na linguagem Delphi, 

utilizando banco de dados PostgreSQL. Todas as alterações foram versionadas utilizando 

a plataforma Git e hospedadas no GitHub. 

 Todas as ferramentas utilizadas no desenvolvimento do presente trabalho estão listadas 

na Quadro 1. 

 

Quadro 1. Lista de ferramentas utilizadas no desenvolvimento do trabalho. 

Ferramenta Função Versão 

Delphi Linguagem de programação 10.4 

DB Designer Modelagem de banco de dados N/A 

PostgreSQL Sistema de gerenciamento de banco de dados 10.17 

Trello Gestão do projeto N/A 

Git Plataforma de versionamento de software 2.31.1 

GitHub Plataforma de hospedagem de código fonte N/A 

 

3 RESULTADOS OBTIDOS / ESPERADOS 

 

 Nesta seção serão apresentados e discutidos os resultados provenientes da pesquisa de 

campo, aplicação dos métodos e utilização das ferramentas descritas anteriormente na 

metodologia. 

 Iniciando pela pesquisa de campo, o questionário foi respondido por 6 locadores de 

imóveis, dentre os quais 50% identificaram-se como autônomos. Todos os locadores 

autônomos afirmaram não utilizar um SI, porém concordaram que um sistema de gestão 

poderia auxiliá-los na execução de tarefas referentes à locação de imóveis. Das 

informações referentes a um sistema ideal, a maioria destacou interesse em um aplicativo 

mobile, além de um sistema para computador ou web. Os requisitos mais votados para o 

sistema foram cadastro de inquilinos, imóveis, formas de pagamento e aluguéis, caução 

(aluguel de garantia), aluguéis com períodos personalizados (diária, semanal, mensal 

etc.), inclusão de contas no valor do aluguel, rateio de contas por unidade, emissão de 

recibos, contratos, multas e rescisões, registro de receitas e despesas, provisão de contas 

a pagar e receber, atualização automática de preços de locações e impressão de 

relatórios. 



 

 

 Com base nessas informações, os requisitos foram documentados e analisados para 

serem posteriormente desenvolvidos. A imagem 1 corresponde a tela do sistema 

desenvolvido referente ao requisito de cadastro de aluguéis. 

 

 

Figura 1. Tela de cadastro de aluguéis. Fonte: Autoria própria. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Com base em todo o conteúdo estudado neste artigo, foi possível identificar uma 

oportunidade de negócios oriunda do forte crescimento do mercado de locação de 

imóveis no Brasil. Além disso, notou-se a complexidade do desenvolvimento de um 

software, e como conceitos fundamentais da engenharia de software auxiliam no 

processo de desenvolvimento como um todo, possibilitando atingir os objetivos 

específicos do trabalho. Com isso, é possível afirmar que o objetivo geral do trabalho 

também foi atingido, já que o conjunto de recursos recolhidos e desenvolvidos ao decorrer 

do artigo estabeleceram uma base sólida para a construção de um sistema MVP no 

contexto de gestão para locação de imóveis.  

 Por fim, deixa-se em aberto o futuro aprimoramento do sistema desenvolvido ou migração 

deste para uma tecnologia mais atual, além do desenvolvimento de um aplicativo mobile, 

ressaltado na pesquisa de campo, que faça integração das informações com a outra 

plataforma. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Segundo o  G1 (2021), na rede privada, por exemplo, onde estão quase 80% dos universitários, o 

impacto econômico é sentido diretamente nas mensalidades. Na rede pública, o baque ainda deverá 

ser maior investigado, mas, a estimativa é que sim, haverá maior evasão principalmente neste 

período de pandemia. Diante disso um software de teste vocacional tende a ser uma boa alternativa, 

este auxiliando os estudantes para a escolha do curso superior, fazendo assim com que a quantidade 

de desistências diminua. 

O teste vocacional faz parte de um momento de transformação profissional e ajuda nas incertezas de 

jovens que estão se descobrindo e de profissionais que estão querendo mudar de carreira. Com ele, 

também é possível entender os valores e ideais de uma pessoa, além das habilidades e expectativas 

(COC,2020). Ou seja, o teste vocacional é uma metodologia usada para identificar as habilidades 

mais naturais que o indivíduo tem e além disso o auxilia para que os mesmos possam reconhecer 

seus atributos, bem como seus traços de personalidade, a fim de encontrar uma profissão compatível 

com eles. Ou seja, ele trabalha com base no autoconhecimento e, para isso, é composto por uma 

série de perguntas (CATHO, 2019; UNISC, 2020).  

O teste vocacional surgiu aproximadamente na década de 1930. O grande nome da orientação 

profissional foi o engenheiro norte-americano Frank Parsons. Após a sua morte, em 1909, foi 

lançada sua principal obra, “Choosing a Vocation”. Parsons aplicava testes para combinar aptidões, 

habilidades e interesses de um determinado indivíduo com as profissões existentes, dando início, 

então, à chamada orientação vocacional contemporânea, qual hoje popularmente é conhecido como 

teste vocacional (Guia de Carreira, 2018; Carl Rogs, 2018). 

