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RESUMO 

 

Na sociedade da informação as mudanças acontecem rapidamente, e as 
organizações devem enfrentar esses novos desafios como uma possibilidade de 
inovação, buscando avanço tecnológico, com o aperfeiçoamento de equipamentos, 
praticas e métodos, agregando valores para melhorar a qualidade dos serviços e 
produtos. A burocracia e a inércia tecnológica do setor público desmotivam a 
participação tanto do funcionário como do cidadão no processo de gestão. O 
cidadão quando busca por informações e serviços no órgão público, precisa de 
qualidade e rapidez no atendimento. Com o objetivo de aumentar a eficiência 
administrativa e incentivar o uso da tecnologia no órgão público, este estudo 
apresenta o desenvolvimento de uma ferramenta computacional Web para gestão de 
protocolos com Business Intelligence (BI) para a prefeitura de Palmas, no estado do 
Paraná. Por se tratar de um órgão público foram escolhidas ferramentas Open 
Source (Código Aberto) para implementação. Com base em uma metodologia Ágil e 
a introdução de reuniões trimestrais com os funcionários, o projeto foi desenvolvido 
e aplicado. Como resultados obtidos, destacam-se, a usabilidade do software com 
ótima avaliação, e o aumento da eficiência, informatizando o processo e reduzindo o 
tempo de resposta dos protocolos e atendimento ao cidadão em 64,18% entre 2017 
e 2018. 
 
 
 
Palavras-chaves: Gestão pública, Business Intelligence, sistemas Web, Gestão de 
Protocolo, Metodologia Ágil Extreme Programming. 



 

ABSTRACT 

 

 
In the information society the changes happen quickly, and organizations must face 
these new challenges as a possibility of innovation, seeking technological 
advancement, with the improvement of equipment, practices and methods, adding 
values to improve the quality of services and products. The bureaucracy and 
technological inertia of the public sector discourage the participation of both the 
official and the citizen in the management process. The citizen when searching for 
information and services in the public agency, needs quality and speed in the service. 
With the objective of increasing administrative efficiency and encouraging the use of 
technology in the public agency, this study presents the development of a Web-based 
computational tool for protocol management with Business Intelligence (BI) for the 
municipality of Palmas, in the state of Paraná. Because it is a public body, Open 
Source tools have been chosen for implementation. Based on an adapted Agile 
methodology, and the introduction of quarterly meetings with employees, the project 
was developed and implemented. As results obtained, we highlight the usability of the 
software with optimal evaluation, and the increase of efficiency, computerizing the 
process and reducing the response time of the protocols and citizen service in 
64.18% between 2017 and 2018. 
 
 
 
 
Key words: Public Management, Business Intelligence, Web Systems, Protocol 
Management, Agile Methodology Extreme Programming 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTO 

 
A tecnologia avança cada dia mais na vida e nos costumes das pessoas, 

impactando gradativamente em todos os setores da economia, seja na indústria, no 

comércio ou na prestação de serviços. A tecnologia tem se apresentado como o 

principal fator de progresso e de desenvolvimento. É um bem social e científico que 

agrega valores aos mais diversos produtos, tornando-se chave para a 

competitividade estratégica e para o desenvolvimento social e econômico de uma 

região (Silveira; Bazzo, 2005). 

O Brasil é um país em estágio intermediário de desenvolvimento científico e 

tecnológico com grande defasagem em relação aos países desenvolvidos, com  

dificuldades de incorporar conhecimento em novos bens e serviços (Brazil, 2012). 

Quando tratamos do setor público há muita desconfiança em relação à 

capacidade de inovação, tanto nas políticas públicas, organizações e serviços. 

Muitas pessoas, especialmente aquelas empregadas no setor privado, consideram o 

setor público como uma gestão caracterizada por uma burocracia lenta e inerte 

(Inova & Nacional, 2014). 

Segundo Cordeiro et al. (2012), para melhorar a imagem do setor, as 

organizações públicas precisam gerenciar os processos de informação de forma 

mais ousada e flexível, com o uso de novas tecnologias, atendendo, assim, as 

demandas com maior agilidade. 

O Programa de Governo Eletrônico, instituído no ano 2000 no Brasil, 

impactou positivamente no setor público. A ideia, embora associada ao uso de 

tecnologia de informação, ultrapassa essa dimensão. Em alguns casos, está 

vinculada à modernização da administração pública por meio do uso de tecnologias 

de informação e comunicação (TIC) e na melhoria da eficiência dos processos 

operacionais e administrativos dos governos (Agune; Carlos 2004).  

O aumento da eficiência e da governança no setor público passa pela 

adoção de tecnologias de informação, o que requer o uso de modernas ações de 

gestão de TI. (Figueiredo et al., 2018)   

Mesmo com o incentivo do Governo Federal no uso da tecnologia, o que 

encontramos na maioria dos municípios da região sudoeste do Paraná é falta de 
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investimentos em ferramentas TIC, a transparência pública que atualmente é muito 

cobrada pelos órgãos controladores (Grupos Especializados na Proteção do 

Patrimônio Público e no Combate à Improbidade Administrativa, Ministério Público) 

aos municípios, geralmente é alimentada manualmente, pois os sistemas em sua 

maioria não atendem os relatórios e dados solicitados, ou não são integrados, sem 

capacidade para gerar tais informações.  

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Desenvolver um sistema web com Business Intelligence para aplicação em 

uma prefeitura municipal para gerenciar os protocolos, mensurando e qualificando as 

atividades e o atendimento ao cidadão, buscando melhorar a eficiência da Gestão 

Pública. 

 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Pretende-se alcançar os seguintes objetivos específicos: 

● Fazer uma revisão bibliográfica sobre Business Intelligence; 

● Projetar e desenvolver um sistema Web para gestão de protocolos com 

BI; 

● Verificar a usabilidade do sistema, com a aplicação de questionários; 

● Diminuir o tempo de resposta do protocolo para o cidadão; 

● Avaliar o atendimento ao público em relação ao protocolo; 
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1.3 JUSTIFICATIVA 

 

 O cidadão passou a ser visto não apenas como contribuinte, mas como um 

usuário, participante dos serviços públicos. As reformas de governo durante os 

últimos anos contribuíram para a modernização administrativa, em matéria de 

qualidade, tempo e eficiência, o que gerou novas oportunidades relativas a projetos 

de novas estruturas organizacionais e processos. (Hilgers et al., 2011) 

 Todavia, todos somos usuários dos serviços públicos, mas como funcionário 

da Divisão de Tecnologia da Informação no município de Palmas – PR, verificou-se a 

oportunidade, na qual, além de exercer o cargo de analista de sistemas, colaborar 

com a gestão pública, informatizando um trabalho manual e burocrático, 

desenvolvendo um sistema web capaz de gerenciar os protocolos, aproximando o 

cidadão por meio da internet no processo de gestão. Outro ponto importante é a 

capacitação e avaliação do funcionário na utilização do sistema, agilizando a 

resposta das solicitações e a prestação de serviços.   

 Na questão de gestão, o Business Intelligence é o ponto fundamental no 

desenvolvido do sistema, pois conforme Fink et al. (2017), as soluções de BI 

fornecem um conjunto sólido de recursos para apoiar as decisões baseadas em 

questões simples como “O que aconteceu?” ou “O que está acontecendo em nossa 

organização?”. Desenvolver capacidades de BI mais fortes e avançadas com base 

nas respostas a perguntas sobre o futuro podem ser fundamentais e facilitam o 

sucesso da organização, tornando as decisões mais dinâmicas. Com a visualização 

e manipulação destes dados, o administrador pode mensurar e aumentar a 

eficiência, monitorando os atendimentos, trocando e verificando informações com 

rapidez. 

 Com o desenvolvimento deste trabalho pretende-se impulsionar a utilização 

de ferramentas tecnológicas na gestão pública, demonstrando, por meio dos 

resultados, o aumento da eficiência e a satisfação dos participantes na utilização do 

software, atendendo a realidade do órgão, em termos financeiros, de usabilidade e 

principalmente na gestão do processo de protocolos. 
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1.4. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

A presente dissertação contem seis capítulos, sendo o primeiro exposto 

nesta introdução, o segundo destinado à fundamentação teórica servindo de base 

para o desenvolvimento deste trabalho, onde são apresentados informações sobre 

gestão pública, Business Intelligence, Data Warehouse (DW), metodologia Ágil 

Extreme Programming (XP) e aplicações web. No capítulo terceiro detalham-se a 

revisão bibliográfica e trabalhos correlatos, no quarto são demonstrados os 

procedimentos metodológicos da pesquisa, considerando a coleta e análise de 

dados, apresentando o método de desenvolvimento, recursos, ambiente e 

especificações. 

No capítulo cinco são apresentados os resultados e discussões do trabalho, 

destacando-se os benefícios alcançados pelo projeto, e o cumprimento dos 

objetivos. Já no capítulo seis evidencia-se as conclusões e a apresentação de 

sugestões para trabalhos futuros. Por último, apresentam-se as referências 

bibliográficas que nortearam o estudo. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
Nesse capítulo pretende-se investigar e avaliar os dados e informações 

bibliográficas referente aos temas centrais deste trabalho, visando destacar os 

aspectos teóricos em relação aos conceitos envolvidos. Os temas dizem respeito a: 

gestão pública; Business Intelligence, Data Warehouse, metodologia Ágil XP e 

aplicações Web. 

 

2.1 GESTÃO PÚBLICA 

 

 Administração Pública é a execução minuciosa e sistemática do Direito 

Público. É instituída de um conjunto de órgãos para execução de objetivos do 

governo, com a finalidade de desempenhar funções necessárias para os serviços 

públicos em geral (Bresser, 1996). Para alcançar o bem público, o Estado exerce 

determinadas atividades, tais como a manutenção da ordem interna e a execução de 

serviços para o bem-estar e o progresso da coletividade (Gavião, 2008).  

 Gestão Pública refere-se as funções da gerência pública nos negócios do 

governo; mandato de administração. De a acordo com último conceito, Gestão e 

Administração estão interligadas, porém por um determinado período de tempo. A 

Administração Pública está subordinada aos princípios de Direito Administrativo e, 

em especial, aos princípios básicos instituídos no artigo 37, da Constituição da 

República de 1988 que são:  

 Legalidade: Ao administrador somente é dado realizar o que estiver previsto 

na lei;  

 Impessoalidade: Exige que a atuação do administrador público seja voltada 

ao atendimento impessoal e geral, ainda que venha a interessar a 

pessoas determinadas, não sendo a atuação atribuída ao agente público, 

mas à entidade estatal a que se vincula;  

 Moralidade: Estabelece a necessidade de toda a atividade administrativa 

atender a um só tempo à lei, à moral e à equidade, em suma, aos deveres 

da boa e honesta administração;  

 Publicidade: Faz com que sejam obrigatórios a divulgação de informações 

de todos os atos praticados pela Administração Pública;  
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 Eficiência: Impõe a necessidade de adoção, pelo administrador, de critérios 

técnicos e profissionais, que assegurem o melhor resultado. (Presidência 

da República do Brasil, 1988) 

A busca da efetividade pelos gestores públicos deve ser constante, sempre 

com o objetivo de um desempenho ético e responsável com estratégias bem 

definidas para atender as necessidades dos cidadãos. E para que isso ocorra é 

necessário a “obediência” aos princípios constitucionais e a potencialização dos 

recursos, ferramentas e habilidades disponíveis. (Miranda, 2009).  

 
 
2.2 BUSINESS INTELLIGENCE 

 

O conceito de Business Intelligence (BI) pode ser rastreado até 1958, 

quando um pesquisador da IBM, Hans Peter, usou o termo em um artigo da IBM 

Journal. Nos anos 80, os sistemas de suporte à decisão tornaram-se populares e o 

BI começou a emergir como um termo guarda-chuva em meados da década de 1990 

para abranger inovações ativadas por software no gerenciamento de desempenho, 

planejamento, análise de negócios, relatórios ad-hoc, consulta ao usuário final e 

modelagem preditiva (Ravi, 2013). 

O volume de dados relacionados as operações das organizações estão 

crescendo rapidamente: mais e mais processos comerciais estão sendo suportados 

e monitorados por sistemas de TI. No entanto, muitas vezes as organizações não 

conseguem converter esses dados em inteligência estratégica e tática, como 

afirmam Polyvyanyy et al. (2017).  

Segundo Rouhani et al. (2016) o Business Intelligence é projetado para 

retratar os recursos de informações da organização, desenvolvendo uma 

compreensão precisa da dinâmica de negócios, ajudando o gestor a tomar as 

melhores decisões com a coleta de informações de diversas fontes. Especificamente 

para Wang (2016), o BI consiste em uma série de arquiteturas e técnicas como 

banco de dados, Data Warehouse e mineração de dados que transformam dados 

brutos em informações úteis para fornecer suporte a decisões. 
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2.2.1 Arquitetura de BI 

 

Na visão de Salatiel e Favaretto (2015) o BI não tem uma estrutura definida, 

pois pode ser implementado de várias formas, onde muitas tecnologias podem ser 

utilizadas para conceber uma solução.  

Elias (2018) afirma que o sistema de Business Intelligence é construído no 

formato de uma pirâmide, conforme Figura 1, e descrito abaixo: 

 Fontes de dados: As fontes consistem principalmente em dados pertencentes 

a sistemas operacionalizados, mas também podem incluir dados não 

estruturados, como e-mails e dados recebidos de provedores externos. 

 Data Warehouse/Data Mart: Os Data Warehouses são usados para consolidar 

diferentes tipos de dados em um local central usando um processo conhecido 

como ETL, padronizando os resultados em sistemas que podem ser 

consultados. Os Data Marts geralmente são pequenos armazéns que se 

concentram em informações de um único departamento, em vez de coletar 

dados em uma empresa. Eles limitam a complexidade dos bancos de dados e 

são mais baratos de implementar. 

 Exploração de dados: A exploração de dados é uma análise de BI passiva que 

consiste em sistemas de consulta e relatório, bem como no método 

estatístico. 

 Mineração de dados (Data Mining): A mineração de dados é uma metodologia 

ativa de BI com o propósito de extração de dados e informações. 

 Otimização: O modelo de otimização nos permite determinar a melhor solução 

de um conjunto de ações alternativas, que geralmente é bastante extenso e, 

às vezes, infinito. 

 Decisões: Quando as metodologias de BI estão disponíveis e são adotadas 

com sucesso, a escolha de uma decisão pertence aos gestores, que também 

podem aproveitar informações informais e não estruturadas para adaptar e 

modificar as recomendações e conclusões obtidas por meio do uso de 

modelos matemáticos. 
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FIGURA 1 – PIRÂMIDE 
FONTE: Elias (2018). 

 

 

2.3 DATA WAREHOUSE 

 

O Data Warehouse (DW) é um repositório de dados que fornecem uma 

imagem clara das operações atuais e históricas das organizações auxiliando no 

processo eficiente de tomada de decisão. Os especialistas em Data Warehouse 

consideram que os vários armazenamentos de dados estão conectados e 

relacionados uns aos outros conceitualmente e fisicamente. Os dados de uma 

empresa geralmente são armazenados em vários bancos de dados. No entanto, 

para poder analisar a faixa mais ampla de dados, cada um desses bancos de dados 

precisa estar conectado de alguma forma. Isso significa que os dados dentro deles 

precisam ser relacionados a outros dados relevantes e que os próprios bancos de 

dados físicos têm uma conexão para que seus dados possam ser analisados em 

conjunto para fins de geração de relatórios. Um DW é um grupo de bancos de dados 

que são integrados a partir de múltiplas fontes autônomas para apoiar o processo de 

tomada de decisão em uma organização. Ele integra dados históricos de várias 

fontes, muitas vezes heterogêneas. Além disso, ele alimenta os sistemas de BI das 

corporações com os dados brutos necessários para a análise estratégica. (Joseph, 

2013) 
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O DW é considerado uma das tecnologias mais poderosas para suporte a 

decisões e inteligência empresarial (Alhyasat; Al-Dalahmeh, 2013). O DW é uma 

ferramenta de Business Intelligence que confere às empresas a capacidade de 

acumular informações; adquirir conhecimentos sobre clientes, concorrentes e 

operações internas; e mudar de comportamento a fim de alcançar maior 

lucratividade. No DW, os dados estão disponíveis a todos para acesso conforme a 

necessidade e são oferecidas opções como ferramentas para consulta, ferramentas 

analíticas e recursos para relatórios gráficos, conforme Figura 2. (Park, 2006). 

 

 
FIGURA 2 – DATA WAREHOUSEFONTE: Adaptado de https://www.solverglobal.com/pt-

br/products/data-warehouse 
FONTE: Adaptado de https://www.solverglobal.com/pt-br/products/data-warehouse 

 
  

Para complementar este referencial teórico foi adaptada a Tabela 1 do 

estudo de Alhyasat & Al-Dalahmeh (2013), onde é possível verificar as variadas 

definições, por autores, do termo Data Warehouse. 

 
 
QUADRO 1 – DEFINIÇÕES PARA DATA WAREHOUSE. 

McFadden (1996) Uma coleção de orientação integrada e bancos de dados 
projetados para suportar a função DSS onde cada unidade 
de dados é relevante para algum momento no tempo. 

Ashok Subramanian, L. 
Douglas Smith, Anthony C. 
Nelson, James F. Campbell 
(1997) 

Depósito de dados orientado por assunto, integrado, 
variante de tempo, conjuntos não voláteis de dados em 
apoio à gestão no processo de tomada de decisão. 

Samtani et al. (1999) Um repositório integrado que armazena informações que 
pode ter origem em múltiplas fontes de dados operacionais 
ou legados heterogêneos. 

Ang e Teo (2000) Um repositório de dados resumido (atual também como 
histórico) montado em um formato simplificado, adaptado 
para facilitar o acesso do usuário final. 
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Chen et al. (2000) Depósito de dados orientado por assunto, integrado, 
variante de tempo, coleta não volátil de dados organizados 
para apoiar as necessidades da gestão. 

Watson (2001) Um repositório no qual são colocados todos os dados 
relevantes para a gestão de uma organização e de onde 
surgem as informações e conhecimento necessário para 
uma gestão eficaz. 

Bruckner e List (2001) Uma fonte de dados questionável comum para fins de 
análise, que é usado principalmente como suporte para 
processos de decisão. 

Chau et al. (2003) Um banco de dados analítico, somente leitura, que é usado 
como fundação de um sistema de apoio à decisão. 

Inmon (2002) Depósito de dados orientado por assunto, integrado, 
variante de tempo, não volátil de  apoio de decisões da 
administração. 

Tseng e Chou (2006) Uma análise multidimensional de dados acumulados, dados 
históricos de negócios para ajudar na tomada de decisão 
administrativa. 

Watson et al. (2004) Uma infraestrutura de TI que fornece dados e ferramentas 
para apoiar as decisões. 

March e Hevner (2007) Um repositório de inteligência do qual os BI podem ser 
derivados. 

FONTE: Adaptado de: Alhyasat; Al-Dalahmeh (2013) 
 

 
2.3.1 Modelagem de dados para Data Warehouse 

 
2.3.1.1 Modelagem Entidade-Relacionamento 

 
O principal objetivo da modelagem Entidade-relacionamento (ER) é remover 

as redundâncias dos dados, para que isto aconteça, os projetistas deve usar 

centenas de entidades e relacionamentos, que torna o modelo complexo. A 

modelagem ER visa otimizar o desempenho no processamento de transações. 

(Geetika; Agarwal, 2014)   

Um modelo ER é representado na Figura 3 por um diagrama, que usa três 

gráficos básicos símbolos para conceituar os dados: entidade, relacionamento e 

atributo. (Patel; Patel, 2012) 

Uma entidade é representada no diagrama como caixa retangular. Atributos 

são listados na parte inferior do retângulo que representa a entidade a que 

pertencem. Um relacionamento é uma linha entre as caixas que representa as 

entidades que ele vincula. O relacionamento pode ser identificado de diferentes 
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maneiras como; um para um, muitos para muitos e um para muitos. (Aljawarneh, 

2016) 

 

FIGURA 3 – MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO 
FONTE: Aljawarneh (2016)  

 

 

Segundo Chaudhuri et al. (2005)  o modelo ER e a sua aplicação contraria a 

finalidade do Data Warehouse, de ser intuitivo e oferecer um alto desempenho na 

recuperação de dados. Ainda segundo ele, a modelagem entidade-relacionamento é 

muito útil para registro de transações e para fase de administração da construção de 

um DW, mas deve ser evitada na entrega do sistema para o usuário final. 

