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RESUMO 

A crescente demanda por atendimento a clientes causa atrasos no seu atendimento, 

uma vez que a gestão manual desses serviços se torna difícil e lenta. Existem 

sistemas já implementados para gerenciar essa demanda de forma mais automática. 

O objetivo do presente trabalho é propor um sistema de gerenciamento de filas no 

qual o cliente possa ser informado remotamente sobre o número de outros clientes 

que ainda estão aguardando atendimento em um determinado estabelecimento. O 

sistema permite que o próprio cliente informe ao sistema quando ele entra em uma 

fila, e o estabelecimento remova o cliente quando assim chegar a sua vez de ser 

atendido. O objetivo é permitir que os clientes obtenham e disponibilizem essas 

informações por meio de um dispositivo móvel. 

Palavras-chaves: gerenciamento, estabelecimento e fila. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The growing demand for customer service causes delays in this service, since the 

manual management of these services becomes difficult and slow. There are sys-

tems already available to manage these service systems more automatically. The 

purpose of the present work is to propose a queue management system in which the 

customer can be informed remotely about the number of other clients that are still 

waiting for service in a particular establishment. The system also enables the cus-

tomer to inform the system when he(she) enters or leaves a queue in an establish-

ment, and the establishment may remove the customer when he(she) is serviced. 

The goal is to enable customers to obtain and manage this information through a 

mobile device. 

Key words: management, establishment and queue. 
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1 INTRODUÇÃO 

Geralmente, um cliente, que pretende frequentar um ou mais 
estabelecimentos, deseja saber a quantidade de outros clientes que aguardam 
atendimento naquele estabelecimento. Para isso o cliente deve ir até ao local do 
atendimento, entrar em uma fila e aguardar a sua vez. Isso pode gerar uma 
demora em seu atendimento, já que a demanda para atendimento em muitos 
estabelecimentos várias vezes é muito grande. 

Observando essas dificuldades, o presente trabalho visa desenvolver 
um sistema de gerenciamento de filas para estabelecimentos de modo a tentar 
minimizar estas esperas incômodas. 

1.1 MOTIVAÇÃO 

Todo o processo de atendimento aos clientes nos estabelecimentos é 
realizado através de filas. Filas essas que muitas das vezes são gerenciadas de 
forma manual, ou seja, sem o auxílio de um mecanismo eletrônico. Isso gera uma 
demora no atendimento ao cliente, já que o mesmo deverá ficar aguardando seu 
atendimento no estabelecimento. 

Alguns estabelecimentos utilizam aplicações para facilitar o 
atendimento ao cliente, mas estas aplicações, como veremos no capítulo a 
seguir, são limitadas ao uso de alguns estabelecimentos específicos. 

 

1.2 OBJETIVO 

O sistema proposto neste trabalho visa implementar uma aplicação que 
gerencia as filas à distância, assim possibilitando que o cliente não esteja 
presente no local de atendimento para saber a quantidade de clientes que 
aguardam atendimento e entrar em uma fila. O objetivo é que o cliente possa 
aguardar seu atendimento verificando sua vez através de uma aplicação 
instalada em um dispositivo móvel. Isso possibilita que o cliente entre em 
diversas filas ao mesmo tempo, e escolha o estabelecimento que ele irá se dirigir 
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quando sua vez de atendimento chegar. O estabelecimento será o responsável 
por gerenciar a fila através do sistema. 
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2 LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES 

O presente capítulo visa descrever sistemas similares ao proposto por 
este trabalho, de modo a entender as necessidades para o desenvolvimento do 
mesmo. 

2.1 ESTADO DA ARTE 

Atualmente o gerenciamento de fila dos estabelecimentos é feita, em 
sua maioria, por meio de mecanismos eletrônicos. Mecanismos estes que são 
gerenciados por sistemas como o SGA Livre, Fila, Specto e o Schalter. Esses 
sistemas funcionam da seguinte maneira. O cliente solicita uma senha que é 
gerada pelo sistema e impressa por uma impressora térmica. Existe um painel 
eletrônico que indica a senha que será atendida. O cliente deve estar presente no 
local e quando sua senha aparece no painel, ele se dirige ao local de 
atendimento. 

 

Outros softwares também utilizam o gerenciamento de filas por meio 
virtual, similar ao proposto por esse trabalho, como o sistema de gerenciamento 
de fila da QMATIC. O sistema torna possível que um cliente possa marcar um 
atendimento e esperar o seu atendimento em qualquer lugar, ou seja, quando o 
cliente está prestes a ser atendido o sistema envia um aviso indicando que seu 
atendimento está próximo. Ele ainda avisa o tempo estimado para o atendimento 
do cliente, criando uma boa precisão para o cliente do tempo de atendimento.  

 
O DigitalMed é outro sistema que se assemelha ao sistema proposto 

por esse trabalho, pois o mesmo possui um módulo que alerta ao cliente, por 
meio de um smartphone, qual a próxima etapa do seu atendimento. O 
gerenciamento de fila é administrado pelo estabelecimento e além do mais o 
sistema é exclusivo para atendimentos médicos, ou seja, não possui a ideia de 
gerenciar qualquer tipo de estabelecimento e não é abrangente como o sistema 
que foi desenvolvido neste trabalho.  

 
Através da avaliação de modelos encontrados atualmente, podemos 

selecionar algumas características para o desenvolvimento do sistema 
apresentado neste trabalho, considerando os seguintes fatores:  
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• O retorno do andamento da fila deve ser realizado pelo sistema. 
Após os usuários se incluírem em uma fila, o estabelecimento 
poderá removê-lo quando assim chegar sua vez, ou o próprio 
usuário poderá se remover de uma fila, quando assim desistir 
desta.   

• O sistema deve ser abrangente a todo tipo de estabelecimento e 
não somente a um estabelecimento específico.  

• O sistema deve ser acessado de qualquer lugar, não 
necessitando que o usuário esteja no local de atendimento para 
verificar o estado da fila ou se incluir em uma fila. 

2.2 PESQUISA DE CAMPO 

Após realizar uma breve pesquisa de campo, onde futuros usuários do 
sistema destacaram suas necessidades ao utilizarem o mesmo, podemos 
destacar alguns requisitos gerais do sistema: 

 
• Os clientes podem sempre verificar a quantidade de clientes que 

aguardam atendimento nos estabelecimentos, ou seja, suas 
filas.  

• Os clientes podem se incluir em várias filas simultaneamente, 
mas não mais de uma vez na mesma fila ao mesmo tempo. 

• Os usuários do sistema devem poder entrar nas filas sem estar 
presentes no estabelecimento. 

• O endereço dos estabelecimentos deve estar cadastrado no 
sistema, já que será preciso chegar até o mesmo para que seja 
realizado o atendimento. 

• O estabelecimento deve gerenciar as filas, removendo os 
clientes à medida que sejam atendidos, sendo por critério do 
estabelecimento o tempo de espera para realizar o atendimento 
a cada cliente e remover o mesmo da fila, assim de modo a 
informar a vez de atendimento de cada cliente, formando uma 
fila virtual. 

• O estabelecimento pode inserir clientes avulsos, não 
cadastrados no sistema, na fila. Assim garantindo uma fila 
unificada para o atendimento. 

• Os clientes podem se remover das filas, assim possibilitando 
uma desistência. 

 
Levando em considerações todas as características acima, podemos 

destacar os demais requisitos do sistema. 
 
Os requisitos relacionados ao usuário são: 
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• O sistema deve permitir ao usuário verificar o estado da fila dos 
estabelecimentos. 

• O sistema deve permitir ao usuário se incluir em uma fila de um 
estabelecimento.  

• O sistema deve permitir ao usuário se retirar de uma fila de um 
estabelecimento. 

• O sistema deve permitir ao usuário visualizar o endereço dos 
estabelecimentos. 

• O sistema deve permitir ao usuário se incluir em várias filas, 
mas somente em um estabelecimento por vez. 

• O sistema deve desabilitar a solicitação de entrada a um 
determinado estabelecimento quando este estiver com o seu 
funcionamento fechado, e habilitar a solicitação de entrada 
quando estiver aberto. 

• O sistema deve desabilitar a solicitação de entrada a um 
determinado estabelecimento assim que o usuário estiver 
incluso na fila do estabelecimento, e habilitar a solicitação de 
saída do estabelecimento.  