Para se construir um bom sistema é importante que todas as fases de projeto de software sejam 

seguidas corretamente. Os projetos sempre são caracterizados pela sua complexidade e pela 

dificuldade de visualização do produto final. Para o desenvolvimento desse sistema foi dividido em 

duas partes: front-end e back-end. Para o desenvolvimento back-end foi utilizado a linguagem 

JAVA, uma linguagem de programação criada pela Sun Microsystems em 1995.  
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Um dos grandes diferenciais do JAVA é a programação orientada a objetos, esse modelo de 

programação permite a definição de estruturas e os conceitos de herança(que permite estender 

facilmente classes). Juntamente com a herança deve ser enfatizada a importância do polimorfismo, 

que permite selecionar funcionalidades que um programa irá utilizar de forma dinâmica, durante sua 

execução(RICARTE e IVAN, 2001). Já para o desenvolvimento front-end foram utilizados HTML, 

CSS, JavaScript. O HTML é o componente básico da web, ele permite inserir o conteúdo e 

estabelecer a estrutura básica de um website. Sem isso, o navegador não saberia exibir textos como 

elementos ou carregar imagens e outros conteúdos. A marcação da página é feita através de tags, 

códigos que definem toda a estrutura da página, tais como o seu tamanho, a fonte da letra, as cores, 

as quebras de linha e etc. (Marques,2019). Já o CSS (Cascading Style Sheet) foi desenvolvido pelo 

W3C (World Wide Web Consortium) e é usado para estilizar elementos escritos em uma linguagem 

de marcação como HTML, é possível alterar a cor do texto e do fundo, fonte, entre outros. Para 

finalizar o JavaScript é uma linguagem de programação de alto nível criada, a princípio, para ser 

executada em navegadores e manipular comportamentos de páginas web. Com seus scripts é 

possível incluir, em uma página estática, elementos dinâmicos como mapas, formulários, operações 

numéricas, animações, infográficos interativos e muito mais. 

Dito isso, tem-se como objetivo geral o desenvolvimento de um software para teste vocacional. 

Tem-se como objetivo específico, realizar a criação do software voltado para pessoas que não 

sabem  qual curso de ensino superior irão fazer, este auxiliando através de um questionário simples, 

e após isso repassar ao usuário uma sugestão de qual curso se encaixa com seus traços de 

personalidade. 

 

2 METODOLOGIA 

 

2.1 PESQUISA 

 

Para que alguns dados fossem coletados e se iniciar o desenvolvimento do sistema foi feita uma 

pesquisa, utilizando a ferramenta do Google Forms, contendo 20 perguntas sobre os mais diversos 

temas, como tecnologia, biologia, matemática, português, entre outros. Estas perguntas contém um 

nível de resposta que varia de 1 a 5, sendo 1 - não concordo e 5 - concordo totalmente. Essas 

perguntas foram utilizadas para o desenvolvimento do sistema. 

 

2.2 DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA 

 



 

 

Conforme citado anteriormente o mesmo foi dividido em duas partes: o Front End e o Back End, 

sendo esta a máxima eficiência possível no desenvolvimento. 

 

2.2.1 Front-End 

 

 Para o Front-End, ou seja, a “cara” do sistema, onde possui o design da página e onde o usuário 

pode interagir foi utilizado o HTML, CSS e JavaScript, por já serem conhecidos pelos autores, bem 

como, oferece tudo o que foi necessário para desenvolver a aplicação e também por terem sido 

estudados ao decorrer do curso. 

 

2.2.1 Back-End 

 

 Para o Back-End, ou seja, a parte que é o sistema em si, o que fica “por trás”, onde acontece a 

comunicação do front-end com o banco de dados e vice-versa, foi utilizada a linguagem Java, 

seguindo os mesmos critérios citados anteriormente. 

 

3 RESULTADOS OBTIDOS / ESPERADOS 

 

Conforme citado anteriormente, para chegar a um resultado primário das possíveis respostas dos 

usuários, foi realizado a criação de um formulário utilizando a ferramenta do Google Forms, onde o 

formulário teve 27 respostas de usuários distintos. 

Este formulário foi utilizado para a realização de uma análise mais precisa para o desenvolvimento 

de um protótipo e futuro desenvolvimento do projeto em si e, para que assim após o usuário 

completar o teste vocacional ele possa ter um resultado sobre qual curso se encaixa com seus traços 

de personalidade, tendo como base a realização do teste. Como um exemplo de resultado, pode-se 

citar a pergunta número três (Você gosta de fazer atividades físicas?), onde das 27 respostas que 

foram obtidas, apenas 14,8% delas foram preenchidas com a resposta cinco, ou seja, apenas cinco 

de um total de 27, são de usuários que gostam realmente de fazer atividades físicas. 

 Tendo como base a afirmação anterior, pode-se dizer que cinco de um total de 27, poderiam fazer 

um curso superior voltado para a área de esportes, como por exemplo Educação Física. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 



 

 

Pode-se concluir com todo o estudo realizado que muitos jovens acabam ficando perdidos ao 

concluir o ensino médio, e nota-se realmente que um sistema que auxilie na escolha desses jovens é 

algo necessário. É claro que o sistema não serve como uma resposta definitiva, ele vem para 

auxiliar e dar uma “dica” ao usuário qual curso realizar. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A história das criptomoedas se inicia em 2008, com a publicação de um artigo inovador 

intitulado “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System” por Satoshi Nakamoto. A partir 

da criação da primeira criptomoeda, o Bitcoin, outras moedas desse tipo foram sendo 

criadas ao longo do tempo. A base para esta tecnologia é o blockchain, que usa 

criptografia para tornar transações descentralizadas mais seguras. As altcoins, como são 

conhecidas criptomoedas, que não são o Bitcoin, geralmente são criadas com base em 

diferentes designs algorítmicos, oferecendo vantagens diversas, como maior velocidade 

de transações, maior segurança, entre outras.  

Em 2019 já existiam mais de 6.000 criptomoedas, com novos tipos sendo criados 

constantemente (NUNES, 2019). A maioria das altcoins foram criadas para resolver os 

pontos fracos do Bitcoin, como seu alto uso de energia, ou ainda o limite de fornecimento 

de 21 milhões moedas, entre outros. Porém, como o Bitcoin segue sendo a principal 

criptomoeda, ele ainda comanda os preços desse mercado, de modo que a maioria das 

altcoins varia de preço conforme a alta e a baixa do Bitcoin. (CHUEN et al., 2017). 