 

 

2.3.1.2 Modelagem Dimensional/Multidimensional 

 

Modelagem dimensional ou multidimensional é a técnica de projeto lógico de 

banco de dados mais usada no desenvolvimento de DW, embora também possa ser 

aplicada ao projeto de sistemas de informações operacionais. Tem o objetivo de 

apresentar os dados em um formato mais simples e com alto desempenho. Um 

modelo dimensional contém as mesmas informações de um modelo normalizado, 

mas agrupa os dados em um formato que ofereça capacidade de compreensão ao 

usuário, desempenho de consulta e resiliência para alteração. (Kimball; Ross, 2013) 

A modelagem dimensional baseia-se no fato de que quase todo tipo de dado 

do negócio pode ser representado num formato de cubo de dados, onde as células 

do cubo contêm os valores medidos e os lados do cubo definem as dimensões 

naturais dos dados. O OLAP permite uma rápida análise dos dados 

multidimensionais, podem ter várias arquiteturas, sendo as principais:  relational 

online analytical processing (ROLAP) e multidimensional online analytical processing 

(MOLAP). O ROLAP armazena os dados em bases de dados relacionais, enquanto 

o MOLAP armazena em bases de dados multidimensionais (cubos). (Mawilmada, 

2011) 
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A Figura 4 contém um exemplo de um cubo com 3 dimensões: produto 

(conjunto de produtos comercializados pela empresa), mercado (área de atuação) e 

tempo (período de tempo de atuação).  

 
FIGURA 4 – EXEMPLO DE UM CUBO DIMENSIONALFONTE: Adaptado de Kimball (2013) 

FONTE: Adaptado de Kimball (2013) 

 

 

2.3.1.2.1 Dimensões 

 
As dimensões são que proporcionam as formas de visualizar os eventos do 

negócio, ou seja, os fatos. As dimensões descrevem qualitativamente o fato, 

respondendo às perguntas "Quem? Onde? Quando? Como?" associadas ao evento 

medido. A característica da dimensão é determinar o contexto dos assuntos do 

negócio, por isso o conteúdo de seus atributos não é numérico, e sim conteúdos 

descritivos que classificam os elementos do fato. (Kimball; Ross, 2013) 

 

 

2.3.1.2.2 Fatos 

 
Tabelas de fatos geralmente se referem a transações e contêm dois tipos de 

dados: 

 Links para tabelas de dimensões, que são necessárias para referenciar 

corretamente as informações contidas em cada tabela de fatos; 
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 Valores numéricos dos atributos que caracterizam as transações 

correspondentes e que representam o alvo real do OLAP subsequente 

análises.(Vercellis, 2009) 

A tabela Fato ou tabela de Fato de um modelo dimensional é considerada a 

principal no desenvolvimento, onde as medições ou métricas numéricas de 

relevância da empresa estão armazenadas. 

 

 

2.3.1.2.3 Técnicas de modelagem dimensional 

 
O modelo em estrela (Star) é a estrutura básica de um modelo dimensional. 

Possui uma tabela de fatos e um conjunto de dimensões dispostas em um padrão 

radial ao seu redor, demonstrado na Figura 5. O modelo de floco de neve 

(Snowflack) é o resultado da decomposição de uma ou mais  dimensões. Os 

relacionamentos muitos-para-um entre conjuntos de atributos de uma dimensão 

podem separar novas tabelas de dimensões, formando uma hierarquia, conforme 

Figura 6. A estrutura de flocos de neve decomposta visualiza a estrutura hierárquica 

das dimensões. (Patel; Patel, 2012) 

Em um esquema em estrela, as tabelas de dimensões não têm referências a 

outras dimensões, caso ocorra, a estrutura será chamada de esquema em floco de 

neve. O modelo de floco de neve é o resultado da decomposição de uma ou mais 

das dimensões, que geralmente têm hierarquias entre si. (Aljawarneh, 2016) 
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FIGURA 5 – MODELO STAR (ESTRELA)FONTE: Patel (2012) 

FONTE: Patel (2012) 
 
 
 

 
FIGURA 6 – MODELO SNOWFLACK (FLOCO DE NEVE)FONTE: Patel (2012) 

FONTE: Patel (2012) 

 

 

2.3.1.2.4 Metadados 

 
Os metadados desempenham um papel fundamental no Data Warehousing, 

devido à complexidade do processo de migração de dados. As equipes de DW e os 

usuários de negócios devem entender inúmeras características dos dados para 

manipulá-los e usá-los de maneira eficaz. Metadados descrevem os valores de 

campos, tamanhos, intervalos, proprietários de dados, latência e processos de 
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transformação. Além disso, fornecem transparência à medida que os dados são 

transferidos das origens para os usuários finais. (Wixom et al., 2011) 

Metadados são todas as informações usadas para definir e descrever 

conteúdos, operações e estruturas na arquitetura do sistema de uma organização. 

Metadados são exigidos pelos usuários para entender o significado e o contexto dos 

dados. Podem ser documentos, diagramas, tabelas, entre outros. Os metadados são 

categorizados em metadados comerciais, técnicos e de processo. (Larson; Chang, 

2016) 

  

 

2.3.1.3 Fontes dos dados 

 
A fonte dos dados é qualquer sistema de registro que captura as transações 

da empresa, podendo ser constituídos de tabelas de banco de dados, planilhas 

eletrônicas e arquivos textos. Geralmente resume-se ao sistema transacional (OLTP) 

da empresa. (Kimball, 2013) 

 
 
2.3.1.4 Conceito de ETL 

 
O processo de extrair dados de sistemas de origem e transportá-los para o 

Data Warehouse é comumente chamado de ETL(Extract, Transform, Load), que 

significa extração, transformação e carregamento, conforme Figura 7. (Dhanda; 

Sharma, 2016)  

O ETL é desenvolvido em uma Staging Area (Área de preparação). A 

extração de dados é o primeiro e o passo mais importante para integração de fontes 

de dados heterogêneas, ela explora e lê vários tipos de dados, no segundo passo, 

que é a transformação, onde é feita uma limpeza e os dados são convertidos nos 

formatos exigidos, com base em regras predefinidas. E então, carregados em um 

DW. (Chen et al.,2016)   
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FIGURA 7 – ETLFONTE: Adaptado de Chen et al. (2016) 

FONTE: Adaptado de Chen et al. (2016) 

 

 
2.3.1.5 Periodicidade de carga 

 
A periodicidade de carga do ETL pode ser diária (inviável quando a extração 

necessita de muitas fontes externas), semanal, quinzenal, mensal, etc., sempre 

levando em consideração o volume de processamento. Outro fator relevante é as 

formas de carga, que podem ser incremental ou total, uma carga incremental tende a 

ser mais rápida do que uma total. (Bernabeu, 2010) 

 

2.3.1.6 Granularidade 

 
O aspecto mais importante do design de um Data Warehouse é a questão da 

granularidade. Granularidade refere-se ao nível de detalhe ou resumo das unidades 

de dados. Quanto mais detalhes houver, menor o nível de granularidade. Quanto 

menos detalhe, maior o nível de granularidade. Por exemplo, uma transação simples 

estaria em um nível baixo de granularidade. Um resumo de todas as transações do 

mês estaria em um nível alto de granularidade. (Chaudhuri et al., 2005) 

 

 

2.4 APLICAÇÕES WEB 

 

Ao longo das últimas décadas, a web evoluiu de um meio estático para outro 

altamente interativo. Atualmente, um grande número de empresas (incluindo 

varejistas de livros, sites de leilão, serviços de reserva de viagem, etc.) interagem 
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com seus usuários e clientes por meio da web com interfaces que combinam 

conteúdo estático com dados dinâmicos produzidos pela execução de scripts. Uma 

aplicação da Web geralmente consiste em uma série de scripts cuja execução pode 

envolver várias interações entre um navegador e um servidor. (Alpuente et al., 2014) 

Segundo Saputra e Azizah (2013), a arquitetura da aplicação web baseia-se 

em servidor e cliente, no primeiro estão o servidor web, servidor de aplicativos, 

sistema de arquivos, dados e os sistemas externos, e do cliente com o navegador da 

Web, ilustrado na Figura 8. 

 

 
FIGURA 8 – ARQUITETURA APLICAÇÃO WEBFONTE: Adaptado de Saputra; Azizah (2013) 

FONTE: Adaptado de Saputra; Azizah (2013) 

As tecnologias da Web experimentaram um rápido desenvolvimento nos 

últimos anos. Em particular, os navegadores web aprimoraram suas habilidades 

devido à melhoria de JavaScript, CSS3 e HTML5. Portanto, soluções de software 

mais ricas em web com uma gama crescente de funções estão disponíveis. Ao usar 

o Design Web Responsivo (RWD), uma tecnologia para exibir conteúdo que se 

ajusta automaticamente em qualquer formato de tela, assim os desenvolvedores 

podem suportar uma gama diversificada de dispositivos com pouco esforço. (Stangl 

et al., 2016) 

Ao criar uma aplicação web, é dada especial atenção à forma como a 

interface do usuário é criada. A interface do usuário define a interação entre pessoas 

e a aplicação web. Ele desempenha um papel tão importante que pode se tornar o 

ponto decisivo para definir se as pessoas visitam ou não um site. Com milhões de 

aplicativos da web ativos na internet nos dias de hoje, as pessoas estão se 

acostumando com algumas maneiras de interagir com os aplicativos da web. 

Embora pareça que existem milhões de maneiras de construir as interfaces de 
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usuário, existem “padrões” específicos que são seguidos pelas aplicações. (Saputra; 

Azizah, 2013) 

 

 

2.4.1 Evolução da Web 

 

Criado originalmente no início dos anos 80, mas implementado 

experimentalmente entre o fim da década de 1980 e o início da década de 1990, o 

sistema de organização de dados intertextual de Tim Berners-Lee veio a desenhar a 

infraestrutura lógica de acesso à rede mundial de computadores popularizada como 

WWW (World Wide Web). (Patel, 2013) 

A Web é Baseada no protocolo de comunicação HTTP (Hipertext Transfer 

Protocol), num sistema único de identificação de endereços (URL) e numa 

linguagem de programação para a organização e recuperação dos dados publicados 

nos servidores (HTML-Hipertext Markup Language), é um sistema de documentos 

de hipertexto interligados e acessados via Internet, com um navegador, onde pode-

se visualizar textos, imagens, vídeos e outras mídias, além de navegar entre elas 

por meio de hiperlinks. O principal objetivo de Tim Berners-Lee era criar um espaço 

de informação comum que permitiria às pessoas comunicação e compartilhamento 

de informações que levem ao desenvolvimento da web. A evolução da web começou 

a partir da Web 1.0 até a Web 5, demonstrado na Figura 9. (Parvathi; Mariselvi, 

2017) 
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FIGURA 9 – EVOLUÇÃO DA WEBFONTE: www.radarnetworks.com 

FONTE: www.radarnetworks.com 

 

 

2.4.2 Arquitetura Cliente Servidor 

 

Com o desenvolvimento da tecnologia da Internet, a Web está se tornando 

cada vez mais importante em nossas vidas, de modo que ela se tornou um elemento 

essencial. Ao mesmo tempo, as aplicações da Web nunca foram limitadas a 

computadores; foram abertas a todos os tipos de dispositivos digitais inteligentes, 

como os móveis. A arquitetura da Web é baseada no modelo Client-Sever, 

exemplificado na Figura 10. (Zhang, 2013) . 

Segundo Oluwatosin (2014)  o cliente é o solicitante enquanto o servidor é o 

provedor de serviços. Na maioria dos ambientes cliente-servidor, o processamento 

de dados é tratado pelo servidor e os resultados são retornados aos clientes, o que é 

feito para acelerar a taxa de desempenho. Alguns dos protocolos padronizados que 

o cliente e os servidores usam para se comunicar incluem: Protocolo de 

Transferência de Arquivo (FTP), Protocolo Simples de Transporte de Correio (SMTP) 

e Protocolo de Transferência de Hipertexto (HTTP). Assim, o sistema cliente-servidor 

pode ser definido como uma arquitetura de software composta pelo cliente e pelo 

servidor, em que os clientes sempre enviam solicitações enquanto o servidor 

responde às solicitações enviadas.  
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FIGURA 10 – ARQUITETURA CLIENTE SERVIDOR 

FONTE: Oluwatosin (2014) 

  

Benefícios do modelo cliente servidor:  

 Divide o processamento de aplicativos em várias máquinas. 

 Permite o compartilhamento mais fácil de recursos do cliente para os 

servidores.  

 Reduz a replicação de dados armazenados. 

 

 

2.4.3 Model View Controller 

 

Model View Controller é popularmente conhecida como arquitetura MVC, foi 

projetada por Trygve Reenskaug em 1979, e utilizado pela primeira vez no 

framework Smalltalk-80 na criação de interfaces da Apple (Lisa e Macintosh). A 

reutilização e a flexibilidade dos códigos podem ser alcançadas por meio da 

implementação da arquitetura MVC, ela é um padrão de design de software 

construído em torno da interligação de três componentes principais, ilustrados na 

Figura 11, designados por modelos, visualizações e controladores. (Singh, 2016) 

O modelo é onde toda a lógica comercial de um aplicativo é mantida. Se o 

aplicativo deve acessar informações em um banco de dados, o código para fazer 

isso seria mantido no modelo. Se necessário, por exemplo, para buscar dados de 

estoque ou informações sobre um novo produto, esse código também seria mantido 

no modelo (Pitt, 2012). 

A views é onde todos os elementos da interface do usuário de um aplicativo 

são mantidos. Isso pode incluir o HTML, folhas de estilo CSS e os arquivos 

JavaScript. Tudo o que o usuário vê ou interage. (Pop; Altar, 2014) 

O controlador é o componente que conecta modelos e visualizações. Os 

controladores isolam a lógica de negócios da interface do usuário. Os controladores 

são o ponto de entrada, porque a solicitação é passada primeiro a um controlador, 

Cliente 

processos 

Servidor 

processos 
Banco de Dados 
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que instanciará os modelos e visualizações necessários para a resposta. (Sarker; 

Apu, 2014)  

 

FIGURA 11 – MVC 
FONTE: O autor (2018). 

 

 

2.4.4 Servidor Web Apache 

 

Em fevereiro de 1995 o software de servidor mais popular na Web foi o 

daemon HTTP de domínio público desenvolvido por Rob McCool no National Center 

for Supercomputing Applications, University of Illinois. No entanto, o 

desenvolvimento destacou-se depois que Rob deixou a NCSA em meados de 1994 e 

muitos webmasters desenvolveram suas próprias extensões e correções de bugs. 

(Zhao et al., 2014) 

O nome Apache foi escolhido a partir do respeito pela Nação Apache dos 

Nativos Americanos, bem conhecida por suas habilidades na estratégia de guerra e 

resistência. O grupo de desenvolvedores que lançou este novo software logo 

começou a se chamar de Apache Group. Entre 1995 e 1999, o Servidor Web Apache 

HTTPD tornou-se o líder do mercado (e atualmente ainda é, com 65% dos sites do 

mundo alimentados por ele). (ASF, 2018). 
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2.4.5 SSL – Secure Sockets Layer 

 

Quando a Web repentinamente chegou ao público, ela foi usada no início 

apenas para distribuir páginas estáticas. Porém, em pouco tempo, algumas 

empresas tiveram a ideia de usá-la para transações financeiras, como a compra de 

mercadorias por cartões de crédito, transações bancárias on-line e mercado de 

capitais eletrônico. Surgiu a necessidade de utilizar conexões seguras. Em 1995, a 

Netscape Communications Corp., que então dominava o mercado de fabricantes de 

navegadores, respondeu introduzindo um pacote de segurança chamado SSL 

(Secure Sockets Layer) para atender a essa demanda. (Tanenbaum, 2003) 

A Secure Socket Layer é um protocolo de segurança da Internet para links 

ponto a ponto. O SSL oferece defesa de rede na camada de sessão do modelo de 

referência OSI. Quando um navegador tenta abrir uma página da Web protegida via 

SSL, “o navegador solicita que o servidor da web se identifique”, o servidor lança no 

navegador uma réplica de seu certificado emitido pelo SSL e depois o navegador 

verifica que, com base no certificado se confia ou não. Se confiar, o navegador 

lançará uma nota para o servidor. Depois disso, para iniciar a sessão SSL 

criptografada, o servidor responde ao cliente com a mensagem assinada 

digitalmente e, em seguida, o navegador e o servidor compartilham esses dados 

criptografados entre si. Finalmente, o canal de comunicação seguro é estabelecido. 

(Waqar et al., 2017) 

 

 

2.4.6 PHP 

 

As origens do PHP datam de 1995, quando um contratado independente de 

desenvolvimento de software chamado Rasmus Lerdorf desenvolveu um script 

Perl/CGI que lhe permitiu saber quantos visitantes estavam lendo seu currículo 

online. Seu script realizou duas tarefas: registrar informações de visitantes e exibir a 

contagem de visitantes na página da web. Como a Web no momento ainda era uma 

tecnologia incipiente, ferramentas como estas eram inexistentes. Assim, o roteiro de 

Lerdorf gerou interesse. Lerdorf começou a fornecer o seu conjunto de ferramentas, 

denominado Personal Home Page (PHP). O clamor levou Lerdorf a continuar 

desenvolvendo o idioma, criando uma nova característica para converter dados 
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inseridos em um formulário HTML em variáveis simbólicas, incentivando a 

exportação para outros sistemas. Sua popularidade superou mesmo as maiores 

expectativas dos desenvolvedores, e logo se tornou aparente que os usuários 

pretendiam usar o PHP para impulsionar aplicativos muito maiores do que 

originalmente antecipados.(Gilmore, 2010)  

O principal programa da Web é armazenado em um servidor, com todos os 

seus códigos e informações. Assim, os usuários finais não perdem tempo instalando 

softwares em seus discos rígidos. A Figura 12 ilustra a utilização do PHP, com 

28.782.925 aplicações web. Ao lado do PHP, o ASP.NET, que é empregado  

27.289.145 aplicações.  (Marashdih; Zaaba, 2016).  

Segundo Wellig e Thomson (2009) o PHP é um produto Open Source, no 

qual qualquer usuário tem acesso ao código-fonte, podendo usá-lo, alterá-lo e 

redistribui-lo tudo sem custos. O PHP originalmente representava Página pessoal, 

mas foi alterado de acordo com o GNU e agora significa Preprocessador de 

hipertexto PHP. 

Atualmente o PHP está na versão 7.2, seu propósito principal é de 

implementar soluções web velozes, simples e eficientes. (Php.net, 2018) 

 

 
FIGURA 12 – UTILIZAÇÃO DE LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO WEBFONTE: Marashdih e 

Zaaba (2016) 
FONTE: Marashdih e Zaaba (2016) 
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2.4.7 HTML 5 

 

Em 1990 Tim Berners-Lee escreveu a primeira versão do "HyperText Markup 

Language (HTML), a linguagem de formatação de documentos com a capacidade de 

links de hipertexto e que tornou-se o formato básico para publicação na Web. 

(Longman, 2018) 

O HTML é um código básico que constitui a base de todos os sites da 

internet. É usado para marcar texto e outros conteúdos das páginas. Uma página da 

Web é composta por muitos conteúdos, textos, imagens e vídeos, cada um é 

marcado usando sintaxe HTML (uma coleção de palavras e símbolos que podem ser 

entendidos por programas de computador). O HTML também é usado para 

descrever a estrutura da página, definindo cada uma das diferentes seções que ela 

pode ter (como cabeçalho, área de conteúdo e rodapé). (West, 2013) 

O HTML está sempre evoluindo. A última revisão é HTML5. A especificação 

oficial para HTML5 delineia uma grande quantidade de novos recursos que permitem 

aos desenvolvedores criar sites mais rápidos e inteligentes. (Stevens, 2011) 

 

 

2.5 METODOLOGIA ÁGIL EXTREME PROGRAMMING 

 

A expressão “Metodologias Ágeis” tornou-se conhecida em 2001, quando 

especialistas em processos de desenvolvimento de software representando os 

métodos Scrum e Extreme Programming, estabeleceram princípios e características 

comuns destes métodos, criando a Aliança Ágil e efetuando o estabelecimento do 

Manifesto Ágil. Nas metodologias ágeis o enfoque são as pessoas e não os 

processos ou algoritmos, além de existir a preocupação em gastar menos tempo 

com documentação e mais com a implementação (Da Silva et al., 2015) 

A Extreme Programming (XP) é uma metodologia ágil para desenvolvimento 

de software, voltada para pequenas e médias equipes onde os requisitos são vagos 

e mudam com frequência, A principal preocupação do XP é com a entrega rápida do 

software e a satisfação do cliente, tendo como premissas cumprir seus custos e 

prazos. (Borth; Shishido, 2013) 
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Essa prática ajuda desenvolvedores, testadores, gerentes, clientes e outros 

participantes importantes a interagir com frequência. A programação extrema pode 

ser aplicada de maneira mais eficiente quando o ambiente da equipe é 

comunicativo, possui pequenos grupos flexíveis, módulos fragmentados, capacidade 

de teste adequada e condições de trabalho produtivas. (Krishna et al., 2011) 

A estratégia é baseada no constante acompanhamento, executando vários 

testes, e a implementação de pequenos ajustes no decorrer do desenvolvimento. A 

Figura 13 ilustra o ciclo de desenvolvimento de software com a modelagem XP. O 

ciclo consiste nos seguintes estágios: planejamento, projeto, codificação e testes. 

Este ciclo é usado para extrair uma função do sistema desejado e é repetido até que 

o desenvolvimento do sistema seja concluído. 

 

 
FIGURA 13 – CICLO METODOLOGIA ÁGIL EXTREME PROGRAMMINGFONTE: Adaptado de Borth 

e Shishido (2013) 
FONTE: Adaptado de Borth e Shishido (2013) 

 

A estratégia é baseada no constante acompanhamento, executando vários 

testes, e a implementação de pequenos ajustes no decorrer do desenvolvimento. 

