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RESUMO 

Este trabalho propõe a criação de uma aplicação web para coibir o roubo de celula-

res em lojas varejistas, a fim de tornar a venda de smartphones por lojas de varejo 

menos vulneráveis a sinistros, a partir do aumento no índice de identificação e pos-

sível captura de autores deste tipo de ação criminosa. A relevância da temática justi-

fica-se pelo expressivo aumento da criminalidade nos grandes centros urbanos do 

Brasil, em especial, no Rio de Janeiro, onde ataques realizados às lojas do ramo 

têm aumentado e, em paralelo, a exposição dos telefones celulares tem sido alvo de 

interesse por parte de infratores, em função da facilidade no transporte e alto valor 

de mercado destes produtos. A metodologia da pesquisa parte da elucidação teórica 

acerca dos seguintes conceitos em sua aplicabilidade: aplicações web, linguagem 

de programação web (PHP), banco de dados MySQL e APIs de localização. Em se-

guida, avança para a criação descritiva da aplicação web em sua funcionalidade, re-

tomando, por fim, a relevância desta pesquisa para a área de Tecnologia da Infor-

mação.  

Palavras-chaves: aplicação web, PHP, MySQL, smartphones e lojas de varejo. 
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ABSTRACT 

This work proposes the development of a web application to curb cell phone theft in 

retail stores, in order to make the sale of smartphones by retail stores less vulnerable 

to robbery, due to an increase in the index of identification and possible capture of 

authors of this kind of criminal action. The relevance of this issue is justified by the 

significant increase in crime in the large urban centers of Brazil, especially in Rio de 

Janeiro, where attacks on stores in the branch have increased and, in parallel, the 

exposure of cell phones has been the target of interest from violators, due to the 

ease in transportation and high market value of these products. The methodology of 

the research starts from the theoretical elucidation about the following concepts in its 

applicability: web applications, web programming language (PHP), MySQL database 

and geolocation APIs. It then proceeds to the descriptive creation of the web applica-

tion in its functionality, finally retrieving the relevance of this research for the area of 

Information Technology. 

Key words: web application, PHP, MySQL, smartphones and retail stores. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Este trabalho propõe a criação de uma aplicação web para coibir o roubo 

de celulares em lojas varejistas. Objetiva-se tornar a venda de smartphones por lojas 

de varejo menos vulneráveis a sinistros, devido ao aumento no índice de identifica-

ção e possível captura de autores deste tipo de ação criminosa. 

 Em função do grande aumento da criminalidade nos grandes centros ur-

banos do Brasil, em especial, no Rio de Janeiro, a quantidade de ataques realizados 

às lojas do ramo do varejo tem aumentado. Tais tipos de lojas, geralmente, contem-

plam uma grande área física, contando, comumente, com poucos seguranças de-

sarmados, e, em paralelo, exibem uma grande quantidade de produtos valiosos, o 

que as torna alvo fácil para a atuação furtiva e/ou violenta de pequenos grupos cri-

minosos.  

Dentre as inúmeras mercadorias expostas, os telefones celulares consti-

tuem um grande alvo de interesse por parte desses infratores por sua facilidade de 

transporte, considerando o seu tamanho reduzido e o seu alto valor de mercado. 

Neste contexto, em uma pesquisa veiculada em 16/07/2018, dados do ISP informam 

que o roubo de celulares aumentou em 453% nos últimos cinco anos, sendo a maior 

taxa em quinze anos, equivalendo a três telefones roubados por hora. (GloboNews, 

2018) 

A crescente onda de roubos de celulares e a facilidade na sua receptação 

e revenda fizeram com que grupos de criminosos se especializassem neste tipo de 

crime, tendo como principais focos de ataque às lojas varejistas espalhadas por todo 

o território do Rio de Janeiro. Tais lojas, em sua vulnerabilidade, apresentam-se co-

mo consideráveis fontes de grande lucro para os praticantes desta modalidade de 

crime. 

 A partir dessa realidade, este trabalho parte do seguinte questionamento: 

como coibir a vulnerabilidade de lojas de varejo em relação à segurança de seus 

produtos expostos, tendo em vista a realidade de insegurança urbana dos grandes 

centros do Brasil, em especial, do Rio de Janeiro? 

