
 
 

Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza 
 

Faculdade de Tecnologia Giuliano Cecchettini  
Fatec Franco da Rocha 

 

 

 

 

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA 

PAULA SOUZA 

FACULDADE DE TECNOLOGIA GIULIANO CECCHETTINI – FATEC 

DE FRANCO DA ROCHA 

Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Tecnologia da 

Informação 

 

 

 

Gabriel Fernandes Galleti da Silva 

Leandro Salgado 

Luiz Fernando Goulart Ribeiro 

Victor Gilvan Pereira Sousa 

 

 

 

MELHORIA E OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO DE ORDEM DE 

SERVIÇO: Elaboração de uma aplicação para gerenciamento 

de serviços 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRANCO DA ROCHA 
2021 



 
 

Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza 
 

Faculdade de Tecnologia Giuliano Cecchettini  
Fatec Franco da Rocha 

 

 

 

 

Gabriel Fernandes Galleti da Silva 

Leandro Salgado 

Luiz Fernando Goulart Ribeiro 

Victor Gilvan Pereira Sousa 

 

 

 

 

MELHORIA E OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO DE ORDEM DE 

SERVIÇO: Elaboração de uma aplicação para gerenciamento 

de serviços 

 

 

Trabalho apresentado ao Curso 
Superior de Tecnologia em Gestão da 
Tecnologia da Informação da Fatec 
Franco da Rocha, como requisito 
para atender os critérios do Trabalho 
de Graduação II. 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

FRANCO DA ROCHA 
2021 



 
 

Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza 
 

Faculdade de Tecnologia Giuliano Cecchettini  
Fatec Franco da Rocha 

 

 

 

Resumo - O projeto iniciou-se com a BD Manutenção Gráfica e Comércio de Peças LTDA, 
sendo essa uma empresa de médio porte, especializada na prestação de serviços de 
manutenção de maquinários gráficos. O trabalho de manutenção ocorre tanto internamente 
quanto externamente, puramente manual e com respaldos físicos. Sendo assim o objetivo 
principal deste projeto é desenvolver um sistema para o gerenciamento de ordens de 
serviço com o intuito de melhorar o processo corrente, tornando-o mais simples, garantindo 
maior controle dos serviços prestados para os gestores. No decorrer do projeto, foi 
identificado que não só a BD Manutenção Gráfica, como também outras organizações que 
não possuem um sistema que facilite o processo de prestação de serviços, seja pelos mais 
diversos motivos, podem se beneficiar do software. Desta forma verificou-se projetar um 
sistema que atenda não só as necessidades do alvo de pesquisa como também outras 
organizações que possuem o mesmo processo. O sistema foi desenvolvido usando as 
linguagens HTML, PHP e Java Script e para sua estilização foi utilizado o CSS, para a 
aplicação do banco de dados foi necessário o uso do PhpMyAdmin e MySQL. Foram 
trabalhadas e levantadas todas as informações através de pesquisas e formulários de 
caráter qualitativo com os responsáveis pela empresa BD. Visando apresentar um MVP 
(Minimum Viable Product) que futuramente possa ser vendável, foi trabalhada também a 
identidade visual da aplicação e seu nome, esperando que assim seja mais fácil apresentar 
o software e difundir a ideia e os conceitos, fundando assim a “C.S Order”. Para que o 
projeto seja implantado, é necessário que o software entre em fase de teste, fase esta onde 
é verificado se o sistema está em conformidade com os requisitos que foram estabelecidos 
inicialmente no projeto. Com o sistema testado e finalizado é chegada a hora de implantar 
no cliente e treinar os usuários. Ao final do projeto foi desenvolvido uma ferramenta que 
pode ser acessada de qualquer aparelho com um navegador de internet, ordens podem ser 
preenchidas, agendadas e visualizadas de qualquer lugar tornando o processo mais rápido 
e seguro, pois agora todas as informações estão em um único lugar. 
 
Palavras-chave - Gerenciamento. Sistema. Otimização. Ordem de Serviço. 
 

Abstract – The project began with BD Manutenção Gráfica e Comércio de Peças LTDA, 
which is a medium-sized company, specialized in providing maintenance services for graphic 
machinery. Maintenance work takes place both internally and externally, purely manually and 
physically supported. Therefore, the main objective of this project is to develop a system for 
managing work orders in order to improve the current process, making it simpler, ensuring 
greater control of services provided to managers. During the project, it was identified that not 
only BD Manutenção Gráfica, but also other organizations that do not have a system that 
facilitates the process of providing services, for various reasons, can benefit from the 
software. In this way, it was found to design a system that meets not only the needs of the 
research target but also other organizations that have the same process. The system was 
developed using HTML, PHP and Java Script languages and CSS was used for its styling. 
For the database application it was necessary to use PhpMyAdmin and MySQL. All 
information was worked on and collected through surveys and forms qualitative character 
with those responsible for the BD company. Aiming to present an MVP (Minimum Viable 
Product) that can be sold in the future, the visual identity of the application and its name were 
also worked on, hoping that it would be easier to present the software and spread the idea 
and concepts, thus founding the "CS Order”. For the project to be implemented, it is 
necessary that the software enters the testing phase, a phase where it is verified if the 
system complies with the requirements that were initially established in the project. With the 
system tested and finalized, it is time to implement it on the client and train users. At the end 
of the project, a tool was developed that can be accessed from any device with an internet 
browser, orders can be filled, scheduled and viewed from anywhere, making the process 
faster and safer, as now all information is in one place.  

 

Key-words: Management. System. Optimization. Service Order.  
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1 INTRODUÇÃO 

O projeto iniciou-se com a BD Manutenção Gráfica e Comércio de Peças 

LTDA, sendo essa uma empresa de médio porte do ramo gráfico, especializada na 

prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de maquinários gráficos 

(impressoras, dobradeiras e guilhotinas), principalmente das marcas Heidelberg. O 

trabalho de manutenção ocorre tanto internamente quanto externamente. Vale 

apontar que a utilização da empresa como palco de pesquisa e desenvolvimento foi 

autorizada pela organização, conforme consta no ANEXO A.  

Com seus processos externos puramente físicos e manuais, a organização 

necessitava de um aprimoramento tecnológico de controle e gerenciamento digital, 

para se manter de forma mais eficaz no mercado e se adequar às novas demandas 

de seus clientes. Sendo assim o objetivo principal do projeto é desenvolver um 

sistema para o gerenciamento de ordens de serviço com o intuito de melhorar o 

processo corrente, tornando-o mais simples, rápido e garantindo maior controle dos 

técnicos e serviços prestados para os gestores. 

No decorrer do projeto, foi identificado que não só a BD Manutenção Gráfica, 

como também outras organizações não possuem um sistema que facilite o processo 

de prestação de serviços, seja pelos mais diversos motivos. Desta forma verificou-se 

projetar um sistema que atenda não só as necessidades do alvo de pesquisa como 

também de outras organizações que possuem o mesmo processo. 

O software foi desenvolvido para a plataforma web, com o objetivo de ser de 

fácil acesso tanto para os gestores quanto para os técnicos, podendo ser acessado 

de qualquer dispositivo com acesso à internet e um browser (navegador de internet). 

O sistema foi desenvolvido usando as linguagens HTML, PHP e Java Script e 

para sua estilização foi utilizado o CSS, para a aplicação do banco de dados foi 

necessário o uso do PhpMyAdmin e MySQL.  

O software foi idealizado como um produto mínimo viável primeiramente que 

futuramente pode ser vendável, por essa questão o trabalho abordou também o 

desenvolvimento de uma identidade para a aplicação.  
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1.1 Objetivos 

Geral: 

Desenvolver e apresentar um produto mínimo viável de controle e gestão de 

ordens de serviço com foco em empresas de pequeno e médio porte, que atenda às 

necessidades do alvo de pesquisa como também de demais prestadoras de 

serviços.  

Específicos: 

• Apresentar a pesquisa bibliográfica para embasamento e apresentação do 

projeto; 

• Desenvolver uma aplicação de fácil acesso e que tenha aspecto mutável, 

podendo se adaptar a qualquer variável no processo de ordem de serviço; 

• Desenvolver as modelagens do processo, banco de dados e sistema (BPM, 

Modelo Conceitual e DFD); 

• Apresentar um portfólio que aborde todo o projeto até sua entrega final; 

• Mostrar os benefícios do sistema para a gestão de ordens de serviço. 