Segundo Fojtik (2011) a metodologia XP pode ser dividida em quatro atividades: 

 Planejamento: Nesta atividade são levantados os requisitos, tendo como 

base a comunicação com os principais participantes do processo, eles 

devem entender essas necessidades o suficiente para fornecer ao cliente 

um feedback sobre os aspectos técnicos de como o problema pode ser 

resolvido ou não pode ser resolvido.  

 Projeto: Para a atividade de projeto, é elaborada uma arquitetura, por meio 
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da confecção de alguns diagramas, baseada na linguagem UML para 

modelagem, que auxilia na visualização dos trabalhos e a comunicação 

entre os objetos ou processos. Um bom design organiza a parte lógica e 

evita problemas futuros de dependências. 

 Codificação: Onde o programador converte o projeto em códigos e 

funções matemáticas capazes de executar as funções necessárias para o 

andamento correto do software. 

 Testes: Geralmente são executados testes unitários por módulos do 

sistema, assim como no design. 

 

 

2.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

 

Nesta sessão foi apresentado uma revisão de textos, artigos, livros, 

periódicos, enfim, os principais materiais pertinentes à revisão da literatura  

utilizados na elaboração deste projeto. 
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3 TRABALHOS CORRELATOS E REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Segundo Rossetti e Morales (2007) a tecnologia da informação (TI), é 

utilizada por indivíduos e organizações, para acompanhar a velocidade com que as 

transformações vêm ocorrendo no mundo; aumentando a produção e a qualidade 

dos produtos, sendo usada como ferramenta de comunicação e gestão, de modo 

que organizações e pessoas se mantenham operantes e competitivas nos mercados 

em que atuam. Nesse capítulo será demonstrado uma análise dos softwares de 

gerenciamento de protocolos Web utilizados em prefeituras e também uma revisão 

bibliográfica sobre o Business Intelligence, tanto no âmbito geral como 

governamental.  

 

 

3.1 TRABALHOS CORRELATOS 

 

Nesta sessão desenvolveu-se uma pesquisa em busca de softwares  

utilizados em órgãos do governo para gestão de protocolos, citando e comparando, 

conforme Tabela 1, suas principais funcionalidades e tecnologias. A análise foi 

concentrada nas funções relativas a gestão de protocolos com BI, não adentrando 

nas demais funcionalidades. Foram escolhidos para essa avaliação os seguintes 

sistemas: 

 FLY PROTOCOLO; 

 SPED; 

 EPROTOCOLO. 

 

 

3.1.1 FLY PROTOCOLO 

 
Fly Protocolo é um produto da empresa Betha Sistemas, localizada em 

Criciúma-SC, com 30 anos no mercado de desenvolvimento de software para 

prefeituras. O sistema, ilustrado na Figura 14 foi desenvolvido com a intenção de 

gerir os processos e solicitações feitas pela comunidade. Baseado no conceito de 

Computação em Nuvem, o Fly Protocolo permite às entidades públicas registrar e 

gerenciar a tramitação de documentos e processos. Todos os documentos podem 
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ser cadastrados de acordo com o assunto, facilitando a localização e auxiliando no 

cumprimento dos prazos estabelecidos. O software foi desenvolvido em linguagem 

de programação JAVA e banco de dados ORACLE. 

Abaixo algumas funcionalidades do sistema informadas em Betha (2018): 

 Cadastro on-line de solicitações pelo usuário e requerente 

 Anexação de documentos exigidos para cada solicitação 

 Consultas via web do andamento do processo 

 Recebimento de e-mail de notificação de trâmites de processo 

 Pagina inicial com indicativo das situações dos processos do 

organograma 

 Criação de formulários específicos para cada solicitação 

 Consulta via web da tramitação de processos 

 Geração de guias para pagamento de taxas 

 Integração de pagamentos das taxas com o sistema tributário da 

entidade 

 Workflow indicando as possíveis ações após o cadastro ou 

manutenção de um processo 

 

 
FIGUR
A 14 – 
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3.1.2 SPED 

 

O Sistema de Protocolo Eletrônico de Documentos (SPED) é um sistema 

WEB que surgiu da necessidade de integrar o controle na troca de documentos 

internos e externos das Organizações Militares do Exército. A partir desta 

necessidade o sistema foi desenvolvido pelo Exército para controlar o protocolo de 

documentos. Na Figura 15 é ilustrada a tela inicial do sistema. 

 Principais Características do Sistema: 

 Visa atender às normas do CONARQ (Conselho Nacional de Arquivos); 

 Desenvolvido sob arquitetura WEB com PHP e Banco de Dados 

PostgreSQL; 

 O sistema foi desenvolvido em parceria com o Exército e Aeronáutica; 

 Código fonte do sistema sob domínio do Exército e Aeronáutica; 

 Projeto em constante evolução; 

 Arquitetura do sistema permite maior simplicidade e uso de poucos 

recursos de rede; 

 Fluxo documental bem definido; 

 Sistema parametrizado pela organização; 

 Editor de texto próprio com caracteres especiais; 

 Tramitação digital de documentos; 

 

 
FIGU
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O Eprotocolo é um sistema da Companhia de Tecnologia da Informação e 

Comunicação do Paraná (CELEPAR), empresa pública, sociedade de economia 

mista de capital fechado, cujo maior acionista é o Estado do Paraná. Tem como 

principal função coordenar e desenvolver os diversos processos de apoio à gestão, 

de modo a dotar a empresa de padrões relativos a documentação institucional, 

assegurar seu registro e acesso às informações dos documentos corporativos no 

acervo. Instituído pelo Decreto n.º 9.928 de 23 de janeiro de 2014, o E-protocolo foi 

desenvolvido para atender as necessidades do estado no controle informatizado de 

documentos emitidos e recebidos nos órgãos da Administração Pública Estadual, 

controlando desde o cadastramento até a eliminação dos documentos. Atualmente 

na Versão: v5_2_12_4, desenvolvida em linguagem de programação JAVA, JBOSS 

4.2.3 e banco de dados PostgreSQL, ilustrado na Figura 16. Como principais 

características destacadas por CELEPAR (2018):  

 Padronização de tabelas e procedimentos; 

 Informações gerenciais por meio de relatórios; 

 Tramitação personalizada; 

 Critérios para registro e arquivamento de processos; 

 Consulta pública de número de protocolo ativo; 
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TABELA 1 – COMPARATIVO SISTEMAS 

EMPRESAS FLY PROTOCOLO SPED E-PROTOCOLO 
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Cadastro de usuários via internet SIM NÃO NÃO 

Tramitação de documentos entre 
departamentos 

SIM SIM SIM 

Business Intelligence integrado NÃO NÃO NÃO 

Segurança SSL SIM SIM SIM 

Usuários ilimitados NÃO SIM SIM 

Acompanhamentos de processos 
via e-mail 

SIM NÃO SIM 

Direcionamento automático para 
departamentos por tipo de 
solicitação 

SIM NÃO SIM 

Pesquisa com filtro avançado SIM SIM SIM 

Integração com outros módulos ou 
sistemas 

SIM SIM SIM 

FONTE: O autor (2018) 

 

 

3.2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA BUSINESS INTELLIGENCE 

 

A presente pesquisa apresenta uma revisão bibliográfica das publicações 

relevantes de artigos científicos sobre o tema Business Intelligence (BI), com o 

objetivo de estudar questões importantes como: aplicações, benefícios, problemas, 

qual é o seu papel atual nas organizações públicas e privadas, motivação na 

utilização e o grau de satisfação dos usuários. O processo realizado para selecionar 

artigos e formar o portfólio bibliográfico foi conforme Ensslin et al. (2010). A 

elaboração deste trabalho surgiu com a necessidade de informações teóricas e 

técnicas a respeito do assunto nos últimos cinco anos, para agregar valor informativo 

no desenvolvimento de um sistema web para gestão de protocolos com BI. 

Segundo Vosgerau e Romanowsky (2014) as revisões são necessárias para 

pesquisadores iniciantes em uma determinada área do conhecimento. Esses 

estudos podem conter, análises destinadas a comparar pesquisas sobre temas 

semelhantes ou relacionados; apontar a evolução das teorias, dos aportes teóricos 

metodológicos e sua compreensão em diferentes contextos, indicar as tendências e 

procedimentos utilizadas na área, e levantar as abordagens das práticas. 

 
 
3.2.1 Metodologia da pesquisa 
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A primeira etapa deste processo foi definir os eixos de pesquisa e as 

palavras-chave para a base bruta de dados. Em relação aos eixos de pesquisa 

foram escolhidos dois: Ciência da Computação e Administração Pública e de 

Empresas. Em seguida foram determinadas as palavras-chaves com combinações. 

A Tabela 2 mostra as palavras-chaves da primeira fase da construção do portfólio 

bibliográfico segundo Ensslin et al. (2010) e a Tabela 3 apresenta as combinações   

destas palavras-chaves. 

TABELA 2 – PALAVRAS-CHAVES 

Código Palavra-chave 

a Business Intelligence 

b Analytical support 

c Decision support 

FONTE: O autor (2018) 
 

TABELA 3 – COMBINAÇÕES DE PALAVRAS-CHAVES 

Pesquisa Combinação de Palavra-chave 

1 a + b 

2 a + c 

3 b + c 

FONTE: O autor (2018) 
 

 

A segunda etapa do processo foi definir o banco de dados. A pesquisa dos 

artigos científicos foi feita pelo portal de periódicos da CAPES/MEC. Segundo o 

Portal de Periódicos da Capes (Brasil, 2017) oferece acesso a textos completos 

disponíveis em mais de 38 mil publicações periódicas, internacionais e nacionais, e 

a diversas bases de dados que reúnem desde referências e resumos de trabalhos 

acadêmicos e científicos até normas técnicas, patentes, teses e dissertações dentre 

outros tipos de materiais, cobrindo todas as áreas do conhecimento. Inclui também 

uma seleção de importantes fontes de informação científica e tecnológica de acesso 

gratuito na web. A pesquisa bibliográfica foi feita por assunto mais especificamente 

em busca avançada, com filtragem na data de publicação, selecionando a opção dos 

últimos dois anos, artigos, em idioma inglês e revisados por pares. O resultado da 

pesquisa foi demonstrado conforme Tabela 4. 

 
TABELA 4 – QUANTIDADE DE ARTIGOS ENCONTRADOS 
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Pesquisa Artigos encontrados 

1 2.647 

2 13.915 

3 49.422 

FONTE: O autor (2018) 
 

A terceira etapa do processo foi testar a aderência das palavras-chaves com 

os artigos resultantes da pesquisa. A quarta etapa do processo consiste em filtrar os 

artigos quanto à redundância, ou seja, um ou mais artigos no banco de dados 

repetido. 

 A quinta etapa de Ensslin et al. (2010) consiste em ler apenas os títulos dos 

arquivos e excluir aqueles que não contém a combinação das palavras-chaves. Esta 

etapa resultou em 32 artigos. A sexta etapa do processo resume-se na leitura do 

abstract dos artigos verificando quais estão alinhados com o tema de pesquisa da 

dissertação (pré leitura). Esta etapa resultou em nove artigos. A Tabela 5 mostra a 

relação dos periódicos com a combinação das palavras-chave encontrados pelo 

método de pesquisa de Ensslin et al. (2010). 

 

TABELA 5 – CLASSIFICAÇÃO DE ARTIGOS NO PORTAL DE PERIÓDICOS DA CAPES/MEC 

Revista (ISSN) Ano Pesquisa Classif. Artigos 

Decision Support Systems (0167-9236) 2017 1 A1 1 

Behaviour & Information Technology (0144-929X) 2015 1 A2 1 

International Journal of Information Management (0268-
4012) 

2016 1 A1 1 

Journal of Enterprise Information Management  
(1741-0398) 2016 2 A1 1 

Computers in Human Behavior (0747-5632) 2016 2 e 3 A1 2 

Information and Software Technology (0950-5849) 2016 2 A2 1 

Journal of Systems and Information Technology (1328-
7265) 

2015 2 e 3 B2 2 

FONTE: O autor (2018) 
 
 

 A partir dos artigos selecionados, conforme Tabela 5, procedeu-se a análise 

detalhada do material coletado e filtragem pela classificação na Plataforma Sucupira. 
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Esta análise objetivou verificar, por meio de uma leitura seletiva dos artigos 

verificados na pré leitura, se os mesmos possuem fatos e resultados aplicáveis ao 

tema pesquisado, por meio da verificação da parte introdutória e conclusão dos 

trabalhos. Por fim, foram selecionados para uma análise crítica, sete artigos com 

classificação A1 e A2.  

Além de buscar artigos com base de estudos em Business Intelligence em 

um contexto geral, visa a relação da utilização da ferramenta no setor de governo. 

Para isto foram feitas algumas combinações no portal de periódicos da CAPES/MEC 

entre as palavras-chaves Business Intelligence, Government e Public Sector, 

aumentando o filtro na data de publicação para cinco anos, com o objetivo de 

encontrar um número maior de portfólio bibliográfico. A consulta resultou em 20.913 

periódicos, sendo que após classificação e filtragem seguindo a metodologia de 

Ensslin et al. (2010), quatro artigos foram selecionados, conforme Tabela 6, para 

uma abordagem crítica. 

 

TABELA 6 – ARTIGOS SELECIONADOS NA RELAÇÃO ENTRE BUSINESS INTELLIGENCE, 
GOVERNMENT E PUBLIC SECTOR 

Artigo Revista(ISSN) Ano Classif. 

Examining the potential of language 

technologies in public organizations by 

means of a business and IT architecture 

model 

International Journal of 

Information Management(0268-

4012) 

2016 A1 

Rationalising Business Intelligence Systems 

and Explicit Knowledge Objects: Improving 

Evidence-Based Management in 

Government Programs 

Journal of Information & 

Knowledge Management(0219-

6492) 

2014 A2 

Decision Support in E-Government – A 

Pervasive Business Intelligence Approach 

Advances in Intelligent Systems 

and Computing(2194-5357) 
2015 B2 

Business Intelligence Utilizando-se da 

Ferramenta QLIKVIEW: Um estudo com 

usuários da Prefeitura do Recife 

Id Online - Revista 

Multidisciplinar e de Psicologia 
2016 B3 

FONTE: O autor (2018) 

 
 
 



45 
 

3.2.2 Business Intelligence no setor privado 

 

No trabalho de Trieu (2017), foram analisados estudos empíricos de 

Business Intelligence para responder questões como: o que sabemos, como 

sabemos, e o que é necessário conhecer dos processos das organizações para 

obter valor comercial com sistemas de TI. O estudo identifica quais partes do 

processo de valor de negócios do BI foram estudadas e ainda precisam de pesquisa, 

propondo questões específicas para o futuro, como impactos e investimentos. O 

documento aponta muitas oportunidades para os pesquisadores, verificando que a 

literatura ainda não tem uma abordagem abrangente, com falta de estudos 

realizados em equipes, indústrias e níveis sociais, além de mais pesquisas sobre os 

processos probabilísticos em diferentes níveis de análise, capazes de fornecer uma 

imagem mais completa de como o valor do negócio é gerado pelo BI. 

Para efetivamente promover a aceitação e o uso do BI, em seu trabalho, 

Chang et al. (2015) examinam como os fatores motivacionais afetam a disposição 

dos gerentes em utilizar a tecnologia. Os resultados mostram que as recompensas 

intangíveis da teoria e suas expectativas influenciam significativamente na intenção 

de ler informações e tomar boas decisões. Os fatores de benefício (recompensas 

organizacionais, reputação e reciprocidade) são significativamente associados ao 

desejo de troca de relatórios entre os gestores. Um dos problemas enfrentados 

neste estudo é o fato de concentrar-se em intenções comportamentais, e não em 

comportamentos de usos reais, embora tenha sido demonstrado que as intenções 

levam ao uso. Outra questão importante é que o modelo de pesquisa foi testado 

usando dados empíricos de organizações chinesas, o que pode limitar o alcance dos 

resultados devido às diferenças culturais e econômicas em relação a outros países. 

No trabalho de Kao et al. (2016) é desenvolvido um sistema inteligente de 

negócios para hospitais (Hospital-Based Business Intelligent System – HBIS) com 

base na metodologia científica de desenvolvimento de pesquisa (Design Science 

Research Methodology – DSRM), implementada em um hospital regional de Taiwan. 

Esta metodologia é baseada em seis atividades: identificação e motivação de 

problemas, definição de objetivos, design e desenvolvimento, demonstração, 

avaliação e comunicação. Com base no método DSRM, o HBIS foi desenvolvido e 

implantado com sucesso, e uma pesquisa de usuários mostra os resultados 

positivos. Além disso, o suporte e o envolvimento da alta administração no 
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desenvolvimento do HBIS foram fatores de sucesso, e a implementação do sistema 

permitiu ao hospital melhorar significativamente o desempenho de indicadores 

gerenciais. Durante o desenvolvimento do HBIS, não foram observadas tecnologias 

de armazenamento e segurança da informação, o foco do estudo foi em apenas um 

hospital, limitando a pesquisa. Na obtenção de seus indicadores gerenciais, as 

informações foram coletadas de vários bancos de dados (Excel, SQL Server 2005, 

Oracle) o que pode ser um problema futuro, devido ao aumento do volume de 

informações e retrabalho, sendo fonte para futuras avaliações e pesquisas. 

Em seu trabalho, Rouhani et al. (2016) conduzem um estudo quantitativo 

baseado na relação entre as capacidades de BI, os benefícios de suporte à decisão 

e a organização. Foi avaliado uma amostra de 228 empresas de diferentes 

atividades, localizadas em países do Oriente Médio. As descobertas confirmam a 

existência de relações significativas entre funções de BI, com benefícios no suporte 

de decisão e organizacionais, apoiando 15 das 16 principais hipóteses. 

Essencialmente, a pesquisa fornece uma compreensão perspicaz sobre quais 

capacidades do BI têm o maior impacto sobre os benefícios resultantes. Com base 

na literatura, 11 componentes foram identificados como constituindo as camadas do 

modelo: suporte à decisão com análise inteligente, ferramentas aprimoradas para 

tomada de decisão, raciocínio, experiências e ambientes, otimização e 

recomendação do modelo, melhorar o processamento do conhecimento, redução do 

tempo de decisão, redução do custo de decisão, decisão efetiva, vantagem 

competitiva e satisfação das partes interessadas. Depois de finalizar os 

componentes do modelo conceitual, foram projetadas 16 hipóteses listadas na 

Tabela 7, onde apenas a relação entre o melhor processamento de conhecimento e 

tempo reduzido de decisão (Número 8) não foi suportada. Os resultados fornecem 

informações eficazes e úteis para investidores e proprietários de empresas para 

utilizar ferramentas e funções de BI mais adequadas para alcançar vantagens 

organizacionais. Por outro lado demonstrou algumas falhas que podem ser 

trabalhadas e abordadas no futuro, o autor limitou o número de benefícios em 11, 

sendo que outros, como maior confiabilidade, melhor comunicação e coordenação, 

também poderiam ser considerados. Outro ponto importante não levado em 

consideração foram as variáveis de controle, como tipo de indústria, tamanho de 

organização e localização, que poderiam influenciar na pesquisa. 

 

[1] Comentário: Números de 1 a 10 são 
escritos por extenso, depois disso sempre 

em numeral... 

[2] Comentário: Projetado o que? 

[3] Comentário: Quais 16? 
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TABELA 7 – HIPÓTESES DAS RELAÇÕES DOS BENEFÍCIOS DO BI. 

Núm. Hipóteses 

1 Suporte de decisão analítico e inteligente → Melhor processamento do conhecimento 

2 Suporte de decisão analítico e inteligente →  Redução do tempo de decisão 

3 Ferramentas aprimoradas para tomada de decisão → Melhor processamento do 

conhecimento 

4 Ferramentas aprimoradas para tomada de decisão →  Redução do tempo de decisão 

5 Raciocínio → Melhor processamento do conhecimento 

6 Otimização →  Redução do tempo de decisão 

7 Fornecer experiências e informações ambientais → Redução do tempo de decisão 

8 Melhor processamento do conhecimento → Redução do tempo de decisão 

9 Melhor processamento do conhecimento → Redução do custo de decisão 

10 Redução do tempo de decisão  → Redução do custo de decisão 

11 Melhor processamento de conhecimento → Decisão efetiva 

12 Redução do tempo de decisão → Decisão efetiva 

13 Redução do custo de decisão  → Decisão efetiva 

14 Decisão efetiva → Vantagem competitiva 

15 Decisão efetiva → Satisfação das partes interessadas 

16 Vantagem competitiva → Satisfação das partes interessadas 

FONTE: O autor (2018) 
 
 

Para Wang (2016) o BI consiste em uma série de arquiteturas e técnicas 

com banco de dados, armazenamento e mineração de dados que transformam 

dados brutos em informações úteis, fornecendo suporte às decisões. Atualmente, os 

grupos típicos de usuários de BI envolvem analistas financeiros, planejadores de 

marketing, gerentes-gerais, equipes de campo, fornecedores e clientes. Os sistemas 

de BI precisam ser personalizados para satisfazer diversos grupos de usuários, além 

de adaptados a empresa para resolver problemas de negócios específicos. Este 

artigo visou o estudo da personalização do BI e satisfação dos usuários, baseado 

numa pesquisa que se concentra nos três principais grupos: analistas financeiros, 

planejadores de marketing e gerentes-gerais, ajudando os fornecedores de BI a 

desenvolver pacotes personalizados, atendendo as exigências dos diversos 

segmentos. Ninguém pode negar que a inteligência e a análise de negócios (BI & A) 

emergiram agora como um sistema de informação empresarial popular tanto para 
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profissionais da indústria como para pesquisadores acadêmicos, uma vez que 

podem melhorar significativamente a qualidade de decisão. Analisar a satisfação na 

utilização e adoção de sistemas BI tornasse muito relativa, visto que os resultados 

dependem da capacidade dos gestores na avaliação dos dados fornecidos pela 

ferramenta. 

