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RESUMO 

O presente trabalho apresenta a análise de um sistema para gestão de cadastro e o 
processo de migração de sua versão em Access para um sistema Web mais seguro 
e inteligente. Durante o desenvolvimento será visto a remodelagem do banco de da-
dos e importação das informações já existentes. 
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1 INTRODUÇÃO 

Em toda associação, seja ela de que tipo for, parte crucial do trabalho feito 

é o de registrar pessoas e ter acesso as suas informações armazenadas. Depen-

dendo do tamanho e da especialização da mesma, as soluções para armazenar e 

resgatar essas informações variam desde controle em papel, planilhas em Excel, 

Access até sistemas de maior porte. 

O sistema que este trabalho irá se debruçar atende ao Conselho Regional 

dos Despachantes do Estado do Rio de Janeiro (CRDD/RJ) e possui 3009 associa-

dos registrados. Sua versão atual foi construída em Access utilizando apenas uma 

tabela não normalizada para registro dos associados e suas anuidades e uma se-

gunda tabela com os usuários cadastrados. Este sistema tem como principais usuá-

rios apenas 3 profissionais (um tesoureiro, um auxiliar administrativo e o presidente 

do sindicato). 

Como não há nenhuma regra de negócio estabelecida no sistema atual e 

suas informações não são consumidas por nenhum outro sistema, grande parte do 

trabalho administrativo e financeiro acaba sendo acompanhado com o auxílio de pa-

peis e planilhas. 

A motivação para migrar o sistema para Web consiste na facilidade de dar 

manutenção, uma vez que qualquer alteração feita irá refletir em todos os usuários, 

no custo de se manter uma licença para um software proprietário como o Access em 

cada máquina e na possibilidade de se acessar o sistema em qualquer lugar que se 

esteja. Além disso, no escopo da nova versão foi incluída a integração de outras 

áreas e demandas que não são atendidas pelo sistema atual como relatórios finan-

ceiros e gerenciais e tarefas agendadas. 

O trabalho consistirá na análise do sistema atual, remodelagem do banco 

de dados e a migração desses dados e na construção da versão web. 

No primeiro capítulo será realizada uma análise da situação atual do sis-

tema apresentando suas limitações e problemas encontrados.



 

O segundo capítulo irá aprofundar no banco de dados atual e na remode-

lagem do mesmo. 

No terceiro capítulo será apresentada uma proposta de sistema para me-

lhoria da experiência do usuário e qualidade das informações. 

O capítulo seguinte irá tratar da importação dos dados atuais para o novo 

banco. 

Por fim, haverá uma breve conclusão sobre todo o processo e os ganhos 

obtidos. 

2 BREVE HISTÓRICO 

 Este capítulo pretende propiciar um entendimento dos processos dentro 

do CRDD/RJ que serão tratados pelo sistema, bem como das tecnologias e envolvi-

das na construção da solução oferecida.  

2.1 A GESTÃO DA INFORMAÇÃO NO CRDD/RJ 

O CRDD/RJ é o “órgão supervisor, normatizador, disciplinador, orientador, 

fiscalizador e julgador da atividade profissional Despachante” [1].  

No centro de todas as responsabilidades do CRDD/RJ se encontra a ges-

tão das informações de seus associados. Afinal, é através dela que se torna possível 

entrar em contato com cada um dos despachantes, realizar cobranças, abrir proces-

sos administrativos de diversos tipos e etc. 

A associação de um novo despachante começa pela abertura de um pro-

cesso administrativo, que recebe um número sequencial para identificá-lo, e é en-

caminhado com a documentação do candidato ao Detran. 

Após a aprovação da documentação pelo Detran, este processo é arqui-

vado e os dados do candidato são registrados num formulário que recebe um novo 



 

número de identificação, o número final de matrícula do despachante. Além disso, 

para a conclusão da matrícula, é preciso que este novo despachante realize o pa-

gamento (total ou proporcional) da anuidade vigente. 

Todo despachante associado para o exercício de sua atividade precisa 

comprar selos e anexá-los aos seus processos, pois só assim “os órgãos Federais, 

Estaduais ou Municipais terão a certeza de que estão lidando com um despachante 

capacitado e absolutamente em dia com suas obrigações profissionais” [2]. 