• O sistema deve desabilitar a solicitação de saída do 
estabelecimento assim que o usuário não estiver incluso em 
alguma fila de algum estabelecimento e habilitar a solicitação de 
entrada ao estabelecimento. 

• O sistema deve informar ao usuário através de uma notificação 
que ele está incluso em uma fila de um estabelecimento até que 
o usuário seja atendido e se retire da fila. 

• O sistema deve informar ao usuário a ordem de atendimento do 
estabelecimento após ele se incluir em uma fila. 

 
Os requisitos relacionados aos estabelecimentos são: 
 

• O sistema deve permitir ao estabelecimento solicitar sua 
inclusão na aplicação. 

• O sistema deve permitir ao estabelecimento verificar o estado da 
fila de seu atendimento. 

• O sistema deve permitir ao estabelecimento adicionar clientes 
não cadastrados na fila de seu atendimento. 

• O sistema deve permitir ao estabelecimento remover clientes da 
fila de seu atendimento. 
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3 TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS UTILIZADAS 

3.1 HTML 

O cliente ou o servidor irá ter sua programação baseada na linguagem 
de marcação HTML. 

 
“HTML (abreviação para a expressão inglesa 
HyperText Markup Language, que significa 
Linguagem de Marcação de Hipertexto) é uma 
linguagem de marcação utilizada na construção de 
páginas na Web. Documentos HTML podem ser 
interpretados por navegadores. A tecnologia é fruto 
da junção entre os padrões HyTime e SGML...” 
(Wikipédia. https://pt.wikipedia.org/wiki/HTML. 
Acessado em 25 de abril de 2017) 
 

A linguagem HTML foi escolhida tanto para o servidor quanto para o 
cliente devido a programação front-end ser baseada em estrutura de páginas 
Web. 

3.2 CSS 

Para manter um padrão de construção e estrutura das páginas e 
devido à utilização do framework front-end Bootstrap, o CSS é utilizado no 
sistema. 

 
“Cascading Style Sheets (CSS) é um simples 
mecanismo para adicionar estilo (cores, fontes, 
espaçamento etc) a um documento web...” 
(Wikipédia. 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets. 
Acessado em 25 de abril de 2017) 
 

Todo o estilo da página, cores, fontes, espaçamentos e posições dos 
elementos, e controlado pelo CSS. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/HTML
https://pt.wikipedia.org/
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3.3 JAVA SCRIPT 

Para tratar da lógica de programação e as regras de negócios do 
sistema utilizou-se Java Script. A biblioteca JQuery foi escolhida para ser 
utilizada no desenvolvimento da aplicação proposta devido a sua fácil 
manipulação da linguagem Java Script. Com isso torna-se possível a utilização 
de outras ferramentas, tais como Ajax e Json. 

 
“JavaScript é uma linguagem de programação 
interpretada[2]. Foi originalmente implementada 
como parte dos navegadores web para que scripts 
pudessem ser executados do lado do cliente e 
interagissem com o usuário sem a necessidade 
deste script passar pelo servidor, controlando o 
navegador, realizando comunicação assíncrona e 
alterando o conteúdo do documento exibido.” 
(Wikipédia. https://pt.wikipedia.org/wiki/JavaScript). 
Acessado em 25 de abril de 2017) 
 

A biblioteca Jquery é uma tecnologia somente para ser utilizada na 
aplicação do cliente e não do servidor. A inclusão do JQuery possibilita a 
utilização do Ajax, que será descrito a seguir.  

3.3.1 AJAX 

A interação do Ajax com as páginas do sistema possibilita as 
solicitações de informações assíncronas ou não. 

 
“Ajax (acrônimo em língua inglesa de Asynchronous 
Javascript and XML[1], em português "Javascript 
Assíncrono e XML") é o uso metodológico de 
tecnologias como Javascript e XML, providas por 
navegadores, para tornar páginas Web mais 
interativas com o usuário, utilizando-se de 
solicitações assíncronas de informações.” 
(Wikipédia. 
https://pt.wikipedia.org/wiki/AJAX_(programação). 
Acessado em 25 de abril de 2017) 
 

O Ajax é utilizado no sistema para envio e recebimento de informações 
se comunicando com os scripts no servidor, muitas das vezes com o JSON, por 
se tratar de uma tecnologia de representação de informações. 

https://pt.wikipedia.org/
https://pt.wikipedia.org/
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3.3.2 JSON 

O JSON foi adotado pelo sistema proposto por ser uma formatação 
leve de troca de dados. 

 
“JSON (JavaScript Object Notation - Notação de 
Objetos JavaScript) é uma formatação leve de troca 
de dados. Para seres humanos, é fácil de ler e 
escrever. Para máquinas, é fácil de interpretar e 
gerar. Está baseado em um subconjunto da 
linguagem de programação JavaScript, Standard 
ECMA-262 3a Edição -Dezembro - 1999. JSON é 
em formato texto e completamente independente de 
linguagem, pois usa convenções que são familiares 
às linguagens C e familiares, incluindo C++, C#, 
Java, JavaScript, Perl, Python e muitas outras. Estas 
propriedades fazem com que JSON seja um formato 
ideal de troca de dados.” 
(JSON. http://www.json.org/json-pt.html. Acessado 
em 25 de abril de 2017) 
 

A API do sistema foi desenvolvida com o Slim Framework, e tecnologia 
PHP, ou seja, precisamos de uma linguagem intermediária que possa ser 
compreendia por HTML/Javascript e PHP. JSON fornece esse tipo de tecnologia 
que precisamos. A API deve gerar, quando solicitada as informações necessárias 
para serem consumidas pela aplicação cliente, essas informações devem estar 
no formato JSON, de forma que o JavaScript possa interpretar essas 
informações e assim mostra-las ao cliente. 

3.4 BOOTSTRAP 

O Bootstrap, um framework front-end, foi escolhido por agregar o 
HTML das páginas do sistema, isso devido à sua interface amigável e também 
por ser um framework responsivo. 

 
“O Bootstrap é uma estrutura de web front-end livre 
e de código aberto para projetar sites e aplicativos 
da web. Ele contém modelos de design baseados 
em HTML e CSS para tipografia, formulários, botões, 
navegação e outros componentes de interface, além 
de extensões de JavaScript opcionais. Ao contrário 
de muitos frameworks web, ele se preocupa apenas 
com o desenvolvimento front-end.” 
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(Wikipédia. 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bootstrap_(front-
end_framework). Acessado em 25 de abril de 2017) 

 

3.5 PHP 

O PHP foi utilizado na implementação do sistema por possuir uma 
vasta série de opções de framework disponíveis e por se tratar de uma tecnologia 
Open Source. 

 
“O PHP (um acrônimo recursivo para PHP: Hypertext 
Preprocessor) é uma linguagem de script open 
source de uso geral, muito utilizada, e especialmente 
adequada para o desenvolvimento web e que pode 
ser embutida dentro do HTML.” 
(PHP. https://secure.php.net/manual/pt_BR/intro-
whatis.php. Acessado em 25 de abril de 2017) 

3.5.1 REST 

A abstração do sistema é feita através de requisições HTTP através de 
uma API, ou seja, não é necessário o cliente entrar diretamente no sistema 
servidor para interagir com as informações do sistema, isso tudo é feito através 
da API que foi desenvolvida para o sistema proposto. 

 
“A REST (Transferência do Estado Representativo) é 
pensada como uma imagem do design da aplicação 
se comportará: uma rede de sítios da Teia (um 
estado virtual), onde o utilizador progride com uma 
aplicação clicando em vínculos (transições do 
estado), tendo como resultado a página seguinte 
(que representa o estado seguinte da aplicação) que 
está sendo transferida ao utilizador e apresentada 
para seu uso.” 
(Wikipédia. https://pt.wikipedia.org/wiki/REST. 
Acessado em 25 de abril de 2017) 

https://pt.wikipedia.org/
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3.5.2 SLIM FRAMEWORK 

Toda a API que está no servidor do sistema foi desenvolvida com o 
Slim Framework, que na verdade se trata de um micro framework para 
implementação de API’s. Com essa tecnologia torna-se possível uma interação 
mais versátil e rápida entre o cliente, dispositivo móvel, e o servidor, já que o Slim 
Framework interage entre essas tecnologias. Toda requisição de dados é feita 
por ele, gerando um arquivo JSON para troca de dados. A inserção de dados 
também e realizada através deste.  