Conforme Maté et al. (2016), estudos relatam a falta de suporte adequado 

para as decisões do gerenciamento tomadas durante o desenvolvimento de 

software, acentuadas ainda mais no GSD (Desenvolvimento Global de Software), 

uma vez que a informação está espalhada em vários centros de desenvolvimento, 

armazenadas em diferentes formatos e padrões. Objetivo do artigo de Maté et al. 

(2016) é demonstrar técnicas para melhorar o gerenciamento de GSD, propondo 

um método sistemático para adaptar o Business Intelligence aos ambientes de 

desenvolvimento de software. Isso aumentaria a visibilidade do processo de 

desenvolvimento e permitiria que os gerentes de software tomassem decisões mais 

eficientes sobre como proceder com os projetos. A metodologia aplicada é uma 

combinação de frameworks formais e técnicas de modelagem de dados utilizada 

para estimular os aspectos mais relevantes a serem medidos pelos gerentes no 

GSD. O processo é descrito em detalhes e aplicado a um estudo de caso real, numa 

empresa com 21 fábricas em diversos países. A aplicação da abordagem gera uma 

estrutura de BI adaptada ao desenvolvimento de software de acordo com os 

requisitos dos gerentes. A estrutura resultante é capaz de integrar e apresentar 

informações em um único local, permitindo comparações fáceis em vários projetos, 

fornecendo suporte para decisões informadas. Um dos problemas deste estudo é 

alinhar os indicadores individuais com os objetivos da empresa, mesmo com todos 

os relacionamentos sendo identificados, os gestores passam por dificuldades nas 

tomadas de decisões devido ao aumento da complexidade visual e cognitiva. 

De acordo com Xu et al. (2017) com o rápido desenvolvimento da tecnologia 

da informação, os clientes não só fazem compras on-line, mas também publicam 

críticas em redes sociais. Este conteúdo gerado por usuários (UGC) pode ser útil 

para entender as experiências de compras dos clientes e influenciar as suas 

intenções futuras. Neste trabalho utilizou-se a ferramenta de BI para analisar a 

satisfação e a insatisfação do cliente em relação aos atributos dos produtos e 

serviços hoteleiros com base em comentários e avaliações de clientes on-line. Além 

disso, examinam-se os efeitos de viagens, tipos de hotéis, nível de estrela e 



49 
 

recomendações dos clientes. Este feedback dos clientes ajuda os gerentes de 

negócios a melhorar a qualidade de produtos e serviços ofertados, gerando valor 

comercial. A crítica ao estudo foi que a coleta de dados baseou-se apenas em uma 

fonte (booking.com), mesmo sendo uma das maiores no ramo, com um grande 

portfólio, os resultados podem ser limitados e, portanto, devem ser interpretados com 

cautela. Além disso, não houve distinção entre a nacionalidade dos clientes ou 

região hoteleira, incorporando clientes de vários países, hotéis e cidades no mesmo 

modelo, sem diferenciação. 

 

 

3.2.3 Business Intelligence no setor público 

 

Segundo Henkel et al. (2017) o interesse no Business intelligence entre as 

organizações públicas na Suécia tem sido alto nos últimos cinco anos, devido ao 

grau de dependência na compreensão de seus ambientes de negócios externos, a 

fim de serem proativos e melhorarem a tomada de decisões estratégicas. As 

organizações públicas agem com a finalidade de atender as necessidades do 

público em geral. As novas tecnologias têm potencial para melhorar a qualidade e 

eficiência das organizações públicas, no entanto, as vezes não se observa quais são 

as novas tecnologias, por que elas devem ser introduzidas, como elas podem ser 

aplicadas e como se encaixam nas arquiteturas de negócios de TI existentes. Neste 

trabalho os autores examinam o uso potencial de novas tecnologias e ferramentas, 

como Business Intelligence, sistemas de resposta automática, extração de texto, 

além dos atuais problemas enfrentados na implantação do projeto IMAN2. O objetivo 

do IMAN2 é desenvolver soluções inovadoras de governo eletrônico para 

atendimento ao cidadão por meio do uso de linguagens de tecnologias, simplificando 

e melhorando a interação entre as organizações públicas e os atores a que servem, 

como cidadãos e entidades, tanto privadas como públicas. Todo o trabalho é 

baseado e caracterizado em organizações públicas suecas, sendo assim, os 

problemas apresentados e estudados não podem ser generalizados para outras 

organizações, servindo apenas como base, pois indiferente do país, cada entidade 

tem sua particularidade e forma de atendimento ao público. Outra questão não 

abordada pelos autores é o tamanho das organizações (estrutura, funcionários), 



50 
 

informação importante que pode alterar o cenário de atendimento tecnológico a ser 

implementado. 

Em seu artigo Sapp et al. (2014) descrevem que os programas federais 

procuram o Business Intelligence como uma prática EbDM (Evidence-Based 

Decision-Making), melhorando a eficiência e a eficácia do governo. O objetivo deste 

estudo foi determinar os principais fatores que devem ser analisados para melhorar 

a presença do BIS (Business Intelligence Systems) em apoio ao EbDM em 

ambientes com muitas informações. Neste caso foram utilizados como amostragem 

cinco projetos do governo federal americano, dentro de um programa iniciado pela 

National Science Foundation (NSF). Segundo Sapp et al. (2014) a eficiência e a 

eficácia foram baseadas no desempenho de cada projeto(com base no orçamento e 

cronograma) e os benefícios empresariais percebidos com a implementação do 

Sistema de BI. Além disto, procuram uma explicação sobre por que as partes 

interessadas dos projetos (Stakeholders) abandonaram seus sistemas EbDM para 

um processo mais heurístico. Os autores concluíram que a grande quantidade de 

informações fornecidas torna mais difícil a tomada de decisão, criando uma 

sobrecarga sobre os Stakeholders, sugerindo que a racionalização do BIS tornará 

mais fácil a implementação do EbDM, proporcionando uma abordagem sistemática 

com base de informação mais rigorosa em programas governamentais. O problema 

identificado neste estudo foi a falta de análise dos perfis dos Stakeholders envolvidos 

nos projetos, sendo ponto importante, pois conforme pesquisa de Chang et al. 

(2015), os fatores motivacionais e a personalidade dos envolvidos nas tomadas de 

decisões afetam na disposição da utilização das tecnologias BI.  

Na percepção de Teixeira et al. (2015) o Business Intelligence é uma solução 

capaz de acomodar uma ampla variedade de usuários, com informação disponível a 

qualquer hora e lugar, capaz de emitir alertas, sendo onipresente, escalável e com 

disponibilidade de dados em tempo real. Os autores apresentam um estudo de caso 

e o desenvolvimento das funcionalidades do BI na Câmara Municipal da cidade de 

Guimarães, em Portugal. O objetivo é manter os esforços de melhoria contínua tão 

eficientes quanto possível, acompanhando as políticas do governo central por meio 

de um sistema de garantia de qualidade, fornecendo apoio e melhorando os 

processos e prestações de serviços aos cidadãos. Embora a adoção de um 

Pervasive Business Intelligence (PBI) dentro do governo seja relativamente novo e 

com algumas barreiras identificadas na análise SWOT, a implementação da solução 
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demonstrou a existência de benefícios que superaram os inconvenientes. Ao usar a 

solução PBI uma coleta efetiva de informações é alcançada, chegando à pessoa 

certa no momento certo, por meio do canal mais eficaz, contribuindo para uma maior 

efetividade da organização. Em suma, o PBI fornece informações concretas sobre as 

tendências e necessidades dos cidadãos, permitindo a otimização dos serviços das 

autoridades locais, além da descoberta de conhecimento dentro da organização e, 

portanto, aumentando a transparência, efetividade e eficiência. Neste trabalho 

observa-se que os autores não se aprofundaram na estrutura organizacional da 

entidade, e tratando-se de um órgão público, geralmente regido por uma 

administração burocrática, podem ocorrer problemas na tramitação das informações, 

muitas vezes essenciais para atingir os objetivos da eficiência e eficácia 

administrativa. 

O artigo de Leonardo et al. (2016) teve como objetivo identificar a percepção 

dos usuários sobre a ferramenta de Business Intelligence implantada na Prefeitura 

da Cidade do Recife (PCR), no setor financeiro, sob a premissa da contribuição 

desse instrumento com a administração pública gerencial. Os resultados da 

pesquisa foram analisados e apontaram um alto grau de satisfação no uso da 

ferramenta, com uma série de benefícios práticos no cotidiano organizacional, além 

de uma percepção positiva sobre a condução do projeto, demonstrando as 

expectativas que indicam o desejo de aprofundamento no conhecimento e utilização 

do instrumento e a expans4ão da ferramenta para outras áreas da Prefeitura. O 

software de BI utilizado na PCR é o QLIKVIEW, baseado na captura de informações 

dispersas entre os vários sistemas da empresa, centralizando em uma única 

ferramenta gráfica e interativa. A crítica ao trabalho de Leonardo et al. (2016) 

baseia-se na falta de gráficos para elucidar os dados levantados, o que facilitaria a 

demonstração do estudo. Outro ponto importante verificado é referente a pesquisa 

que foi elaborada com base no mês de setembro de 2015, sem informações da data 

de implantação do QLIKVIEW, sendo assim, muito pouco tempo para uma real 

avaliação dos usuários na utilização da ferramenta. Os autores também não 

observaram que os processos e volume de trabalho em órgãos públicos em alguns 

setores geralmente são sazonais, principalmente na área financeira a qual é muito 

exigida nos períodos iniciais e finais de cada ano, sendo uma condicional importante 

na pesquisa. 
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3.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

 

Em relação a revisão bibliográfica no tema Business Intelligence, observou-

se a importância do BI tanto na esfera administrativa empresarial como 

governamental, além disto, demonstra-se que existem muitas oportunidades à serem 

exploradas nos mais diversos setores, principalmente na área de governo, pois, 

embora tenha um aumento crescente na utilização da ferramenta, existem muitos 

problemas e desafios à serem enfrentados. Conclui-se que as organizações não 

devem pensar em BI somente na habilidade em recuperar as informações, mas, em 

organizar dados e fatos de muitas fontes, ver tendências, anomalias e descobrir 

relações significativas para chegar a respostas e conclusões que agreguem valor 

organizacional de maneira eficiente e eficaz. Em trabalhos correlatos foram 

destacados três softwares para gestão de protocolos aplicados em diferentes áreas 

do governo, evidenciando-se em ambos, conforme demonstrado na Tabela 1, a falta 

da ferramenta de BI para auxiliar o gestor no processo de decisão, outra questão 

importante é que as ferramentas desenvolvidos pelo governo atendem a real a 

necessidade dos órgãos, ao contrário do Fly Protocolo que foi desenvolvido num 

âmbito geral, atendendo as recomendações do TCE (Tribunal de Contas do Estado), 

deixando a desejar no atendimento as peculiaridades e processos de uma prefeitura 

específica. 

 [4] Comentário: <!--EndFragment--> 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 
4.1 MATERIAIS 

 

 Para a realização desse trabalho foram utilizados os seguintes materiais:  

 Computador Desktop I7 8GB de memória, com 240GB ssd, sistema 

operacional Deepin; 

 Computador Servidor, I7 8GB de memória, 1 TB HD, sistema 

operacional Debian GNU/Linux 9, com módulo PHP 7.2 ativado; 

 Software Dia 0.97: ferramenta para a elaboração de diagramas; 

 IDE Netbeans 8.2 for PHP: ambiente de desenvolvimento para PHP; 

 Bootstrap, versão 3.3.7: um framework front-end para desenvolvimento 

de sites responsivos para Web. 

 Mysql, versão 5.5.16. 

 PHPmyadmin: Administração de Banco de dados MySQL; 

 Google Forms (Formulários Google); 

 

 

4.1.1 O Software Dia 

 

 O Dia é um software de diagramação de uso geral gratuito e de código aberto, 

desenvolvido originalmente por Alexander Larsson. Dia usa uma interface de 

documento único controlado (SDI) semelhante ao GIMP e Inkscape, ilustrado na 

Figura 17. Possui um design modular com diversos pacotes de formatos disponíveis 

para diferentes necessidades: fluxograma, diagramas de rede, diagramas de circuito 

e muito mais. Não restringe símbolos e conectores de várias categorias de serem 

colocados juntos. Atualmente é mantido por um grupo de desenvolvedores: Hans 

Breuer, Steffen Macke e Sameer Sahasrabuddhe. Dia é escrito em C e possui um 

sistema de extensão, que também suporta extensões de escrita em Python. 

(Gnome, 2018) 
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FIGURA 17 – INTERFACE DIAFONTE: O autor (2018). 

FONTE: O autor (2018). 

 

 

4.1.2 IDE Netbeans 

 

 O NetBeans é um projeto de código aberto, fornece suporte para várias 

linguagens (PHP, JavaFX, C/C++, JavaScript, etc.) e estruturas. A IDE NetBeans  

originou-se de um projeto denominado Xelphi, no ano de 1996, cujo objetivo era o 

desenvolvimento de uma ferramenta semelhante ao Delphi, mas escrita em Java. O 

projeto despertou interesse e ocasionou o surgimento de uma empresa chamada 

NetBeans. Na época a empresa desenvolveu duas versões comerciais e em 1999 

uma versão Beta. A Sun Microsystems adquiriu os direitos do projeto NetBeans em 

meados de 1999 e continua sendo seu principal patrocinador. Em 2000 a Sun lança 

uma versão do produto e o atualiza ao longo do tempo, hoje já na versão 8.2, 

NetBeans é um projeto com uma grande base de usuários, cerca de 800 mil. 

(Oracle, 2018) 

 

 

4.1.3 Framework Bootstrap 

 

Segundo Otto e Thornton (2018) o Bootstrap é um framework front-end de 

código Open Source. Desenvolvido pela Twitter em meados de 2010 por Mark Otto e 



56 
 

Jacob Thornton, com finalidade de facilitar o desenvolvimento de sites e sistemas 

web. Utiliza HTML5 e CSS3, possibilitando a criação de layouts responsivos e o uso 

de grids, que fazem com que seu conteúdo seja distribuído em até 12 colunas, e 

comporte-se de maneira diferente para cada resolução. Algumas vantagens 

observadas na sua utilização: 

 Possui documentação detalhada e de fácil entendimento; 

 É otimizado para o desenvolvimento de layouts responsivos; 

 Possui componentes suficientes para o desenvolvimento de qualquer site 

ou sistema web com interface simples; 

 Facilita a criação e edição de layouts mantendo padrões; 

 Funciona em todos os navegadores atuais (Chrome, Safari, Firefox, IE, 

Opera). 

 

 

4.1.4 Banco de dados MySQL 

 

O MySQL é um sistema de gerenciamento de banco de dados relacional 

(Relational Database Management System - RDBMS) poderoso e rápido, que 

permite armazenar, pesquisar, classificar e recuperar dados de forma eficiente. 

(Wellig; Thomson, 2009). O projeto, denominado MySQL, foi lançado pela primeira 

vez ao público em geral no final de 1996, por Monty Widenius. O software mostrou-

se tão popular que, em 2001, fundaram uma empresa totalmente baseada em torno 

de serviços e ofertas de produtos específicos do MySQL, chamando MySQL AB. 

Rentável desde a sua criação. (Gilmore, 2010) 

No ponto de vista de Stroe (2011) o MySQL cresceu a passos largos, 

estabelecendo escritórios em vários países, esse crescimento culminou na aquisição 

da empresa pela Sun Microsystems em 2008, que por sua vez foi adquirida pela 

Oracle Corporation no início de 2009. O MySQL pode rodar em mais de 20 sistemas 

operacionais diferentes, baseado em desempenho, escalabilidade e segurança. A 

principal vantagem é o custo; MySQL é distribuído sem custos. 
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4.1.5 Gerenciador de Banco de Dados PHPmyadmin 

 

PHPMyAdmin é uma ferramenta de software livre escrita em PHP que se 

destina a lidar com a administração de um servidor de banco de dados MySQL ou 

MariaDB. O PHPMyAdmin executa a maioria das tarefas de administração, incluindo 

a criação de um banco de dados, a execução de consultas e a adição de contas de 

usuários. (Čihař, 2018) 

Características principais: 

 Interface Web intuitiva, ilustrado na Figura 18; 

 Suporte para a maioria dos recursos do MySQL (criar, copiar, soltar, 

renomear e alterar bancos de dados, tabelas, campos e índices); 

 Importar dados de CSV e SQL; 

 Exportar dados para vários formatos: CSV, SQL, XML, PDF, Texto e 

planilha OpenDocument, Word, LATEX e outros; 

 Administrar vários servidores; 

 Criar gráficos de layout do banco de dados em vários formatos 

 Criar consultas complexas usando o Query-by-example (QBE); 

 

 

 
FIGURA 18 – INTERFACE PHPMYADMINFONTE: O autor (2018) 

FONTE: O autor (2018) 
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4.2 MÉTODOS 

 

Nesta sessão são apresentados os passos para o desenvolvimento do 

software, com a etapa inicial sendo definida no levantamento de requisitos até a fase 

de reuniões onde ocorrem as avaliações dos resultados e as definições de metas, 

buscando melhorar o desempenho, reuniões que vão além da utilização da 

ferramenta, trabalhando na persuasão dos funcionários para melhorar o atendimento 

público. Todas as etapas são ilustradas na Figura 19.  

 Foi utilizada a metodologia Ágil Extreme Programming na elaboração deste 

sistema, por ser rápida e comunicativa, focada na troca constante de informações 

entre os colaboradores, garantindo qualidade no desenvolvimento e planejamento 

do software.  

 

 
FIGURA 19 – METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMAFONTE: O autor (2018) 

FONTE: O autor (2018) 
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4.2.2 Levantamento de requisitos 

 
 Na primeira parte do levantamento são definidos os requisitos do software, 

determinando o que a organização necessita e os problemas enfrentados nas 

atividades dos usuários, tendo como base uma pesquisa documental, além de 

entrevistas com os principais participantes do processo, desde o solicitante do 

protocolo até o gestor responsável pela análise das informações exibidas no BI, o 

resultado desta atividade é a descrição dos requisitos funcionais, que dizem respeito 

àquilo que se quer que o software faça e os não-funcionais, que dizem respeito a 

requisitos de ordem técnica, econômica, da organização, etc. 

 

 

4.2.2.1 Requisitos do Sistema 

 
O sistema proposto foi desenvolvido para ser utilizado por meio de um 

navegador web que faz uso do protocolo https. Este sistema é responsável pela 

gestão de protocolos da Prefeitura Municipal de Palmas, permitindo aos munícipes a 

solicitação de protocolos de forma mais fácil e rápida, possibilitando uma maior 

consistência dos dados, consequentemente menos passível de erros, otimizando o 

tempo, custo e mão de obra. 

Segundo Sommerville (2011) os requisitos de sistema são subdivididos em 

dois grupos: os requisitos funcionais e os não funcionais. Requisitos não funcionais 

informam como o sistema deve ser, ou seja, as qualidades do sistema. Já os 

requisitos funcionais demonstrados na Tabela 8 descrevem o que o ele fará, 

expondo as funcionalidades que o sistema deve dispor. 

Os requisitos não funcionais, conforme Tabela 9, são restrições aos serviços 

ou funções oferecidos pelo sistema. Incluem restrições de timing, restrições no 

processo de desenvolvimento e restrições impostas pelas normas. Ao contrário das 

características individuais ou serviços do sistema, os requisitos não funcionais, 

muitas vezes, aplicam-se ao sistema como um todo. (Sommerville, 2011) 
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TABELA 8 – REQUISITOS FUNCIONAIS 

Identificação Casos de uso 
Relacionados 

Descrição Prioridade 

Realizar Login [UC01] O sistema deve disponibilizar as funcionalidades 
para os usuários somente após a autenticação por 
meio de um login e uma senha. 

Essencial 

Iniciar um 
Protocolo 

[UC02] O sistema deve permitir a abertura de protocolos. Essencial 

Encaminhar 
Protocolo 

[UC05] O sistema deve permitir o encaminhamento de 
protocolo para outro departamento. 

Essencial 

Finalizar 
Protocolo 

[UC03] O sistema deve permitir o encerramento de 
protocolo para o cidadão, assim como pelo 
mesmo. 