2.1.1 O sistema de gestão de cadastro 

O CRDD/RJ adotou um sistema de registro no ano de 2002 no intuito de 

se modernizar e ter maior controle de suas informações cadastrais e agilidade no 

resgate destas. 

Já na primeira versão foi adotado o Access como plataforma de desen-

volvimento, porém não se conhece a história de evolução deste sistema e nem as 

razões que levaram a optar por esta plataforma. Essas informações não estão aces-

síveis porque os desenvolvedores e empresas que se comprometeram com a cons-

trução e manutenção, por diferentes razões, deixaram de prestar suporte. Além dis-

so, nunca houve nenhum tipo de documentação do sistema. 

A versão atual de que trata este trabalho é a versão 4.0 e foi solicitada 

exatamente no momento em que o CRDD/RJ teve o acesso a seu banco de dados 

bloqueado. 

A opção por um software modelado às suas necessidades ao invés de al-

guma outra solução de prateleira se deu, desde o início, em função da necessidade 

de melhorias constantes, suporte e ampliações desejadas para o futuro, como a in-

tegração do sistema com o website criando um grande portal centralizador de todas 

as atividades. 

 



 

3 FERRAMENTAS SELECIONADAS 

Ferramenta Tipo Versão Licença 

HTML Linguagem de mar-

cação 

5 Freeeware 

CSS Folha de Estilo 3 Freeeware 

Jquery Biblioteca Javas-

cript 

2.0 Freeeware 

PHP Linguagem de pro-

gramação 

5.2.9 Freeeware 

MySQL Gerenciador de 

Banco de Dados 

5.1.48 Freeeware 

Atom Editor de Código 1.0.11 Freeeware 

Astah Modelagem de Da-

dos 

6.6.3 Freeeware 

Tabela 1: Tabela de ferramentas utilizadas 

 A seguir, serão apresentadas algumas das principais ferramentas que se-

rão utilizadas na construção do sistema que se pretende construir ao longo deste 

trabalho, dando sustentação à escolha feita por elas. 

3.1 O HTML 

 O HTML, apesar de comumente ser confundido com uma linguagem de 

programação é, na verdade, uma linguagem de marcação de texto (HyperText 

Markup Language) com o principal dever de organizar a informação. 

 Em sua origem, com Tim Berners-Lee, o HTML foi construído como um 

conjunto de ferramentas para comunicação e disseminação de pesquisas [3] e não 



 

para os usos que fazemos dele atualmente com mídias que vão bem além do texto 

puro. 

 

 Nas palavras do Maujor: 

O HTML se criou a princípio com objetivos de divulgação. Porém, não 

se pensou que a web chegaria a uma área de ócio com caráter mul-

timídia, de modo que, o HTML se criou sem dar respostas a todos os 

possíveis usos que lhe dariam posteriormente e ao todo coletivo de 

gente que o utilizariam no futuro. Entretanto, frente a este deficiente 

planejamento, com o tempo, foi se incorporando modificações, as 

quais são os padrões HTML. Numerosos padrões já se apresentaram 

[4, p.27]. 

3.2 PHP 

O PHP é uma linguagem que permite criar sites dinâmicos, sendo proces-

sado no servidor e que possibilita a interação do usuário através de formulários, pa-

râmetros na URL e links.  

Dentre as inúmeras vantagens do PHP, destacam-se as seguintes: 

1. O PHP possui uma licença bastante permissiva (PHP License), tendo como 

única restrição a não utilização do termo PHP em produtos derivados dele [5]. 

2. Possui um baixo custo de manutenção; 

3. Linguagem madura, tendo sido criada em 1995 por Rasmus Leerdorf; 

4. Se integra com a maioria dos bancos de dados atuais, em especial o MySQL, 

e possui compatibilidade para servidores Linux e Windows. 

5. Possui um grande mercado de profissionais com conhecimento na ferramenta 

e uma comunidade bastante ativa (é a 4ª linguagem de programação mais uti-

lizada no GitHub desde 2008 [6]). 