 
“O Slim é um framework micro PHP que ajuda você 
a escrever aplicativos Web simples e poderosos e 
APIs.” 
(Slim Framework. https://www.slimframework.com/. 
Acessado em 25 de abril de 2017) 

3.6 MYSQL 

O SGBD (Sistema de gerenciamento de banco de dados) Mysql foi 
utilizado em nosso sistema, por se tratar de uma tecnologia Open Source e por 
possuir funções importantes que facilitaram o desenvolvimento desse sistema.  

 
“O MySQL é um sistema de gerenciamento de banco 
de dados (SGBD), que utiliza a linguagem SQL 
(Linguagem de Consulta Estruturada, do inglês 
Structured Query Language) como interface. É 
atualmente um dos bancos de dados mais 
populares, com mais de 10 milhões de instalações 
pelo mundo.” 
(Wikipédia. https://pt.wikipedia.org/wiki/MySQL. 
Acessado em 25 de abril de 2017) 

3.7 VISUAL STUDIO COMMUNITY 

Todo o aplicativo móvel foi desenvolvido utilizando o IDE Visual Studio 
Community. Essa IDE possui capacidade de gerar aplicações Apache Cordova, 
plataforma esta onde serão hospedados os instaladores do sistema. A aplicação 
gerada é totalmente integrável com o Bootstrap, o que torna o sistema do 
servidor semelhante ao sistema cliente. 
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“Microsoft Visual Studio é um ambiente de 
desenvolvimento integrado (IDE) da Microsoft para 
desenvolvimento de software especialmente 
dedicado ao .NET Framework e às linguagens Visual 
Basic (VB), C, C++, C# (C Sharp) e J# (J Sharp). 
Também é um produto de desenvolvimento na área 
web, usando a plataforma do ASP.NET, como 
websites, aplicativos web, serviços web e aplicativos 
móveis. As linguagens com maior frequência nessa 
plataforma são: VB.NET (Visual Basic.Net) e o C♯ 
(lê-se C Sharp).” 
(Wikipédia. 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Visual_Studio. 
Acessado em 05 de maio de 2017) 

3.8 PHONEGAP (CORDOVA) 

A plataforma de desenvolvimento PhoneGap é utilizada no sistema, 
pois ela suporta HTML, JavaScript e CSS que são utilizadas pela aplicação 
móvel. 

 
“PhoneGap é uma plataforma para desenvolvimento 
de aplicativos móveis em código aberto. Ela se 
utiliza da tecnologia Apache Cordova para acessar a 
funções dos aparelhos móveis como acelerômetro, 
câmera e geolocalização, e permite por meio de 
alguns que os desenvolvedores criem aplicações 
utilizando HTML5, CSS3 e JavaScript sem a 
necessidade de depender de APIs específicas. Os 
aplicativos criados são compatíveis com iOS, 
Windows Phone e Android.” 
(Wikipédia. https://pt.wikipedia.org/wiki/PhoneGap. 
Acessado em 25 de abril de 2017) 
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4 ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA 

4.1 LEVANTAMENTO DE REQUISITOS 

Nesta seção serão apresentados todos os requisitos do sistema 
indicando os requisitos funcionais e não funcionais. 

4.1.1 REQUISITOS FUNCIONAIS 

“Uma função é descrita como um conjunto de 
entradas, seu comportamento e as saídas. Os 
requisitos funcionais podem ser cálculos, detalhes 
técnicos, manipulação de dados e de 
processamento e outras funcionalidades específicas 
que definem o que um sistema, idealmente, será 
capaz de realizar.” 
(Wikipédia. 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Requisito_funcional. 
Acessado em 28 de abril de 2017) 
 

Tabela 1: Requisitos Funcionais 

RF01 
O sistema deve permitir aos clientes realizar seus cadastros, que são: 
Nome, CPF, E-mail e Senha. 

RF02 
O sistema deve permitir aos clientes recuperar sua senha, para isso 
pedindo seu CPF e endereço de E-mail que foi cadastrado anteriormente. 

RF03 
O sistema deve permitir ao cliente visualizar seus dados, como: Nome, 
CPF e E-mail. 

RF04 O sistema deve permitir ao cliente alterar sua Senha. 

RF05 O sistema deve permitir ao cliente excluir sua Conta. 

RF06 
O sistema deve permitir ao cliente visualizar os dados dos 
estabelecimentos, como: Funcionamento, Nome, Rua, Número, 
Complemento, Bairro, Cidade e Estado. 
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RF07 O sistema deve permitir ao cliente visualizar as filas dos estabelecimentos 

RF08 
O sistema deve permitir ao cliente se incluir em uma fila de um 
determinado estabelecimento. 

RF09 
O sistema deve permitir ao cliente visualizar sua vez de atendimento no 
estabelecimento. 

RF10 
O sistema deve permitir ao cliente se remover de uma fila de um 
determinando estabelecimento. 

RF11 O sistema deve permitir ao cliente sair do sistema. 

RF12 
O sistema deve permitir ao estabelecimento solicitar seu cadastro no 
sistema. 

RF13 
O sistema deve permitir ao estabelecimento realizar login em uma área 
restrita. 

RF14 
O sistema deve permitir ao estabelecimento visualizar seus dados, como: 
Nome, CNPJ, E-mail, Funcionamento, Rua, Número, Complemento, 
Bairro, Cidade e Estado. 

RF15 
O sistema deve permitir ao estabelecimento alterar o estado do seu 
funcionamento, para aberto ou fechado. 

RF16 O sistema deve permitir ao estabelecimento alterar sua Senha. 

RF17 O sistema deve permitir ao estabelecimento excluir sua Conta. 

RF18 
O sistema deve permitir ao estabelecimento visualizar a fila do seu 
atendimento. 

RF19 
O sistema deve permitir ao estabelecimento incluir filas, a fim de adicionar 
cliente não cadastrados no sistema para garantir a unificação das filas 
virtuais e físicas. 

RF20 O sistema deve permitir ao estabelecimento excluir clientes da fila. 

RF21 O sistema deve permitir ao estabelecimento sair do sistema. 

RF22 
O sistema deve permitir ao administrador realizar login em uma área 
restrita. 

RF23 
O sistema deve permitir ao administrador visualizar seus dados no 
sistema, como: Nome e E-mail. 

RF24 
O sistema deve permitir ao administrador cadastrar novos 
administradores com os seguintes dados: Nome, E-mail e Senha. 

RF25 O sistema deve permitir ao administrador alterar sua Senha. 

RF26 O sistema deve permitir ao administrador excluir sua conta. 

RF27 
O sistema deve permitir ao administrador cadastrar novos clientes, com 
os dados: Nome, CPF, E-mail e Senha. 

RF28 
O sistema deve permitir ao administrador visualizar todos os clientes do 
sistema, como os dados: Nome, CPF, E-mail. 

RF29 
O sistema deve permitir ao administrador editar os dados de quaisquer 
clientes, que são: Nome, CPF, E-mail e Senha. 

RF30 O sistema deve permitir ao administrador excluir qualquer cliente. 
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RF31 
O sistema deve permitir ao administrador visualizar todos os 
estabelecimentos, com os dados: Nome, CNPJ, E-mail, Funcionamento, 
Rua, Número, Complemento, Bairro, Cidade e Estado. 

RF32 
O sistema deve permitir ao administrador cadastrar estabelecimentos 
com os seguintes dados: Nome, CNPJ, E-mail, Senha, Funcionamento, 
Rua, Número, Complemento, Bairro, Cidade e Estado. 

RF33 
O sistema deve permitir ao administrador editar qualquer 
estabelecimento, com os dados: Nome, CNPJ, E-mail, Senha, 
Funcionamento, Rua, Número, Complemento, Bairro, Cidade e Estado. 

RF34 
O sistema deve permitir ao administrador excluir qualquer 
estabelecimento. 

RF35 
O sistema deve permitir ao administrador visualizar todas as filas, com os 
dados: Cliente, Estabelecimento e Hora Data. 

RF36 

O sistema deve permitir ao administrador incluir filas fictícias, a fim de 
testes, adicionar clientes não cadastrados no sistema ou a pedido de 
usuários, exigindo o Código ou Nome do Cliente e o Código do 
Estabelecimento. 

RF37 
O sistema deve permitir ao administrador editar qualquer fila, com os 
dados: Código do Cliente e Código do Estabelecimento. 

RF38 O sistema deve permitir ao administrador excluir clientes das filas. 