Esta pesquisa visa criar um cadastro unificado para cada rede varejista, 

na qual , a cada ilha de exposição e estoque de cada loja, existirão aparelhos liga-
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dos e com conexão à internet, dentro de suas respectivas caixas ou não, os quais 

através de uma estratégia de Cavalo de Tróia, irão permitir que uma vez roubados 

junto aos demais aparelhos, as redes varejistas identifiquem os pontos de captação 

desses aparelhos. Com isso, uma vez identificados os pontos de captação, as infor-

mações serão passadas às autoridades competentes, que deverão atuar na captura 

dos responsáveis e, assim, na coibição da prática. 

Este trabalho subdivide-se da seguinte maneira: no capítulo de Introdu-

ção, apresentam-se o tema, problema, objetivo geral e metodologia empregada na 

pesquisa, expostos de maneira integrada. No segundo capítulo, discute-se a funda-

mentação teórica utilizada como referência para a estrutura deste trabalho, no que 

tange aos conceitos norteadores da criação do sistema. No terceiro capítulo, de-

monstra-se o passo a passo de criação do sistema. Por fim, no quarto capítulo, 

apresenta-se a conclusão deste Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), a partir de 

o sistema já apto para utilização, retomando sua relevância para o público alvo a 

que se destina – comércio de varejo.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Neste capítulo iremos abordar os conceitos que compõem o contexto des-

te TCC, onde trataremos as abstrações e conceitos necessários ao total entendi-

mento de nossas opções para a implementação de nosso sistema. 

 

2.1 AUTENTICAÇÃO 

Para alcançar o objetivo proposto neste trabalho, faremos uso de muitos 

dados sensíveis. Entendemos que o acesso a tais dados deve ser realizado, exclu-

sivamente, por pessoas chave e com privilégios de acesso diversos pré-

determinados. Visando minimizar riscos no tocante ao extravio de informações, ire-

mos fazer uso de mecanismos de autenticação que permitirão acesso somente a 

usuários autorizados. 

Autenticação é uma identificação positiva, que devido a um grau de certe-

za suficiente, permite privilégios ou direitos à coisa ou pessoa que foi identificada 

positivamente. Trata-se do “Ato de verificar a identidade alegada de um indivíduo, 

estação ou originador”. (BOSWORTH; KABAY, 2002) 

 Existem algumas maneiras de realizar a autenticação de informações e, 

tais maneiras são baseadas em: 

 Algo que se é – verificação de atributos biométricos, como digitais, face, reti-

na, dentre outros; 

 Algo que se sabe – código ou senha; 

 Algo que se faça – e.g. maneira de assinar ou falar; 

 Algo que se tenha – documento, token, senha, certificado ou chave. 

(BOSWORTH; KABAY, 2002) 

 Neste trabalho utilizaremos a autenticação por senha, onde cada pessoa 

que deverá ter acesso ao sistema será devidamente cadastrada, recebendo um no-

me de usuário e uma senha que deverá ser pessoal e intransferível. 

 

 

2.2 APLICAÇÃO WEB 

Para o sucesso deste trabalho, faz-se necessário o desenvolvimento de 

uma aplicação centralizada, que seja implementada e atualizada em um único local, 



 

17 

 

porém, que possa ser acessada de locais distintos sem a necessidade de que haja 

algum tipo de procedimento de instalação. Como se trata ainda de uma aplicação 

proposta, levamos em consideração a escolha de uma solução que envolva um bai-

xo custo financeiro para ser implementada.  Para atingirmos tais objetivos, optamos 

pela escolha de uma arquitetura de aplicação web para a criação do sistema propos-

to. 

Aplicação web designa, de forma geral, sistemas informatizados projeta-

dos para funcionamento através de navegadores ou browsers. Para tal, utilizam a 

internet para a transferência de dados. Além disso, podem se comunicar com o ser-

vidor HyperText Transfer Protocol (HTTP) (web host) da aplicação ou localmente no 

dispositivo do usuário. Para tal, possuem suas próprias tecnologias, como as lingua-

gens Hypertext Markup Language (HTML) e Cascading Style Sheets (CSS). 