 

3.3 MYSQL 

 O MySQL é um dos bancos de dados mais utilizados na atualidade. Parte 

desde sucesso se deve ao fato de ser gratuito e altamente competitivo em compara-

ção aos seus correspondentes comerciais. 

MySQL é um software de banco de dados que suporta a linguagem 

de consulta de dados chamada SQL. A SQL é um padrão de comuni-

cação com banco de dados de qualquer tipo, não importando os mé-

todos subjacentes de escrever e ler os dados [7, p.37]. 

4 O PROCESSO DE MIGRAÇÃO 

4.1 PANORAMA GERAL ATUAL 

  No sistema atual utilizado pelo CRDD/RJ, existem 3 formulários distintos 

para a entrada de dados. No primeiro deles, e mais utilizado, é feito o cadastro dos 

despachantes e a impressão desses dados usando os relatórios do Access. Um se-

gundo formulário trata de registrar o pagamento das anuidades, enquanto que um 

terceiro formulário serve para logar no sistema.  

 Também neste sistema atual há alguns arquivos complementares com 

formulário padrão para diversas solicitações e outros documentos oficiais e é possí-

vel buscar um despachante cadastrado no mesmo formulário em que é feito o ca-

dastro (recurso nativo do Access para formulários de entrada de dados). 

 Por fim, há também um outro sistema complementar que tem por objetivo 

realizar as vendas de selo aos despachantes cadastrados e este não se comunica 



 

com o primeiro e nem mesmo armazena as informações de venda (apenas imprime 

os selos com a inscrição informada – que pode nem mesmo existir). 

 Um dos pontos mais críticos do sistema é não guardar informações impor-

tantes como a quantidade de selos que foi vendida e para quem. Esta informação, 

apesar de ser digitada no sistema para gerar a impressão dos selos, precisa ser 

posteriormente enviada para o financeiro por meio dos comprovantes de pagamen-

tos que faz o registro em uma planilha Excel. Isso gera retrabalho e abre margem 

para erros entre as informações. 

 Como ponto positivo, o sistema atual apresenta o fato de proporcionar um 

ambiente mais familiar já que o MS Office é uma das famílias de softwares mais po-

pulares entre os usuários comuns. Além disso, não requer uma conexão com a in-

ternet. 

 Abaixo, as telas do sistema atual. 

 

 

 

Figura 1: Tela de login 



 

 

 

 

 

Figura 2: Tela do menu do sistema 

Figura 3: Tela de cadastro do despachante 



 

4.2 O BANCO DE DADOS 

 O banco de dados não está normalizado nem mesmo para o NF1 e apre-

senta 4 tabelas em uso e algumas outras que foram abandonadas ao longo dos 

anos. Elas possuem alguma relação entre si, como pode ser visto na figura 4 abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Relacionamento entre as tabelas do sistema atual 



 

 Como é possível observar no diagrama acima, o banco possui diversos 

campos repetidos e nenhuma chave primária para identificar cada uma de suas li-

nhas. 

 Nas colunas 2003 até a 2015 constam as informações sobre pagamentos 

de anuidade para cada um dos despachantes. Essas informações são cadastradas 

em um formulário de acesso apenas do financeiro, conforme figura 5 abaixo. 

 

 

 Como não existe uma tabela específica para as informações de pagamen-

to, a solução aplicada pelo desenvolvedor anterior era a de criar uma nova coluna na 

tabela para cada ano e, da mesma maneira, um novo campo no formulário ilustrado 

na figura 5. Além disso, visivelmente esta tabela atende a um número maior de as-

suntos do que deveria ao misturar dados de cadastro com pagamentos, contatos e 

etc. 

 Na versão em desenvolvimento será feita uma normalização desta tabela 

para garantirmos que não haja repetição de dados ou campos com mais de um valor 

e separarmos as atribuições de cada entidade. 

Figura 5: Tela Financeiro 



 

4.3 REQUISITOS DO SISTEMA 

 Para o desenvolvimento de um sistema funcional e eficiente que seja re-

almente eficaz é indispensável um excelente levantamento de requisitos e o mape-

amento desse processo [9]. 

 Um requisito de sistema consiste numa descrição mais detalhada das ca-

racterísticas do sistema de forma que se possa compor um contrato entre quem de-

senvolve o sistema e o cliente. Desta forma, um documento de requisitos deve ser 

tanto técnico quanto possível sem, contudo, tornar-se incompreensível a um leigo. 