Essencial 

Responder 
Protocolo 

[UC04] O sistema deve permitir resposta de protocolo. Essencial 

Alterar 
informações do 
cidadão 

[UC06] O sistema deve permitir a alteração dos dados de 
cidadãos cadastrados 

Importante 

Gerenciar 
funcionário 

[UC07] O sistema deve permitir o gerenciamento de 
funcionários (consulta, inclusão e alteração) 

Essencial 

Gerenciar gestor [UC08] O sistema deve permitir o gerenciamento do 
gestor (consulta, inclusão e alteração) 

Essencial 

Gerenciar 
Solicitações 

[UC09] O sistema deve permitir o gerenciamento de 
solicitações (consulta, alteração e inclusão) 

Essencial 

Emitir Relatório 
do protocolo 

[UC10] O sistema deve permitir ao cidadão e ao 
funcionário a visualização de informações sobre os 
protocolos, sendo restrito ao cidadão apenas o 
acesso às informações referentes a ele. 

Importante 

Avaliar protocolo [UC11] O sistema deve permitir ao cidadão avaliar o 
atendimento referente ao protocolo, sendo restrito 
ao cidadão apenas o acesso às informações 
referentes a ele. 

Importante 

Consultar BI [UC12] O sistema deve permitir ao gestor autenticado 
consulta ao BI. 

Essencial 

Gerenciar 
Departamentos 

[UC13] O sistema deve permitir o gerenciamento de 
departamentos (consulta, alteração e inclusão) 

Essencial 

Gerenciar 
Permissões 

[UC14] O sistema deve permitir o gerenciamento de 
permissões para usuários (consulta, alteração e 
inclusão) 

Essencial 

Consultar 
Protocolo 

[UC15] O sistema deve permitir a consulta de protocolos Importante 

FONTE: O autor (2018) 
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TABELA 9 – REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS 

Identificação Casos de uso 
Relacionados 

Descrição Prioridade 

Metodologia de 
Desenvolvimento 
Ágil XP 

 Nesta abordagem dois profissionais interagem em 
conjunto procurando diminuir a incidência de 
falhas, assim como possibilitar uma melhor 
qualidade do código resultante, interagindo com o 
usuário. 

Essencial 

Utilizar o Banco 
de dados MySQL 

Todos O banco de dados utilizado deverá ser o MySQL, 
por ser amplamente reconhecido e gratuito. 

Essencial 

Utilizar PHP Todos A linguagem a ser utilizada será PHP pelo fato do 
sistema precisar estar disponível para o acesso de 
qualquer lugar indiferente do dispositivo. 

Importante 

Interface 
amigável - 
Usabilidade 

Todos As mensagens dadas ao usuário não devem ser 
ambíguas e, para fazer qualquer ação no sistema, 
com no máximo 3 passos [cliques].Essencial 

Essencial 

Login e senha - 
Segurança 

Todos Cada usuário poderá ver apenas as informações 
pertinentes ao seu perfil. Além disso os dados só 
poderão ser acessados por pessoas que estejam 
logadas no sistema. 

Essencial 

Acesso Web - 
Usabilidade 

Todos A aplicação é suportada em diferentes sistemas 
operacionais, diferentes navegadores e em 
diferentes versões de um mesmo navegador. 

Essencial 

 Performance - 
Desempenho 

Todos O sistema deverá responder a qualquer consulta 
em no máximo 5 segundos. 

Importante 

Backup - 
Confiabilidade 

Todos O sistema deve funcionar corretamente no dia a 
dia, produzindo sempre as mesmas respostas, 
para as mesmas requisições, variando apenas o 
conteúdo da resposta (dados diferentes), com 
backup de dados diários. 

Importante 

Possuir serviço 
de internet 

Todos Para que o computador, celular ou tablet possam 
acessar o sistema é necessário acesso à internet. 

Essencial 

Manutenibilidade Todos Sistema deverá fazer uso de UML em sua 
documentação e padrões de software. 

Importante 

FONTE: O autor (2018) 
 

 

4.2.3 Modelagem do software 

 

Modelagem é o processo de desenvolvimento de modelos abstratos de um 

sistema, partindo do problema, até a construção do modelo desejado, de acordo 

com determinada visão ou perspectiva. A Modelagem normalmente é representada 

por notação gráfica, baseada na UML (Unified Modeling Language) ou modelos 

matemáticos. (Sommerville, 2011)  

O ponto de partida é o entendimento e mapeamento do fluxo dos protocolos 

com o objetivo de modelar, assim como tirar dúvidas e levantar uma discussão com 

todos os servidores deixando claro os procedimentos que devem existir para o bom 
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andamento do processo, nesta fase toda e qualquer informação torna-se 

fundamental para o correto desenvolvimento do sistema, portanto a participação de 

todos os envolvidos é necessária. Todos os diagramas foram desenvolvidos na 

ferramenta DIA. 

 
 
4.2.3.1 Caso de uso 

 
Caso de uso é uma funcionalidade que faz parte do sistema que pode 

fornecer interação com os atores. Um ator é um usuário externo do sistema – um 

objeto ou um conjunto de objetos que se comunicam diretamente com o sistema, 

mas que não fazem parte dele, cada ator representa aqueles objetos que se 

comportam de uma maneira específica em relação ao sistema. (Garcia et al., 2005) 

Os casos de uso descrevem um cenário que mostra as funcionalidades do 

sistema e a interação dessas funcionalidades com os usuários, conforme ilustrado 

na Figura 20. Todas as descrições e especificações do diagrama do caso de uso são 

demonstradas no APÊNDICE C. 

 

FIGURA 20 – DIAGRAMA DE CASO DE USO 



63 
 

 

FONTE: O AUTOR (2018)4.2.3.2 Diagrama de classe 

4.2.3.2 Diagrama de classe 

 
Sommerville (2011) afirma que o Diagrama de Classes, é um modelo 

fundamental de uma especificação orientada a objetos. Produz a descrição mais 

próxima da estrutura do código de um programa, ou seja, mostra o conjunto de 

classes com seus atributos, e relacionamentos. Neste contexto, visando o 

desenvolvimento da base transacional para o sistema de protocolos o diagrama de 

classe foi elaborado e é demonstrado na Figura 21.  
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FIGURA 21 – DIAGRAMA DE CLASSE BASE TRANSACIONAL 
FONTE: O autor (2018) 
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4.2.3.3 Modelagem do Data Warehouse 

 

O Data Warehouse foi implementado neste sistema pensando em futuros 

carregamentos de outras fontes de dados, não apenas da base transacional, e sim 

de arquivos xml, textos, e csv, disponibilizando informações gerenciais ao 

administrador, com capacidade de tratamento dos dados, sendo estes devidamente 

estruturados, possibilitando repostas rápidas e armazenamento de grandes volumes, 

utilizando uma arquitetura multidimensional. 

O processo inicial do Data Warehouse até a entrega dos relatórios ao gestor 

público são ilustrados na Figura 22. 

 

 
FIGURA 22 – MODELAGEM DATA WAREHOUSEFONTE:  Adaptada de Kimball e Ross (2013) 

FONTE:  Adaptada de Kimball e Ross (2013) 
 

 

 

4.2.3.3.1 Verificação das necessidades 

 
Antes de iniciar a modelagem do Data Warehouse foram feitas entrevistas 

com os gestores para saber quais eram as necessidades em termos de informações 

que auxiliariam nas tomadas de decisão. Alguns requisitos e pontos importantes 

foram abordados em relação ao sistema: 



66 
 

 Quantificar os atendimentos por bairro, cidadão, solicitação e situação; 

 Medir o nível de satisfação do cidadão; 

 Observar o tempo médio de atendimento por departamento; 

 

 

4.2.3.3.2 Mapeamento dos dados 

 

Nesta etapa foi feito o mapeamento dos dados, identificando as informações 

necessárias e como obtê-las na fonte, neste caso na base transacional, verificando a 

existência ou não dos dados para o alcance das necessidades solicitadas pelo 

gestor. 

 

 

4.2.3.3.2 Construção da Staging Area 

 

Após o mapeamento, desenvolveu-se a estrutura chamada Staging Area,  

área de transição e preparação dos dados do DW, onde os dados são copiados da 

base transacional e recebem os devidos tratamentos para as cargas nas tabelas de 

Fatos e Dimensões. 

 

 

4.2.3.3.3 Elaboração da Tabela fato e suas dimensões 

 

A tabela fato do Data Warehouse foi declarada como Protocolo, e suas 

dimensões foram desenvolvidas conforme a necessidade de informações gerenciais 

solicitadas pelo gestor na entrevista, definidas como: Departamento, Funcionário, 

Tempo, Solicitação e Cidadão. A decisão pelo modelo Floco de Neve (SnowFlake) 

surgiu pela necessidade de obter informações detalhadas do Cidadão, criando-se 

assim as subdimensões: Cidade, Estado e Região, buscando um nível de baixa 

granularidade, com um volume maior de campos chaves interligados, conforme 

Figura 23.  
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FIGURA 23 – ESQUEMA SNOWFLAKE PROTOCOLO 
FONTE: O autor (2018) 

 
 
4.2.3.3.4 Definição do processo de carga 

 

A definição do processo de carga é importante e dependente da 

complexidade e volume dos dados, assim como, da necessidade do gestor na 

obtenção de informações, foi definida a elaboração de um script em linguagem PHP 

com execução em periodicidade diária, com carga completa e não incremental, pois 

necessita que as atualizações das informações sejam constantes. 

 

 

 
4.2.3.3.5 Criação dos metadados 

 

A documentação dos dados levantados no Data Warehouse, é demonstrada 

no diagrama de classes, ilustrado na Figura 24, com suas especificações, formatos e 

ligações, além do dicionário de dados com um maior detalhamento, conforme 

ANEXO 4.  
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FIGURA 24 – DIAGRAMA DE CLASSE METADADOSFONTE: O autor (2018) 

FONTE: O autor (2018) 

 
4.2.4 Codificação 

 
Após os levantamentos de requisitos e elaboração dos diagramas que 

representam a base estrutural do sistema proposto, foi realizada a fase de 

implementação da solução para atender estas análises, onde os programadores 

converteram o projeto, regras e modelagem no software pretendido. O sistema foi 

desenvolvido utilizando a IDE Netbeans, versão 8.2, conforme ilustrado na Figura 

25, no padrão de arquitetura MVC. Tratando-se de uma aplicação Web, as 

linguagens utilizadas foram: PHP, HTML, CSS e Javascript, atendendo as normas 

básicas na criação de variáveis, métodos e atributos. A codificação foi elaborada por 

dois analistas de sistemas, com feedback constante, mantendo um padrão de 

código, em um ambiente compartilhado localmente. Em termos de segurança 

utilizou-se a biblioteca PDO (PHP Data Objects) do PHP, responsável pelas 

transações com o banco de dados evitando assim as injeções de SQL (Structured 

Query Language, ou Linguagem de Consulta Estruturada). 
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 A programação e elaboração dos bancos de dados, tanto da base 

transacional como do Data Warehouse também foram executados nesta fase, com a 

implementação e execução de códigos SQL diretamente na interface de comando do 

Linux ou no gerenciador de banco de dados PHPMyadmin, ajustando campos 

chaves e suas ligações (chaves estrangeiras), importantes para agilizar os 

processos futuros de pesquisa. 

Para o processo de ETL desenvolveu-se um script PHP com SQL, ilustrado 

na figura 25, que conecta-se com a base transacional, selecionando apenas as 

informações necessárias no BI, formando uma nova estrutura de dados para o 

carregamento no DW. No período de execução e pós transformação, são gerados, 

carregados e armazenados arquivos individuais no formato XML (eXtensible Markup 

Language), conforme exemplo demonstrado no ANEXO 5, atendendo os padrões 

abertos, e os requisitos de interoperabilidade. O script funciona no agendador 

crontab do servidor Linux, conforme Figura 26, onde é executado diariamente de 

maneira automática ou manual. 

Outro ponto importante foi a criação de uma tabela de controle de carga, 

armazenando as informações de cada execução do ETL, sendo útil para saber a 

quantidade de tempo gasto até a finalização do processo e gravação de erros.  

 

 
FIGURA 25 – SCRIPT ETLFONTE: O autor (2018) 

FONTE: O autor (2018) 
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FIGURA 26 – AGENDAMENTO CRONTAB ETL (23:30hs)FONTE: O autor (2018) 

FONTE: O autor (2018) 
 

 

4.2.4.1 Telas e funcionalidades do sistema 

 

Em relação aos relatórios e interfaces do sistemas, geralmente os usuários 

desconhecem os processos envolvidos até a emissão e exibição, levando em 

consideração o layout intuitivo e o desempenho, sendo assim, todo o 

desenvolvimento foi focado nesta ideia. O layout possui um Designer Responsivo 

com o Framework Bootstrap, aplicado inclusive em tabelas, possibilitando a 

adaptação do sistema para qualquer formato de tela, conforme demonstrado na 

Figura 27, na tela do celular. Na emissão de relatórios foi utilizada a ferramenta 

eCharts baseada em Javascript, sendo rápida e eficiente no papel de buscar 

informações na base e demonstrar em tela por meio de gráficos explicativos. Neste 

capítulo é demonstrado o que foi produzido em relação às principais telas do sistema 

e suas funcionalidades. 

 

 
FIGURA 27 – PROTOCOLO BI TELA CELULARFONTE: O autor (2018) 
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FONTE: O autor (2018) 

 

4.2.4.1.1 Cidadão 

 

Para o primeiro acesso ao sistema o cidadão precisa fazer um cadastro. Na 

tela de cadastro, ilustrado na Figura 28, os campos são todos validados, com as 

opções conforme a seleção do tipo de pessoa, sendo física ou jurídica, além de 

informações complementares destacadas em vermelho para o auxílio no 

preenchimento correto do formulário. O termo de uso é obrigatório para conclusão 

do cadastro, conforme APÊNDICE B. Outro detalhe que é opcional para o usuário, é 

a marcação do checkbox para acompanhamento via e-mail do andamento das 

solicitações. 

 

 
FIGURA 28 – TELA PARA CADASTRO DO CIDADÃOFONTE: O autor (2018) 

FONTE: O autor (2018) 

 

  

Na Figura 29 é apresentado a listagem dos protocolos feitos pelo cidadão, 

com filtros por conteúdo e status. O botão “Nova Solicitação” permite a elaboração 
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de um novo protocolo, nesta tela o usuário também tem a opção de atualizar os seus 

dados pessoais, além de imprimir e verificar o andamento completo do protocolo em 

“Detalhes”.  Em casos de falta de documentos e informações por parte do usuário, o 

botão “Responder” é exibido, abordando as questões à serem respondidas. 

 
FIGURA 29 – LISTAGEM DOS PROTOCOLOSFONTE: O autor (2018) 

FONTE: O autor (2018) 
 

  

 O cadastro do protocolo é apresentado na Figura 30, que permite ao usuário 

selecionar uma entre várias solicitações pré-cadastradas pelo administrador, após a 

escolha, são exibidos os documentos e informações necessárias para o 

prosseguimento do protocolo. Neste formulário também podem ser enviados 

arquivos em formato PDF (Portable Document Format) com tamanho máximo de 

2MB (Megabyte) cada. 

 

 
FIGURA 30 – CADASTRO DOS PROTOCOLOSFONTE: O autor (2018) 

FONTE: O autor (2018) 
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No encerramento de cada protocolo é enviado um e-mail para o cidadão 

avaliar o atendimento de sua solicitação, conforme Figura 31. 

 
FIGURA 31 – E-MAIL AVALIAÇÃOFONTE: O autor (2018) 

FONTE: O autor (2018) 
 
 

 

Na tela de avaliação ilustrada na Figura 32, são exibidas algumas 

informações do protocolo, onde o cidadão é questionado sobre o grau de satisfação 

no atendimento da solicitação. Estas medidas (Ruim, bom e ótimo) foram definidas 

pelo gestor. Após a escolha é habilitada uma área para descrição da reclamação, 

sugestão ou elogio. 
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FIGURA 32 –  PESQUISA DE SATISFAÇÃOFONTE: O autor (2018) 

FONTE: O autor (2018) 

 

 

4.2.4.1.2 Funcionários 

 

No formulário de cadastro do funcionário, conforme Figura 33, todos os 

campos são de preenchimento obrigatório, inclusive a seleção do departamento, que 

definido, e após as devidas permissões, indica para qual departamento o funcionário 

responderá as solicitações do protocolo. 

 

 
FIGURA 33 – CADASTRO DE FUNCIONÁRIOSFONTE: O autor (2018) 

FONTE: O autor (2018) 
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A listagem dos protocolos para os Funcionários exibe opções importantes 

para a funcionalidade do sistema como os botões “Encaminhar”, “Responder” e 

“Encerrar”, conforme exibidos na Figura 34, sendo que cada um tem uma ação: O 

primeiro é utilizado para enviar o protocolo para outro departamento, o segundo para 

responder ao remetente, e o último para encerrar o protocolo. Estas 3 ações 

possuem layouts de telas similares, como demonstrado na Figura 35. O sistema 

possibilita a filtragem por status, solicitação e nome do Cidadão. 

 

FIGURA 34 – LISTAGEM DE PROTOCOLOS 
FONTE: O autor (2018) 

 
 

 
FIGURA 35 – FORMULÁRIO PARA ENCAMINHAR PROTOCOLOFONTE: O autor (2018) 

FONTE: O autor (2018) 
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4.2.4.1.3 Gestor 

 

O BI do sistema de protocolo web é um módulo acessado somente pelo 

gestor, os relatórios são elaborados conforme sua necessidade e demanda. Após o 

login é exibida a tela inicial, ilustrado na Figura 36, nela é possível ter uma visão 

geral de como estão os processos e o andamento do sistema.  

 
FIGURA 36 – TELA INICIAL BIFONTE: O autor (2018) 

FONTE: O autor (2018) 

4.2.4.1.4 Administrador 

 

O sistema possui algumas opções que são controladas apenas pelo usuário 

administrador, como é o caso das permissões e solicitações. As permissões são 

definidas para cada funcionário, com opções para visualização, inserção, atualização 

e remoção, conforme Figura 37. 
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FIGURA 37 – PERMISSÕESFONTE: O autor (2018) 

FONTE: O autor (2018) 

 

As solicitações são responsáveis pelo direcionamento correto dos 

protocolos, cada uma possui um departamento responsável pelo seu atendimento. O 

cadastro é feito pelo usuário administrador, todos os campos, exibidos na Figura 38, 

devem ser preenchidos com o máximo de informações possíveis, pois quando este 

for selecionado pelo cidadão, seja intuitivo, de fácil compreensão em relação as 

informações necessárias para o correto atendimento. 

 

 
FIGURA 38 – CADASTRO DE SOLICITAÇÕESFONTE: O autor (2018) 

FONTE: O autor (2018) 
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4.2.4.1.5 Geral 

 

A Figura 39 apresenta a tela de login que é utilizada pelos usuários do 

sistema. O login é validado após inserção dos dados e do captcha (Completely 

Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart), utilizado para 

evitar bots (aplicação de software concebido para simular ações humanas 

repetidas). Segundo Abdullah Hasan (2016) o conceito de CAPTCHA é baseado 

na habilidade dos humanos de realizar certas tarefas que os programas de 

computador não podem, como pedir aos usuários para digitar uma imagem de texto 

distorcida ou escolher uma imagem em particular a partir de muitas imagens 

exibidas.  

 

 
FIGURA 39 – LOGINFONTE: O autor (2018) 

FONTE: O autor (2018) 
 
 
 

4.2.5 Testes 

 

Após a finalização da fase de codificação foram executados os testes, onde, 

houve a utilização de versão local para simulações em dois Departamentos, 

Procuradoria-Geral do Município e Administração, que colaboraram com feedback 

constante, demonstrando os problemas enfrentados em termos de usabilidade e na 

dinâmica dos processos. Outros testes efetuados no decorrer do desenvolvimento 

do sistema foram:  
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 Segurança (testes de invasão e vulnerabilidades), conforme ilustrado na 

Figura 40, foram feitos testes no certificado SSL, validando a integridade e 

funcionalidade do mesmo, o que é fundamental para a segurança e 

confiabilidade da comunicação entre cliente e servidor, dificultando as 

invasões. Os testes de vulnerabilidade também foram realizados, o qual não 

identificou problemas nesta questão, conforme ilustra a Figura 41, onde 

executou-se um PenTest (Teste de intrusão, invasão) básico online no 

sistema web de protocolo, verificando as portas de comunicação abertas e 

também possíveis falhas no servidor como: 

▪ Arquivos mal intencionados; 

▪ Listagem de diretórios e suas permissões; 

▪ Autocomplete em campos de senha; 

▪ Fragilidade dos campos senhas no envio de formulários; 

 Funcionalidades (A aplicação faz o que deveria fazer?), realizado com os 

funcionários, a partir de pequenos releases;  

 Usabilidade (consistência da interface, layout, acesso às funcionalidades etc), 

conforme Anexo 1, Anexo 2 e demonstrado no capítulo de resultados no 

questionário aplicado aos funcionários. 