 A popularização das aplicações web ocorreu principalmente a partir de 

1995 e, dentre os pontos que viabilizaram tal crescimento, podemos destacar: 

 Aumento da quantidade de softwares disponíveis; 

 Computadores pessoais mais potentes e menor custo; 

 Novas ferramentas e popularização das tecnologias de desenvolvimento; 

 Inovações na infraestrutura dos provedores de internet. (MERRILL, D. 2006) 

 

 

2.3 PROTOCOLO HTTP 

Para suportar o funcionamento da ferramenta que abordamos neste tra-

balho, faz-se mister a utilização de um protocolo web que possa prover diversas faci-

lidades às implementações de serviços web. Preconizamos por um protocolo já con-

solidado e, que se destacasse por sua vasta infraestrutura já existente. 

O protocolo HTTP funciona através de troca de mensagens no formato de 

requisição e resposta, onde geralmente o lado cliente conecta e faz uma solicitação 

ao servidor que responde e desconecta em seguida. Essa característica permite que 

sistemas de diferentes plataformas possam transferir dados. (NETWORK WORKING 

GROUP, 2009). 
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Para o lado cliente, responsável pela requisição, é possível citar algumas 

tecnologias que implementam o protocolo HTTP. Os navegadores de acesso à In-

ternet são bons exemplos: 

 Internet Explorer – Microsoft; 

 Firefox – Mozilla; e 

 Chrome – Google. 

No lado servidor as aplicações citadas como exemplos que respondem as 

requisições para os clientes são: 

 Apache – Apache Foundation; 

 Internet Information Services – Microsoft; e 

 Internet Application Server – Oracle 

 

2.4 INTERPRETADOR HTML 

 Para a solução que irá atender às demandas deste projeto, optamos pelo 

desenvolvimento de uma arquitetura web, cliente servidor e centralizada. As aplica-

ções cliente servidor são desenvolvidas em uma linguagem web que é interpretada 

no servidor da aplicação e que, após interpretada, irá retornar HTML para o cliente 

que fez a solicitação. 

O HTML é uma linguagem de representação da informação para todos os 

computadores que utilizam sistemas web. Ao empregar o HTML estamos agregando 

uma grande capilaridade e alcançando a maioria dos dispositivos de clientes que 

possuem navegadores. 

 Para Alvarez (2009), o HTML é a linguagem usada pelos navegadores 

para mostrar as páginas web ao usuário permitindo aglutinar textos, imagens e áudio 

combinando-os de qualquer gosto. Um documento em HTML deve funcionar em 

qualquer ambiente e plataforma, inclusive atendendo a requisitos de portabilidade e 

acessibilidade. 

  

2.5 BANCO DE DADOS 

Para suportar esta aplicação na parte de persistência dos dados, faz-se 

necessária a utilização de um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados 

(SGBD) que esteja consolidado no mercado. Para tal utilizaremos o MySQL, uma 
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ferramenta de gerenciamento de banco de dados utilizada em larga escala inclusive 

por grandes empresas em todo o mundo. Acrescentamos a esta confiabilidade, o 

fato de ser uma ferramenta completa, robusta, extremamente rápida, de código fonte 

aberto, que se adequa satisfatoriamente a qualquer tipo de aplicação, possuindo 

ainda um grande acervo de suporte em mídias digitais e impressas. (Milani, 2007). 

Podemos acrescentar às vantagens citadas anteriormente, o fato de ser uma ferra-

menta gratuita, o que é essencial por se tratar de uma solução proposta, onde os 

custos para sua implementação são levados em consideração.  