De maneira geral, os requisitos do sistema descrevem o que o sistema deve fazer e 

não o como deve ser feito [8]. 

 Os requisitos possuem, por convenção, uma referência que segue o mo-

delo [nome do requisito.identificador do requisito], sendo desta maneira tratados e 

referenciados nos demais documentos que compõe um projeto de desenvolvimento 

de sistema. 

 Para o levantamento dos requisitos de um sistema diversas técnicas po-

dem ser aplicadas, destacando-se a Amostragem, Investigação, Entrevistas, Questi-

onários, Observação e Prototipação. Neste trabalho foi utilizada a técnica de Entre-

vistas Não Estruturadas pela facilidade de aplicação e para favorecer o contato dire-

to com os envolvidos. 

 Numa entrevista não estruturada não temos uma definição clara da se-

quência de questões a serem abordadas, contudo, permanece a necessidade de um 

planejamento prévio dos objetivos a serem alcançados. 

4.3.1 Definição dos Atores 

 De maneira geral, um Ator na Engenharia de Software é alguém (pessoas 

e/ou organizações) que será afetado pelo sistema e que possuem alguma influência 

direta ou indireta sobre os requisitos do sistema. 



 

 Para o sistema proposto no presente trabalho, no lado do cliente teremos 

os seguintes Atores: Secretaria, Financeiro e Presidência. 

 Abaixo, podemos ver a distribuição de responsabilidades: 

 

Nome Descrição Responsabilidades 

Secretaria Realiza o contato direto com 

os despachantes e também a 

venda de selos. 

 Cadastrar novos despachantes 

 Atualizar cadastros 

 Realizar venda de selos 

Financeiro Controla as informações rela-

cionadas aos pagamentos e 

débitos de anuidades 

 Registra pagamentos 

 Atualiza os preços de anuidade, 

selo e cadastros 

 Emite relatórios financeiros 

Presidência Gerencia Secretaria e Finan-

ceiro 

 Cria novos usuários para o sis-

tema 

 Emite relatórios gerenciais 

 Emite relatórios financeiros 

Tabela 2: Tabela Ator - Responsabilidade 

4.3.2 Escopo do Sistema 

 O sistema tem como objetivo auxiliar no gerenciamento do cadastro de 

despachantes do CRDD/RJ provendo funcionalidades que incluem inserir, modificar, 

excluir, consultar e resgatar informações cadastrais e financeiras dos seus associa-

dos. 



 

4.3.3 Requisitos Funcionais 

 Os requisitos classificados como funcionais descrevem operações que o 

sistema deve ser capaz de realizar [10]. Nestes requisitos são especificadas as en-

tradas e saídas do sistema, bem como o relacionamento entre elas. 

 

[RF01]: Login de Usuário 

Descrição: Qualquer usuário cadastrado e ativo poderá logar no sistema. 

Entrada: Nome de usuário, senha 

Processo: A entrada será validada no banco e gerada uma nova sessão 

Saída: Mensagem de confirmação caso a entrada seja válida, senão, mensagem de 

erro. 

 

[RF02]: Cadastro de Usuário 

Descrição: Apenas usuários com permissão de Presidência podem cadastrar usuá-

rios no sistema. 

Entrada: Nome de usuário, senha, nível de permissão e e-mail. 

Processo: Os dados de entrada serão incluídos no banco de dados. 

Saída: Mensagem de confirmação caso a inclusão tenha sido realizada com suces-

so, senão, mensagem de erro. 

  

[RF03]: Edição de Cadastro de Usuário 

Descrição: O usuário poderá editar suas informações. 

Entrada: Nome de usuário, senha e e-mail. 

Processo: O dados de entrada serão atualizados no banco de dados. 

Saída: Mensagem de confirmação caso a atualização tenha sido realizada com su-

cesso, senão, mensagem de erro. 

 

[RF04]: Desativação de Usuário 

Descrição: Apenas usuários com permissão de Presidência podem desativar usuá-

rios do sistema. 