 

 
FIGURA 40 – TESTE DE SSL FONTE: https://www.site24x7.com/public/t/results-1545060672163.html 

FONTE: https://www.site24x7.com/public/t/results-1545060672163.html 
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FIGURA 41 – TESTE DE SEGURANÇA ONLINEFONTE: https://pentest-tools.com 

FONTE: https://pentest-tools.com 

 

 

4.2.6 Treinamentos 

 

Os treinamentos referente a utilização do sistema foram executados em 

grupos com 10 pessoas e individualmente, conforme a necessidade de cada 

indivíduo. É um processo contínuo pois a cada troca de funcionário as instruções 

para correta utilização do software são apresentadas. Todos os treinamentos devem 

ser solicitados pelos responsáveis de cada Departamento via memorando interno. 
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4.2.7 Colocar em produção 

 

Com a obtenção do conhecimento sobre o processo de elaboração e 

utilização da ferramenta por parte dos envolvidos no processo, neste caso os 

funcionários, o software foi disponibilizado para utilização. Em um primeiro momento  

apenas em ambiente local, centralizando toda a solicitação na Divisão de Protocolo, 

e logo após, com o aval do gestor, foi disponibilizado em ambiente externo via 

internet. 

 

 

4.2.8 Reuniões 

 

As reuniões foram realizadas trimestralmente, conforme ilustrado na Figura 

42, com foco nos relatórios de BI, expondo a situação do processo, com a finalidade 

de alcançar a percepção dos resultados e a autocritica, buscando sugestões que 

possam trazer benefícios no desenvolvimento das tarefas e do sistema. 
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4.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

 

Neste capítulo foram apresentados os materiais e métodos utilizados no 

desenvolvimento do software, detalhando as fases da metodologia aplicada, desde 

as análises, capacitações, até as reuniões, com a proposta de alinhar o projeto com 

as necessidades da prefeitura na gestão de protocolos, atendendo inclusive as suas 

peculiaridades neste processo. 
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5 RESULTADOS 

 
Neste capítulo são apresentados os resultados da utilização da ferramenta, 

avaliação da usabilidade e análise do desempenho da gestão no atendimento ao 

público. 

 

 

5.1 ESTUDO DE CASO 

 

 O trabalho abrange a área de Sistemas Gerenciais especificamente sobre o 

desenvolvimento de um Sistema Web para Gerenciamento de Protocolos com BI 

para a Prefeitura Municipal de Palmas – PR, atuando no ramo de prestações de 

serviços públicos. Segundo IBGE (2018), o município tem população estimada em 

50.198 habitantes. A estrutura organizacional dispõe de 10 Secretarias e suas 

divisões, Gabinete do Prefeito e Procuradoria, conforme ANEXO 3, e todos prestam 

atendimento ao público, de forma direta ou indireta.  

 

 

5.2 AUMENTO DA EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA 

 
Como mensurar o desenvolvimento da gestão pública com a implantação do 

sistema de protocolos web com BI? Um dos fatores importantes e que acabam 

explicando esta questão é o fato de que antes da utilização do sistema a 

comunicação e tramitação das solicitações entre os departamentos era manual, lenta 

e burocrática, onde o cidadão não sabia qual era a situação atual do protocolo, 

levando dias e até meses para receber uma resposta, isto, quando a documentação 

ou processo não eram perdidos.  

Antes da implantação do sistema o gestor não acompanhava a qualidade 

dos atendimentos, e as reclamações referentes aos protocolos eram feitas 

pessoalmente. Com a aplicação do software web, no encerramento de cada 

protocolo, é enviado ao cidadão um formulário avaliativo em relação ao atendimento. 

As informações destas avaliações, permite ao gestor por meio dos gráficos exibidos 

no BI, conforme ilustrado na Figura 43, mensurar a qualidade dos atendimentos. 
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FIGURA 43 – AVALIAÇÃO DOS ATENDIMENTOS PROTOCOLOFONTE: O autor (2018) 

FONTE: O autor (2018) 
 
 

A diminuição no tempo de resposta do protocolo foi um dos benefícios na 

questão de eficiência alcançados na implantação do sistema com BI, em 2017 foram 

computados 96 dias de média para cada resposta, todavia, em 2018 obteve-se um 

tempo médio de 34,38 dias, conforme ilustrado na Figura 44, com 64,18% de 

redução.  

Além dos resultados agregados, o BI fornece ao gestor uma visão 

segmentada, demonstrando o rendimento por departamentos. Neste caso, 

destacamos a Secretaria Municipal de Finanças que no ano de 2017, conforme 

ilustrado na Figura 45, primeira linha, obteve uma média de 412 dias para responder 

cada protocolo, reduzindo este tempo em 83,5% em 2018, alcançando 68 

dias/protocolo, comprovando o resultado agregado e o efeito das reuniões 

trimestrais, que impulsionaram, por meio da motivação e persuasão, a utilização da 

ferramenta, comprovando que além de informatizar o processo, facilitando o acesso 

e acompanhamento do cidadão, o novo protocolo permitiu uma comunicação mais 

eficiente entre os departamentos, sem redundância e perda de informações. 
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FIGURA 44 – TEMPO MÉDIO DE RESPOSTA EM DIAS/PROTOCOLO GERALFONTE: O autor 

(2018) 
FONTE: O autor (2018) 
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FIGURA 45 – TEMPO MÉDIO DE RESPOSTA EM DIAS/PROTOCOLO POR DEPARTAMENTOS NO 

ANO DE 2017 E 2018FONTE: O autor (2018) 

FONTE: O autor (2018) 

5.3 USABILIDADE DO SISTEMA 

 

Para avaliar a usabilidade do sistema foi elaborado um questionário online, 

conforme APÊNDICE A, para um grupo de 18 funcionários da prefeitura, exibido na 

Tabela 10, na plataforma Google Forms (Formulários). O resultado do perfil dos 

entrevistados demonstra que todos possuem experiência de no mínimo 5 anos na 

utilização de computadores, destes, 77,7% acima dos 30 anos, sendo 11 do sexo 

masculino e sete do sexo feminino, com níveis de escolaridade superior incompleto 

ou acima. 
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TABELA 10 – APLICAÇÃO QUESTIONÁRIO POR DEPARTAMENTOS E FUNÇÕES 

FUNÇÃO DEPARTAMENTO/SECRETARIA/DIVISÃO 

Diretor Administração 

Técnico Administrativo Tributação e Fiscalização 

Técnico Administrativo Indústria e Comércio 

Auxiliar Administrativo Protocolo 

Secretário Licitação e Compras 

Telefonista CPAD 

Chefe de Divisão Urbanismo 

Chefe de Divisão Contabilidade 

Secretário Finanças 

Chefe de Divisão Recursos Humanos 

Chefe de Divisão Segurança do Trabalho, Treinamento e Capacitação 

Estagiário Assistência Social 

Auxiliar Administrativo Educação 

Secretária Executiva Gabinete 

Controladora Controle Interno 

Secretário Infra Estrutura 

Engenheiro Ambiental Meio Ambiente 

Secretária Saúde 

FONTE: O autor (2018) 

 

A primeira etapa do questionário, conforme Tabela 11, diz respeito a 

satisfação do funcionário quanto a melhoria dos processos na sua rotina de trabalho, 

onde 91,6% dos entrevistados, ilustrado na Figura 46, avaliaram o sistema como 

muito bom ou ótimo, evidenciando que o funcionário obteve um aumento de 

eficiência no desenvolvimento de suas tarefas. 

 

 
TABELA 11 – SATISFAÇÃO QUANTO A MELHORIA NA ROTINA DE TRABALHO 

QUESTÕES  QUANTIDADE DE PESSOAS 

Ruim Bom M. Bom Ótimo 
 

Controle sobre a publicação do conteúdo 0 2 8 8 

Autonomia em relação ao suporte técnico 0 2 9 7 

Diminuição de tempo em relação aos trabalhos referente aos 
protocolos 

0 1 7 10 

Agilidade na prestação de serviços aos cidadãos 0 1 10 7 

FONTE: O autor (2018) 
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FIGURA 46 – SATISFAÇÃO QUANTO A MELHORIA NA ROTINA DE TRABALHOFONTE: O autor 

(2018) 
FONTE: O autor (2018) 

 
 

Na segunda parte do questionário, conforme Tabela 12, é abordado a 

satisfação na utilização do software. O sistema foi desenvolvido com o apoio e 

feedback dos principais participantes do processo, dentre eles o funcionário, 

atendendo as suas solicitações, com uma interface fácil e intuitiva, sendo assim, 

estas questões obtiveram grande aprovação, onde 87,9%, ilustrado na Figura 47, 

avaliaram a ferramenta como muito boa ou ótima, demonstrando que a usabilidade 

do sistema foi atendida de forma satisfatória, de encontro aos requisitos do projeto, 

aumentando a eficiência do processo. 
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TABELA 12 – SATISFAÇÃO QUANTO A UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA 

QUESTÕES  QUANTIDADE DE PESSOAS 

Ruim Bom M. Bom Ótimo 
 

Este Sistema tem uma apresentação gráfica agradável e legível 
nas telas 

0 2 9 7 

Eu sempre sei em que página estou e como chegar onde quero 0 2 8 8 

De um modo geral, considero rápido o acesso às informações do 
sistema 

0 2 6 10 

O conteúdo textual está claro 0 2 7 9 

O sistema é intuitivo 0 2 9 7 

É fácil a navegação no sistema 1 1 6 10 

Número de funções existentes 0 3 5 10 

Adequação as funções existentes às necessidades 0 3 8 7 

Confiança de que o sistema já executou o que foi pedido 0 2 8 8 

Número de passos para realizar determinada atividade 0 2 9 7 

Controle da atividade (Encaminhar, responder e encerrar 
protocolo) 

0 2 7 9 

Possibilidade de visualização clara do que está sendo executado 0 2 9 7 

FONTE: O autor (2018) 
 
 
 

 

 
FIGURA 47 – SATISFAÇÃO QUANTO A UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTAFONTE: O autor (2018) 

FONTE: O autor (2018) 
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6 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

 

6.1 CONCLUSÕES 

 

A presente dissertação apresentou os passos pertinentes para o 

desenvolvimento de uma Ferramenta Computacional Web para a gestão de 

protocolos com Business Intelligence em uma prefeitura. Uma solução capaz de 

fornecer recursos de apoio à administração pública, gerenciando a demanda de 

protocolos e auxiliando o gestor nas tomadas de decisões. O protocolo é um dos 

principais meios para o atendimento do cidadão, por meio de informações e 

serviços, e a implantação e uso da ferramenta encurtou esta distância por meio da 

internet.  

O sistema foi desenvolvido e modelado para atender as necessidades da 

prefeitura de Palmas na gestão de protocolos, sendo assim, foram levantados e 

estudados os seus processos e peculiaridades. Utilizou-se como base a metodologia 

de desenvolvimento Ágil XP, priorizando o uso de materiais e ferramentas Open 

Source (Código Aberto), com tecnologia compatível a realidade financeira do órgão.  

Após a implantação, e com aproximadamente um ano de uso, foi elaborada 

uma pesquisa de campo para avaliar a usabilidade do software, a qual demonstrou 

uma grande satisfação dos funcionários na utilização do sistema, agregando valor e 

confiança nas atividades operacionais desenvolvidas, além de comprovar ser uma 

ferramenta intuitiva, auxiliando na rapidez e diminuição de erros, possibilitando um 

atendimento com qualidade à população e a todos os envolvidos no processo.  

Em termos de resultados, as reuniões trimestrais e as definições de metas 

com enfoque nos relatórios do BI, auxiliaram na diminuição do tempo de resposta 

dos protocolos. No primeiro ano de uso do sistema, em 2017, evidenciou-se elevada 

morosidade no desenvolvimento das tarefas, levando em média 96 dias para a 

resposta de cada protocolo, respectivamente, em 2018, obteve-se um desempenho 

superior, com redução de 64,18% do tempo na média, ficando em 34,38 dias o 

tempo de resposta, comprovando a eficiência do BI e das reuniões na metodologia 

aplicada.  

Tornam-se evidentes os benefícios do desenvolvimento da ferramenta web 

com o BI, onde, duas tecnologias foram desenvolvidas na mesma plataforma, 

buscando informações tratadas em um Data Warehouse, permitindo a integridade 
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dos dados e futuras implementações, atendendo as necessidades do gestor na 

busca por informações gerenciais relacionadas ao processo. 

Conclui-se que o sistema web para gestão de protocolos com BI atingiu os 

objetivos propostos, aperfeiçoando o processo de solicitação do cidadão e as 

tomadas de decisões do gestor, com ótima usabilidade perante os funcionários, 

satisfazendo os envolvidos no processo, permitindo maior confiabilidade e 

segurança no trabalho, melhorando a prestação de serviços, com a diminuição no 

tempo de atendimento, assim, aumentando a eficiência administrativa, e atendendo 

a realidade financeira e organizacional da prefeitura. No entanto, espera-se que este 

trabalho auxilie outros gestores da área pública, e que eles consigam entender a 

importância de um sistema gerencial direcionado para a população e os benefícios 

que podem alcançar com a utilização da tecnologia, em especial com as ferramentas 

de BI. 

 

6.2 TRABALHOS FUTUROS 

 

Como sugestão para trabalhos futuros pretende-se implementar novas 

fontes de dados no Data Warehouse, integrando informações de outras áreas, 

expandindo o Business Intelligence, visando e buscando novas oportunidades que 

podem ser exploradas pela gestão pública a partir da estrutura atual do sistema. 
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APÊNDICE A: QUESTIONÁRIO FUNCIONÁRIOS 

 

Questionário para medir a satisfação de usuários. Objetivo principal melhorar permanentemente a 
qualidade do software de Gerenciamento de Protocolos Web.  

 
1: Identificação funcional do usuário 
1.1 Qual é o seu cargo? ___________________  
 
2: Informações pessoais 
2.1 Sexo: ( ) M ( ) F 
 
3: Experiência do usuário com computadores 
3.1 Há quanto tempo você utiliza um computador? 
( ) menos de 6 meses 
( ) entre 6 meses e 1 ano 
( ) entre 1 e 2 anos 
( ) entre 2 e 5 anos 
( ) mais de 5 anos 
 
3.2 Quantas horas por dia, em média, você utiliza o computador? 
( ) menos de 2 horas 
( ) entre 2 e 5 horas 
( ) entre 5 e 10 horas 
( ) mais de 10 horas 
 
4: Sua experiência com a Internet 
4.1 Há quanto tempo você navega na Internet? 
( ) menos de 6 meses 
( ) de 6 meses a 1 ano 
( ) de um ano a dois anos 
( ) de dois anos a três anos 
( ) três anos ou mais 
 
4.2 Quanto tempo você gasta por dia na Internet? 
( ) menos de uma hora 
( ) de uma hora a quatro horas 
( ) de quatro horas a dez horas 
( ) mais de dez horas 
 
5: Sua experiência com o Sistemas Web 
5.1 É a primeira vez que tem contato com Sistema Web?  
( ) Sim 
( ) Não 
 
6 . Quais os navegadores de internet que você utiliza? 
( ) Internet Explorer 
( ) Mozilla Firefox 
( ) Google Chrome 
( ) Opera 
( ) Safari  
( ) Outro ________________ 
 
7. Como você classifica seu conhecimento em relação ao Sistema? 
( ) Nenhum 
( ) Pouca Experiência 
( ) Experiente 
( ) Muito Experiente 
 
8. Qual o seu nível de conhecimento em Internet? 
( ) Nunca utilizou 
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( ) Utiliza mas com pouca frequência 
( ) Utiliza com muita frequência 
( ) Sou um expert no assunto 
 
9. Qual o seu grau de instrução / escolaridade? 
( ) 2° Grau completo 
( ) Nível Superior incompleto 
( ) Nível Superior completo 
( ) Pós-Graduação incompleto 
( ) Pós-Graduação completo 
 
10. Qual a sua idade? 
( ) 16 – 22 
( ) 23 – 29 
( ) 30 – 36 
( ) 37 – 43 
( ) 44 – 50 
( ) Maior de 51 
 
 
Avalie este local com os critérios descritos abaixo marcando com um X.  
 
SATISFAÇÃO QUANTO A FERRAMENTA 

Questões Ótimo 
Muito 
Bom 

Bom Ruim 

Este Sistema tem uma apresentação gráfica agradável 
e legível nas telas 

    

Eu sempre sei em que página estou e como chegar 
onde quero chegar. 

    

De um modo geral, considero rápido o acesso às 
informações do sistema. 

    

Os recursos de navegação (menus, ícones, links e 
botões) estão todos claros e fáceis de achar. 

    

O conteúdo textual está claro     
O sistema é intuitivo     
É fácil a navegação neste sistema     
Número de funções existentes     
Adequação as funções existentes às necessidades     
Confiança de que o sistema já executou o que foi 
pedido 

    

Número de passos para realizar determinada atividade      
Controle da atividade (Encaminhar, responder e 
encerrar protocolo) 

    

Possibilidade de visualização clara do que está sendo 
executado 
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SATISFAÇÃO QUANTO A MELHORIA NA ROTINA DE TRABALHO 

Questões Ótimo Muito Bom Bom Ruim 
Controle sobre a publicação do conteúdo      
Autonomia em relação ao suporte técnico     
Diminuição de tempo em relação aos trabalhos a 
elaboração das solicitações 

    

Agilidade na prestação de serviços aos cidadãos     
Possibilidade de disponibilizar informações atualizadas 
(Relatórios, consultas, etc.) 

    

Você tem algum comentário adicional sobre o software? 
 
 
 
_______________, ___ de ___________ de ________ 
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APÊNDICE B: TERMO DE USO SISTEMA 

 

Prefeitura de Palmas - PR - Termos de Uso 

Versão 02 - Publicado em 08/08/2018 

0. Do Objeto e dos Requisitos 

 Este "Termo de Uso" aplica-se ao uso do sistema de Protocolos da Prefeitura de Palmas - 

PR. Este sistema é um ambiente digital, livre e colaborativo que visa contribuir para o 

desenvolvimento do município, facilitando os fluxos de informação sobre serviços, projetos e ações 

relacionados. Este documento apresenta, portanto, as condições de uso deste sistema digital, tanto 

para pesquisa como para a inclusão de dados e informações. A aceitação deste "Termo de Uso" é 

requisito necessário para a utilização do sistema de Protocolo, com todas as suas funcionalidades. 

Toda/os a/os Usuária/os são informados deste Termo de Uso, o qual devem ler, certificar-se de tê-lo 

entendido e aceitar as condições nele estabelecidas. Desta forma, fica claro que a utilização do 

protocolo online implicará na expressa e inequívoca aceitação integral das condições estabelecidas 

no presente "Termo de Uso". 

1. Da Conta do Usuário, senha e segurança 

1.1 Para o registro de sua conta, o Usuário deverá fazer o cadastro completo no sistema, 

indicando uma identificação e uma senha, tornando-se responsável por mantê-las em sigilo, 

assumindo a total responsabilidade pelas atividades que se realizam por meio delas. 

 1.2 O Usuário compromete-se igualmente em sair ("logout") de sua conta ao final de cada 

sessão. Além disso, concorda em notificar, imediatamente, o administrador do protocolo online sobre 

qualquer uso não autorizado por meio da sua senha e conta pessoal ou sobre qualquer quebra de 

segurança que perceba. 

2. Do Registro do Usuário 

 2.1 O Usuário se compromete a fornecer informações verdadeiras, exatas, atuais e 

completas quando do preenchimento dos campos solicitados no Registro, bem como a conservar e 

atualizar essas informações, a fim de mantê-las verdadeiras, exatas, atuais e completas. 

2.2 Caso haja informações falsas, incorretas, desatualizadas ou incompletas no registro do 

Usuário, a Prefeitura de Palmas - PR não se responsabiliza pela correção desses Dados inseridos 

por suas/eus Usuárias/os. A Prefeitura de Palmas - PR também se reserva o direito de solicitar dados 

adicionais e documentos que entenda serem pertinentes, a fim de conferir os dados informados pelo 

Usuário, assim como inabilitar, temporária ou definitivamente o usuário que apresente alguma 

informação que não seja verdadeira, podendo, ainda, fazê-lo em relação às/os usuárias/os cuja 
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Prefeitura de Palmas - PR não consiga contatar para a verificação dos dados. Ao ser cancelado o 

cadastro da/o usuária/o, automaticamente será cancelado seu acesso ao uso deste sistema e 

também a qualquer serviço a ele relacionado, não sendo devido ao usuário, por esse motivo, o direito 

a qualquer sorte de indenização ou ressarcimento. 

3. Da Conduta da/o Usuária/o 

3.1 O Usuário concorda que qualquer informação por ela/e publicada ou armazenada por 

meio deste sistema será de sua total responsabilidade, sendo vedado o uso para a prática de atos 

que violem qualquer lei ou regulamento local, estadual, nacional ou internacional que lhe seja 

aplicável. 

 3.2 O Usuário concorda em não transmitir, exibir ou disponibilizar conteúdo ilegal, ofensivo 

à honra alheia, que invada a privacidade alheia, que seja obsceno, racista, homofóbico ou de 

qualquer natureza discriminatória, bem como é igualmente vedado assumir a "personalidade" de 

outra pessoa, física ou jurídica ou ainda falsamente apresentar-se como membro de entidade ou 

organização de qualquer natureza da qual não faça parte. 