Conforme o CoinMarketCap, em maio de 2021, o capital de mercado das criptomoedas já 

era superior a 2,3 trilhões de dólares, com o Bitcoin tendo a maior parte desse mercado. 

Entre 2020 e 2021, o Bitcoin valorizou cerca de 300%, indo de um valor de US$ 7.300 

para US$ 29.433. (CMC, 2021). Com base nisso, fica evidente a grande relevância das 

criptomoedas para a economia mundial.  

Esse artigo é composto da descrição das criptomoedas e após isso, são definidos o 

Bitcoin e as principais altcoins do mercado. São então evidenciados os maiores desafios 

das criptomoedas. Apresentam-se, por fim, as considerações finais sobre o tema 

desenvolvido. Isto posto, as criptomoedas se mostram como um assunto de grande 

relevância para a sociedade como um todo, podendo ter um grande impacto no campo 

socioeconômico. Por isso, o assunto criptomoedas foi definido como a temática deste 

artigo. O objetivo deste artigo foi identificar se essa nova modalidade de transação 

financeira, sendo ela livre de controle governamental e instituições financeiras 
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centralizadas, tem possibilidade de trazer maiores impactos positivos ou negativos para a 

sociedade. Os objetivos específicos foram: caracterizar as criptomoedas em geral; 

descrever os principais aspectos das altcoins de maior relevância no mercado; e por fim, 

destacar os desafios das criptomoedas para o futuro. 

 

2 METODOLOGIA 

 

O propósito desta pesquisa foi que ela fosse descritiva, de modo a descrever um 

fenômeno e relacionar seus principais aspectos referentes ao tema. A abordagem foi do 

tipo qualitativa, em que a coleta de dados teve como objetivo compreender e interpretar 

determinados aspectos do tema. A técnica utilizada foi a revisão bibliográfica integrativa, 

em que artigos científicos, dissertações e também documentações referentes ao tema 

foram analisadas para compreender os conceitos, teorias e evidências e gerar um 

panorama consistente e compreensível de conceitos complexos. A Figura 1 mostra o 

fluxograma da seleção dos trabalhos utilizados na realização dessa pesquisa. 

 

Figura 1. Fluxograma da seleção dos trabalhos incluídos na pesquisa. Fonte: Autor 

 

3 RESULTADOS OBTIDOS / ESPERADOS 

 

O Bitcoin não só foi a primeira criptomoeda a ser criada, como também permanece como 

aquela de maior destaque nesse mercado, possuindo maior capitalização de mercado. 

Em que a capitalização de mercado é nada mais do que o número de ativos, multiplicado 

pelo preço atual dos ativos, o que indica o quanto esse ativo é valioso no mercado. Por 

isso, milhares de pessoas e instituições dão seu voto de confiança ao Bitcoin ao investir 

na compra e venda desse ativo. No entanto, muitos especialistas ainda consideram esse 



 

 

um investimento de alto risco, uma vez que não está sujeito ao contexto de 

regulamentações tradicionais como moedas, ações, entre outras opções de investimento.  

A rede Ethereum, na maioria das corretoras de criptomoedas, se mantém como a 

segunda colocada em capitalização de mercado, o que mostra sua relevância nesse 

mercado. Além disso, por ser não apenas uma moeda, mas também possuir a tecnologia 

de smart contracts com inúmeras aplicações, a rede Ethereum têm grande relevância no 

cenário de criptomoedas. 

No entanto, também existem problemas específicos nessa rede, como o aumento 

significativo da taxa cobrada por transação, o que, em geral, limita sua utilização para 

certas aplicações. Além disso, o arquivo que contém o histórico das transações e 

movimentações dos contratos já ultrapassa os 4 terabytes. Para resolver esses problemas 

de escalabilidade, será lançada a rede Ethereum 2.0. Outro risco existente, relacionado 

com a centralização da moeda, é o fato de os criadores ainda possuírem grande 

influência no processo de evolução da rede. (SPURR; AUSLOOS, 2020). Com isso, fica 

evidente que a Ethereum, mesmo com certas desvantagens ainda se mantém com muitos 

benefícios para seus usuários, com tendência de melhora num futuro próximo.  

Uma criptomoeda de destaque dentre as altcoins é a ADA, pois possui características 

vantajosas frente ao Bitcoin, como sua extração de tokens ser mais acessível e exigir uma 

potência energética muito menor, logo, é considerada mais sustentável (CN, 2021a). Além 

disso, o projeto Cardano também é capaz de realizar smart contracts, logo, também 

compete com a rede Ethereum nesse tipo de tecnologia. Por conta de tais características, 

muitos consideram a Cardano como uma evolução das criptomoedas. A capacidade 

máxima permitida para ADA é de 45 milhões de unidades, sendo que já existem 71% 

desse total em circulação, logo, em algum momento pode haver uma valorização dessa 

moeda por conta da escassez no mercado.  

A alta volatilidade das criptomoedas traz um grande potencial para criar uma bolha 

econômica, que se estourar pode causar um impacto expressivo em escala mundial. 