Entrada: Nome de usuário 



 

Processo: O sistema verifica se o usuário informado é cadastrado e, em caso posi-

tivo, o inativa. 

Saída: Mensagem de confirmação caso a desativação tenha sido realizada com su-

cesso, senão, mensagem de erro. 

 

[RF05]: Cadastro de Despachante 

Descrição: Apenas usuários com permissão de Secretaria podem cadastrar despa-

chantes no sistema. 

Entrada: Número do processo, inscrição, validade da carteira, nome, sexo, estado 

civil, tipo sanguíneo, data de nascimento, nacionalidade, naturalidade, UF, nome da 

mãe, nome do pai, escolaridade, CPF, RG, Certificado de Reservista, Título de Elei-

tor, Telefone celular, Telefone Residencial, Telefone Comercial, E-mail, Endereço, 

CEP, Área de Atuação. 

Processo: Os dados de entrada serão incluídos no banco de dados. 

Saída: Mensagem de confirmação caso a inclusão tenha sido realizada com suces-

so, senão, mensagem de erro. 

 

[RF06]: Consulta e Resgate de Despachante 

Descrição: O usuário pode buscar por um despachante para consulta de informa-

ções. 

Entrada: Parâmetro de busca (nome, inscrição, Estado, Cidade, Área de Atuação) 

sendo completo ou parcial. 

Processo: O sistema busca pelo parâmetro informado e retorna ao usuário. 

Saída: Os despachantes que atendem ao parâmetro passado na busca são retorna-

dos em lista com link para navegação em seus cadastros, senão, o sistema informa 

que não encontrou nenhum resultado para a busca. 

 

[RF07]: Emissão de Relatórios do Sistema 

Descrição: O usuário pode gerar relatórios de acordo com sua permissão no siste-

ma. 

Entrada: Tipo de relatório 

Processo: O sistema busca pelas informações relacionadas ao tipo de relatório e 

retorna ao usuário. 



 

Saída: Caso haja informação no sistema suficiente para gerar o relatório solicitado, 

os dados são exibidos em tabela ou gráfico conforme o tipo de informação a ser 

apresentada para o usuário, senão, exibe mensagem de dados insuficientes. 

 

[RF08]: Registro de Pagamentos 

Descrição: Apenas usuários com permissão de Financeiro podem realizar registro 

de pagamentos. 

Entrada: Inscrição, Tipo de pagamento, valor, competência 

Processo: O sistema busca no banco de dados a inscrição informada e registra o 

pagamento conforme dados de entrada. 

Saída: Mensagem de confirmação caso a inclusão do pagamento tenha sido reali-

zada com sucesso, senão, mensagem de erro. 

 

[RF09]: Criação de Acordo Financeiro 

Descrição: Apenas usuários com permissão de Financeiro podem criar acordos. 

Entrada: Inscrição, valor, número de parcelas e vencimento. 

Processo: O sistema busca no banco de dados a inscrição informada, quita os valo-

res em débito e inclui um novo acordo. 

Saída: Mensagem de confirmação caso a inclusão do acordo tenha sido realizada 

com sucesso, senão, mensagem de erro. 

 

[RF10]: Venda e Impressão de Selo 

Descrição: O usuário poderá realizar a transação de venda e impressão de selos. 

Entrada: Inscrição e quantidade. 

Processo: O sistema calcula o valor total a ser pago pela quantidade de selos solici-

tada e registra a venda dos selos para a inscrição informada. 

Saída: O sistema retorna uma versão para impressão da quantidade de selos solici-

tadas. 



 

4.3.4 Requisitos Não Funcionais 

 Os requisitos não funcionais são aqueles que não apresentam relação di-

reta com as funcionalidades do sistema e, desta maneira, complementam os requisi-

tos funcionais. Essa categoria de requisito está ligada a restrições no sistema, no 

processo de desenvolvimento ou mesmo restrições externas que o sistema precisa 

atender. 

 

[RNF01]: Usabilidade 

O sistema deverá possuir uma interface amigável ao usuário mais leigo permitindo 

fácil acesso mesmo para funções de alta complexidade. Como complemento, o sis-

tema deverá contar com um FAQ orientando das principais funcionalidades disponí-

veis. 