 3.3 O Usuário concorda em respeitar as pessoas e instituições, não agindo, portanto, de 

forma a praticar os crimes de calúnia, injúria ou difamação descritos nos artigos 138, 139 e 140 do 

Código Penal Brasileiro. Portanto, caso a/o usuária/o desrespeite tais normas, estará sujeito à 

exclusão do perfil, como às penalidades previstas na lei pela parte prejudicada. 

 3.4 A Prefeitura de Palmas - PR não se responsabilizará civil ou penalmente em virtude de 

eventuais danos morais ou materiais causados pelo conteúdo inserido e publicado no sistema, sejam 

tais danos causados a outras/os usuárias/os cadastradas/os ou a terceiros que porventura não 

estejam cadastrados como usuária/os na Prefeitura de Palmas - PR. 

 3.5 Quando do recebimento de denúncia sobre violação às condições estabelecidas neste 

Termo, especialmente quanto à prática de ilícitos, a Prefeitura de Palmas - PR inabilitará o usuário, no 

prazo de 24 (vinte e quatro horas), bem como tornará indisponível o conteúdo por ele transmitido, 

sem que a este seja devido, por esse motivo, o direito a qualquer sorte de indenização ou 

ressarcimento. 

4. Dos Direitos Autorais 

 4.1 A/O Usuária/o não poderá infringir direitos de terceiros, sobretudo os direitos autorais 

tais como reproduzir, modificar ou divulgar obra alheia sem autorização prévia do titular. 

 4.2 A/O Usuária/o, ao aceitar o presente Termo de Uso, autoriza o acesso público aos 

materiais inseridos no sistema, por meio de uma licença de uso que deve ser explicitada por ela/e no 

conteúdo publicado. 



108 
 

 4.3 O usuário se responsabiliza pelas informações que inserir no sistema de protocolo 

online e deverá observar a legislação em vigor, tanto sob o aspecto formal (como a questão dos 

direitos autorais) quanto para o conteúdo. O usuário envolvido em denúncias de irregularidades ou 

infrações a direitos de terceiros desde já, exime a Prefeitura de Palmas - PR de eventuais litígios 

decorrentes dos danos que causar. Caso a Prefeitura de Palmas - PR seja imputada responsabilidade 

por qualquer dano, moral ou material, em virtude de inserção irregular e consequente danos a 

terceiros, a Prefeitura de Palmas - PR moverá a competente ação judicial contra a/o usuária/o infrator, 

declarando este, desde já, que arcará com todas os ônus processuais decorrentes. 

 4,4 O Usuário, ao realizar o upload de arquivos, textos e outras formas de expressão 

pessoal, sempre voluntariamente no sistema, declara e entende que é o único responsável por todo o 

material que enviar, incluindo - mas não se limitando a - informações que contenham direitos a elas 

vinculados, licenças, consentimentos e permissões que autorizem a Prefeitura fazer a utilização de 

marcas, patentes, segredos industriais, copyright ou outros direitos relacionados à propriedade e à 

imagem para os propósitos deste Termo e Política de Privacidade e website. 

 4,5 Todo o conteúdo do website inserido pela Prefeitura de Palmas - PR na elaboração do 

layout, encontra-se protegido pela Lei de Direitos Autorais, sendo vedado ao Usuário distribuir, 

modificar, transmitir, reutilizar, reenviar ou usar o conteúdo do site com finalidades particulares, 

públicas ou comerciais, o que inclui texto, imagens, áudio ou vídeo, sem a permissão escrita da 

Prefeitura. 

5 - Da Modificação deste Termo de Uso 

 5.1 A Prefeitura de Palmas - PR reserva-se o direito de modificar cláusulas e condições 

contidas neste Termo de Uso, a qualquer tempo sem prévio aviso, por meio da atualização do mesmo 

neste sistema. 

 5.2 Estas modificações entrarão em vigor a partir de sua publicação neste sítio.  

6. Disposições gerais: 

 Ao utilizar nosso website, você manifesta sua concordância com esta Política de 

Privacidade. A continuação do uso dos nossos serviços e do website após as alterações da Política 

de Privacidade significa que você aceita e concorda com as mudanças realizadas. As informações 

coletadas ou fornecidas depois da atualização da Política de Privacidade será regida por esta última. 
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APÊNDICE C: ESPECIFICAÇÕES DOS CASOS DE USO 

 

 
REALIZAR LOGIN 

Identificação: [UC01] Realizar Login 

Objetivo: Permite a autenticação de uma pessoa no site por meio de um login e uma 
senha. O acesso a informações varia para cada ator do sistema. 

Atores: Cidadão, Funcionário, Gestor e Administrador. 

Pré-condições: Possuir um cadastro no sistema. 

Fluxo principal: 1. O usuário entra no site. 
2. O usuário digita o login e senha. 
3. O usuário clica em entrar. 
4. O login e senha estão corretos e o usuário é autenticado e logado. 

Fluxos 
alternativos: 

Se no passo 2 o usuário digitar dados inconsistentes: 
1. Uma mensagem de erro é apresentada na tela: 
“O login ou senha está incorreto.” 
2. O usuário digita o login e senha corretos. 
3. Volta para o Passo 4 do Fluxo Principal 

Pós-condições: -Usuário logado é Funcionário: tela com as funcionalidades de funcionário é 
exibida. 
-Usuário logado é Cidadão: tela com as funcionalidades de cidadão é exibida. 
-Usuário logado é Administrador: tela com as funcionalidades de Administrador 
é exibida. 
-Usuário logado é Gestor: tela com as funcionalidades de gestor é exibida. 

FONTE: O autor (2018) 
 
 
INICIAR UM PROTOCOLO 

Identificação: [UC02] Iniciar um protocolo 

Objetivo: Permite a abertura do processo de solicitação do protocolo. 

Atores: Cidadão 

Pré-condições: O usuário deve estar logado no sistema. 

Fluxo principal: 1. O usuário acessa o formulário de cadastro e digita todos os dados do novo 
protocolo e clica em cadastrar. 
2. Os dados são validados e cadastrados na base de dados. 
3. Uma mensagem é exibida ao usuário: “Registro salvo com sucesso!” 

Fluxos 
alternativos: 

Se no passo 2, os dados para validação estiverem incorretos: 
1. Se algum campo obrigatório estiver vazio, uma mensagem de erro deve ser 
exibida: “O campo X é obrigatório”. Onde “X” é o nome do campo que encontra-
se em branco. 
2. O usuário preenche os campos obrigatórios vazios e clica em cadastrar. 
3. Volta para o Passo 2 do Fluxo Principal. 
 
Se no passo 2, os dados para validação estiverem incorretos: 
1. Se o anexo for maior que 2mb: “Cada arquivo em *pdf anexado deve ter no 
máximo 2mb.” 
2. Volta para o Passo 2 do Fluxo Principal. 

Pós-condições: O protocolo é cadastrado corretamente na base de dados. 

FONTE: O autor (2018) 
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FINALIZAR PROTOCOLO 

Identificação: [UC03] Finalizar Protocolo 

Objetivo: Permite o encerramento do protocolo. 

Atores: Cidadão, Funcionário. 

Pré-condições: O usuário deve estar logado no sistema. 

Fluxo principal: 1. O usuário acessa o formulário e digita todos os dados do protocolo e clica em 
finalizar. 
2. Os dados são validados e cadastrados na base de dados. 
3. Uma mensagem é exibida ao usuário: “Protocolo encerrado com sucesso!” 
4. Um e-mail é enviado para o cidadão informando a situação do protocolo e 
solicitando uma avaliação referente ao atendimento. 

Fluxos 
alternativos: 

Se no passo 2, os dados para validação estiverem incorretos: 
1. Se algum campo obrigatório estiver vazio, uma mensagem de erro deve ser 
exibida: “O campo X é obrigatório”. Onde “X” é o nome do campo que encontra-
se em branco. 
2. O usuário preenche os campos obrigatórios vazios e clica em cadastrar. 
3. Volta para o Passo 2 do Fluxo Principal. 
Se no passo 2, os dados para validação estiverem incorretos: 
1. Se o anexo for maior que 2mb: “Cada arquivo em *pdf anexado deve ter no 
máximo 2mb.” 
2. Volta para o Passo 2 do Fluxo Principal. 

Pós-condições: O protocolo é cadastrado corretamente na base de dados. 

FONTE: O autor (2018) 
 
RESPONDER PROTOCOLO 

Identificação: [UC04] Responder Protocolo 

Objetivo: Permite a resposta do protocolo. 

Atores: Cidadão, Funcionário 

Pré-condições: O usuário deve estar logado no sistema. 
O botão responder encontra-se habilitado no protocolo selecionado. 

Fluxo principal: 1. O usuário acessa o formulário, digita todos os dados e clica em responder. 
2. Os dados são validados e cadastrados na base de dados. 
3. Uma mensagem é exibida ao usuário: “Protocolo respondido com sucesso!” 
4. Um e-mail é enviado para o cidadão informando a situação do protocolo. 

Fluxos 
alternativos: 

Se no passo 2, os dados para validação estiverem incorretos: 
1. Se algum campo obrigatório estiver vazio, uma mensagem de erro deve ser 
exibida: “O campo X é obrigatório”. Onde “X” é o nome do campo que encontra-
se em branco. 
2. O usuário preenche os campos obrigatórios vazios e clica em cadastrar. 
3. Volta para o Passo 2 do Fluxo Principal. 
 
Se no passo 2, os dados para validação estiverem incorretos: 
1. Se o anexo for maior que 2mb: “Cada arquivo em *pdf deve ter no máximo 
2mb.” 
2. Volta para o Passo 2 do Fluxo Principal. 

Pós-condições: O protocolo é respondido corretamente na base de dados. 

FONTE: O autor (2018) 
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ENCAMINHAR PROTOCOLO 

Identificação: [UC05] Encaminhar Protocolo 

Objetivo: Permite encaminhar o protocolo. 

Atores: Funcionário 

Pré-condições: O usuário deve estar logado no sistema. 
O botão encaminhar deve estar habilitado no protocolo selecionado. 

Fluxo principal: 1. O usuário acessa o formulário e digita todos os dados do protocolo e clica em 
encaminhar. 
2. Os dados são validados e cadastrados na base de dados. 
3. Uma mensagem de sucesso é exibida ao usuário: “Protocolo foi 
encaminhado com sucesso!” 
4. Um e-mail é enviado para o cidadão informando a situação do protocolo. 

Fluxos 
alternativos: 

Se no passo 2, os dados para validação estiverem incorretos: 
1. Se algum campo obrigatório estiver vazio, uma mensagem de erro deve ser 
exibida: “O campo X é obrigatório”. Onde “X” é o nome do campo que encontra-
se em branco. 
2. O usuário preenche os campos obrigatórios vazios e clica em cadastrar. 
3. Volta para o Passo 2 do Fluxo Principal. 
 
Se no passo 2, os dados para validação estiverem incorretos: 
1. Se o anexo for maior que 2mb: “Cada arquivo em *pdf anexado deve ter no 
máximo 2mb.” 
2. Volta para o Passo 2 do Fluxo Principal. 

Pós-condições: O protocolo é encaminhado corretamente na base de dados. 

FONTE: O autor (2018) 
 
 
 
ALTERAR INFORMAÇÕES 

Identificação: [UC06] Alterar Informações 

Objetivo: Permite a alteração de informações do cidadão, como dados pessoais. 

Atores: Administrador, Funcionário 

Pré-condições: O usuário deve estar logado no sistema. 

Fluxo principal: 1. O usuário acessa o formulário e altera os dados que deseja alterar. 
2. Os dados são validados e cadastrados na base de dados. 
3. Uma mensagem é exibida ao usuário: “Protocolo foi encaminhado com 
sucesso!” 
4. Um e-mail é enviado para o cidadão informando a situação do protocolo. 

Fluxos 
alternativos: 

Se no passo 2, os dados para validação estiverem incorretos: 
1. Se algum campo obrigatório estiver vazio, uma mensagem de erro deve ser 
exibida: “O campo X é obrigatório”. Onde “X” é o nome do campo que encontra-
se em branco. 
2. O usuário preenche os campos obrigatórios vazios e clica em cadastrar. 
3. Volta para o Passo 2 do Fluxo Principal. 
 
Se no passo 2, os dados para validação estiverem incorretos: 
1. Se o CPF ou CNPJ forem inválidos: “CNPJ ou CPF inválido”. 
2. Volta para o Passo 2 do Fluxo Principal. 

Pós-condições: Os dados são alterados corretamente na base de dados. 

FONTE: O autor (2018) 
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GERENCIAMENTO 

Identificação: [UC07] Gerenciar Funcionário  
[UC08] Gerenciar Gestor 
[UC09] Gerenciar Solicitações 
[UC13] Gerenciar Departamentos 
[UC14] Gerenciar Permissões 
[UC16] Cadastrar Cidadão 

Objetivo: Permite cadastro e alteração de informações. 

Atores: Administrador 

Pré-condições: O usuário deve estar logado no sistema. 

Fluxo principal: 1. O usuário acessa o formulário e altera os dados desejados. 
2. Os dados são validados e cadastrados na base de dados. 
3. Uma mensagem é exibida ao usuário: “Cadastro foi efetuado com sucesso!” 
4. Um e-mail é enviado para o cidadão informando a situação do protocolo. 

Fluxos 
alternativos: 

Se no passo 2, os dados para validação estiverem incorretos: 
1. Se algum campo obrigatório estiver vazio, uma mensagem de erro deve ser 
exibida: “O campo X é obrigatório”. Onde “X” é o nome do campo que encontra-
se em branco. 
2. O usuário preenche os campos obrigatórios vazios e clica em cadastrar. 
3. Volta para o Passo 2 do Fluxo Principal. 
Se no passo 2, os dados para validação estiverem incorretos: 
1. Se o CPF for inválido: “CPF inválido”. 
2. Volta para o Passo 2 do Fluxo Principal. 

Pós-condições: Os dados são inseridos ou alterados corretamente na base de dados. 

FONTE: O autor (2018) 
 
 
EMITIR RELATÓRIOS 

Identificação: [UC10] Emitir Relatórios 

Objetivo: Permite o acesso aos relatórios referente aos protocolos. 

Atores: Administrador, Funcionário, Cidadão. 

Pré-condições: O usuário deve estar logado no sistema. 

Fluxo principal: 1. O usuário pesquisa as informações sobre o protocolo. 
2. Os dados são validados e exibidos em tela ou arquivo. 

Fluxos 
alternativos: 

Se no passo 2, os dados para validação estiverem incorretos: 
1. Se algum campo obrigatório estiver vazio, uma mensagem de erro deve ser 
exibida: “O campo X é obrigatório”. Onde “X” é o nome do campo que encontra-
se em branco. 
2. O usuário preenche os campos obrigatórios vazios e clica em pesquisar. 
3. Volta para o Passo 2 do Fluxo Principal. 

Pós-condições: Os dados são exibidos conforme cadastro em base de dados. 

FONTE: O autor (2018) 
 
 

AVALIAR PROTOCOLO 

Identificação: [UC11] Avaliar Protocolo 

Objetivo: Permite ao cidadão avaliar o atendimento do protocolo. 

Atores: Cidadão. 

Pré-condições: O usuário deve estar logado no sistema. 

Fluxo principal: 1. O usuário avalia o atendimento do protocolo. 
2. Os dados são validados e cadastrados na base de dados. 
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3. Uma mensagem de agradecimento é exibida ao usuário. 

Fluxos 
alternativos: 

Se no passo 2, os dados para validação estiverem incorretos: 
1. Se algum campo obrigatório estiver vazio, uma mensagem de erro deve ser 
exibida: “O campo X é obrigatório”. Onde “X” é o nome do campo que encontra-
se em branco. 
2. O usuário preenche os campos obrigatórios vazios e clica em pesquisar. 
3. Volta para o Passo 2 do Fluxo Principal. 

Pós-condições: A avaliação é cadastrada em base de dados. 

FONTE: O autor (2018) 
 
 

CONSULTAR BI 

Identificação: [UC12] Consultar BI 

Objetivo: Permite acesso à consulta do BI. 

Atores: Gestor, Administrador. 

Pré-condições: O usuário deve estar logado no sistema. 

Fluxo principal: 1. O usuário dispõe de informações gerenciais sobre os protocolos. 
2. Os dados são exibidos em telas e gráficos. 
3. Consultas podem ser personalizadas conforme necessidades do gestor. 

Fluxos 
alternativos: 

Se no passo 2, os dados para validação estiverem incorretos: 
1. Se algum campo obrigatório estiver vazio, uma mensagem de erro deve ser 
exibida: “O campo X é obrigatório”.  
2. O usuário preenche os campos obrigatórios vazios e clica em pesquisar. 
3. Volta para o Passo 2 do Fluxo Principal. 

Pós-condições: A Consulta é feita na base de dados do Data Warehouse. 

FONTE: O autor (2018) 
 
 
CONSULTAR PROTOCOLO 

Identificação: [UC15] Consultar Protocolo 

Objetivo: Permite acesso à consulta do Protocolo. 

Atores: Administrador, Funcionário e Cidadão. 

Pré-condições: O usuário deve estar logado no sistema. 

Fluxo principal: 1. O usuário pesquisa as informações sobre o protocolo. 
2. Os dados são validados e exibidos em tela ou arquivo. 

Fluxos 
alternativos: 

Se no passo 2, os dados para validação estiverem incorretos: 
 
1. Se algum campo obrigatório estiver vazio, uma mensagem de erro deve ser 
exibida: “O campo X é obrigatório”. 
2. O usuário preenche os campos obrigatórios vazios e clica em pesquisar. 
3. Volta para o Passo 2 do Fluxo Principal. 

Pós-condições: A Consulta é feita na base de dados. 

FONTE: O autor (2018) 

 



114 
 

ANEXO 1: TESTE DE USABILIDADE - DESKTOP 

 
FONTE: https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ 
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ANEXO 2: TESTE DE USABILIDADE – MOBILE 

FONTE: https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ 
 
 
 
 
 
 
 



116 
 

ANEXO 3: ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

LEI Nº 2545/2017

“Súmula: Cria cargos em comissão de acordo com a nova Estrutura Administrativa do 

Poder Executivo do Município de Palmas, Estado do Paraná, e dá outras providências.”

A  Câmara  Municipal  de  Palmas,  Estado  do  Paraná,  aprovou  e  eu,  Prefeito  Municipal, 

sanciono a seguinte

LEI COMPLEMENTAR

Art. 1º – Ficam criados os cargos em comissão dispostos nesta Lei, de livre nomeação 

e  exoneração  pelo  Prefeito  e  destinados  apenas  às  atribuições  de  direção,  chefia  e 

assessoramento,  com  lotação  nos  respectivos  órgãos  de  assessoramento  superior  e 

unidades administrativas de atividade-meio e atividade-fim que compõem a nova estrutura 

administrativa do Poder Executivo do Município de Palmas.