Nesse caso, bilhões seriam perdidos com a perda de valor vertiginosa dessas moedas 

(LAKSONO; NUGRAHA, 2021). No entanto, bolhas econômicas também podem ser 

associadas a investimentos mais tradicionais, como imóveis, por isso, não se pode culpar 

apenas as novas tecnologias que as criptomoedas proporcionam, mas o mercado em si 

ainda é muito recente, logo, a maioria dos investidores ainda não possuem conhecimento 

necessário para reconhecer tentativas de manipulação de preço. Por isso, a longo prazo, 



 

 

pode-se esperar que o mercado de criptomoedas amadureça e seja mais estável, para 

que todos possam usufruir de suas vantagens. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conforme visto ao longo do artigo, as criptomoedas são uma importante inovação 

tecnológica que possui como vantagens a velocidade das transações, a segurança, e 

dispensa de intermediários, entre outras. No entanto, ainda existem problemas 

relacionados a essa tecnologia, como a possibilidade de ataques cibernéticos, a baixa 

escalabilidade da maioria das criptomoedas, a possibilidade de uso em ações ilegais, 

entre outros riscos.  

Mesmo que causem grandes problemas, ataques de hackers podem ser úteis como 

incentivo para que a tecnologia se torne mais madura, consequentemente, mais resistente 

a ataques futuros. Já o problema com a privacidade, é outra das desvantagens das 

criptomoedas. Como o blockchain é um livro-razão público de todas as transações e está 

abertamente disponível, torna-se trivial analisá-lo. Combinado com as análises de tráfego, 

as transações podem ser vinculadas de volta aos seus endereços IP de origem, 

possivelmente revelando o originador da transação.  

Portanto, o objetivo deste trabalho foi atingido, mostrando que as criptomoedas podem 

trazer tanto impactos positivos como negativos para a sociedade, mas que em geral, os 

benefícios tendem a ser maiores a longo prazo com um amadurecimento desse mercado. 

Com isso, fica evidente que o uso das criptomoedas pela sociedade pode trazer grandes 

benefícios, mas seus riscos não devem ser ignorados e precisam ser amplamente 

conhecidos. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A globalização, o avanço tecnológico e o crescente aumento de usuários na internet 

possibilitaram o rápido crescimento do comércio eletrônico, conhecido também como E-

commerce (COELHO, 2013). Não requerendo mais o consumidor final na loja física, os 

produtos, os processos e a relação entre clientes, fornecedores e intermediários 

passaram a exigir um bom gerenciamento da cadeia de suprimentos segundo Turban et 

al. (1999). O gerenciamento da cadeia de suprimentos são as interações que acontecem 

desde o marketing até a produção de uma empresa. Segundo Ballou (2006) o 

gerenciamento da cadeia de suprimentos tem como uma das principais funções a 

produção de vantagens para ter uma melhor lucratividade e competitividade nas 

campanhas. Desta forma este artigo busca trabalhar uma técnica para gestão de cadeia 

de suprimentos, que é conhecida como Dropshipping.  

A crise econômica iniciada em 2008 acabou sendo um estimulante para este modelo de 

negócios, uma vez que o Dropshipping aparentemente cresceu em paralelo com o 

aumento nas transações de comércio eletrônico (Kaluzhsky, 2014). O Dropshipping é uma 

técnica que busca fazer negócios sem precisar investir no inventário, estoque e até 

mesmo funcionários. Segundo Mark Hayes (2013) o Dropshipping permite ser trabalhado 

em período integral ou até mesmo ser gerenciado no piloto automático por algum tempo. 

Assim, quem adota esse modelo de negócio tem uma maneira segura e econômica de 

realizar as operações de venda de produtos tendo responsabilidade apenas pelo 

marketing.  

No modelo de Dropshipping o gerenciamento do estoque dos produtos fica por parte de 

terceiros, os quais disponibilizam uma lista tendo os produtos que podem ser utilizados 

para a venda, assim o empreendedor não foca na manipulação dos produtos apenas 

recebe parcela dos lucros como o motivador da compra. 

Para esclarecer, os autores Netessine e Rudi (2004) exemplificam: 

O fornecedor compra o produto ao custo unitário, mantém em estoque e então envia o produto 

diretamente ao consumidor final, mediante solicitação do varejista. O varejista adquire clientes e 

realiza venda. Ele paga o preço de atacado unitário por venda fechada ao fornecedor, recebe receita 

unitária fixa do cliente e não possui estoque. Assim, o varejista recebe a diferença entre o preço de 

venda e o valor pago ao fornecedor. 

 

1.1 Objetivo Geral 
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Uma solução para empreendedores que buscam utilizar o modelo de Dropshipping para suas 

vendas, não requerendo um capital inicial alto. Com acesso a uma plataforma de fácil configuração, 

evitando assim, a necessidade de conhecimento técnico. A plataforma como um gerente geral, 

disponibilizando informações do E-Commerce e caso necessite fazendo a manutenção. 

 

1.2 Objetivo Específico 
 

Para o desenvolvimento da solução foi proposto uma plataforma que objetive o melhor resultado 

para o método de Dropshipping.  A tecnologia para a construção do front-end será o Angular 

fornecido pelo Google, sua versão será a 11. Para o back-end foi optado por NodeJs fornecido pela 

Joyent, sua versão será a 14. Também contará com a utilização de dois sistemas gerenciadores de 

banco de dados, são eles PostgreSQL fornecido pela The PostgreSQL Global Development Group e 

MongoDB fornecido pela MongoDB Inc. 