Aprofundando-nos ainda mais no conceito, podemos dizer que Banco de 

dados assim como tecnologias associadas ao mesmo consolidaram seu papel de 

protagonismo em variadas áreas onde se faça uso de sistemas informatizados. Po-

demos classificar Banco de dados como uma coleção de dados relacionados entre 

si, organizado e armazenado de forma a possibilitar uma fácil manipulação. (Heus-

her, 1998) 

 Podemos ainda afirmar que Sistema Gerenciador de Banco de Dados 

(SGBD) é um conjunto de programas que têm por função criar e manter um banco 

de dados, através de operações de inserção, atualização, remoção e consulta dos 

dados armazenados. À associação do banco de dados com o seu SGBD, dá-se o 

nome de Sistema de Banco de Dados (SBD). (Silberschatz, 1999) 

 

2.6 API DE GEOLOCALIZAÇÃO 

Para o cumprimento do objetivo central deste trabalho, faz-se necessária 

a utilização de uma tecnologia que localize o dispositivo rastreado, convertendo as 

informações de latitude e longitude em endereço, possibilitando assim que o ponto 

de receptação seja identificado. Atualmente, a maioria dos aparelhos smartphones 

vem equipados de fábrica com o Global Positioning System (GPS), que é um meca-

nismo de posicionamento por satélite que fornece a um aparelho receptor sua posi-

ção e horário, sob qualquer condição atmosférica, em qualquer momento e em qual-

quer lugar do planeta, desde que esteja no campo de visão de pelo menos quatro 

satélites GPS. Tal tecnologia é essencial para que utilizemos a geolocalização. 

 Uma Application Programming Interface (API) de geolocalização permite 

que a localização do GPS do smartphone seja utilizada. As informações de latitude e 
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longitude são disponibilizadas através de páginas web, possibilitando mostrar a po-

sição do dispositivo rastreado em um mapa. Define ainda uma interface de alto nível 

para as informações de localização associadas ao dispositivo no qual a aplicação 

está hospedada. (Felipe; Dias, 2014) 

Neste trabalho utilizaremos a API Geolocation Google Maps. Esta API re-

torna um local e um raio de precisão com base nas informações de torres de celular 

e nós de Wi-Fi que o dispositivo móvel pode detectar. (GOOGLE MAPS PLAT-

FORM, 2018)  

 

 

2.7 LINGUAGEM PHP 

Para o desenvolvimento deste trabalho, advogamos que uma aplicação 

de arquitetura web seria a melhor proposta a ser considerada, dado o fato de ser ti-

picamente de fácil administração, quando comparado às soluções que funcionam de 

forma local, como as que demandam instalação desktop, sendo descentralizadas e 

demandando um alto custo para manutenção.   

O PHP: Hypertext Preprocessor (PHP) já é uma linguagem consolidada 

no mercado (AGRELA, 2018), com um grande acervo para consulta, que conta ain-

da com uma vasta comunidade de desenvolvedores no mundo, além de muitos fra-

meworks que facilitam e trazem inovação para o desenvolvimento, a linguagem 

PHP. 

Linguagens de programação para sistemas web devem ser flexíveis para 

se integrar com o HTML. Uma das linguagens que conseguem trabalhar no mesmo 

código e em paralelo ao HTML é o PHP, ambos trabalhando delimitados por tags, 

conforme podemos observar na Figura 1. (DALL ́OGLIO, 2007). 
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Figura 1: Exemplo de integração de PHP e HTML. 

A Figura 1 mostra um fragmento de um código HTML integrado com o 

PHP, sendo esta uma linguagem voltada para o desenvolvimento de scripts interpre-

tados do lado servidor, sendo incorporada ao HTML. Funciona em conformidade 

com a estrutura cliente servidor, na qual o servidor é responsável por interpretar os 

scripts que compõem o documento solicitado, transformando-os em código HTML 

que é enviado em resposta ao cliente que fez a solicitação, conforme podemos ob-

servar na Figura 2 (WORDPRESS, 2015). Trata-se ainda de uma linguagem versátil, 

que pode ser utilizada tanto para aplicações web, quanto para aplicações desktop. 

Outras características importantes são o fato de ser uma linguagem gratuita e de al-

ta compatibilidade, sendo possível de ser utilizada na maioria dos sistemas operaci-

onais, incluindo Linux, Unix e Windows. Também é suportada pela maioria dos ser-

vidores web atuais e, a maioria dos bancos de dados existentes também é suporta-

da pelo PHP (CHAVES; SILVA, 2008). 
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Figura 2: Exemplo de funcionamento de aplicações PHP. 