 

[RNF02]: Interface 

O usuário terá acesso ao sistema através de qualquer navegador WEB (web 

browser) com suporte ao HTML5. 

 

[RNF03]: SGBD 

O Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) utilizado será o MySQL 

5.1.48 que possui licença gratuita e um bom nível de confiança no mercado. 

 

[RNF04]: Linguagem de Programação 

O sistema será desenvolvido em PHP, que é uma linguagem de programação bas-

tante utilizada para o ambiente WEB e de fácil manutenção. 

 

[RNF-5]: Versionamento 

O versionamento dos arquivos do sistema será feito utilizando-se do GIT. 



 

4.3.5 Atributos do Sistema 

 Disponibilidade 

 O Sistema deverá estar sempre disponível e, caso ocorra alguma inter-

rupção, ele deverá ser reestabelecido o mais breve possível. 

 Segurança 

 Como o acesso será via WEB, o quesito segurança deverá ser observado 

em cada etapa do desenvolvimento afim de evitar ataques e acessos não autoriza-

dos. 

4.3.6 Diagrama de Casos de Uso 

Para melhor ilustrar as funcionalidades do sistema, abaixo temos uma vi-

são geral das funcionalidades do sistema. 

 

Figura 6: Casos de Uso - Secretaria 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7: Casos de Uso - Financeiro 

Figura 8: Casos de Uso - Presidência 



 

4.3.7 Diagrama de Atividades 

 O diagrama de atividades representa o aspecto comportamental de um 

determinado processo. Nele a atividade é modelada como um fluxo estruturado de 

ações com início e fim determinados. Todos os eventos e decisões que ocorrem 

dentro da atividade deve estar representado neste diagrama. 

 

 

 

Figura 9: Diagrama de Atividade - Consulta ao Cadastro 



 

 

 

4.4 SISTEMA PROPOSTO 

 Partindo da modelagem dos dados, foi necessário avaliar cada um dos 

campos da tabela principal de cadastro e ver o que ele representava para o sistema 

e para o usuário. 

Figura 10: Diagrama de Atividade - Cadastro de Despachante 



 

 O modelo de dados proposto é o de Entidades e Relacionamentos e, 

após a normalização do banco de dados antigo, ficou conforme observado logo 

abaixo na figura 11. 

 

 

 

 Com este modelo de dados proposto há muito mais controle sobre o que 

acontece dentro do sistema e ele ganha mais escalabilidade ao suportar diversos 

endereços ou contatos para um mesmo cadastro, os pagamentos têm sua própria 

tabela que se comunica com todo o resto do sistema e permite gerar relatórios mais 

robustos ao usuário. 

4.4.1 Área de login 

 Nesta primeira tela há um único formulário com os campos de login e se-

nha, necessários para ter acesso ao sistema. 

Figura 11: Modelo de Dados normalizado 



 

 Por tratar-se de um sistema web, as senhas são cadastradas utilizando 

criptografia md5 nativa no PHP e precisam ter no mínimo 6 caracteres alfanuméri-

cos. 

 

4.4.2 Cadastro de usuários 

 Na tela de cadastro de usuários, é possível fornecer algumas complemen-

tares além do login e senha. Elas servem para identificar melhor cada usuário que 

opera o sistema e o e-mail serve para uma área secundária onde é possível reportar 

ao administrador por e-mail qualquer dificuldade ou sugestão de melhoria. 

 

 

 

 

 

Figura 13:  Nova tela de Cadastro de usuário 

Figura 12: Nova tela de login 

 



 

4.4.3 Cadastro de despachante 

 Nesta tela temos os mesmos campos que no sistema anterior, apenas um 

visual melhorado e validação das informações (telefone, cpf, e-mail e data de nasci-

mento).  

 Afim de melhorar a experiência do usuário foi implementada uma consulta 

via api externa que fornece endereços baseada em um CEP informado. Desta ma-

neira, basta informar o CEP que os demais campos de endereço são preenchidos. 

 

Figura 14: Nova tela de Cadastro de despachantes 



 

4.4.4 Formulário de Busca e Menu do sistema 

 Este sistema conta agora com uma tela específica para a busca de des-

pachantes cadastrados e pode ser acessada de qualquer outra tela clicando no íco-

ne de lupa (canto inferior direito das figuras 13 e 14) ou através de teclas de atalho 

(pressionando a tecla Ctrl + l). 