 
 

2 METODOLOGIA 

 

A pesquisa quantitativa é um método de pesquisa social que utiliza a quantificação nas 

modalidades de coleta de informações e no seu tratamento, mediante técnicas 

estatísticas, tais como percentual, média, desvio-padrão, coeficiente de correlação, 

análise de regressão, entre outros. (MICHEL, 2005). Considerando a abrangência da 

metodologia quantitativa em relação as demandas do presente artigo foi utilizado dos 

seus princípios para a elaboração de inquéritos por questionário. Na pesquisa em questão 

foi elaborado perguntas para definir qual o layout proporcionará melhor usabilidade na 

plataforma, contemplando as funcionalidades principais e fundamentais. Os 

questionamentos realizados pela pesquisa foram formulados para pessoas que não 

possuem conhecimento na área e que buscam ou teriam intenção na aplicação de um E-

Commerce. Sabendo as características necessárias para a plataforma, foram modeladas 

as interfaces e suas relações com as funcionalidades necessárias utilizando ferramentas 

de prototipação como o Figma e o Adobe XD, foi desenvolvido também um Minimum 

Viable Product (MVP) – Produto Mínimo Viável, a fim de garantir a qualidade final do 

produto. Os dados coletados foram analisados e juntamente com a interface já definida, 

culminou no desenvolvimento de uma plataforma web conectada a um servidor. No 

desenvolvimento, para a plataforma web foi escolhida como tecnologia a ser usada o 



 

 

Angular 11 e o designer system fornecido pelo Angular Material. Para o desenvolvimento 

do servidor foi utilizado como tecnologia NodeJs com typescript e Express, ambos os 

projetos foram desenvolvidos utilizando como ferramenta o software disponibilizado pela 

empresa JetBrains, chamado WebStorm. Para a separação, organização e documentação 

da concepção da plataforma foi implantado a metodologia ágil, pois como apontado por 

Mário Rui Sampaio Tomás (2009, p. 5) “Nenhum projeto é totalmente previsível, portanto, 

ser ‘ágil’ é ter conhecimento desta realidade e aceitar que os requisitos habitualmente 

mudam, em suma, estar pronto para acomodar a mudança de forma simples e rápida”. A 

vantagem da implementação da metodologia segundo o autor é que com ela se pode ter 

maior flexibilidade e tempo caso o escopo mude, como o princípio de um E-commerce é a 

venda online, nesse meio novidades são constantemente apresentadas e cabe a 

plataforma seguir a tendência. 

 

3 RESULTADOS OBTIDOS / ESPERADOS 

 

Referente a elaboração da plataforma, dois pontos foram considerados inegociáveis. O 

primeiro é a fácil visualização para que todos que tenham acesso possam ver de forma 

clara e objetiva, evitando assim, possíveis dúvidas; o segundo ponto é a distribuição de 

informações de maneira coordenada. As pesquisas feitas para definir as melhores 

abordagens para o layout foram realizadas com pessoas da cidade de Pato Branco – PR 

e regiões próximas, a faixa etária da pesquisa não foi proposta deixando assim aberto a 

qualquer idade. O resultado apontou que 42% dos indivíduos tinha entre 18 e 25 anos, 

38% entre 26 e 32 anos, 15% entre 33 e 40 anos o restante varia de inferior a 18 anos e 

superior a 40 anos, os demais resultados também foram de uma maioria nas decisões 

fazendo assim com que a elaboração e criação da plataforma tenha maior assertividade 

nas propostas descritas no presente artigo. 

Dessa maneira, o usuário ficará responsável pela configuração da aparência do E-commerce, as 

informações que estão dispostas e os produtos e seus valores, onde somente o mesmo poderá 

realizar as edições. Nesta aplicação, o usuário poderá fazer a criação e a edição de campanhas, ter 

acesso aos feedbacks de seus clientes e relatórios apurados com dados do seu faturamento. 

Ao acessar a plataforma e efetuar o login, o usuário terá como tela inicial a chamada dashboard - 

painel de controle onde haverá possibilidade de ter acesso a gráficos do seu faturamento, fluxo de 

usuários no E-commerce, produtos mais vendidos, produtos mais procurados e quantidade de 

desistência no carrinho de compras. Para a orientação da navegação do usuário na plataforma, ela 



 

 

conta com um menu lateral, com isso espera-se que seja visível os acessos e soluções que o usuário 

tem. Como funcionalidade crucial do sistema, se tem a “Configuração do E-commerce”, é nela que 

o empreendedor irá fazer a elaboração do seu E-commerce, escolhendo o layout e as cores 

principais das telas, os produtos a serem vendidos seus valores e montando a forma que estarão 

dispostos em tela. Outra funcionalidade que deve ser destacada é a “Marketing”, onde o usuário 

consegue elaborar campanhas, criar e configurar ofertas, enviar e-mail marketing para seus clientes 

e/ou para capturar novos, espera-se com essa funcionalidade o aumento da captação de venda no E-

commerce e que auxilie o usuário a fomentar seu negócio. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Portanto, entendeu-se que além da plataforma fazer a construção do E-commerce é de 

extrema importância que auxilie no gerenciamento do negócio, aumente a capacitação de 

clientes e vendas. Com isso o empreendedor apenas irá focar na escolha de produtos, 

marketing e em atingir seus clientes. A plataforma também visa ter impacto na cadeia de 

processo da modalidade de varejo através da promoção de um empreendimento sem a 

necessidade de gastos com estoque por parte do empreendedor do E-commerce, apenas 

com a infraestrutura da loja virtual, e então marketing, sendo assim focando corretamente 

na promoção do produto e deixando para terceiros os estoques. 