1.2 Justificativa 

Um software de gerência e controle de ordens de serviço é importante para 

empresas que querem agilidade e qualidade em seus serviços, visando aprimorar e 

modernizar o processo de trabalho, cortando gastos com materiais e elevando o 

nível de segurança oferecido. Desta forma um sistema promove a simplificação no 

dia a dia dos colaboradores envolvidos, deixando suas ferramentas de trabalho mais 

intuitivas e de fácil manejo. 

Com a proposta, o modelo padrão de ordem de serviço da empresa, que se 

resume em pedidos anotados em folhas e assinados pela gerência, seria substituído 

por um software de gerenciamento, que tornaria todo o processo digital promovendo 

diversos benefícios para a companhia como um todo. As ordens seriam acessadas 

de qualquer lugar, a segurança aumentaria drasticamente, pois os problemas com 

extravio seriam nulos, os gastos com impressão e papel seriam eliminados e etapas 

cruciais seriam descentralizadas, permitindo que outras pessoas da gerência 

aprovem e assinem determinadas autorizações de qualquer lugar e a qualquer 

momento, sem que o processo fique pendente durante dias por conta de uma 

assinatura/autorização de uma pessoa ausente. 
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Para que haja uma evolução no meio em que são executadas tarefas e afins, 

deve-se estruturar o processo do começo ao fim e desenhá-lo para que a tecnologia 

não altere de forma negativa os métodos rotineiros. 

1.3 Metodologia de Pesquisa 

Para desenvolvimento bibliográfico foram utilizados livros e artigos científicos 

relacionados a área de estudo, esses servindo para embasar o projeto com 

informações reais sobre os assuntos abordados, servindo também para desenvolver 

um sistema mais sólido e real, ou seja, que esteja pronto e de acordo com as 

necessidades da empresa. 

Para entendimento do processo de negócio no que tange a ordem de serviço, 

foram entrevistados dois dos sócios-fundadores da organização, um gerente do 

setor eletrônico e um gerente administrativo, sendo esse também o CEO da BD 

Manutenção Gráfica. Técnicos de cada setor também foram entrevistados e modelos 

de ordens de serviço foram verificados para entendimento na prática do processo, 

esses documentos por serem confidenciais não foram autorizados para divulgação. 

Os questionários aplicados aos sócios e técnicos para melhor entendimento 

das necessidades da empresa estão contemplados no APÊNDICE B. 

1.4 Organização do Trabalho 

O presente trabalho foi desenvolvido seguindo uma divisão dos tópicos 

dispostos em 5 capítulos. 

O primeiro capítulo apresenta a introdução do projeto permitindo a 

visualização da ideia geral do trabalho, bem como o objetivo geral e específicos, a 

justificativa e a metodologia adotada. 

O segundo capítulo trata da revisão da literatura sobre o tema abordado, 

sendo essa literatura uma das bases para o desenvolvimento do projeto, ou seja, 

através dela foi possível explicar termos, conceitos e processos relacionados ao 

trabalho. 

O terceiro capítulo abrange todo o processo e a aplicação, sendo apresentada 

a modelagem dos processos, o banco de dados, suas especificações e regras de 

negócio, como também as ferramentas utilizadas para o controle de 

responsabilidades e acompanhamento do desenvolvimento de tarefas. 
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No quarto capítulo são apontados os resultados e discussões referentes ao 

projeto/sistema e sua aplicação. 

Por fim, no quinto e último capítulo são apontadas as considerações finais 

apresentando uma análise em relação aos objetivos iniciais e a metodologia adotada 

para o desenvolvimento do projeto. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

Neste capítulo é apresentada uma revisão da literatura sobre os temas 

abordados no decorrer do projeto, o embasando teórico permitindo validar de forma 

científica por meio de consulta de livros e artigos sobre os assuntos discutidos. 

2.1 A importância do gerenciamento de processos e dos sistemas de 

informação 

O gerenciamento de processos administrativos é fundamental para obtenção 

de controle eficaz, e esse controle é obtido através do mapeamento por completo 

dos processos e entendimento por parte de todos os envolvidos (SILVA e 

FONSECA, 2018).  

O gestor deve ter uma visualização de forma clara e objetiva sobre os 

processos da organização para que possa enxergar falhas e a possibilidade de 

evolução (MAFFEI, 2018). Isso se mostra mais evidente quando tais processos são 

elaborados de forma rudimentar, ou seja, com a utilização de documentos 

puramente físicos e com a necessidade da interação interpessoal constante para a 

troca de documentos gerando gastos com locomoção e perda de eficiência do 

tempo. 

Desta forma um conhecimento detalhado sobre os procedimentos da empresa 

mostra de forma clara os pontos a serem melhorados no processo corrente, com a 

implantação de sistemas tecnológicos digitais para o controle de determinadas 

tarefas, trazendo assim uma maior eficiência, velocidade e exatidão na propagação 

e entregas de informações. 

Para que a empresa venha ter eficiência e eficácia na execução de suas 

atividades, não basta somente disponibilizar sistemas tecnológicos para a equipe, é 

necessário que esses sistemas atendam às necessidades do negócio e que os 

integrantes da equipe sejam treinados para extrair o máximo de eficiência desses 

softwares e assim gerar maiores resultados para a organização. 

 “Ficamos impressionados e horrorizados com a quantidade de trabalho que 

eles são forçados a fazer para gerenciar a operação do software”, diz Cooper, 

Reimann e Cronin (2007). Segundo os autores, os técnicos que trabalham 

diretamente com a tecnologia, precisam de um treinamento antes de utilizar qualquer 

função em uma aplicação e antes de mais nada, essa mesma aplicação deve ser 

intuitiva e simples, atendendo o que a empresa realmente precisa. 
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Segundo Padilha e Marins (2005), a implantação de um sistema digital e o re-

mapeamento dos processos da organização, traz um grande impacto nos 

procedimentos gerenciais e administrativos e na forma que são executados, já que 

envolve não só uma nova representação do sistema interno, mas também a forma 

como as pessoas envolvidas nesses processos deve executá-los. Muitas vezes se 

torna necessário que os envolvidos reaprendam os processos de maneira quase 

integral para se adaptar aos novos modelos de gestão. Entretanto as novas 

tecnologias tendem a otimizar seus processos, após o fim de sua implantação, 

trazendo maiores benefícios não só para as empresas, mas também para os 

próprios técnicos e clientes. 

Com tudo isso em pauta está o fato de que as empresas estão evoluindo no 

quesito da tecnologia e digitalização. No entanto, não se deve depositar toda 

responsabilidade em um programa, ou seja, a perspectiva humana é necessária 

para que o meio de gerenciamento não ultrapasse fronteiras na qual o caminho a ser 

seguido, penda para o lado automático (RHODE, 2018). Ao passo que é trilhado um 

mundo corporativo totalmente conectado, ainda é indispensável o julgamento e 

ordenamento humano sobre essas tecnologias. Rapidez e agilidade são 

indispensáveis, porém sem a direção adequada, toda a ajuda proveniente do 

aplicativo pode vir a se tornar um empecilho, contrariando tudo aquilo que será 

proposto ao longo do desenvolvimento e implantação. 

De acordo com Kerzner (2000), o início de um projeto de implantação de um 

sistema possui 5 etapas fundamentais em sua vida útil, sendo elas: sua fase inicial 

(embrionária), início da administração, início da gerência de média escala, 

crescimento e maturidade. Seguindo esses passos, o projeto será mais do que 

apenas um sistema, será a mudança na rotina dos envolvidos, tanto diretamente 

(colaboradores) como indiretamente (clientes), e isso requer de certa forma um 

cronograma de acordo com suas bases e etapas, onde o objetivo principal deve ser 

atualizado pela companhia para o novo cenário mundial. 

Para se manter de forma efetiva a frente de seus concorrentes as empresas 

devem investir em desenvolvimento, tecnologias e sistemas de gerenciamento de 

serviços como ERPs (Enterprise Resource Planning), em soluções web e mobile, 

fato que se faz necessário para que haja possibilidade de obter resultados eficientes 

nas tomadas de decisão (BERGAMASCHI e REINHARD, 2000).  
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Desta forma o tratamento de informações é alterado para um modo cada vez 

mais tecnológico e digital, como consequência a diminuição de processos gerenciais 

físicos e otimização de resultados, além de aumentar a velocidade de transmissão 

com eficácia, de maneira a possibilitar um processo ou um ciclo de processos 

administrativos perfeitamente mapeados. Tais ações promovem a possibilidade de 

reduzir custos, agregar valor ao produto, melhorar a qualidade de feedback, gerando 

assim um crescimento contínuo da empresa. 