 A busca por despachantes pode ser feita através do nome, inscrição, Ci-

dade ou Estado. A consulta no banco é feita por AJAX para uma resposta mais rápi-

da, menos intrusiva e sem ter que recarregar o HTML.  

 Por fim, no resultado da busca já há algumas informações processadas 

pelo sistema informando se há alguma pendência financeira ou cadastral para o 

despachante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na lateral de qualquer tela do sistema, é possível encontrar o menu prin-

cipal conforme figura 11. Nele, as opções de tela e relatório disponíveis podem vari-

ar em função do nível de permissão do usuário logado. 

 

 

 

 

Figura 15: Nova tela de Busca de despachantes 



 

 

4.4.5 Cadastro de pagamentos 

 No CRDD/RJ, as principais receitas a serem controladas pelo sistema 

são: taxa de cadastro, emissão de carteira, anuidade e venda de selos. Todas elas 

são cadastradas numa mesma tela e diferenciadas pelo tipo de pagamento e vincu-

ladas ao despachante apenas pelo número de inscrição (que é validado pelo siste-

ma já no momento da digitação). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Novo menu do sistema 

Figura 17: Nova tela de pagamentos 



 

4.5 MIGRAÇÃO DOS DADOS 

 Uma das etapas mais importantes da migração de um sistema para outro 

é a importação dos dados. A informação de anos não pode simplesmente ser deixa-

da de lado para se recomeçar, especialmente quando se possui informações de pa-

gamentos realizados e cadastro de mais de 3000 associados. 

  Como o Access não permite a exportação do banco de dados para SQL 

de forma nativa, foi necessário transferir os dados para uma planilha Excel e inserir 

nela os comandos SQL próprios para a criação de um banco MySQL como CREATE 

DATABASE, CREATE TABLE e INSERT. Depois da planilha pronta com esses co-

mandos em cada uma das linhas, foi preciso copiar todo o conteúdo para o bloco de 

notas e salvar em formato .sql. 

 De posse do arquivo .sql, o passo seguinte é importar este arquivo para o 

MySQL para termos uma cópia do banco original Access em uma base MySQL que 

seja possível de ser processada pelo PHP e copiada para a base de dados final. 

 Após estes primeiros passos, o restante será feito via PHP para garimpar 

os dados e alocá-los da maneira correta em nosso banco modelado. 

 Para tratar os dados foi utilizada Programação Orientada a Objetos com 

classes para tratar as informações dos despachantes, endereços e contatos. O 

script final para importação é o que se segue: 

 

1. <?php   
2. set_time_limit(3600);   
3.  include('config.php');   
4.  include('conecta-banco-novo.php');   
5.  include('classes/Despachante.class.php');   
6.  include('classes/endereco.class.php');   
7.  include('classes/contato.class.php');   
8.    
9.  $link = mysqli_connect(BD_SERVIDOR, BD_USUARIO, BD_SENHA, BD_NOME) or die("Error " 

. mysqli_error($link));    
10.  $query = "SELECT * FROM cadastrocrdd" or die("Error in the consult.." . mysqli_erro

r($link));   
11.  $result = $link->query($query);   
12.    
13.  while($row = mysqli_fetch_array($result)) {   
14.   $dp = new Despachante($mysqli);   
15.   $dp->setNome(addslashes($row["Nome"]));   
16.   $dp->setSituacao('1');   
17.   $dp->setProcesso(addslashes($row["Processo"]));   
18.   $dp->setInscricao(addslashes($row["Inscricao"]));   
19.   $dp->setFiliacao(addslashes($row["Filiacao"]));   



 

20.   $dp->setEstadoCivil(addslashes($row["EstadoCivil"]));   
21.   $dp->setSexo(addslashes($row["Sexo"]));   
22.   $dp->setNacionalidade(addslashes($row["Nacionalidade"]));   
23.   $dp->setNaturalidade(addslashes($row["Naturalidade"]));   
24.   $dp->setDtNascimento(addslashes($row["DataNascimento"]));   
25.   $dp-