 

 

 

 

5 REFERÊNCIAS 
 
COELHO, Lidiane da Silveira; OLIVEIRA, Rafaela Carvalho; ALMÉRI, Tatiana Martins. O 
crescimento do e-commerce e os problemas que o acompanham: identificação da 
oportunidade de melhoria em uma rede de comércio eletrônico na visão do cliente. 
Revista de Administração do Unisal, [S.l.], v. 3, n. 3, p. 1806-5961, 2013. 
BALLOU, Ronald. Gerenciamento da cadeia de suprimentos: logística empresarial. 5. ed. 
Porto Alegre: Bookman, 2006. 
TURBAN, Efraim; KING, David, CHUNG, Michael. Electronic commerce: a managerial 
perspective. New Jersey: Prentice-Hall, 1999. 
monográficos. São Paulo, Atlas, 2005. 
KALUZHSKY, Mikhail. Dropshipping - a revolutionary form movement of goods in the 
global economic crisis, 2014.  
HAYES, Mark. The Ultimate Guide to Dropshipping. Lulu Publishing Services, 2013.  
MICHEL, Maria Helena. Metodologia e Pesquisa Científica em Ciências Socias: um guia 
prático para acompanhamento da disciplina e elaboração de trabalhos  



 

 

TOMÁS, Mário Rui Sampaio. Métodos ágeis: características, pontos fortes e fracos e possibilidades 

de aplicação, 2009. 

NETESSINE, Serguei; RUDI, Nils. Supply chain structures on the internet and the role  

of marketing-operations interaction. D. Simchi-Levi, S. D. Wu, and M. Shen, eds.  

Supply Chain Analysis in E-Business Era. Springer, New York, 2004. 
  



 

 

PROTÓTIPO DE APLICATIVO PARA MONITORAMENTO DE ÔNIBUS NO 

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO-PR EM TEMPO REAL 

 

Gabriel Donaduzzi, gabrielduzzi123@gmail.com  

Pedro Lucas Rodrigues de Almeida, pedrobattistella232@gmail.com  

Orientador: Luiz Fernando Rigatti, UNIDEP, luiz.rigatti@unidep.edu.br   

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O ônibus é um recurso de grande eficácia para o desenvolvimento de cidades sustentáveis, polui 

menos que os carros e é economicamente mais viável. Além disso, ele também contribui para a 

diminuição da incidência de acidentes e para a melhora da fluidez do trânsito. Apesar da 

importância, a relação entre os usuários e o ônibus ainda é antiquada. Geralmente, os passageiros 

precisam pesquisar listas de horários nos sites das prefeituras e buscar atualizações por conta 

própria das mudanças no itinerário. Por isso, é comum que eles se atrasem por causa da 

desinformação a respeito de acidentes e outras eventualidades que façam o ônibus não passar em 

determinados pontos.  

As medidas já existentes elaboradas para a resolução desse problema são insuficientes, se atendo à 

disponibilização do itinerário por meio de aplicativos, como analisaram Casagrande e Conceição 

(2014). Funções mais complexas são destinadas apenas às grandes cidades, como se concluiu com a 

análise comparativa dos aplicativos Moovit, CadeoÔnibus, CittaMobi, GoogleMaps, Inbus e 

BusFinder.  

Em decorrência disso, esta pesquisa visa propor o desenvolvimento de um aplicativo relacionado 

aos ônibus para uma cidade de médio porte, com funções mais complexas do que aquelas comuns 

nos aplicativos disponíveis em cidades desse tamanho. Para isso, se escolheu dar ênfase à técnica de 

monitoramento em tempo real dos ônibus da cidade de Pato Branco-PR.  

 

1.1 OBJETIVO GERAL  

 

Elaborar um protótipo de aplicativo que permita o acompanhamento em tempo real do 

deslocamento dos ônibus na cidade de Pato Branco-PR. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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Utilizar integrações com sistemas de GPS, para exibição da localização do ônibus; realizar cálculo 

de tempo médio para obter uma estimativa do tempo que o ônibus levará para chegar ao seu 

destino; apresentar as rotas de todos os ônibus disponíveis para que o usuário selecione a desejada e 

obtenha informações sobre a mesma: tempo médio, localização atual, se irá atrasar ou adiantar e 

informações sobre incidentes ocorridos com a rota ou com o ônibus.  

 

2 METODOLOGIA 

 

Primeiramente, pretendeu-se compreender a relevância do objetivo geral da pesquisa. Para isso, um 

formulário criado no Google Forms foi disponibilizado nos pontos de ônibus das áreas centrais de 

Pato Branco-PR, por meio de um banner com QRcode. A partir dele, foram coletados dados sobre a 

frequência de uso, sobre a importância do ônibus na vida dos usuários, e sobre a utilidade do 

aplicativo proposto. Essa abordagem gerou dados quantitativos que demonstraram a necessidade de 

continuidade do projeto, visto que houve grande aceitação dos participantes.  

Com o objetivo delimitado, iniciou-se o processo de desenvolvimento de protótipos através do 

software de prototipação Figma, para que as telas e processos criados atendessem corretamente a 

demanda inicial requerida, tendo como requisitos funcionais principais a obtenção da localização do 

ônibus em tempo real e a visualização do tempo médio para o mesmo chegar a sua próxima parada. 

Após o desenvolvimento de protótipos, foi iniciada a análise dos requisitos do sistema. Foram 

listados todos os comportamentos, alterações e criações necessárias para que o software consiga 

funcionar de maneira rápida, eficaz e livre de erros. Também foi feita a análise das tecnologias que 

melhor se encaixam no projeto. A escolha dos recursos utilizados no desenvolvimento do aplicativo 

em questão considerou: a agilidade e a produtividade; a meta de tornar a experiência do usuário 

agradável em relação à interface e ao auto preenchimento das pesquisas; a atualização frequente do 

estado do aplicativo; o intuito de analisar como ocorrem as mudanças de estado ao longo do tempo; 

a utilidade de facilitar o compartilhamento dos estados entre os componentes; e a necessidade da 

rápida sincronia de dados.   