De acordo com Wildman e Obar (2015) a ideia de trazer o consumidor para 

mais próximo da empresa é questão de planejamento e acaba desenvolvendo um 

elo de fidelidade e simplicidade entre as informações. Por mais que seu artigo seja 

voltado para dispositivos móveis, o tempo poupado pelas diversas áreas de uma 

empresa pode ser ligado diretamente às notificações e comodidades que trazem um 

sistema na qual planeja a transição de informações nos diferentes pólos da 

companhia e até mesmo fora dela. 

2.1.1 A importância da gestão e modelagem de processos para o 

desenvolvimento de software 

Um processo é um ciclo de atividades realizadas de forma lógica para se 

alcançar um objetivo específico, ou seja, ao passar por todas essas atividades no 

final será gerado um resultado (CAMPOS, 2014).  

Para que esse resultado seja alcançado da forma mais rápida, eficiente e 

clara é necessário a gestão e controle dos processos, esses sendo providos da 

implantação de metodologias como o BPM (Business Process Management ou em 

português, Gerenciamento de Processos de Negócio). O BPM permite padronizar os 

processos das organizações de forma que alcancem maior produtividade e 

eficiência, trazendo informações à tona referentes aos processos de negócio e o 

levantamento de pontos de melhoria (MACÊDO, 2012).  

Para Brocke e Rosemann (2013) “por meio de BPM, uma organização pode 

criar processos de alto desempenho, que funcionam com custos mais baixos, maior 

velocidade, maior acurácia, melhor uso de ativos e maior flexibilidade”. 

Um dos pontos principais do BPM é a modelagem de processos, que por 

meio da representação gráfica, esses podem ser analisados e entendidos, a fim de 

se encontrar pontos de melhoria e falhas que deverão ser corrigidas nos processos 

de negócio correntes. 
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Essa atividade é uma das etapas principais no desenvolvimento e 

implantação de sistemas, afinal para que os processos sejam virtualizados, antes é 

necessário entendê-los, analisá-los e corrigi-los para que assim a aplicação do 

software venha se tornar um benefício para a empresa. 

Desenvolver uma aplicação com base em um processo 

defeituoso/ultrapassado pode gerar vários riscos e atrapalhar a organização na 

competição com a concorrência, visto isso, os engenheiros de software devem estar 

focados no entendimento do negócio e de seus processos para assim poder coletar 

os requisitos corretos. 

2.1.1.1 A importância do entendimento do negócio para o desenvolvimento de 

uma solução 

Segundo Vazquez e Simões (2016) “conhecer de forma clara as 

necessidades de negócio fornece importantes referências sobre o valor para o 

negócio das solicitações recebidas e, com isso, é possível mais facilmente 

estabelecer prioridades”. 

Para que a Tecnologia da Informação (TI) venha trazer resultados à 

organização, é necessário que os sistemas da empresa estejam alinhados com o 

negócio, seus objetivos e processos. A possibilidade do gestor coletar e interpretar 

dados como também poder tomar decisões, são fatores que colocam as empresas 

de forma mais competitiva e eficaz no mercado.  

Para o projeto de software, os engenheiros e demais participantes 

fundamentais, devem conhecer o negócio e processos da organização ao nível de 

poder avaliar e levantar pontos de melhoria para os processos de negócio e até 

mesmo se necessário, redesenhá-los.  Não há como assegurar que o sistema a ser 

desenvolvido e implantado irá atender de forma total as necessidades da empresa, 

por essa questão o processo de engenharia de requisitos deve ser eficaz a fim de 

contemplar as principais demandas da organização (PRESSMAN, 2001). 

Ainda para Pressman (2001), o processo de engenharia de requisitos é o 

processo de entender as necessidades do cliente, suas metas, objetivos e anseios 

como também garantir a validação e consistência dos requisitos e especificação do 

software conforme seu ciclo de desenvolvimento caminha. Para isso é necessário 

passar por alguns obstáculos, como a identificação dos stakeholders (partes 

interessadas, em português), ou seja, daqueles que estão envolvidos no projeto e 
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que são impactados pelo mesmo. Após a identificação, outros obstáculos a se 

vencer são as falhas de comunicação e clareza no apontamento das necessidades 

do negócio. 

Com os pontos apresentados pode-se entender o processo de entendimento 

do negócio, como um processo que assegura a conformidade no desenvolvimento 

do software com as necessidades da empresa, a fim de que esse se torne uma 

ferramenta útil para alavancar a organização em um mercado cada vez mais 

competitivo.  

2.2 Requisitos para o desenvolvimento de software 

O desenvolvimento do software se inicia com a análise do negócio e do 

processo que se quer informatizar, e nessa etapa é necessário o levantamento de 

dados e requisitos do sistema.  

Conforme conceituado por Engholm Junior (2010), “podemos definir requisito 

como uma condição ou capacidade de um software que deve ser implementada por 

um sistema ou componente de sistema para se alcançar determinado fim”. 

Com os dados e requisitos levantados é hora de compilá-los e transformá-los 

em informação, que servirá como fonte para elaboração do projeto e codificação do 

sistema. A etapa de desenvolvimento se encarrega de transformar o modelo mental 

dos stakeholders (integrantes do projeto) em código (ENGHOLM JUNIOR, 2010). 

No decorrer do desenvolvimento do sistema é necessário que se revise se o 

que está sendo projetado é o que foi documentado e estabelecido no início do 

projeto, buscar ter um bom relacionamento com o cliente e obter opiniões sobre o 

que está sendo realizado é uma boa e importante prática, afinal o cliente precisa 

verificar se a aplicação está conforme o solicitado e se a solução irá atendê-lo no dia 

a dia.  

Outra parte importante do desenvolvimento do software é a etapa de testes, 

que ocorre tanto por parte dos desenvolvedores, quanto por parte dos clientes. 

Nessa fase é verificado se o sistema está em conformidade com os requisitos que 

foram estabelecidos inicialmente no projeto (FRANZEN e BELLINI, 2005). 

 Nestes testes devem ser verificadas questões como a codificação do sistema 

(por parte dos programadores, sendo o teste de caixa branca), funcionalidades 

(testadores da equipe e clientes, sendo o teste de caixa preta), suporte e resistência 
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para a quantidade de transações, dados e solicitações rotineiras do processo do 

cliente, entre outras verificações.  

Com o sistema testado e finalizado é chegada a hora de implantar no cliente e 

treinar os usuários. O treinamento é uma das principais partes, pois não adianta se 

ter um sistema que atende o negócio e funcione adequadamente, se não se tem a 

inteligência e conhecimento necessários para manuseá-lo e extrair sua eficiência 

máxima. 

2.3 Sobre o Produto Mínimo Viável – MVP 

Sendo o objetivo principal do projeto desenvolver e entregar ao final um MVP 

(Minimum Viable Product, ou em português, Produto Mínimo Viável), mostra-se 

assim a necessidade de o conceituar. 

O MVP é uma versão enxuta de um produto, ou seja, uma versão mais 

simples, porém que entrega a ideia principal do mesmo, no caso da área de 

tecnologia e desenvolvimento de software, seria um sistema disponibilizado no 

mercado apenas com suas funcionalidades principais, sendo esse produto utilizado 

para estudo e validação do mesmo (ABRAHAMSSON e DUC, 2016). 

Ries (2012) aponta como o objetivo principal do MVP encontrar usuários que 

realmente tenham interesse ou precisem do produto, a ponto de ignorar seus 

defeitos temporários e ajudarem no seu desenvolvimento mesmo que como 

testadores e comunicadores, apresentando através de feedback a versão final que 

possuem em mente. 

Por meio do MVP, pode-se validar o sucesso dos projetos de forma rápida e 

com custos menores, se entrega o principal no mercado e é analisado como ele 

reage ao produto. Investir na construção de todo um produto de forma completa para 

no fim o mercado o rejeitar, se torna um processo além de oneroso, ineficiente. 

2.4 Ordem de serviço 

Uma Ordem de Serviço (OS) é um documento que formaliza o conjunto de 

atividades que devem ser executadas para atender à solicitação de um cliente, 

sendo essas tarefas alocadas a alguém ou a uma equipe para que venha realizar 

em seu local de trabalho ou diretamente no cliente. A Ordem de Serviço é um 

documento que deixa claro tanto para o prestador de serviço quanto para o cliente, o 

que foi solicitado e o que foi realizado (NUCCI, 2013). 
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Normalmente, os serviços são o resultado de uma solicitação do cliente. No 

entanto, em muitos casos, as ordens podem ser uma ação de acompanhamento de 

uma inspeção, manutenção, auditoria, treinamento, e afins realizados anteriormente. 