RF39 O sistema deve permitir ao administrador sair do sistema. 

4.1.2 REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS 

“Requisitos não-funcionais são os requisitos 
relacionados ao uso da aplicação em termos de 
desempenho, usabilidade, confiabilidade, segurança, 
disponibilidade, manutenção e tecnologias 
envolvidas. Não é preciso o cliente dizer sobre eles, 
pois eles são características mínimas de um 
software de qualidade, ficando a cargo do 
desenvolvedor optar por atender esses requisitos ou 
não.” 
Wikipédia. 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Requisito_n%C3%A3o_f
uncional. Acessado em 28 de abril de 2017) 
 

Tabela 2: Tabela de Requisitos Não-funcionais 

RNF1 
Dados incompatíveis com os seus respectivos campos devem ser 
restringidos, como CPF, E-mail. 

RNF2 
Usuários não autorizados, não cadastrados no sistema, não deverão 
entrar no mesmo. 
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RNF3 O sistema expira em 20 minutos de sessão. 

RNF4 
O sistema não determina um tempo exato para a exclusão dos clientes 
das filas por parte do estabelecimento. 

RNF5 
O sistema não deve permitir usuários com o mesmo CPF, CNPJ e E-
mail. 

RNF6 
O sistema não deve permitir que um usuário se inclua na mesma fila até 
que seja atendido. 

RNF7 
Todo cliente não terá acesso aos dados de outros clientes, assim 
mantendo a privacidade no sistema. 

RNF8 
A interface front-end e do sistema deve ser totalmente responsiva, ou 
seja, devem se adaptar a qualquer dispositivo. 

4.2 MODELAGEM DE DADOS 

Nesse tópico iremos abordar a modelagem dos dados do sistema. Aqui 
será mostrado os diagramas de modelo relacional, diagramas de classe e de casos 
de uso.  

 

“Modelar significa criar um modelo que explique as 
características de funcionamento e comportamento 
de um software a partir do qual ele será criado, 
facilitando seu entendimento e seu projeto, através 
das características principais que evitarão erros de 
programação, projeto e funcionamento. É uma parte 
importante do desenho de um sistema de 
informação.” 
(Wikipédia. 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Modelagem_de_dados. 
Acessado em 28 de abril de 2017) 

4.2.1 MODELO RELACIONAL 

Nesse tópico iremos abordar a modelagem dos dados do sistema. Aqui 
será mostrado os diagramas de modelo relacional, diagramas de classe e de 
casos de uso. 

 
“O modelo relacional é um modelo de dados 
representativos (ou de implementação), adequado a 
ser o modelo subjacente de um Sistema Gerenciador 
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de Banco de Dados (SGBD), que se baseia no 
princípio em que todos os dados estão guardados 
em tabelas (ou, matematicamente falando, 
relações).” 
(Wikipédia. 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Modelo_relacional.  
Acessado em 28 de abril de 2017) 
 

 
 
Figura 1: Diagrama de Modelo Relacional. 

4.2.2 DIAGRAMA DE CLASSE 

Nesse tópico vamos abordar o diagrama de classe, aqui serão 
mostradas todas as classes e seus relacionamentos. 

 
“Em programação, um diagrama de classes é uma 
representação da estrutura e relações das classes 
que servem de modelo para objetos.” 
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(Wikipédia. 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_classes. 
Acessado em 28 de abril de 2017) 
 

 

 

Figura 2: Diagrama de Classes 
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4.2.3 DIAGRAMA DE ATIVIDADES 

O diagrama de atividades tem com finalidade ilustrar o fluxo princiapal do 
sistema, toda interação que o cliente percorre a partir do momento em que se inclui 
no sistema até o momento de atendimento, ou seja, da remoção de uma fila. 

 
“…Os diagramas de atividades dão ênfase ao fluxo 
de controle de uma atividade para outra; Uma 
atividade é uma execução não atômica em 
andamento em uma máquina de estados e acabam 
resultando em alguma ação, formada pelas 
computações atômicas executáveis que resultam em 
uma mudança de estado do sistema ou o retorno de 
um valor.” 
(Wikipédia. 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_atividade. 
Acessado em 22 de junho de 2017) 
 

A figura abaixo descreve o diagrama de atividades do fluxo principal do 
sistema, sendo mostrada a interçao entre seguintes autores: 

 

• Cliente 

• Estabelecimento 
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Figura 3: Diagrama de Atividades 
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4.2.4 CASOS DE USO 

Os diagramas de caso de uso são utilizados para demonstrar da 
melhor forma os requisitos de um sistema. 

 
“O diagrama de caso de uso descreve a 
funcionalidade proposta para um novo sistema que 
será projetado, é uma excelente ferramenta para o 
levantamento dos requisitos funcionais do sistema.” 
(Wikipédia. 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_caso_de_u
so. Acessado em 29 de abril de 2017) 

 
A figura abaixo descreve o caso de uso do sistema aqui proposto, 

destacando os autores do sistema: 
 

• Usuário 

• Cliente 

• Estabelecimento 

• Administrador 
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Figura 4: Casos de Uso 
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4.2.4.1 DESCRIÇÃO DOS CASOS DE USO (DUC) 

Nesta seção são descritos todos os casos de uso do sistema, ou seja, as 
especificações de cada ação do sistema e o fluxo principal e alternativo que será 
realizado a partir de uma determinada ação do usuário. 

4.2.4.2 DUC (Entrar no Sistema) 

Tabela 3: DUC (Entrar no Sistema) 

Nome Entrar no sistema 

Descrição O usuário entra no sistema. 

Autor Usuário 

Pré-condição O usuário se cadastrar no sistema. 

Fluxo Normal 1. O usuário informa o E-mail para Login. 

2. O usuário informa a Senha. 

3. O sistema autentica os dados. 

Fluxo Alternativo Caso o E-mail e/ou Login estejam incorretos. 

1. O sistema exibe uma mensagem “Login e/ou Senha 
Incorretos”. 

4.2.4.3 DUC (Sair do Sistema) 

Tabela 4: DUC (Sair do Sistema) 

Nome Sair do Sistema 

Descrição O usuário sai do sistema. 

Autor Usuário 

Pré-condição Ter realizado login no sistema. 

Fluxo Normal 1. O usuário clica em “Sair” no sistema. 

Fluxo Alternativo  
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4.2.4.4 DUC (Solicitar Senha) 

Tabela 5: DUC (Solicitar Senha) 

Nome Solicitar Senha 

Descrição O usuário com senha já cadastrada no sistema solicita uma 
recuperação de senha. 

Autor Usuário 

Pré-condição Possuir CPF e E-mail de uma única conta cadastrada no 
sistema. 

Fluxo Normal 1. O usuário informa o CPF. 

2. O usuário informa o E-mail . 

3. O sistema exibe a mensagem “Senha enviada para o 
seu E-mail”. 

Fluxo Alternativo 1 Caso o CPF não seja válido. 

1. O sistema exibe uma mensagem “Login e/ou Senha 
Incorretos”. 

2. O sistema retorna ao Passo 1 do Fluxo Normal. 

Fluxo Alternativo 2 Caso o E-mail não seja o mesmo da conta que se deseja 
recuperar a senha. 

1. O sistema exibe a mensagem “Não foi possível enviar a 
senha”. 

4.2.4.5 DUC (Alterar Senha) 

Tabela 6: DUC (Alterar Senha) 

Nome Alterar Senha 

Descrição O cliente altera a senha de sua conta do sistema. 

Autor Usuário 

Pré-condição Ter uma conta no sistema e ter realizado login no mesmo. 

Fluxo Normal 1. O cliente informa a Senha atual.  

2. O cliente informa a Nova Senha. 

3. O cliente confirma a Nova Senha. 

4. O sistema exibe a mensagem “Senha alterada com 
sucesso”. 

Fluxo Alternativo 1 Caso a Senha atual esteja errada. 

1. O sistema exibe a mensagem “A senha atual não está 
correta”. 
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Fluxo Alternativo 2 Caso as Novas Senhas não sejam iguais. 

1. O sistema exibe a mensagem “As senhas não são 
iguais”. 

4.2.4.6 DUC (Excluir Conta) 

Tabela 7: DUC (Excluir Conta) 

Nome Excluir Conta 

Descrição O usuário exclui sua conta do sistema. 

Autor Usuário 

Pré-condição Ter uma conta no sistema e ter realizado login no mesmo. 