>setIdentida-
de(addslashes($row['Idetidade']), addslashes($row['OrgaoIdent']), addslas-
hes($row['UFIdentidade']));   

26.   $dp->setCpf(addslashes($row["CPF"]));   
27.   $dp->setTipoSanguineo(addslashes($row["TipoSangue"]));   
28.  $dp-

>setCertReserv-
ista(addslashes($row['CertifReservista']),addslashes($row['OrgaoCertif']));   

29.  $dp-
>setTituloEleit-
or(addslashes($row['TituloEleitor']), addslashes($row['Zona']), addslashes($row['Sec
ao']));   

30.   $dp->setEscolaridade(addslashes($row["Escolaridade"]));   
31.   $dp->setFoto('null');   
32.    $endRes = new Endereco();   
33.    $endRes->tipo = 'residencial';   
34.    $endRes->bairro = addslashes($row['BairroResid']);   
35.    $endRes->logradouro = addslashes($row['EnderecoResid']);   
36.    $endRes->numero = '';   
37.    $endRes->complemento = '';   
38.    $endRes->municipio = addslashes($row['CidadeResid']);   
39.    $endRes->estado = addslashes($row['UFResid']);   
40.    $endRes->cep = addslashes($row['CEPResid']);   
41.    $endCom = new Endereco();   
42.    $endCom->tipo = 'Comercial';   
43.    $endCom->bairro = addslashes($row['BairroComer']);   
44.    $endCom->logradouro = addslashes($row['EnderecoComer']);   
45.    $endCom->numero = '';   
46.    $endCom->complemento = '';   
47.    $endCom->municipio = addslashes($row['CidadeComer']);   
48.    $endCom->estado = addslashes($row['UFComer']);   
49.    $endCom->cep = addslashes($row['CEPComer']);   
50.    $endCor = new Endereco();   
51.    $endCor->tipo = 'CorrespondÃªncia';   
52.    $endCor->bairro = addslashes($row['BairroCorresp']);   
53.    $endCor->logradouro = addslashes($row['EnderecoCorresp']);   
54.    $endCor->numero = '';   
55.    $endCor->complemento = '';   
56.    $endCor->municipio = addslashes($row['CidadeCorresp']);   
57.    $endCor->estado = addslashes($row['UFCorresp']);   
58.    $endCor->cep = addslashes($row['CEPCorresp']);   
59.   $dp->setEnderecos($endRes);   
60.   $dp->setEnderecos($endCor);   
61.    $ct = new Contato();   
62.    $ct->tipo = 'Telefone Residencial';   
63.    $ct->descricao = addslashes($row['TelefoneResid']);   
64.    $ct2 = new Contato();   
65.    $ct2->tipo = 'Telefone Comercial';   
66.    $ct2->descricao = addslashes($row['TelefoneComer']);   
67.    $ct3 = new Contato();   
68.    $ct3->tipo = 'E-mail';   
69.    $ct3->descricao = addslashes($row['Email']);   
70.    $ct4 = new Contato();   
71.    $ct4->tipo = 'Telefone Celular';   
72.    $ct4->descricao = addslashes($row['Celular']);   
73.   $dp->setContatos($ct);   
74.   $dp->setContatos($ct2);   
75.   $dp->setContatos($ct3);   



 

76.   $dp->setContatos($ct4);   
77.    
78.   if(!$dp->salvar())   
79.    echo '<strong>Nome: '.$dp->nome.'</strong><br>';   
80.  }   
81.  echo 'terminou!';   
82. ?>   

 

5 CONCLUSÃO 

 Dentre os objetivos deste trabalho, que inclui remodelar o banco de dados 

do sistema anterior, evitando inconsistência entre os dados, dando mais inteligência 

e velocidade às consultas, verifica-se que a maioria deles foi alcançada. Além disso, 

houve também um ganho na experiência do usuário que agora possui em mãos um 

sistema mais intuitivo e realiza as mesmas tarefas com menos esforço. 

 Com a implementação do sistema desenvolvido ao longo deste trabalho, 

foi possível notar um ganho na qualidade das informações armazenadas no banco 

pois agora elas são validadas antes de serem salvas, tendo a oportunidade de cor-

reção. 
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