2.5 Banco de dados 

Date (2004), apresenta a seguinte definição para banco de dados: 

 

Um sistema de banco de dados é basicamente apenas um sistema 
computadorizado de manutenção de registros. O banco de dados, por si só, 
pode ser considerado como o equivalente eletrônico de um armário de 
arquivamento, ou seja, ele é um repositório ou recipiente para uma coleção 
de arquivos de dados computadorizados. 

 

Desta forma, banco de dados se trata de um sistema para registro de dados, 

seja de qualquer fonte que se possa extraí-los. Dentro de uma organização, se tem 

várias fontes e tipos de dados, que quando armazenados e organizados geram uma 

base para a tomada de decisões. 

Para que qualquer tipo de sistema possa trabalhar é necessário que esteja 

conectado a um banco de dados, afinal, não há como trabalhar sem a informação 

gerada pelas entradas e saídas, oriundas dos processos organizacionais que devem 

ser armazenados.  

2.6 LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 

A lei geral de proteção de dados pessoais (LGPD) é uma lei sancionada em 

2018 no Brasil, que tem como objetivo estabelecer regras relacionadas ao uso de 

dados de pessoas físicas, essas que vão desde a sua coleta até a seu 

compartilhamento. Essa lei garante direitos as pessoas de requisitarem às 

organizações informações de quais dados seus estão sendo coletados como 

também como eles são utilizados.  

Segundo Monteiro (2018), a LGPD: 

 

Complementa, harmoniza e unifica um ecossistema de mais de quarenta 
normas setoriais que regulam, de forma direta e indireta, a proteção da 
privacidade e dos dados pessoais no Brasil... e tem por objetivo não apenas 
conferir às pessoas maior controle sobre seus dados, mas também fomentar 
um ambiente de desenvolvimento econômico e tecnológico, mediante regras 
flexíveis e adequadas para lidar com os mais inovadores modelos de 
negócio baseados no uso de dados pessoais. 

 
Algumas das tratativas de dados referente ao sistema C.S Order podem ser 

visualizadas em seu termo de uso conforme APENDICÊ C, o usuário pode solicitar 
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que seus dados sejam retirados da plataforma através da opção de suporte 

(subcapitulo 3.5.3) e visualizar seus dados através do seu próprio cadastro. 
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3 ESTUDO DE CASO E PROJETO TÉCNICO – DESENVOLVIMENTO 

Neste capítulo apresenta-se o estudo de caso da BD Manutenção Gráfica e 

Comércio de Peças LTDA, na qual atua com técnicas manuais e improdutivas, 

sendo o objetivo da aplicação, simplificar a linha de recursos que contém a empresa 

e modelar de forma digital, uma estrutura aprimorada da rotina de trabalho que está 

inserida na organização. Por fim, são apontadas as vantagens em termos gerenciais 

baseado no Produto Mínimo Viável (MVP) desenvolvido para atender o negócio. 

3.1 Descrição do Negócio  

A seguir é apresentado o negócio, bem como a rotina da empresa para que 

soluções em software possam ser pensadas, com intuito de implementação de um 

sistema para suprir as necessidades de negócio encontradas durante a pesquisa. 

O negócio foi modelado por meio do modelo Canvas com a utilização dos 

seus 9 blocos, conforme figura 1. 

Figura 1 – Modelo de Negócio - BD Manutenção 

 

Fonte: próprios autores (2021). 

 

Cada um dos blocos abordados no Canvas está descrito como segue: 

▪ Segmento de clientes: perfil e características dos clientes, a BD trabalha com 

empresas como gráficas e outras assistências técnicas. No caso dessas outras 

assistências, são empresas que possuem alguma necessidade em específico que 
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não conseguem atender, mesmo que temporariamente, sendo uma dessas 

empresas a própria fabricante Heidelberg. 

▪ Proposta de valor: trata-se do diferencial que a empresa entrega aos seus 

clientes. A BD Manutenção entrega um serviço especializado para atendimento 

eletrônico, mecânico e instrutivo sobre as impressoras Offset Heidelberg, sendo 

alguns desses técnicos ex-funcionários da própria Heidelberg que também são 

sócios da BD. 

▪ Canais: são os meios de comunicação e apresentação da empresa, a BD utiliza 

site, redes sociais e campanhas do Google Ads. 

▪ Relacionamento com o cliente: a BD se relaciona com seus clientes através dos 

canais de comunicação (Whatsapp, E-mail e Telefone), como também com visitas 

in loco e permite que os clientes também venham visitar o espaço da empresa. 

▪ Fluxos de receita: fontes de receita da organização.  A BD tem sua receita oriunda 

através de serviços, venda esporádica de máquinas e peças e recursos próprios. 

▪ Recursos Chave: são os recursos que permitem que a empresa funcione. No 

modelo da BD, são os tornos, fresas, balanceador dinâmico, entre outros no que 

tange máquinas e equipamentos. Já os recursos humanos são os técnicos, 

eletrônicos, mecânicos e o setor administrativo. Há também o espaço físico para 

realização das operações internas da empresa. 

▪ Atividades chave: são as principais atividades realizadas pela organização. No 

caso da BD, são atividades relacionadas a serviço técnico para manutenção 

mecânica, eletrônica e instrução operacional para máquinas de impressão offset 

Heidelberg. 

▪ Parceiros chave: principais fornecedores ou empresas/pessoas que fazem parte 

da cadeia de suprimentos da empresa. Para a BD Manutenção, são os 

fornecedores de peças e consumíveis gráficos, esses que são utilizados para 

realização dos serviços. 

▪ Estrutura de custos: trata-se dos gastos para o funcionamento e operação da 

empresa. São os principais gastos da BD, a conta de luz, água, equipe e serviços 

terceirizados. 
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3.2 Ferramentas  

Aqui são apresentadas as ferramentas utilizadas no planejamento e 

desenvolvimento do projeto. 

3.2.1 Matriz RACI  

A organização por meio da matriz RACI foi realizada para separação de 

partes do trabalho entre os integrantes. Com isso, foi possível realizar a 

programação e controle de tarefas, facilitando no final, a estruturação do trabalho 

completo pelas partes realizadas separadamente. 

A figura 2 mostra a divisão de frentes e como elas foram realizadas, de modo 

que são separadas em 3 etapas: Projeção, Execução e Conclusão. Sendo assim, 

todos os integrantes possuíam responsabilidades em diferentes segmentos, nas 

quais, ajustadas com as habilidades individuais, foram selecionadas e distribuídas 

para melhor performance e capacidade de entrega. 

Figura 2 - RACI 

 

Fonte: próprios autores (2021). 

 

3.2.2 TRELLO  

O Trello foi utilizado principalmente para a coordenação e melhor visualização 

de todas as partes do trabalho, evidenciando detalhes e programando datas para a 
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realização de tarefas, assim como estipulando prazos específicos para cada uma 

das etapas, possibilitando uma visão sistêmica mais apurada e maior facilidade na 

composição do projeto. O Trello desenvolvido para o projeto pode ser visualizado na 

figura 3. 

Figura 3 - Trello 

 

Fonte: próprios autores (2021). 

 

Na imagem pode ser visto o quadro de atividades dividido em 3 etapas 

principais, sendo elas as tarefas em andamento, as tarefas já concluídas e as tarefas 

pendentes, na qual são tarefas que já constam com status concluído, porém estão 

aguardando demais partes serem finalizadas para que sejam completadas. As 

tarefas com status a fazer, são partes cruciais para a finalização do projeto e visam 

concluir o projeto de maneira funcional, com o sistema em seu devido domínio e 

executando suas funcionalidades. 

3.2.3 Sharepoint 

O Sharepoint foi utilizado para desenvolver um portfólio descrevendo cada 

projeto integrador executado semestralmente. O foco é mostrar objetivos e 

características, assim como o desenvolvimento e evolução dos projetos desde os 

requisitos e mapeamento de processos até o desenvolvimento final de um protótipo 

funcional. 

O primeiro projeto (figura 4) foi utilizado para mapear a empresa Transmac, 

desde seus processos internos às suas estruturas de TI, ferramentas e programas a 

fim de identificar pontos de melhorias em sua estrutura. 
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Figura 4 – Projeto integrador I 

 

Fonte: próprios autores (2021). 