Fluxo Normal 1. O cliente informa a Senha. 

2. O cliente confirma a Senha. 

3. O sistema exibe a mensagem “Cliente excluído com 
sucesso”. 

Fluxo Alternativo Caso as Senhas não sejam iguais. 

1. O sistema exibe a mensagem “As senhas não são 
iguais”. 

 

4.2.4.7 DUC (Criar Conta) 

Tabela 8: DUC (Criar Conta) 

Nome Criar Conta 

Descrição Um cliente ainda não cadastrado no sistema cria sua conta 
para entrar no mesmo. 

Autor Cliente 

Pré-condição Possuir endereço de E-mail e CPF válido, e não ter seu 
endereço de E-mail cadastrado no sistema. 

Fluxo Normal 1. O cliente informa o Nome. 

2. O cliente informa o CPF.  

3. O cliente informa o E-mail. 

4. O cliente informa a Senha. 

5. O cliente confirma a Senha. 

6. O sistema exibe a mensagem “Cliente adicionado com 
sucesso”. 
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Fluxo Alternativo 1 Caso o CPF não seja válido. 

1. O sistema exibe a mensagem “CPF inválido”. 

Fluxo Alternativo 2 Caso o E-mail já exista no sistema. 

1. O sistema exibe a mensagem “Não foi possível 
cadastrar o cliente”. 

Fluxo Alternativo 3 Caso as Senhas não sejam iguais. 

1. O sistema exibe a mensagem “As senhas não são 
iguais”. 

 

 

4.2.4.8 DUC (Visualizar Cliente) 

Tabela 9: DUC (Visualizar Cliente) 

Nome Visualizar Cliente 

Descrição O cliente visualiza seus dados no sistema. 

Autor Cliente 

Pré-condição Ter realizado login no sistema. 

Fluxo Normal 1. O cliente clica em Cliente. 

2. O sistema exibe os dados do cliente, como: Nome, CPF 
e E-mail. 

Fluxo Alternativo  

 

 

4.2.4.9 DUC (Visualizar Estabelecimento) 

Tabela 10: DUC (Visualizar Estabelecimento) 

Nome Visualizar Estabelecimentos 

Descrição O cliente visualiza os dados dos estabelecimentos. 

Autor Cliente 

Pré-condição Ter realizado login no sistema. 

Fluxo Normal 1. O cliente seleciona o Estabelecimento. 

2. O sistema exibe os dados do estabelecimento, como: 
Funcionamento, Nome, Rua, Número, Complemento, 
Bairro, Cidade e Estado. 
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Fluxo Alternativo  

 

 

4.2.4.10 DUC (Visualizar Filas) 

Tabela 11: (Visualizar Filas) 

Nome Visualizar Filas 

Descrição Um cliente visualiza as filas dos estabelecimentos. 

Autor Cliente 

Pré-condição Ter realizado login no sistema. 

Fluxo Normal 1. O cliente seleciona o estabelecimento. 

2. O sistema exibe a quantidade de clientes inclusos na 
fila. 

Fluxo Alternativo  

 

4.2.4.11 DUC (Entrar Filas) 

Tabela 12: DUC (Entrar Filas) 

Nome Entrar Filas 

Descrição O cliente se insere em uma fila. 

Autor Cliente 

Pré-condição Ter realizado login no sistema, o estabelecimento estar com 
o funcionamento aberto e não estar inserido na fila. 

Fluxo Normal 1. O cliente seleciona o Estabelecimento. 

2. O cliente clica em “Entrar”. 

3. O sistema exibe a mensagem “Cliente adicionado à fila”. 

Fluxo Alternativo 1 Caso o estabelecimento esteja fechado. 

1. O sistema exibe a mensagem “Não foi possível 
adicionar o cliente na fila.” 

Fluxo Alternativo 2 Caso o cliente já esteja na fila. 

1. O sistema exibe a mensagem “Não foi possível 
adicionar o cliente na fila.” 
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4.2.4.12 DUC (Visualizar Vez) 

Tabela 13: DUC (Visualizar Vez) 

Nome Visualizar Vez 

Descrição O cliente visualiza a sua vez de atendimento do 
estabelecimento. 

Autor Cliente 

Pré-condição Ter realizado login no sistema e estar incluso na fila. 

Fluxo Normal 1. O cliente seleciona o estabelecimento que estar incluso 
na fila. 

2. O sistema exibe a vez de atendimento do cliente. 

 

4.2.4.13 DUC (Sair Filas) 

Tabela 14: DUC (Sair Filas) 

Nome Sair Filas 

Descrição O cliente sai de uma fila. 

Autor Cliente 

Pré-condição Ter realizado login no sistema e já estar incluso em alguma 
fila. 

Fluxo Normal 1. O cliente seleciona o estabelecimento. 

2. O cliente clica em “Sair”. 

3. O sistema exibe a mensagem “Cliente removido da fila”. 

Fluxo Alternativo Caso o cliente não esteja inserido em fila alguma. 

1. O sistema exibe a mensagem “Não foi possível remover 
o cliente da fila.” 

4.2.4.14 DUC (Solicitar Conta) 

Tabela 15: DUC (Solicitar Conta) 

Nome Solicitar Conta 

Descrição O estabelecimento insere seus dados para solicitação de 
seu cadastro no sistema. O administrador recebe um E-mail 
com os dados da solicitação do estabelecimento, verifica 
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sua autenticidade e o insere no sistema. 

Autor Estabelecimento 

Pré-condição Possuir um CNPJ válido. 

Fluxo Normal 1. O estabelecimento adiciona o Nome. 

2. O estabelecimento adiciona o CNPJ. 

3. O estabelecimento adiciona a Rua. 

4. O estabelecimento adiciona o Número. 

5. O estabelecimento adiciona o Complemento 

6. O estabelecimento adiciona o Bairro. 

7. O estabelecimento adiciona a Cidade. 

8. O estabelecimento seleciona o Estado. 

9. O sistema exibe a mensagem “Solicitação enviada com 
sucesso”. 

Fluxo Alternativo Caso o CNPJ esteja errado. 

1. O sistema exibe a mensagem “O CNPJ é inválido”. 

4.2.4.15 DUC (Visualizar Estabelecimento) 

Tabela 16: DUC (Visualizar Estabelecimento) 

Nome Visualizar Estabelecimento 

Descrição O estabelecimento visualiza seus dados no sistema. 

Autor Estabelecimento 

Pré-condição Ter uma conta de estabelecimento e ter realizado login no 
sistema. 

Fluxo Normal 1. O estabelecimento clica em Estabelecimento. 

2. O sistema exibe os dados do estabelecimento, como: 
Nome, CNPJ, E-mail, Funcionamento, Rua, Número, 
Complemento, Bairro, Cidade e Estado. 

Fluxo Alternativo  
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4.2.4.16 DUC (Alterar Funcionamento) 

Tabela 17: DUC (Alterar Funcionamento) 

Nome Alterar Funcionamento 

Descrição O estabelecimento alterar o estado do seu funcionamento, 
escolher entre aberto ou fechado. 

Autor Estabelecimento 

Pré-condição Ter uma conta de estabelecimento e ter realizado login no 
sistema. 

Fluxo Normal 1. O estabelecimento clica em Estabelecimento. 

2. O estabelecimento clica em Funcionamento. 

3. O estabelecimento seleciona “Aberto” ou “Fechado”. 

4. O sistema exibe a mensagem “Funcionamento alterado 
com sucesso”. 

Fluxo Alternativo  

 

 
 

4.2.4.17 DUC (Visualizar Fila) 

Tabela 18: DUC (Visualizar Fila) 

Nome Visualizar Fila 

Descrição O estabelecimento visualiza a fila do seu atendimento. 

Autor Estabelecimento 

Pré-condição Ter uma conta de estabelecimento e ter realizado login no 
sistema. 

Fluxo Normal 1. O estabelecimento seleciona Fila. 

2. O sistema exibe a fila de atendimento do 
estabelecimento. 

Fluxo Alternativo  
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4.2.4.18 DUC (Adicionar Fila) 

Tabela 19: DUC (Adicionar Fila) 

Nome Adicionar Fila 

Descrição O estabelecimento adiciona uma nova fila de clientes não 
cadastrados no sistema. 

Autor Estabelecimento 

Pré-condição Ter uma conta de estabelecimento e ter realizado login no 
sistema. 

Fluxo Normal 1. O estabelecimento seleciona Fila. 