Com isso, as ferramentas selecionadas foram: Expo: plataforma de código aberto, útil na criação de 

aplicativos nativos universais (EXPO, 2021); React: biblioteca JavaScript de código aberto, útil na 

criação de front-ends (REACT, 2021); React-Native: biblioteca JavaScript de código aberto, útil na 

criação de front-ends de aplicações nativas Android/iOS (REACT NATIVE, 2021); API Google 

Place Autocomplete: serviço da web que devolve previsões de locais em resposta a uma solicitação 

HTTP a partir de uma string, útil no preenchimento automático de pesquisas geográficas (GOOGLE 

MAPS, 2021); Redux: biblioteca JavaScript de código aberto, útil no controle de estado do 



 

 

aplicativo. Está baseada na arquitetura Flux, com fluxo unidirecional de dados (REDUX, 2021); 

Firebase - Real Time DataBase: banco de dados armazenados em JSON, hospedados em nuvem e 

processados em tempo real. A sincronização permite que os dados permaneçam disponíveis quando 

o aplicativo está off-line (FIREBASE, 2021). 

O processo de desenvolvimento do aplicativo foi dividido em três etapas, nas quais a elaboração 

seguiu as seguintes ordens: 

1) Criação do aplicativo do usuário: conexão com banco de dados (Firebase); criação da página de 

login (opcional para uso do app); criação da página de registro; adição do Google Maps ao app; 

adição de um painel de localizações favoritas; habilitação da API de geolocalização e 

geolocalização reversa; obtenção da localização atual do usuário; pesquisa e criação da página de 

destino (Google place); obtenção de detalhes de destino (latitude e longitude); localização do ponto 

de ônibus mais próximo ao destino; localização dos ônibus que vão para o destino desejado; 

exibição do ônibus mais próximo; criação de página off-line; criação de página com tabela de 

horários. 

2) Criação de aplicativo do motorista/cobrador: conexão com banco de dados (Firebase); criação da 

página de login (dados de login fornecidos pela empresa de transporte público); recebimento e 

armazenamento de atualizações, em tempo real, da localização (GeoFire); criação de notificações 

para o usuário quando o ônibus estiver parado, atrasado ou adiantado. 

3) Criação de sistema web para empresa de transporte público: conexão com banco de dados 

(Firebase); criação de cadastro da empresa; criação de cadastro de motoristas; criação de cadastro 

de veículos; consulta de motoristas; consulta de veículos; visualização no mapa, em tempo real, de 

todos os ônibus; visualização detalhada dos ônibus.  

 

3 RESULTADOS OBTIDOS / ESPERADOS 

 

A partir da pesquisa feita por meio de questionário, constatou-se que 72,2% dos participantes 

classificaram como “muito útil” a possibilidade de acompanhar a localização do ônibus em tempo 

real. Além disso, 59,3% classificaram o ônibus como “indispensável” para suas rotinas. Isso 

demonstra a indispensabilidade desse transporte na vida dos patobranquenses e o alto nível de 

interesse na obtenção do aplicativo em questão. 

Dentre os motivos citados pelos participantes para justificar a utilidade do aplicativo, observou-se a 

seguinte frequência de resposta: prevenir que o usuário não chegue atrasado ao ponto, caso o ônibus 

esteja perto (88,9%); permitir que o usuário possa pegar carona ou escolher outros meios, caso o 

ônibus ainda esteja muito longe (79,6%); permitir que pais ou responsáveis possam consultar se o 



 

 

ônibus no qual embarcaram seus filhos já chegou ao destino (75,9%); e permitir que o usuário saiba 

se o ônibus teve problemas e não irá passar (74,1%).  

Quanto ao desenvolvimento do aplicativo, enfrentou-se dilemas decorrentes da falta de 

infraestrutura ou de recursos tecnológicos nas frotas. Para o pleno alcance do objetivo, é necessário 

que o sistema GPS esteja funcionando adequadamente nos smartphones dos usuários e dos 

funcionários da concessionária.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pondera-se que para o efetivo funcionamento do aplicativo é necessário que o sistema GPS esteja 

ativo dentro dos veículos. Para isso, propõe-se a integração de smartphones dos motoristas ou 

cobradores dentro dos ônibus para garantir atualizações oficiais oriundas da empresa 

concessionária. Além disso, considera-se importante o desenvolvimento de estratégias de 

participação dos usuários no que tange à inserção de imprevistos no sistema, como acidentes, 

atrasos e lotação.  
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1. Introdução 

 

A proposta desta pesquisa foi de estudar e desenvolver uma solução que permite o gerenciamento 

de senhas através de um  aplicativo, possibilitando que o público que aguarda por atendimento não 

fique necessariamente no local, evitando assim filas. O trabalho foi desenvolvido, deste modo, com 

base em uma série de estudos baseados na experiência de fatos relacionados a filas de espera, 

visando contribuir com a eliminação desta problemática encontrada nas agências bancárias. 

 

1.1.  Tecnologias Utilizadas. 

 

Para armazenamento de informação do sistema utilizou-se o Banco de Dados Relacional Postgress, 

desenvolvido pela empresa PostgreSQL Global Development Group, que se iniciou em 1986 no 

projeto Ingres, desenvolvido pela Universidade de Berkeley na California - USA, trata-se de um 

banco de dados Open Source, e multiplataforma, podendo ser utilizado na maioria dos sistemas 

operacionais disponíveis no mercado. 

Como tecnologia Mobile, optou-se pelo uso do React Native, que de acordo com Calomeno (2020), 

foi criado pelos desenvolvedores da empresa Facebook em 2015, sendo uma tecnologia Open 

Source, o React Native o grosso modo se trata de um framework JavaScript que auxilia os 

desenvolvedores no momento de criarem aplicações Mobile. 