 

O segundo e terceiro projetos (figura 5) tiveram como principal objetivo 

mapear os processos de criação de ordem de serviços implantados na empresa BD 

Manutenção. O foco foi identificar pontos de melhorias deste processo, 

principalmente voltado à automação das tarefas. Desta forma foram utilizados 

métodos de pesquisa qualitativa com intuito de abordar no documento as carências 

e as necessidades da empresa em processos gerenciais, e como o software poderia 

auxiliar nestas tarefas. 

Figura 5 – Projeto integrador II e III 

 

Fonte: próprios autores (2021). 

 

O quarto projeto (figura 6) teve como principal objetivo o desenvolvimento de 

um protótipo funcional a qual foi escolhido um sistema web. Este sistema foi 

desenvolvido com seções específicas para gestores e técnicos, com uma 

implantação online para ser de fácil acesso para os funcionários da empresa 

envolvidos nos processos. 
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Figura 6 – Projeto integrador IV 

 

Fonte: próprios autores (2021). 

 

O quinto projeto (figura 7) teve como principal objetivo a transformação do 

projeto em um SaaS (Software as a Service), incorporando novas funcionalidades e 

aplicando novas tecnologias ao projeto, com novas aplicações como contas a pagar, 

contas a receber e Assinatura. 

Figura 7 – Projeto Integrador V 

 

Fonte: próprios autores (2021). 

 

O sexto projeto (figura 8) teve como principal objetivo a transformação do 

projeto em um SaaS (Software as a Service), aprimorando funcionalidades 

existentes, além de melhorias de navegação e implantação do Power BI, e estrutura 

de Dados. 
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Figura 8 – Projeto Integrador VI 

 
Fonte: próprios autores (2021). 

3.2.4 Power BI  

Com a ferramenta Power BI, é possível contabilizar e estudar os dados 

extraídos após algum tempo de uso do sistema. Com os dados planilhados e 

inseridos no programa ele é capaz de expor dados ordenados e de certa relevância 

para o estudo de negócio tanto do C.S Order, como da estrutura da empresa. 

Assim como apresenta na figura 9, a tela de contas a pagar foi desmembrada 

e estudada automaticamente pelo programa, gerando um relatório rápido e preciso 

de valores tanto pelas suas descrições, quanto por categorias, criando gráficos que 

permitem a visualização de maneira ampla sobre os negócios da empresa. 

Figura 9 – Contas a pagar 

 
Fonte: próprios autores (2021). 

 

O mesmo cenário pode ser visualizado em contas a receber (figura 10), 

informando os meses e valores em que a empresa tem suas entradas. Assim, 
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conforme os gráficos apontam na figura 10, é possível visualizar um relatório 

detalhado da funcionalidade do processo para o gestor e adicionar estes dados com 

o programa de gerenciamento de ordens de serviço. 

Figura 10 – Contas a receber 

 

Fonte: próprios autores (2021). 

 

Com os dados da ordem de serviço, é possível monitorar dados como gastos 

em alimentação e horas trabalhadas por serviço prestado, além de verificar os 

meses em que os gastos foram mais elevados. Com essas informações é possível 

visualizar o capital utilizado e construir planos para que haja reduções ou maneiras 

de solucionar gastos desnecessários, conforme mostra a figura 11. 

Figura 11 – Ordem de serviço 

 

Fonte: próprios autores (2021). 
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Com o refinamento da tela de clientes conciliados aos dados gerados pelo 

C.S Order, fica claro, segundo a figura 12, a quantidade de responsáveis por 

empresas, assim como a contagem de razão social que cada responsável possui e a 

localização dessas empresas segundo os links proporcionados pelo Google Maps. 

Figura 12 - Clientes 

 
Fonte: próprios autores (2021). 

 

Com a agenda detalhada conforme figura 13, a quantidade de técnicos e a 

disposição dos mesmos entre os meses e anos fica evidente, além de obter dados 

por extenso no gráfico de linhas, indicando os pontos de início e aumento de 

utilização de seus serviços, bem como a demanda entre os meses. 

Figura 13 - Agenda 

 
Fonte: próprios autores (2021). 



 

Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza 
 

Faculdade de Tecnologia Giuliano Cecchettini  
Fatec Franco da Rocha 

  30 

 

 

 

3.3 Modelagem e Especificação de Processos 

O processo de serviços externos da BD Manutenção, se inicia com a 

solicitação do cliente sobre uma manutenção ou um serviço relacionado a instrução 

gráfica. Logo em seguida a gerência filtra essa solicitação para o técnico em campo 

responsável, sendo esses divididos em 3 categorias: eletrônico, mecânico e 

instrutor.  

Caso a solicitação seja direcionada para um técnico eletrônico ou a um 

mecânico (solicitação de manutenção), esses se deslocam ao cliente, apuram o 

problema, e realizam o reparo. Caso o problema seja resolvido, os técnicos geram 

um relatório que é enviado à gerência para assinatura como sinal de conclusão. A 

partir daí a gerência lança e emite a nota fiscal que é enviada para o cliente. Caso o 

problema não seja resolvido, o técnico em campo realiza uma nova análise. 

Caso a solicitação seja direcionada a um técnico instrutor (solicitação de 

instrução gráfica) este analisa a solicitação de instrução e visita o cliente para um 

treinamento presencial. Após término deste treinamento, desenvolve um relatório, e 

manda para o gerente que assina como sinal de conclusão. O gerente também lança 

esse relatório no sistema, emite a nota fiscal e envia para o cliente. 

O cliente faz o pagamento do serviço e a contabilidade registra o pagamento, 

posteriormente o gerente dá baixa no sistema da ordem de serviço a pagar. 

A seguir é apresentada a modelagem gráfica dos processos de serviço da BD 

Manutenção sendo estes modelados através da ferramenta Bizagi como segue: 

1) Ordem solicitada, analisada e distribuída entre técnicos, conforme figura 14. 

Figura 14 - Mapeamento de processo: Recebimento da OS 

 

Fonte: próprios autores (2021). 
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2) Problema apurado e com visita realizada, focando na solução, além da mediação 

entre visita explicativa ou conserto, após o serviço o técnico gera seu relatório e 

manda para a gerência, que emite a nota fiscal referente ao serviço e envia para o 

cliente, conforme figura 15.  

Figura 15 – Mapeamento de processo: Tratamento da OS 

 

Fonte: próprios autores (2021). 
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3) Por fim, o cliente recebe a nota fiscal que após pagamento é enviada para a 

contabilidade dar baixa, conforme figura 16 que retrata todo o processo. 

Figura 16 - Mapeamento de processo: visão geral 

 

Fonte: próprios autores (2021). 
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3.4 Descrição da Aplicação (Software)  

O sistema C.S Order foi desenvolvido como uma estrutura de SaaS. Desta 

forma foi necessário a base de pesquisas utilizadas nos processos de criação de 

ordem de serviço para que fosse possível mapear e desenvolver um software que 

fosse capaz de atender com qualidade e eficiência toda e qualquer empresa que 

utilize esses processos internamente ou externamente. 

Assim, o software foi separado principalmente em duas subáreas: uma área 

para o gestor e outra para o técnico. Na área do gestor há um painel para cadastrar 

técnicos, gerenciar as visitas/trabalhos relacionados aos mesmos, além de ter um 

controle total das ordens de serviço cadastradas no sistema. Assim é possível ter o 

controle total do fluxo de trabalho, cadastro de serviço, trabalho realizado, ordem de 

serviço emitida e serviço finalizado. O gestor também é capaz de ter um controle 

financeiro de contas a pagar e a receber sendo possível a separação por carteiras 

ativas. Desta maneira o gestor possui centralizado em um único painel administrativo 

controle total de todo o fluxo de trabalho. 

Já a segunda área é destinada ao técnico que tem como principal foco o 

controle de visitas e o gerenciamento completo das ordens de serviço emitidas por 

ele, assim como novas emissões. Além disso, também possui em seu painel uma 

seção destinada aos clientes onde podem ser pesquisadas informações como 

contato e endereço. 

Com isso o sistema atende em sua essência os processos de ordem de 

serviços, desde o controle básico do que deve e precisa ser feito ao gerenciamento 

das ordens de serviços e, o controle financeiro derivados destas ações podendo ser 

acessado de qualquer lugar através de um browser de computador ou celular, além 

de ser possível se cadastrar a qualquer momento no website. 