2. O estabelecimento insere o nome do cliente. 

3. O sistema exibe a mensagem “Fila adicionada com 
sucesso”. 

Fluxo Alternativo Caso o estabelecimento esteja fechado. 

1. O sistema exibe a mensagem “Não foi possível 
adicionar o cliente na fila”. 

 

4.2.4.19 DUC (Excluir Fila) 

Tabela 20: DUC (Excluir Fila) 

Nome Excluir Fila 

Descrição O estabelecimento excluir o cliente da fila do seu 
atendimento. 

Autor Estabelecimento 

Pré-condição Ter uma conta de estabelecimento e ter realizado login no 
sistema. 

Fluxo Normal 1. O estabelecimento exclui o cliente da Fila. 

2. O sistema exibe a mensagem “Fila excluída com 
sucesso”. 

Fluxo Alternativo  
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4.2.4.20 DUC (Visualizar Administrador) 

Tabela 21: DUC (Visualizar Administrador) 

Nome Visualizar Administrador 

Descrição O administrador visualiza seus dados no sistema. 

Autor Administrador 

Pré-condição Ter uma conta administradora no sistema e ter realizado 
login na mesma 

Fluxo Normal 1. O administrador clica em Administrador. 

2. O sistema exibe os dados do administrador, como: 
Nome e E-mail. 

Fluxo Alternativo  

 

 

4.2.4.21 DUC (Adicionar Administradores) 

Tabela 22: DUC (Adicionar Administradores) 

Nome Adicionar Administradores 

Descrição Algum administrador adiciona um novo administrador para 
o sistema. 

Autor Administrador 

Pré-condição Ter uma conta administradora no sistema e ter realizado 
login no mesmo. 

Fluxo Normal 1. O administrador adiciona o Nome. 

2. O administrador adiciona o E-mail. 

3. O administrador adiciona a Senha. 

4. O administrador conforma a Senha. 

5. O sistema exibe a mensagem “Administrador 
adicionando com sucesso”. 

Fluxo Alternativo 1 Caso o E-mail já exista no sistema de administrador. 

1. O sistema exibe a mensagem “Não foi possível 
cadastrar o administrador.” 

Fluxo Alternativo 2 Caso as Senhas não sejam iguais. 

1. O sistema exibe a mensagem “As senhas não são 
iguais.” 
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4.2.4.22 DUC (Visualizar Clientes) 

Tabela 23: DUC (Visualizar Clientes) 

Nome Visualizar Clientes 

Descrição O administrador visualiza os dados dos clientes. 

Autor Administrador 

Pré-condição Ter uma conta administradora no sistema e ter realizado 
login na mesma. 

Fluxo Normal 1. O administrador clica em Clientes. 

2. O sistema exibe os dados dos clientes, como: Nome, 
CPF e E-mail. 

Fluxo Alternativo  

 

 

4.2.4.23 DUC (Adicionar Clientes) 

Tabela 24: DUC (Adicionar Clientes) 

Nome Adicionar Cliente 

Descrição O administrador adiciona um novo cliente para o sistema. 

Autor Administrador 

Pré-condição Ter uma conta administradora no sistema e ter realizado 
login na mesma. 

Fluxo Normal 1. O administrador adiciona o CPF. 

2. O administrador adiciona o Nome. 

3. O administrador adiciona o E-mail. 

4. O administrador adiciona a Senha. 

5. O administrador conforma a senha. 

6. O sistema exibe a mensagem “Cliente inserido com 
sucesso”. 

Fluxo Alternativo 1 Caso o CPF esteja errado. 

1. O sistema exibe a mensagem “O CPF é inválido” 

Fluxo Alternativo 2 Caso o E-mail já exista. 

1. O sistema exibe a mensagem “Não foi possível 
cadastrar o cliente.” 

Fluxo Alternativo 3 Caso as Senhas não sejam iguais. 
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1. O sistema exibe a mensagem “As senhas não são 
iguais.” 

4.2.4.24 DUC (Editar Clientes) 

Tabela 25: DUC (Editar Clientes) 

Nome Editar Cliente 

Descrição O administrador edita os dados de algum cliente do sistema. 

Autor Administrador 

Pré-condição Ter uma conta administradora no sistema e ter realizado 
login na mesma. 

Fluxo Normal 1. O administrador edita o Nome. 

2. O administrador edita o CPF. 

3. O administrador edita o E-mail. 

4. O administrador edita a Senha. 

5. O administrador confirma a Senha. 

6. O sistema exibe a mensagem “Cliente editado com 
sucesso”. 

Fluxo Alternativo 1 Caso o CPF esteja errado. 

1. O sistema exibe a mensagem “O CPF é inválido.” 

Fluxo Alternativo 2 Caso o E-mail já exista no sistema de administrador. 

1. O sistema exibe a mensagem “Não foi possível 
cadastrar o cliente”. 

Fluxo Alternativo 3 Caso as Senhas não sejam iguais. 

1. O sistema exibe a mensagem “As senhas não são 
iguais”. 

4.2.4.25 DUC (Excluir Clientes) 

Tabela 26: DUC (Excluir Clientes) 

Nome Excluir Cliente 

Descrição O administrador exclui algum cliente do sistema. 

Autor Administrador 

Pré-condição Ter uma conta administradora no sistema e ter realizado 
login na mesma. 
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Fluxo Normal 1. O administrador clica em “Apagar”. 

2. O sistema exibe a mensagem “Deseja realmente apagar 
o cliente?”. 

3. O administrador clica em “OK”. 

4. O sistema exibe a mensagem “Cliente apagado com 
sucesso”. 

Fluxo Alternativo Caso o CPF esteja errado. 

1. O administrador clica em “Apagar”. 

2. O sistema exibe a mensagem “CPF inválido”. 

3. O administrador clica em “Cancelar”. 

 

4.2.4.26 DUC (Visualizar Estabelecimentos) 

Tabela 27: DUC (Visualizar Estabelecimentos) 

Nome Visualizar Estabelecimentos 

Descrição O administrador visualiza os dados dos estabelecimentos. 

Autor Administrador 

Pré-condição Ter uma conta administradora no sistema e ter realizado 
login na mesma. 

Fluxo Normal 1. O administrador clica em Estabelecimentos. 

2. O sistema exibe os dados do cliente, como: Nome, 
CNPJ, E-mail, Funcionamento, Rua, Número, 
Complemento, Bairro, Cidade e Estado. 

Fluxo Alternativo  

 

 

4.2.4.27 DUC (Adicionar Estabelecimentos) 

Tabela 28: DUC (Adicionar Estabelecimentos) 

Nome Adicionar Estabelecimentos 

Descrição O administrador adiciona um novo estabelecimento para o 
sistema. 

Autor Administrador 

Pré-condição Ter uma conta administradora no sistema e ter realizado 
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login na mesma. 

Fluxo Normal 1. O administrador adiciona o Nome. 

2. O administrador adiciona o CNPJ. 

3. O administrador seleciona o Funcionamento. 

4. O administrador adiciona a Rua. 

5. O administrador adiciona o Número. 

6. O administrador adiciona o Bairro. 

7. O administrador adiciona a Cidade. 

8. O administrador seleciona o Estado. 

9. O sistema exibe a mensagem “Estabelecimento 
adicionado com sucesso”. 

Fluxo Alternativo 1 Caso o CNPJ esteja errado. 

1. O sistema exibe a mensagem “O CNPJ é inválido”. 

Fluxo Alternativo 2 Caso as Senhas não sejam iguais. 

1. O sistema exibe a mensagem “As senhas não são 
iguais”. 

4.2.4.28 DUC (Editar Estabelecimentos) 

Tabela 29: DUC (Editar Estabelecimentos) 

Nome Editar Estabelecimento 

Descrição O administrador edita algum estabelecimento do sistema. 

Autor Administrador 

Pré-condição Ter uma conta administradora no sistema e ter realizado 
login na mesma. 

Fluxo Normal 1. O administrador edita o Nome. 

2. O administrador edita o CNPJ. 

3. O administrador seleciona o Funcionamento. 

4. O administrador edita a Rua. 

5. O administrador edita o Número. 

6. O administrador edita o Bairro. 

7. O administrador edita a Cidade. 

8. O administrador seleciona o Estado. 

9. O sistema exibe a mensagem “Estabelecimento editado 
com sucesso”. 

Fluxo Alternativo Caso o CPF esteja errado. 