O Angular é um framework que utiliza como base a linguagem JavaScript de acordo com Félix 

(2015), a finalidade desta tecnologia é possibilitar que desenvolvedores tenha maior agilidade no 

momento de criar o Front-end de uma aplicação, a tecnologia foi desenvolvida pela empresa 

Google Inc, e foi lançado em 2009, e é Open Source, o foco do Angular é o modelo de SPA (Single-

page Aplication). 

O Node.js segundo Escudelario (2018), não se trata de um Framework de JavaScript, e nem de uma 

linguagem propriamente dita, mas sim uma plataforma de aplicações, onde são escritos softwares 

utilizando a linguagem JavaScript para que posteriormente os códigos sejam compilados e 
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otimizados pela Máquina Virtual V8, compilador desenvolvido pela empresa Google para ser 

utilizado no navegador Web Chrome, trata-se de uma tecnologia Open-Source. 

 

1.2.  Objetivos Gerais  

 

 O presente artigo pretende apresentar um software que possibilite otimizar o tempo de pessoas que 

utilizam filas em estabelecimentos em geral. 

 

1.3.  Objetivos Específicos 

 

● Desenvolvimento de uma plataforma para atuar como Back-end. 

● Desenvolvimento de um Front-End para a aplicação. 

● Desenvolvimento de Aplicativo Mobile. 

 

2.  Metodologia 

 

Para solucionar as indagações levantadas pelo estudo, foi realizada uma pesquisa de campo, 

utilizando um formulário com sete perguntas utilizando a ferramenta Google Forms. As perguntas 

foram definidas de forma estratégica, para obter os dados necessários do público alvo. Os dados 

coletados foram analisados, verificando a necessidade do desenvolvimento de um conjunto de 

aplicações com intuito de colaborar com a agilidade nas filas de agências bancárias, por exemplo. 

Sabendo das necessidades do aplicativo, primeiramente, a modelagem da solução foi desenvolvida a 

partir de um modelo de negócio que futuramente possa ser expandida a outras categorias de 

estabelecimentos. O modelo da aplicação ficou com B2B2C (Business to Business to Costumer), ou 

seja, a empresa se cadastra na base de dados, e fica disponível para o cliente no aplicativo. Quando 

a empresa é cadastrada na base de dados, passa a ter acesso a o Software, para visualização de todo 

conteúdo disponível da aplicação. 

O desenvolvimento do sistema, foi divido em quatro etapas, sendo: Prototipação, Desenvolvimento 

do Back-end, Desenvolvimento do Front-End e Mobile. Para o Back-end da aplicação, foi a 

linguagem de programação Typescript utilizando o Node.js, que pode ser definido como um 

ambiente de execução server-side, para facilitar o desenvolvimento, foi utilizado o framework 

NestJS, que é totalmente compatível com Typescript, além disso, combina varias boas práticas de 

programação como Programação Orientada a Objetos (POO). 



 

 

No Front-end optou-se pelo uso do Angular, um framework Open-Source com  mb   uma vasta 

comunidade e diversas bibliotecas que auxiliam o desenvolvimento, possui alguns elementos 

básicos, tais como templates, diretivas, roteamento, módulos, serviços, injeção de dependências e 

ferramentas de infraestrutura que automatizam tarefas. 

Na plataforma Mobile decidiu-se pelo uso do React Native que é um framework Open Source que 

utiliza como base padrão o Javascript, e uma de suas maiores vantagens, é geração de código 

nativo, possibilitando que os desenvolvedores gerem apenas um código-fonte para os diferentes 

sistemas operacionais Mobile. 

 

3. RESULTADOS OBTIDOS / ESPERADOS 

  

Referente a pesquisa, foram coletadas 66 respostas de diversas faixas de idade, tendo um alcance 

maior entre o público da faixa etária de 18 até 30 anos, a qual representa 71% dos indivíduos 

entrevistados. Dos quais 96% destes indivíduos informaram terem contas em um ou mais bancos 

diferentes. Ainda, 45% informaram que possuir ao menos uma conta em bancos físicos, 33% 

comparecem ao menos uma vez por mês a uma agência bancaria. Resultado relevante é que 27% 

informaram permanecer mais de 40 minutos em uma agência bancaria. 90,9% informaram que 

utilizariam um aplicativo que possa auxilia nesta questão. 

Os sistemas são disponibilizados para os estabelecimentos realizarem a gestão por trás da aplicação 

onde o estabelecimento pode realizar o cadastro via plataforma através de um link público, assim 

quando cadastrado na base de dados, passa a ter acesso à aplicação, para visualização de todo 

conteúdo disponível da aplicação, no momento o estabelecimento tem acesso á seis telas, podendo 

assim efetuar todos os processos necessários. O Aplicativo é o responsável por disponibilizar que o 

usuário encontre um estabelecimento em que deseja, podendo realizar filtros de estabelecimentos 

específicos em que deseja ir, o aplicativo contem 12 telas, sendo 3 destas telas de apresentação As 

telas seguem uma ordem cronológica, para a realização do atendimento. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo deste estudo foi encontrar uma solução para resolver os problemas das filas de 

atendimentos que utilizam senhas avaliando a complexidade do fenômeno, optou-se por planejar e 

desenvolver um software em que consistisse no gerenciamento de senhas de forma com que o 

público que aguarda por atendimento não fique necessariamente no local aguardando o 

atendimento, maximizando desta maneira o precioso tempo em que se dispõe para executar esta 



 

 

tarefa. Efetivando desta maneira em uma melhor oferta na prestação desses serviços, fazendo com 

que as pessoas consigam administrar melhor o seu tempo, ao final, concluísse que os objetivos 

foram atendidos, o desenvolvimento da aplicação é valido, e tem um mercado para ser explorado, a 

solução auxilia principalmente no dia-dia das pessoas. 
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