3.4.1 Regras de Negócio 

As regras de negócio estão pautadas nas políticas internas da empresa, e 

suas regras básicas, onde as restrições se dão também de acordo com as 

necessidades do negócio, determinando algumas funcionalidades do sistema. 

As necessidades do software e suas restrições, são apontadas abaixo, sendo 

elas especificadas juntamente com a realidade do negócio a qual está sendo 

trabalhado. 
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• Para login no sistema: é obrigatório login com e-mail e senha cadastrados. 

• Para cadastros cliente, usuários, OS´s entre outros: é obrigatório que todos 

os campos dos formulários sejam preenchidos, exceto informações de contato. 

• Relacionado a Usuários: 

1. Apenas os administradores do sistema podem cadastrar novos usuários. 

• Relacionado a ordem de serviço: 

1. Não se pode criar ordem de serviço com datas anteriores à data corrente. 

2. Não é permitido que serviços sejam agendados anteriormente à data 

corrente. 

3. O técnico pode visualizar apenas as ordens cadastradas por ele mesmo, não 

podendo visualizar a de outros técnicos (apenas o gestor visualiza todas). 

4. Apenas técnicos cadastram OS, os gestores podem apenas editá-las. 

• Relacionado ao cadastro de clientes: 

1. O técnico não pode apagar o cadastro de clientes, apenas os gestores. 

2. O técnico não pode cadastrar clientes, apenas os gestores. 

3.4.2 Modelagem das Funcionalidades – Diagrama de Fluxo de Dados (DFD)  

Para que seja possível visualizar o processo de uma maneira gráfica e 

programar como as etapas foram esquematizadas, com a ajuda do Microsoft Visio, 

foi criado um diagrama de fluxo de dados (DFD), contendo todas as funcionalidades 

do sistema implementado para criação e gerenciamento de ordens de serviço. 

As principais funcionalidades do sistema para gerenciamento das ordens de 

serviço podem ser observadas na figura 17. 
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Figura 17 - Principais funcionalidades do sistema proposto 

 

Fonte: próprios autores (2021). 

 

Conforme a figura, as funcionalidades do processo estão baseadas nas telas 

principais do software, com a validação do usuário estão ramificadas as demais 

funções como cadastrar cliente e cadastrar técnico, as ligações entre pessoas estão 

pintadas em azul, com o gerenciamento de pessoas realizado, o agendamento e a 

cobrança, pintados em verde, acumulam dados cadastrados pelos técnicos, com 
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base nas tabelas, são essas as finalidades relacionadas a criação de tarefas e 

recebimento de ativos, já as funções em laranja são referente as ordens de serviço 

que absorvem quase todas as tabelas disponíveis para gerar um relatório para o 

técnico e gestor. 

3.4.3 Modelagem Banco de Dados  

Para o desenvolvimento do banco de dados foi utilizado os SGBD´s (Sistema 

Gerenciador de Banco de Dados) PHPmyAdmin e MySQL, onde a integração do 

banco com a aplicação, se deu através da classe PDO no código PHP. 

A seguir na Figura 18 apresenta-se a modelagem conceitual do banco de 

dados do projeto sendo essa feita através do software de modelagem BrModelo. 

Heuser (2009) explica o modelo conceitual como um “modelo de dados abstrato, que 

descreve a estrutura de um banco de dados de forma independente de um SGBD 

particular”. A forma visual do modelo conceitual é o DER (Diagrama Entidade 

Relacionamento) como pode ser visto na figura a seguir. 

Figura 18 – Modelo Conceitual C.S Order 

 

Fonte: próprios autores (2021). 
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Aponta-se como observações que, para que a visualização do DER não fosse 

comprometida, não foram apresentados os atributos de cada entidade no diagrama. 

Detalhes da figura 18 são descritos de forma detalhada como segue: 

• A entidade USUÁRIOS é especializada em duas outras entidades, GESTOR e 

TÉCNICO, essa é uma especialização total e exclusiva, ou seja, ao cadastrar um 

novo usuário ou ele será GESTOR ou ele será TÉCNICO, o usuário deve 

obrigatoriamente ser um dos dois, não podendo também fazer os dois papéis. 

• As entidades GESTOR, TÉCNICO e CLIENTE, se relacionam através da 

entidade-associativa AGENDA (relacionamento ALOCAÇÃO), onde em uma 

situação de agendamento, apenas 1 gestor poderá agendar um serviço por vez, 

ou seja, outros não poderão modificar o serviço agendado, apenas o próprio 

usuário que agendou inicialmente, o gestor consegue por vez, agendar para 

apenas 1 cliente e alocar a tarefa para apenas 1 técnico (todas as cardinalidades 

do processo “1,1”). 

• A entidade TÉCNICO através do relacionamento REALIZA faz o cadastro de sua 

ordem de serviço, entidade que registra os dados é a ORDEM DE SERVIÇO. A 

entidade TÉCNICO pode fazer o cadastro de nenhuma ou várias ordens de 

serviço e a entidade ORDEM DE SERVIÇO pode ser cadastrada por vez, por no 

máximo e mínimo 1 técnico. 

• A entidade CLIENTE através do relacionamento RECEBE é alocado a uma 

ordem de serviço pelo técnico. Os clientes podem ter nenhuma ou várias ordens 

de serviço abertas para eles e cada ordem deverá ser alocada a no máximo e 

mínimo a 1 cliente. 

• A entidade ORDEM DE SERVIÇO através do relacionamento REFERÊNCIA é 

lançada na entidade CONTAS, sendo essa especializada totalmente e não 

exclusivamente (pois pode ser não só uma, como mais de uma especialização 

também) em outras duas entidades, CONTAS A PAGAR e CONTAS A 

RECEBER. A entidade ORDEM DE SERVIÇO por vez, pode ser lançada no 

máximo e mínimo a 1 conta, já a entidade CONTAS pode receber 1 ou várias 

vezes a mesma ordem de serviço (contas a pagar e contas a receber). 

• A entidade GESTOR através do relacionamento LANÇAMENTO vincula as 

ordens de serviço a entidade CONTAS, sendo essa especializada em CONTAS 

A PAGAR e CONTAS A RECEBER. A entidade GESTOR pode por vez criar 
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nenhuma ou várias contas e a entidade CONTAS, poderá ser criada por no 

máximo e mínimo 1 gestor por vez. 

3.5 MVP - Minimum Viable Product 

Neste item são apresentadas as telas da solução proposta para a empresa, 

sendo estas correspondentes a 1° versão do sistema, ou seja, o MVP. O sistema foi 

nomeado como C.S Order. A equipe buscou dividir o software em dois painéis: um 

para uso dos técnicos e outro com uso exclusivo de administradores/gestores da 

organização. 

A tela de login é mostrada na figura 19. Com e-mail e senha é possível que o 

usuário entre no sistema através do site do C.S Order. Neste painel há opção de 

entrar ou como um gestor ou como um técnico, pelo botão “Área do Cliente”. 

Figura 19 - Tela de Login 

 

Fonte: Próprios autores (2021). 
 

3.5.1 Painel de gestores 

1) Tela de controle (conforme figura 20): essa é a tela que o administrador visualiza 

ao entrar na aplicação. No canto esquerdo há o menu de navegação. A tela 

principal também apresenta um dashboard (painel de controle), referente às 

receitas/despesas da organização com OS´s, como também um gráfico que 

confronta visitas agendadas X visitas realizadas. 
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Figura 20 - Tela principal Gestor 

 

Fonte: Próprios autores (2021). 

 

2) Contas a receber (conforme figura 21): o gestor pode lançar no sistema as 

ordens que tem a receber pela conclusão do serviço. Ao clicar na aba de contas 

a receber, ele pode cadastrar a OS, colocando o número da OS ou número da 

nota fiscal, valor e data para vencimento. As contas lançadas também ficam em 

forma de lista, sendo possível excluir e editar. 
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Figura 21 - Contas a receber 

 

Fonte: Próprios autores (2021). 

 

3) Contas a pagar (conforme figura 22): nesta tela são lançadas as despesas da 

empresa referente aos custos para realização dos serviços, como por exemplo, 

custos com transporte, alimentação, insumos, entre outros. Para lançamento 

deve ser descrita a finalidade da despesa (se possível colocar número da nota 

fiscal), valor e data de vencimento. As contas lançadas também ficam em forma 

de lista, sendo possível excluir e editar. 