1. O sistema exibe a mensagem “O CPF é inválido.” 



 54 

4.2.4.29 DUC (Excluir Estabelecimentos) 

Tabela 30: DUC (Excluir Estabelecimentos) 

Nome Excluir Estabelecimento 

Descrição O administrador exclui algum estabelecimento do sistema. 

Autor Administrador. 

Pré-condição Ter uma conta administradora no sistema e ter realizado 
login na mesma. 

Fluxo Normal 1. O administrador clica em “Apagar”. 

2. O sistema exibe a mensagem “Deseja realmente apagar 
o estabelecimento?”. 

3. O administrador clica em “OK”. 

4. O sistema exibe a mensagem “Estabelecimento 
apagado com sucesso”. 

Fluxo Alternativo  

 

4.2.4.30 DUC (Visualizar Filas) 

Tabela 31: DUC (Visualizar Filas) 

Nome Visualizar Filas 

Descrição O administrador visualiza as Filas dos estabelecimentos. 

Autor Administrador 

Pré-condição Ter uma conta administradora no sistema e ter realizado 
login na mesma. 

Fluxo Normal 1. O administrador clica em Filas. 

2. O sistema exibe os dados do cliente, como: Nome do 
Cliente, Nome do Estabelecimento e Hora Data. 

Fluxo Alternativo  
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4.2.4.31 DUC (Adicionar Filas) 

Tabela 32: DUC (Adicionar Filas) 

Nome Adicionar Filas 

Descrição O administrador adiciona uma nova fila de clientes 
cadastrados ou não cadastrados no sistema. 

Autor Administrador 

Pré-condição Ter uma conta administradora no sistema e ter realizado 
login na mesma. 

Fluxo Normal 1. O administrador adiciona o Código ou Nome do Cliente. 

2. O administrador adiciona o Código do Estabelecimento. 

3. O sistema exibe a mensagem “Fila adicionada com 
sucesso”. 

Fluxo Alternativo Caso o estabelecimento esteja fechado. 

1. O sistema exibe a mensagem “Não foi possível 
adicionar o cliente na fila”. 

4.2.4.32 DUC (Editar Filas) 

Tabela 33: DUC (Editar Filas) 

Nome Editar Filas 

Descrição O administrador edita uma fila. 

Autor Administrador 

Pré-condição Ter uma conta administradora no sistema e ter realizado 
login na mesma. 

Fluxo Normal 1. O administrador edita o Código do Cliente. 

2. O administrador edita o Código do Estabelecimento. 

3. O sistema exibe a mensagem “Fila editada com 
sucesso”. 

Fluxo Alternativo  
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4.2.4.33 DUC (Excluir Filas) 

Tabela 34: DUC (Excluir Filas) 

Nome Excluir Filas 

Descrição O administrador exclui uma fila. 

Autor Administrador 

Pré-condição Ter uma conta administradora no sistema e ter realizado 
login na mesma. 

Fluxo Normal 1. O administrador clica em “Apagar”. 

2. O sistema exibe a mensagem “Deseja realmente excluir 
a Fila?”. 

3. O administrador clica em “OK”. 

4. O sistema exibe a mensagem “Fila apagada com 
sucesso”. 

Fluxo Alternativo  
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5 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA 

As especificações descritas nos capítulos anteriores foram implementadas 
e a implementação do sistema é descrita neste capítulo. 

5.1 CLIENTE 

Esta seção mostra todas as interfaces do cliente, que são acessadas 
através do aplicativo desenvolvido para smartphone disponível para download no 
portal de acesso do sistema acessível por qualquer usuário. O sistema se encontra 
disponível para as plataformas Android Google, Windows Phone Microsoft e IOS 
Apple. 

5.1.1 LOGIN 

A interface de login de cliente é onde o cliente tem acesso ao sistema. 
Após informar seu e-mail e senha, previamente cadastrados no sistema, a mesma 
redireciona o cliente para a tela de boas-vindas. 
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Figura 5: Tela de Login de Cliente 

5.1.2 CRIAR CONTA 

Nessa tela o cliente tem a possibilidade de criar sua conta para acesso 
junto ao sistema. 

 

 
Figura 6: Tela de Criar Conta do Cliente 
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5.1.3 RECUPERAR SENHA 

Caso o cliente esqueça sua senha, e possível recuperá-la enviando a 
senha para o endereço de e-mail cadastrado junto ao sistema, através dessa tela. 
 

 
Figura 7: Tela de Recuperar Senha 

5.1.4 BOAS VINDAS 

Após o login bem-sucedido pelo cliente, o sistema redireciona o usuário 
para a tela de boas-vindas. Agora dentro do sistema, o cliente pode escolher as 
opções disponíveis no menu de usuário. 



 60 

 
Figura 8: Tela de Boas-vindas 

5.1.5 DADOS DO CLIENTE 

Nessa tela é possível visualizar todas as informações da conta do cliente, 
e também é possível alterar a senha e excluir a conta do cliente junto ao sistema. 
 

 
Figura 9: Tela de Dados do Cliente 
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5.1.6 ALTERAR SENHA 

Nessa janela modal, é possível alterar a senha do cliente, sendo 
requisitada a senha atual da conta do cliente e em seguida a nova senha e uma 
confirmação da nova senha. 
 

 
Figura 10: Tela de Alterar Senha 

 

5.1.7 EXCLUIR CONTA 

Esta janela modal possibilita ao cliente se retirar do sistema. Para isso é 
requisitada a senha da conta de acesso junto ao sistema e uma confirmação da 
mesma. 
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Figura 11: Tela de Excluir Conta 

5.1.8 ESTABELECIMENTO 

Nesta tela será mostrada uma lista que irá conter o nome de todos os 
estabelecimentos cadastrados no sistema. Ao selecionar o estabelecimento nesta 
lista o sistema irá informar os seguintes dados: Funcionamento, Rua, Número, 
Complemento, Bairro, Cidade e Estado. 
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Figura 12: Tela de Estabelecimentos 

5.1.9 FILAS 

Nesta tela o cliente pode verificar o número total de clientes que aguardam 
atendimento em um determinado estabelecimento. Nessa tela, é possível se incluir 
nas filas. Deve-se notar que há uma diferença na tela quando o estabelecimento se 
encontra com seu estado de funcionamento fechado, quando o cliente está incluso 
em uma fila e quando ele não nesta nesta fila. 
 

Quando o estabelecimento tem seu estado de funcionamento aberto e 
quando o cliente não está incluso em nenhuma fila, o botão “Entrar” se torna 
disponível para entrar nesta, ou em qualquer outra fila que o cliente não esteja 
incluso. 
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Figura 13: Tela de Filas (Habilitada) 

 

Ao contrário da situação anterior, nessa tela quando o estabelecimento se 
encontra com seu estado de funcionamento fechado ou quando o cliente já está 
incluso nesta fila, o botão “Entrar” se torna desabilitado. 
 

 
Figura 14: Tela de Filas (Desabilitada) 
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5.1.10 VEZ 

Nesta tela o cliente pode verificar sua vez de atendimento no 
estabelecimento no qual se incluiu na fila. 

 
 

 
Figura 15: Tela de Vez 

 

A medida que se aproxima o atendimento do cliente no estabelecimento, o 
sistema envia um notificação ao aplicativo informando se o atendimento será o 
próximo, o atual, ou se foi removido da fila por já ter sido realizado o atendimento ou 
não estar presente no local do estabelecimento para ser atendido. 
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Figura 16: Tela Notificação (Próximo) 

 

 

Figura 17: Tela Notificação (Atual) 
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Figura 18: Tela Notificação (Removido) 

5.1.11 SOBRE 

Nesta tela o cliente pode verificar a atual versão do aplicativo. 
 

 

Figura 19: Tela de Sobre 
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5.2 SERVIDOR 

Nessa seção será descrita a implementação do servidor dos clientes, 
mostrando as interfaces de interação com o usuário. 

 

5.2.1 HOME 

Esta é a tela de acesso ao portal do sistema, sendo acessível a qualquer 
usuário. Nesta tela é disponibilizado o download do aplicativo, o acesso à solicitação 
de cadastro dos estabelecimentos e o acesso dos estabelecimentos e dos 
administrador(es) do sistema. 
 