§ 1º – Ficam criados, para lotação junto ao Gabinete do Prefeito, os cargos em comissão 

adiante relacionados, diretamente vinculados e subordinados ao Prefeito, com vagas e 

vencimentos discriminados:

GABINETE DO PREFEITO

Cargo Vagas Simbologia de vencimento

Chefe de Gabinete 1 CC 1 a CC 3 / FG 1 a FG 3

Assessor do Prefeito e Gabinete 1 CC 1 a CC 3 / FG 1 A FG 3

Assessor de Planejamento 1 CC 1 a CC 3 / FG 1 A FG 3

Assessor de Comunicação 1 CC 1 a CC 3 / FG 1 A FG 3

PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Cargo Vagas Simbologia de vencimento

Procurador-Geral do Município 1 CC 1 a CC 3 / FG 1 a FG 3

Assessor da Procuradoria-Geral do Município 1 CC 1 a CC 3 / FG 1 a FG 3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Cargo Vagas Simbologia de vencimento

Secretário Municipal de Administração 1 CC 1 a CC 3 / FG 1 a FG 3

Diretor do Departamento de Administração 1 CC 2 a CC 6 / FG 2 a FG 6

Chefe da Divisão de Material 1 CC 4 a CC 9 / FG 4 a FG 9

Chefe da Divisão de Patrimônio 1 CC 4 a CC 9 / FG 4 a FG 9

Chefe da Divisão de Proteção do Patrimônio Público 1 CC 4 a CC 9 / FG 4 a FG 9

Chefe da Divisão de Manutenção e Marcenaria 1 CC 4 a CC 9 / FG 4 a FG 9

Chefe da Divisão de Documentação Interna e Arquivo 1 CC 4 a CC 9 / FG 4 a FG 9

Chefe da Divisão de Tecnologia da Informação 1 CC 4 a CC 9 / FG 4 a FG 9

Chefe da Divisão de Recursos Humanos 1 CC 4 a CC 9 / FG 4 a FG 9

Chefe da Divisão de Segurança do Trabalho, 

Treinamento e Capacitação
1 CC 4 a CC 9 / FG 4 a FG 9

Chefe da Divisão de Estágio, Seleção, Processos 

Simplificados e Concursos
1 CC 4 a CC 9 / FG 4 a FG 9

Diretor do Departamento de Atendimento ao Cidadão 1 CC 2 a CC 6 / FG 2 a FG 6

Diretor do Departamento de Administração Fundiária 1 CC 2 a CC 6 / FG 2 a FG 6

SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS

Cargo Vagas Simbologia de vencimento

Secretário Municipal de Licitações e Compras 1 CC 1 a CC 3 / FG 1 a FG 3

Diretor do Departamento de Compras 1 CC 2 a CC 6 / FG 2 a FG 6

Diretor do Departamento de Licitações 1 CC 2 a CC 6 / FG 2 a FG 6

Diretor do Departamento de Orçamentos e Contratos 1 CC 2 a CC 6 / FG 2 a FG 6

Chefe da Divisão de Orçamentos e Contratos 1 CC 4 a CC 9 / FG 4 a FG 9

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Cargo Vagas Simbologia de vencimento

Secretário Municipal de Finanças 1 CC 1 a CC 3 / FG 1 a FG 3

Diretor do Departamento de Tesouraria 1 CC 2 a CC 6 / FG 2 a FG 6

Diretor do Departamento de Tributação e Fiscalização 1 CC 2 a CC 6 / FG 2 a FG 6

Chefe da Divisão de Fiscalização 1 CC 4 a CC 9 / FG 4 a FG 9

Diretor do Departamento de Contabilidade 1 CC 2 a CC 6 / FG 2 a FG 6

Chefe da Divisão de Orçamento 1 CC 4 a CC 9 / FG 4 a FG 9

Chefe da Divisão de Convênios e Prestações de Contas 1 CC 4 a CC 9 / FG 4 a FG 9

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Cargo Vagas Simbologia de vencimento

Secretário Municipal de Controle Interno 1 CC 1 a CC 3 / FG 1 a FG 3

Diretor do Departamento de Controle Interno 1 CC 2 a CC 6 / FG 2 a FG 6

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

Cargo Vagas Simbologia de vencimento

Secretário Municipal de Educação, Esporte e Cultura 1 CC 1 a CC 3 / FG 1 a FG 3

Assessor da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura 1 CC 1 a CC 3 / FG 1 a FG 3

Assessor Jurídico da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura 1 CC 1 a CC 3 / FG 1 a FG 3

Diretor do Departamento de Administração Escolar 1 CC 2 a CC 6 / FG 2 a FG 6

Chefe da Divisão de Recursos Humanos 1 CC 4 a CC 9 / FG 4 a FG 9

Chefe da Divisão de Frotas e Transporte Escolar 1 CC 4 a CC 9 / FG 4 a FG 9

Chefe da Divisão de Compras e Alimentação Escolar 1 CC 4 a CC 9 / FG 4 a FG 9

Diretor do Departamento de Legislação Escolar 1 CC 2 a CC 6 / FG 2 a FG 6

Chefe da Divisão de Censo, Frequência e Assistência ao Educando 1 CC 4 a CC 9 / FG 4 a FG 9

Diretor do Departamento de Ensino 1 CC 2 a CC 6 / FG 2 a FG 6

Chefe da Divisão de Educação Especial 1 CC 4 a CC 9 / FG 4 a FG 9
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Chefe da Divisão de Educação Infantil 1 CC 4 a CC 9 / FG 4 a FG 9

Chefe da Divisão de Educação do Campo, de Jovens e Adultos 1 CC 4 a CC 9 / FG 4 a FG 9

Chefe da Divisão de Diversidades, de Formação Continuada e Eventos 1 CC 4 a CC 9 / FG 4 a FG 9

Diretor do Departamento de Esporte 1 CC 2 a CC 6 / FG 2 a FG 6

Chefe da Divisão de Eventos Esportivos, Recreação e Lazer 1 CC 4 a CC 9 / FG 4 a FG 9

Chefe da Divisão de Iniciação Esportiva 1 CC 4 a CC 9 / FG 4 a FG 9

Chefe da Divisão de Esportes de Rendimento 1 CC 4 a CC 9 / FG 4 a FG 9

Diretor do Departamento de Cultura 1 CC 2 a CC 6 / FG 2 a FG 6

Chefe da Divisão de Eventos Culturais 1 CC 4 a CC 9 / FG 4 a FG 9

Chefe da Divisão de Museu e Biblioteca 1 CC 4 a CC 9 / FG 4 a FG 9

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Cargo Vagas Simbologia de vencimento

Secretário Municipal de Saúde 1 CC 1 a CC 3 / FG 1 a FG 3

Diretor do Departamento de Administração 1 CC 2 a CC 6 / FG 2 a FG 6

Chefe da Divisão de Compras 1 CC 4 a CC 9 / FG 4 a FG 9

Chefe da Divisão de Controle e Avaliação 1 CC 4 a CC 9 / FG 4 a FG 9

Chefe da Divisão de Ouvidoria 1 CC 4 a CC 9 / FG 4 a FG 9

Diretor do Departamento de Saúde 1 CC 2 a CC 6 / FG 2 a FG 6

Chefe da Divisão de Atenção Primária à Saúde 1 CC 4 a CC 9 / FG 4 a FG 9

Chefe da Divisão de Média e Alta Complexidade 1 CC 4 a CC 9 / FG 4 a FG 9

Chefe da Divisão de Zoonoses 1 CC 4 a CC 9 / FG 4 a FG 9

Chefe da Divisão de Vigilância em Saúde 1 CC 4 a CC 9 / FG 4 a FG 9

Chefe da Divisão de Epidemiologia 1 CC 4 a CC 9 / FG 4 a FG 9

Chefe da Divisão de Saúde Mental 1 CC 4 a CC 9 / FG 4 a FG 9

Coordenador do CAPS 1 CC 4 a CC 9 / FG 4 a FG 9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cargo Vagas Simbologia de vencimento

Secretário Municipal de Assistência Social 1 CC 1 a CC 3 / FG 1 a FG 3

Assessor da Secretaria Municipal de Assistência Social 1 CC 1 a CC 3 / FG 1 a FG 3

Diretor do Departamento de Programas Federais e Estaduais 1 CC 2 a CC 6 / FG 2 a FG 6

Chefe da Divisão de Proteção Social 1 CC 4 a CC 9 / FG 4 a FG 9

Chefe da Divisão de Gestão e Vigilância Socioassistencial 1 CC 4 a CC 9 / FG 4 a FG 9

Coordenador de Programas de Acolhimento 1 CC 4 a CC 9 / FG 4 a FG 9

Coordenador da Casa de Nutrição 1 CC 4 a CC 9 / FG 4 a FG 9

Coordenador do Centro da Juventude 1 CC 4 a CC 9 / FG 4 a FG 9

Coordenador do Centro do Idoso 1 CC 4 a CC 9 / FG 4 a FG 9

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE

Cargo Vagas Simbologia de vencimento

Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente 1 CC 1 a CC 3 / FG 1 a FG 3

Diretor do Departamento de Agricultura e Pecuária 1 CC 2 a CC 6 / FG 2 a FG 6

Chefe da Divisão de Piscicultura 1 CC 4 a CC 9 / FG 4 a FG 9

Diretor do Departamento de Meio Ambiente 1 CC 2 a CC 6 / FG 2 a FG 6

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Cargo Vagas Simbologia de vencimento

Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Ciência, Tecnologia e 

Inovação
1 CC 1 a CC 3 / FG 1 a FG 3

Diretor do Departamento de Apoio Empresarial, Fomento e Trabalho 1 CC 2 a CC 6 / FG 2 a FG 6

Diretor do Departamento de Turismo 1 CC 2 a CC 6 / FG 2 a FG 6

Chefe da Divisão de Marketing e Eventos 1 CC 4 a CC 9 / FG 4 a FG 9

Coordenador do PROCON 1 CC 4 a CC 9 / FG 4 a FG 9

Chefe da Divisão de Atendimento ao Consumidor 1 CC 4 a CC 9 / FG 4 a FG 9

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E TRÂNSITO

Cargo Vagas Simbologia de vencimento

Secretário Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Trânsito 1 CC 1 a CC 3 / FG 1 a FG 3

Assessor de Infraestrutura 1 CC 1 a CC 3 / FG 1 a FG 3

Assessor de Urbanismo e Trânsito 1 CC 1 a CC 3 / FG 1 a FG 3

Diretor do Departamento de Infraestrutura 1 CC 2 a CC 6 / FG 2 a FG 6

Chefe da Divisão de Frotas 1 CC 4 a CC 9 / FG 4 a FG 9

Chefe da Divisão de Britagem, Tubos e Asfalto 1 CC 4 a CC 9 / FG 4 a FG 9

Chefe da Divisão de Serviços Rurais 1 CC 4 a CC 9 / FG 4 a FG 9

Chefe da Divisão de Obras e Manutenção 1 CC 4 a CC 9 / FG 4 a FG 9

Chefe da Divisão de Limpeza Pública 1 CC 4 a CC 9 / FG 4 a FG 9

Diretor do Departamento de Urbanismo 1 CC 2 a CC 6 / FG 2 a FG 6

Chefe da Divisão de Projetos e Acompanhamento de Obras e Contratos 1 CC 4 a CC 9 / FG 4 a FG 9

Chefe da Divisão de Acompanhamento de Programas e Convênios 1 CC 4 a CC 9 / FG 4 a FG 9

Chefe da Divisão de Fiscalização de Obras e Postura 1 CC 4 a CC 9 / FG 4 a FG 9

Diretor do Departamento de Trânsito (DEPALTRAN) 1 CC 2 a CC 6 / FG 2 a FG 6

Chefe da Divisão de Educação de Trânsito 1 CC 4 a CC 9 / FG 4 a FG 9

Chefe da Divisão de Vistoria de Veículos 1 CC 4 a CC 9 / FG 4 a FG 9

Chefe da Divisão de Sinalização de Trânsito 1 CC 4 a CC 9 / FG 4 a FG 9

§ 2º – As atribuições dos cargos criados nesta Lei correspondem àquelas constantes nos 

artigos 16, 17 e 18 da Lei que dispõe sobre a Estrutura Administrativa do Poder Executivo 

do Município de Palmas, bem como às competências dos respectivos órgãos e unidades 

administrativas constantes dos Anexos I, II e III da referida Lei.

Art.  2º  –  Os  ocupantes  de  cargos  em  comissão  se  submetem  a  regime  de  integral 

dedicação  ao  serviço,  podendo  ser  convocados  sempre  que  houver  necessidade  e 

interesse da Administração Pública Municipal, excluído qualquer adicional pela prestação 

do serviço extraordinário, devendo cumprir a jornada de trabalho mínima de 40 (quarenta) 
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horas semanais, com controle de jornada mediante marcação do ponto biométrico.

Art.  3º  –  Fica  fixado  o  total  de  103  (cento  e  três)  cargos  em  comissão  na  estrutura 

administrativa do Poder Executivo do Município de Palmas, distribuídos conforme quadro 

abaixo:

Cargo Vagas Simbologia

Chefe de Gabinete 1 CC 1 a CC 3 / FG 1 a FG 3

Secretários 11 CC 1 a CC 3 / FG 1 a FG 3

Assessores 9 CC 1 a CC 3 / FG 1 a FG 3

Diretores de Departamento 25 CC 2 a CC 6 / FG 2 a FG 6

Chefes de Divisão 51 CC 4 a CC 9 / FG 4 a FG 9

Coordenadores 6 CC 4 a CC 9 / FG 4 a FG 9

Art. 4º – Os servidores efetivos que venham desempenhar funções de direção, chefia e 

assessoramento fazem jus ao percebimento da correspondente gratificação de função, 

denominada Função Gratificada (FG).

Parágrafo Único – Do total das vagas criadas nesta Lei, 20% (vinte por cento) deverão ser 

obrigatoriamente ocupadas por servidores efetivos do Município.

Art. 5º – Esta Lei complementar entra em vigor em 1º de janeiro de 2018, revogadas as 

disposições em contrário, em especial a Lei nº 2.208, de 26 de dezembro de 2013.

Palmas, 20 de dezembro de 2017.

Dr. Kosmos Panayotis Nicolaou - Prefeito Municipal
Cod256132
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ANEXO 4: DICIONÁRIO DE DADOS 

 
Coluna = Nome do Campo, e caso seja primário (Identificador único) é informado. 
Tipo = tipo do campo ou variável, exemplo: int (inteiro com tamanho de 11 caracteres), date (data), 
datetime (data e hora), text (texto), varchar (texto com limitação de caracteres) 
Nulo = Se o campo é nulo ou não 
Predefinido = Se o campo já possui valores pré-definidos 
Ligações para = Demonstra com qual tabela o item tem ligação (chave estrangeira) 
Comentários = Informações sobre o campo 
 

Tabela Fato Protocolo 
Coluna Tipo Nulo Predefinido Ligações para Comentários 

idProtocolo(Primária) int(11) Não   
Código de identificação 
do cadastro do Protocolo 

idCidadao int(11) Sim NULL 
cidadao -> 
idCidadao 

Código de identificação 
do cadastro de cidadão 

idSolicitacao int(11) Sim NULL 
solicitacao -> 
idSolicitacao 

Código de identificação 
do cadastro da 
Solicitação 

idFuncionario int(11) Sim NULL 
funcionario -> 
idFuncionario 

Código de identificação 
do cadastro do 
Funcionário 

idTempo int(11) Sim NULL 
tempo -> 
idTempo 

Código de identificação 
do cadastro de Tempo 

idStatus int(11) Sim 
1-aberto; 2-
encaminhado;  
3-finalizado; 

 
Status do Protocolo 
 

numero int(11) Sim NULL  Número do Protocolo 

ano int(11) Sim NULL  Ano do Protocolo 

idDepartamentoOrigem int(11) Sim NULL 
departamento -
>idDepartamento 

Departamento de Origem 
do Protocolo 

idDepartamentoDestino int(11) Sim NULL 
departamento -
>idDepartamento 

Departamento de Destino 
do Protocolo 

avaliacao int(11) Sim 
1-ruim;  
2-bom;  
3-ótimo; 

 Avaliação do Protocolo 

 
Dimensão Cidadão 

Coluna Tipo Nulo Predefinido 
Ligações 
para 

Comentários 

idCidadao(Primária) int(11) Não   
Código de identificação do 
cadastro do cidadão 

dataCadastro datetime Sim NULL  Data de cadastro do cidadão 

endereco text Sim NULL  Endereço do Cidadão 

bairro text Sim NULL  Bairro de residência do cidadão 

cidade text Sim NULL 
cidade-
>idCidade 

Código de identificação do 
cadastro de cidade 

estado text Sim NULL  Estado 

nomeSocio text Sim NULL  Nome do sócio da empresa 

nomeContador text Sim NULL  Nome do contador 

identificacaoReceita text Sim NULL  CPF ou CNPJ 

nome text Sim NULL  Nome Completo cidadão 

sexo text Sim NULL  Sexo 
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email text Sim NULL  E-mail 

nascimento date Sim NULL  Data de Nascimento 

tipoPessoa varchar(1) Sim NULL  J – jurídica e F - Física 

telefone text Sim NULL  Número de telefone 
 
Dimensão Cidade 
Coluna Tipo Nulo Predefinido Ligações para Comentários 

idCidade(Primária) int(11) Não   Código da Cidade 

codigo int(7) Sim NULL  
Código de 
identificação IBGE 

nome varchar(90) Sim NULL  Nome 

idEstado int(11) Sim NULL 
Estado -> 
idEstado 

Código de 
identificação do 
Estado 

 
Dimensão Departamento 
Coluna Tipo Nulo Predefinido Ligações para Comentários 

idDepartamento(Primária) int(11) Não   
Código do 
Departamento 

descricao text Não   
Descrição do 
Departamento 

 
Dimensão estado 
Coluna Tipo Nulo Predefinido Ligações para Comentários 

idEstado(Primária) int(11) Não   Código do estado 

nome varchar(50) Não   Nome 

sigla varchar(2) Não   Sigla do Estado 

codigoUf int(2) Sim NULL  
Código Unidade 
Federativa 

idRegiao int(1) Sim NULL 
Regiao -> 
idRegiao 

Código da Região 

 
Dimensão Funcionario 
Coluna Tipo Nulo Predefinido Ligações para Comentários 

idFuncionario(Primária) int(11) Não   
Código do 
funcionário 

nome text Sim NULL  Nome 

funcao text Sim NULL  Função ou cargo 

idDepartamento int(11) Sim NULL 
departamento -> 
idDepartamento 

Código de cadastro 
do Departamento 

nascimento date Sim NULL  
Data de 
Nascimento 

dataAdmissao date Sim NULL  
Data de Admissão 
do funcionário 

Dimensão Região 
Coluna Tipo Nulo Predefinido Ligações para Comentários 

idRegiao(Primária) int(11) Não   Código da Região 

nome varchar(25) Não   Nome 
 
Dimensão Solicitação 
Coluna Tipo Nulo Predefinido Ligações para Comentários 

idSolicitacao(Primária) int(11) Não   Código da 
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Solicitação 

descricao text Não   Descrição 
 
Dimensão Tempo 
Coluna Tipo Nulo Predefinido Ligações para Comentários 

idTempo(Primária) int(11) Não   Código do Tempo 

inicio datetime Não   
Tempo de Abertura 
do protocolo 

Termino Datetime Não   
Tempo de Término 
protocolo ou última 
data de importação 

 
Tabela histórico de carga do ETL 
Coluna Tipo Nulo Predefinido Ligações para Comentários 

idHistorico(Primária) int(11) Não   Código do Histórico 

inicioImportacao datetime Não   
Data e hora do início 
da importação 

fimImportacao datetime Não   
Data e hora do 
término da 
importação 

erro varchar(50) Sim   
Mensagem de erro, 
se houver, ou vazio. 
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ANEXO 5: XML 

 
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> 
<Rows xmlns="cronometro"> 
<Row> 
 <idProtocolo>16</idProtocolo>  
 <idDepartamentoOrigem>9999</idDepartamentoOrigem>  
 <idDepartamentoDestino>67</idDepartamentoDestino>  
 <inicio>2017/07/10 12:31:26</inicio>  
 <termino>2017/07/12 08:19:21</termino>  
 <status>1</status>  
 <ano>2017</ano> 
</Row> 
</Rows> 
 
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> 
<Rows xmlns="cidadao"> 
<Row> 
 <idCidadao>1</idCidadao>  
 <dataCadastro>2017/07/10 07:47:02</dataCadastro>  
 <endereco>CORONEL XXX XXX, 30</endereco>  
 <bairro>CENTRO</bairro>  
 <cidade>4159</cidade>  
 <estado>16</estado>  
 <nomeSocio></nomeSocio>  
 <nomeContador></nomeContador>  
 <identificacaoReceita>11111111111</identificacaoReceita>  
 <nome>RAUL SANTOS SEIXAS</nome>  
 <sexo>f</sexo>  
 <email>xxxx@hotmail.com</email>  
 <nascimento>1976/06/29 23:00:00</nascimento>  
 <tipoPessoa>f</tipoPessoa>  
 <telefone>(46) 98413-2708</telefone> 
</Row> 
</Rows> 
 
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> 
<Rows xmlns="cidade"> 
<Row> 
 <idCidade>1</idCidade>  
 <codigo>1100015</codigo>  
 <nome>Alta Floresta D Oeste</nome>  
 <idEstado>22</idEstado>  
</Row> 
</Rows> 
 
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> 
<Rows xmlns="departamento"> 
<Row> 
 <idDepartamento>13</idDepartamento>  
 <descricao>DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</descricao> 
</Row> 
</Rows> 
 
 
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> 
<Rows xmlns="estado"> 
<Row> 
 <idEstado>1</idEstado>  
 <nome>ACRE</nome>  
 <sigla>AC</sigla>  
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 <codigoUf>12</codigoUf>  
 <idRegiao>1</idRegiao>  
</Row> 
</Rows> 
 
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> 
<Rows xmlns="funcionario"> 
<Row> 
 <idFuncionario>5</idFuncionario>  
 <nome>xxxxxxxx </nome>  
 <funcao></funcao>  
 <idDepartamento>36</idDepartamento>  
 <nascimento>1969/05/01 23:00:00</nascimento>  
 <dataAdmissao>2005/05/31 23:00:00</dataAdmissao> 
</Row> 
</Rows> 
 
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> 
<Rows xmlns="protocolo"> 
<Row> 
 <idProtocolo>29</idProtocolo>  
 <idCidadao>10</idCidadao>  
 <idSolicitacao>113</idSolicitacao>  
 <idFuncionario>7258</idFuncionario>  
 <idTempo>10816</idTempo>  
 <idStatus>3</idStatus>  
 <numero>3641</numero>  
 <ano>2017</ano>  
 <idDepartamentoOrigem>67</idDepartamentoOrigem>  
 <idDepartamentoDestino>67</idDepartamentoDestino>  
 <avaliacao /> 
</Row> 
</Rows> 
 
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> 
<Rows xmlns="regiao"> 
<Row> 
 <idRegiao>1</idRegiao>  
 <nome>Norte</nome> 
</Row> 
</Rows> 
 
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> 
<Rows xmlns="solicitacao"> 
<Row> 
 <idSolicitacao>71</idSolicitacao>  
 <descricao>INFORMAÇÕES</descricao> 
</Row> 
</Rows> 