Figura 22 - Contas a pagar 

 

Fonte: Próprios autores (2021). 
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4) Técnicos (conforme figura 23): nesta tela o gestor pode cadastrar um novo 

técnico (criando um acesso). É possível listar os técnicos cadastrados, excluir e 

editar. 

Figura 23 - Técnicos 

 

Fonte: Próprios autores (2021). 

 

5) Clientes (conforme figura 24): nesta tela é possível cadastrar clientes, 

preenchendo suas respectivas informações, como também os listar e excluí-los. 

Figura 24 - Clientes 

 

Fonte: Próprios autores (2021). 
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6) Calender (conforme figura 25): nesta tela é agendada a visita do técnico no 

cliente. É preenchido o técnico, cliente, a descrição do serviço e a data e hora da 

visita. As visitas ficam em forma de lista, podendo ser editadas e excluídas. 

Figura 25 – Calender (agenda) 

 

Fonte: Próprios autores (2021). 

 

7) Ordem de serviço (Conforme figuras 26 e 27): nesta tela é possível que o gestor 

visualize as ordens de serviço criadas pelos seus técnicos e atualize alguma 

informação caso necessário, para que ela possa ser enviada posteriormente ao 

cliente. 

Figura 26 – Ordem de serviço 1 

 

Fonte: Próprios autores (2021). 
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Figura 27 – Ordem de serviço 2 

 

Fonte: Próprios autores (2021). 

3.5.2 Painel de técnicos 

1) Tela de controle (conforme figura 28): ao entrar no seu painel, o técnico tem uma 

tela semelhante do gestor, porém com redução nas opções, sendo estas 

destinadas apenas ao seu perfil. O técnico também tem um gráfico que confronta 

suas visitas agendadas X realizadas. 

Figura 28 - Tela principal Técnico 

 

Fonte: Próprios autores (2021). 

 

2) Clientes (conforme figuras 29 e 30): O técnico tem acesso a visualização do 

cadastro de clientes, caso queira consultar o endereço dos mesmos. 
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Figura 29 - Clientes 

 

Fonte: Próprios autores (2021). 

 

Figura 30 - Cadastro aberto 

 

Fonte: Próprios autores (2021). 

 

3) Ordem de serviço (conforme figura 31): essa é a principal tela do técnico, a tela 

de ordem de serviço. O técnico deve preencher sua ordem conforme realização 

do serviço no cliente.  As OS´s ficam em forma de lista, podendo ser editadas e 

excluídas. 
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Figura 31 - Ordem de serviço 

 

Fonte: Próprios autores (2021). 

 

O gestor pode visualizar essa tela em seu painel, tendo a opção de incluir 

valor, atualizar dados e gerar PDF (a tela não foi apresentada nesta versão do 

projeto pois ainda está em desenvolvimento). O modelo do arquivo PDF que será 

gerado pode ser visualizado na figura 32. 

Figura 32 - PDF gerado pelo gestor do seu painel 

 

Fonte: Próprios autores (2021). 
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4) Calender/Agenda (conforme figura 33 e 34): nesta tela o técnico pode visualizar 

os serviços agendados para si pelo gestor. 

Figura 33 - Agenda técnico 1 

 

Fonte: Próprios autores (2021). 

Figura 34 – Agenda técnico 2 

 

Fonte: Próprios autores (2021). 

3.5.3 Telas padrões 

No sistema, tanto para gestores quanto para técnicos, há duas telas iguais 

sendo: 

1) Tela de Perfil (conforme figura 35): Tanto para gestor quanto para técnico é 

apresentada a mesma tela. Trata-se de uma tela para atualização de dados do 

perfil, a diferença é que o gestor fica a par através de seu painel de todos os 

dados alterados pelo técnico, inclusive senha e e-mail para login. 
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Figura 35 - Tela de perfil 

 

Fonte: Próprios autores (2021). 

 

2) Tela de suporte (conforme figura 36):  nesta tela os usuários do sistema podem 

solicitar suporte caso ocorra alguma falha do sistema ou dúvida na utilização de 

algum recurso. 

Figura 36 - Tela de Suporte 

 

Fonte: Próprios autores (2021). 
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3.5.4 Protótipo – Página Home 

Com o objetivo de desenvolver uma identidade para o sistema, foi criado um 

nome para o software, “C.S Order” como também um logotipo, conforme figura 37. 

Criou-se uma página Home para acesso a aplicação como também para 

apresentação do trabalho e do próprio sistema, conforme figuras 38 e 39. 

Figura 37 - C.S Order 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprios autores (2021). 

 

O logotipo foi criado através da ferramenta de criação de logo gratuita Tailor 

Brands (link: https://www.tailorbrands.com/pt-br/logo-maker). 

Figura 38 - Página home – 1 

 

Fonte: Próprios autores (2021). 
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Figura 39 - Página home – 2 

 

Fonte: Próprios autores (2021). 

 

3.6 Benefícios para a Gestão da Empresa Estudada 

Como o intuito do projeto é realizar uma melhoria significativa na maneira em 

que as empresas gerenciam seus sistemas e suas funcionalidades, é de suma 

importância evidenciar tais feitos e considerar os principais fatores que o sistema, 

fruto desse projeto, ajudam a facilitar em modelos estruturais de empresas, 

semelhantes a companhia estudada (BD Manutenção). 

Com alguns tópicos a serem levados em consideração, o sistema é capaz de 

auxiliar a empresa a gerenciar suas principais funcionalidades, voltadas para ordens 

de serviço e potencializar gestões consideradas simples, porém que possuem um 

grande impacto no dia a dia, tais como organização de agendas e colaboradores, 

tempo estipulado para realização de tarefas, quantificação de etapas a serem 

realizadas e informação sobre a situação de diferentes fases de um serviço 

relacionado a ordem de serviço, em outras palavras, o monitoramento desde a 

criação do pedido de serviço, até sua conclusão e pagamento. 

3.6.1 Organização 

Para que um sistema de gerenciamento seja tratado com êxito, se faz 

necessário possuir um nível elevado na organização de tarefas e gestão de pessoal. 

A organização do sistema proposto, se destaca pela facilidade de acesso de ambas 
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as partes de uma empresa (Gestão e Serviços) aos diversos agravantes diários, 

como excesso de trabalho e cumprimento de prazos, permitindo uma melhor 

organização de tais situações por meio de uma interface interativa, simples, porém 

poderosa, na qual é desenvolvida para minimizar riscos envolvendo os fatores 

mencionados. 

3.6.2 Tempo 

O tempo, sem o software, é gasto em processos burocráticos em papel e 

caneta. Com o software é possível reduzir o tempo de processamento, ganhando 

confiabilidade nos dados, agilidade no processo e a redução do tempo necessário 

para executar aquilo que seria feito de forma burocrática. 

3.6.3 Confiabilidade  

A confiabilidade se dá através de dados padronizados e concisos, além de 

que, é extinguido o problema de perda de documentos físicos, e também, a 

diminuição do erro humano, como erros ortográficos, letras ilegíveis, e falta de 

informação, por exemplo, são eliminados devido ao software. 

3.6.4 Agilidade no Processo 

A agilidade se dá após a implantação, pois, com o negócio mapeado, o 

software tende a manter os processos simplificados e padronizados. O tempo pode 

ser otimizado para que assim, possam ser processadas mais notificações em menor 

tempo. 

3.7 Portfólio do Projeto 

O portfólio de projetos tem como principal objetivo demonstrar a evolução 

constante dos projetos desenvolvidos que evoluíram e foram otimizados a cada 

versão, melhorando ferramentas já existentes e desenvolvendo novas 

funcionalidades.  

Dessa forma demonstrando a evolução gradativa a cada etapa, desde o seu 

início com o levantamento do processo (BPM), entidades (banco de dados) e 

funcionalidades do sistema (DFD) ao seu desenvolvimento e aplicação. 

Sendo por fim foi baseado em processos reais, obtendo a possibilidade de ser 

aplicado nas mais diversas empresas que possuem em seu negócio um processo de 
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criação e gerenciamento de ordem de serviço como exemplo dessas evoluções 

estão abaixo. 

3.7.1 Usabilidade 

A usabilidade do sistema foi modificada ao longo do desenvolvimento do 

projeto conforme o objetivo e aplicação foi sendo alterada. Desta forma, em primeiro 

momento, foi considerada uma usabilidade simples em um protótipo funcional do 

sistema sem base em estudos profundos. 

 A segunda melhoria foi criada no desenvolvimento do sistema específico da 

empresa base utilizando estudo de UI (User Interface) e conceito de framework já 

consagrados no mercado.  