 
Figura 20: Tela Home 

5.2.1.1 DOWNLOAD 

Esta tela modal permite que o download do aplicativo para smartphone 
seja realizado através de um QR Code. 
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Figura 21: Tela Download 

5.2.1.2 SOLICITAÇÃO DE CADASTRO DE ESTABELECIMENTO 

Nessa tela é possível um estabelecimento solicitar seu cadastramento 
junto ao sistema. Seus dados são enviados para o administrador do sistema, para 
serem analisados de sua autenticidade e posteriormente estarem disponiveis para 
os clientes através do aplicativo. 
 

 
Figura 22: Tela Cadastro de Estabelecimento 
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5.2.1.3 FALE CONOSCO 

Nessa tela é possível visualizar os contatos do administrador do sistema, 
caso o cliente deseje retirar alguma dúvida ou realizar alguma reclamação. 
 

 
Figura 23: Tela Fale Conosco 

5.2.1.4 LOGIN ESTABELECIMENTO 

Nessa tela modal será realizado o login do(s) estabelecimento(s) do 
sistema, informando e-mail e senha. Aqui é possível recuperar uma senha de uma 
conta de estabelecimento informando seu endereço de e-mail cadastrado. 
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Figura 24: Tela Login Estabelecimento 

5.2.1.5 LOGIN ADMINISTRADOR 

Nessa tela modal será realizado o login do(s) administrador(es) do 
sistema, informando e-mail e senha. Aqui também é possível recuperar uma senha 
de uma conta administradora informando seu endereço de e-mail cadastrado. 

 

 

Figura 25: Tela Login Administrador 
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5.2.2 ESTABELECIMENTOS 

5.2.2.1 BEM-VINDOS 

Após realizar um login bem-sucedido, o estabelecimento é redirecionado 
para a tela de boas-vindas. 
 

 

Figura 26: Tela Boas-vindas 

 

5.2.2.2 ESTABELECIMENTO 

Nessa tela é possível ao estabelecimento visualizar seus dados. Nessa 
interface também é possível ao estabelecimento, alterar sua senha e excluir sua 
conta de estabelecimento no sistema. 
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Figura 27: Tela Estabelecimento 

 

Nessa tela modal e possível alterar o estado de funcionamento do 
estabelecimento para aberto ou fechado, assim possibilitando ou impossibilitando os 
clientes de entrar na fila. 
 

 
Figura 28: Tela Funcionamento 

5.2.2.3 FILA 
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Nessa tela é possível ao estabelecimento visualizar sua fila de 
atendimento com os seguintes dados: Ordem, ID, Nome do Cliente, Hora e Data. 
Aqui o estabelecimento exclui os clientes da fila à medida que for realizando o 
atendimento aos clientes. 
 

 

Figura 29: Tela Fila 

 

Nessa tela modal e possível ao estabelecimento adicionar clientes não 
cadastrados no sistema a fila, assim possibilitando a unificação das filas virtuais 
(clientes que utilizam o sistema) das filas físicas (clientes que não utilizam o 
sistema). Assim somente sendo solicitado o Nome do cliente não cadastrado no 
sistema para este ser incluso na fila do estabelecimento. 
 

 
Figura 30: Tela Adicionar Fila 
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5.2.2.4 SOBRE 

Nesta tela o estabelecimento pode verificar a atual versão do sistema. 
 

 

Figura 31: Tela Sobre 

5.2.3 ADMINISTRADORES 

5.2.3.1 BEM-VINDOS 

Após realizar um login bem-sucedido, o administrador é redirecionado 
para a tela de boas-vindas. 
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Figura 32: Tela Boas-vindas 

5.2.3.2 ADMINISTRADOR 

Nessa tela é possível ao administrador visualizar seus dados. Nessa 
interface também é possível incluir um novo administrador do sistema, altera a 
senha do administrador desta conta e excluir a conta administradora. 
 

 
Figura 33: Tela Administrador 
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Figura 34: Tela Adicionar Administrador 

 

 

 
Figura 35: Tela Alterar Senha Administrador 
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Figura 36: Tela Excluir Conta Administrador 

 

 

 

5.2.3.3 CLIENTES 

Nessa tela o administrador poderá visualizar a lista de todos os clientes do 
sistema com todos os seus dados cadastrados (Nome, CPF, E-mail) com a exceção 
da senha, que não será visualizada. Aqui também é possível ao administrador 
incluir, editar e excluir clientes. 
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Figura 37: Tela de Clientes 

 

 
Figura 38: Tela Adicionar Clientes 
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Figura 39: Tela Editar Clientes 

 

5.2.3.4 ESTABELECIMENTOS 

Essa interface torna possível ao administrador visualizar uma lista com 
todos os estabelecimentos cadastrados por ele, ou pelo próprio estabelecimento. 
Como nas telas anteriores semelhantes a esta, aqui é possível realizar inclusão, 
edição e exclusão de estabelecimentos. 
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Figura 40: Tela Estabelecimentos 

 

 
Figura 41: Tela Adicionar Estabelecimentos 
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Figura 42: Tela Editar Estabelecimentos 

 

5.2.3.5 FILAS 

Nessa tela também e possível ao administrador do sistema visualizar 
todas as filas dos estabelecimentos, onde constarão os seguintes dados: Nome do 
cliente incluso na fila, Nome do estabelecimento onde o cliente se encontra e a data 
e hora que o cliente se incluiu. Como nas outras telas aqui também é possível 
realizar uma inclusão de filas, para fins de testes ou pedidos de usuários, edição e 
exclusão. 
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Figura 43: Tela Filas 

 

 

 

Figura 44: Tela Adicionar Filas 
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Figura 45: Tela Editar Filas 

 

5.2.3.6 SOBRE 

Nesta tela o administrador pode verificar a atual versão do sistema. 
 

 

Figura 46: Tela Sobre 
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CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

O desenvolvimento do presente trabalho possibilitou colocar em prática 
vários conhecimentos adquiridos ao longo do curso e adquirir conhecimento para 
integração de várias tecnologias de informação disponíveis.  

 
O sistema desenvolvido visou otimizar o atendimento aos clientes, 

provendo agilidade no atendimento e ganho de tempo para o cliente, já que não 
se torna necessário o cliente estar no estabelecimento antes do seu 
antendimento. Isso também pode gerar uma melhor receptividade da parte dos 
clientes aos estabelecimentos, pois o cliente pode gerenciar as filas à distância. 

As interfaces tanto do servidor como do aplicativo móvel são bastante 
agradáveis e simples, tornando o uso do sistema de fácil aprendizado e 
manuseio.  

Futuramente, pretende-se agregar outras tecnologias como API`s de 
terceiros, melhorias das funcionalidades e novas interações, objetivando tornar  a 
aplicação mais eficiente e com maior robustez.  
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APÊNDICE 

APÊNDICE A – MODELO FÍSICO DA BASE DE DADOS 

 

CREATE TABLE administrador( 
 id INTEGER NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  nome VARCHAR(30) NOT NULL, 
  email VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE, 
  senha VARCHAR(8) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY(id) 
); 
CREATE TABLE clientes( 
 codigo INTEGER NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  nome VARCHAR(30) NOT NULL,   
  cpf BIGINT(11) UNIQUE,   
  email VARCHAR(30) UNIQUE, 
  senha VARCHAR(8), 
  PRIMARY KEY(codigo) 
); 
CREATE TABLE estabelecimentos( 
     codigo INTEGER NOT NULL AUTO_INCREMENT,       
          nome VARCHAR(30) NOT NULL, 
  cnpj BIGINT(14) NOT NULL UNIQUE, 
  email VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE, 
  senha VARCHAR(8) NOT NULL, 
  funcionamento TINYINT(1) NOT NULL, 
          rua VARCHAR(50) NOT NULL, 
          numero INTEGER(5) NOT NULL, 
  complemento VARCHAR(20) NOT NULL, 
          bairro VARCHAR(20) NOT NULL, 
          cidade VARCHAR(20) NOT NULL, 
         estado VARCHAR(2) NOT NULL, 
          PRIMARY KEY(codigo) 
); 
CREATE TABLE filas( 
 id INTEGER NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  codigo_cliente INTEGER NOT NULL,   
  codigo_estabelecimento INTEGER NOT NULL, 
  horadata DATETIME NOT NULL,     
  PRIMARY KEY(id), 
  FOREIGN KEY(codigo_cliente) references clientes(codigo), 
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  FOREIGN KEY(codigo_estabelecimento) references 
estabelecimentos(codigo) 
); 