E por fim a última evolução foi voltada ao desenvolvimento de um SaaS 

(software como serviço) onde foi aplicado um estudo mais aprofundado de UX/UI 

onde os resultados obtidos foram testados e aplicados na plataforma, ampliando 

para dispositivos mobile e os mais diversos browsers. 

Dessa maneira foi encontrado resultados significativos para aplicação 

melhorando ferramentas e funções pré-moldadas e desenvolvendo novas, caso não 

fosse encontrado modelos funcionais e práticos em usabilidade. 

3.7.2 Navegabilidade 

A navegabilidade do projeto também evoluiu levando em conta as novas 

funcionalidades que foram implementadas. Foi necessário realizar ajustes para 

contemplar as mudanças incorporando novas formas de navegação. 

Inicialmente foram utilizadas funções simples como cadastro de ordem de 

serviço, técnicos e clientes. Desta maneira foi implementado um modelo de 

navegação baseado em botões ajustáveis, restritas a cinco links impostos na 

navegação. 

Em segundo momento foram implementadas as funções de agenda, perfil, e 

integração com o Maps. Para isso foi desenvolvido um dashboard para incorporar a 

navegação com um sidebar (elemento que exibe informações na esquerda ou direta 

de um aplicativo ou sistema operacional) recursivo que estaria presente em todas as 

páginas seguintes dando uma navegabilidade simples e estruturada ao projeto. 

Por fim foi incorporado ao projeto funções como contas a receber, contas a 

pagar e assinatura e, a estrutura do projeto foi modificada para um padrão de SaaS. 
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Para isso a navegação foi modificada para atender às novas demandas tendo em 

suas composições diferentes tipos de menus que atuam de diferentes formas 

baseado no dispositivo ao qual a aplicação está sendo acessada, entre eles sidebar, 

menu mobile, recursivo e fixo. 

3.7.2.1 Mapa de Navegação   

Para que os usuários de um sistema possam extrair o máximo de seus 

recursos e funcionalidades é necessário que esses sejam treinados e tenham 

conhecimento o suficiente para operação adequada do software, sendo o 

treinamento uma das etapas principais da implantação. Visto essa necessidade foi 

elaborado um mapa de navegação/manual para operação do C.S Order conforme 

Apêndice A. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza 
 

Faculdade de Tecnologia Giuliano Cecchettini  
Fatec Franco da Rocha 

  53 

 

 

 

 

4 DISCUSSÃO E RESULTADOS  

Neste capítulo são discutidos os resultados deste trabalho com intuito de 

explicar os pontos relevantes deste estudo. São apresentadas as oportunidades de 

melhoria e os resultados que podem ser obtidos com o uso do software proposto. 

Através dos dados apresentados nos questionários para coleta de 

informações junto a empresa (conforme Apêndice B), é possível destacar que é visto 

que uma aplicação seria de agrado da grande cúpula da empresa, e não há mais a 

intenção de continuar com processos por meios físicos. É solicitado também, uma 

ferramenta que iria auxiliar nos processos administrativos, tornando os mesmos o 

mais automático o possível, e que possam encurtar a demanda de tempo para 

serem executados, além de ser necessário transformar os documentos físicos em 

mídias digitais para melhor gerenciamento e facilidade em armazenamento. Logo, a 

necessidade da aplicação é predominantemente, a fim de trazer eficiência nas 

tratativas dos processos, sendo essa aplicação totalmente web, podendo ser 

acessada via desktop ou mobile, que disponibilize mídias digitais dos documentos 

da empresa, mas que também possa gerar mídias físicas (PDFs), diminuindo custos 

em materiais de escritório, e melhorando a comunicação e trabalho em equipe da 

empresa. 

 Com esses dados, é possível destacar como o software é capaz de trazer 

esses benefícios solicitados, com a padronização da criação das OS, tornando o 

processo mais conciso e rápido, além de todos os documentos serem armazenados 

digitalmente para que assim possam ser remanejados e facilmente acessados 

devido a aplicação ser WEB e podendo ser acessada via Smarthphone ou Desktop. 

Como seria utilizado a tecnologia para realizar essa gestão de documentos, os 

custos com a aquisição de materiais de escritório seriam reduzidos, diminuindo os 

riscos de perda de documentos físicos ou ilegibilidade devido a erro humano.  

4.1 Problemas Encontrados 

Devido ao processo antigo, onde mídias físicas eram utilizadas, não estão 

mais disponíveis dados muito remotos, e, devido ao armazenamento por longas 

datas, muitos documentos estão ilegíveis ou estão perdidos dentro dos arquivos.  

Também foi um problema na inviabilidade da implementação devido a 

aquisição de um ERP profissional por opção da empresa. 
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4.2 Oportunidades de Melhorias 

É visto que com o MVP, os processos atuais em vista aos antigos, já terão 

grandes mudanças benéficas, como por exemplo, a não utilização de mídias físicas 

para armazenamento de dados, prevenindo assim, perda de documentos.  

Outro ponto que se faz presente, é que os sistemas provêm uma harmonia 

entre os processos, tornando mais orgânico e fluído as transferências de dados e 

informações. O software foi finalizado e pode ser aplicado em diversas outras 

empresas, devido ter uma base genérica em sua construção, porém, se faz 

necessária ainda uma fase de teste para prevenir e mapear os problemas no 

sistema e verificar se todas as funcionalidades necessárias se fazem presentes de 

forma funcional a fim de atender os requisitos de negócio que foram aqui mapeados 

neste projeto. 

O sistema deve ser aplicado futuramente a alguns grupos selecionados de 

pessoas para que possam utilizá-lo em sua fase inicial, a fim de tratar e recolher os 

Feedbacks a respeito da usabilidade do software, para obtenção de dados concretos 

sobre ser intuitivo e sobre a sua navegação e usabilidade em outras arquiteturas 

(celulares e Tablets) a fim de testar se o software é totalmente responsivo.  

Buscar disponibilizar o software através de um serviço de assinaturas também 

é uma das ideias a ser levadas em consideração quando o sistema já estiver 

totalmente habilitado para aplicação no mercado. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando o estudo de caso da BD Manutenção Gráfica como também de 

outras empresas do setor de serviços, bem como o levantamento bibliográfico, foi 

possível alcançar com êxito o objetivo geral do projeto, sendo desenvolvida a 

primeira versão de um sistema de gerenciamento de ordens de serviço para 

pequenas e médias empresas. O sistema desenvolvido inicialmente suporta tanto o 

processo da BD quanto de outras prestadoras de serviço, conforme aponta a 

modelagem do processo de ordem de serviço (BPM), o banco de dados (Modelo 

conceitual) e o sistema (DFD) modelado apresentado neste estudo. 

O objetivo foi alcançado por meio do estudo dos processos de negócios que a 

BD Manutenção e demais empresas utilizam para prover seus serviços. Inicialmente 

a dificuldade era elaborar um sistema que atenda o processo não só de uma 

empresa (BD Manutenção) como também de outras organizações, levando a pensar 

em funcionalidades genéricas do sistema. Desta forma considerou-se o básico que 

toda ordem de serviço deve ter, seja em um sistema ou em um formulário físico, e 

desta forma foi estabelecido um cadastro de funcionários, gestores e clientes, uma 

agenda de serviços, um formulário para preenchimento de serviço, dentre outras 

funcionalidades para atender o negócio. 

 Sendo um dos objetivos secundários garantir um sistema de fácil acesso aos 

usuários, o projeto foi idealizado como um SaaS que pode ser acessado de qualquer 

aparelho que consiga fazer buscas na internet. As discussões e pesquisas 

permitiram uma visão profissional da proposta e a identidade do sistema foi 

considerada através do desenvolvimento de um logotipo e nome para o (C.S Order).  

Como o projeto é acumulativo e as tarefas foram sendo desenvolvidas no 

decorrer do curso de graduação foi possível desenvolver um portfólio de projetos, 

este que contempla as principais atividades que foram elaboradas pelo grupo no 

decorrer do curso de Gestão de Tecnologia da Informação. 
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APÊNDICE A - MANUAL DO USUÁRIO  
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO APLICADO JUNTO A EMPRESA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza 
 

Faculdade de Tecnologia Giuliano Cecchettini  
Fatec Franco da Rocha 

  82 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza 
 

Faculdade de Tecnologia Giuliano Cecchettini  
Fatec Franco da Rocha 

  83 

 

 

 

 

APÊNDICE C – TERMOS DE USO C.S ORDER 
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