2.8 SERVIDOR APACHE 

Para o suporte da aplicação web utilizaremos o servidor Apache. Trata-se 

de um servidor web já consolidado no mercado, com um acervo bem abrangente pa-

ra consulta impressa e digital. Além da vantagem de ser um servidor gratuito, este 

servidor é amplamente utilizado na maioria dos projetos e em testes de ambiente 

controlados, antes da entrada do sistema em produção (THE APACHE FOUNDA-

TION, 2009). 

 O Apache pode ser instalado sozinho ou por meio de uma coletânea de 

programas para desenvolvedores. São exemplos desses programas o WAMP (acrô-

nimo de Windows, Apache, MySQL, PHP), XAMPP (acrônimo de X (para qualquer 

dos diferentes sistemas operativos), Apache, MySQL, PHP e Perl) e o EasyPHP. 

Tais programas reúnem além do servidor Apache, algumas ferramentas de progra-

mação e banco de dados. 
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3 DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 

Neste capítulo documentamos a modelagem de uma aplicação que aten-

da à necessidade levantada, a começar pela definição de um escopo, seguida da 

análise de requisitos, diagramas de caso de uso, diagrama de banco de dados e 

apresentação do sistema. 

 
3.1 DEFINIÇÃO DO ESCOPO 

Esta etapa se dedica ao levantamento dos processos executados pelas 

lojas físicas de uma grande varejista1 com unidades no Rio de Janeiro referentes a 

registro dos smartphones expostos e em estoque. 

 

3.1.1 PROCESSO ATUAL 

Na Figura 3, apresentamos o desenho do processo de funcionamento 

atual, do recebimento dos smartphones, sua estocagem e exposição. 

 

Figura 3: Processo atual de recebimento, estocagem e exibição de aparelhos. 

 

Pode-se verificar que não há nenhum tipo de solução ou processo, que 

venha mitigar/coibir a ocorrência de roubos de smartphones, nas lojas. 

                                            
1  Neste trabalho foi preservado o nome da empresa varejista onde executamos a pesqui-
sa de campo por razões de segurança e privacidade da instituição.  
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3.1.2 PROCESSO PROPOSTO 

Na Figura 4, apresentamos o desenho do processo de funcionamento 

proposto, do recebimento dos smartphones, sua estocagem e exposição. 

 

Figura 4: Processo proposto de recebimento, estocagem e exibição de aparelhos. 

3.1.3 SISTEMA PROPOSTO 

 Será criado um cadastro web, que será acessado por todas as lojas de 

determinada rede varejista. O formulário deverá permitir que o gerente de cada loja 

cadastre os aparelhos que servirão como meio de rastreio, dos autores do crime.  

 Os celulares cadastrados deverão estar equipados com cartão SIM, com 

conexão de dados e deverão ser sempre mantidos com carga, mesmo os que esti-

verem guardados em caixas no depósito. 

 Sempre que houver um sinistro em determinada loja, onde o aparelho 

preparado para rastreio esteja entre os sinistrados, o gerente deverá atualizar o seu 
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cadastro marcando-o como sinistrado, tendo como obrigação cadastrar e equipar um 

novo aparelho imediatamente. 

Uma vez que um aparelho seja marcado como sinistrado, imediatamente 

a equipe centralizada de monitoramento da rede varejista será notificada, iniciando 

assim o processo de rastreamento do aparelho roubado, através do acompanha-

mento via geolocalização do dispositivo. Quando identificada a localização do apare-

lho, os responsáveis pelo monitoramento irão atualizar o cadastro do aparelho com 

as informações da última localização, a data e a hora. Tais informações serão poste-

riormente repassadas às autoridades competentes, permitindo que se faça um le-

vantamento dos locais de receptação dos aparelhos celulares roubados. 

 

3.2 ANÁLISE DE REQUISITOS 

Nesta etapa será apresentado o modo como o sistema deverá funcionar. 

Serão abordados respectivamente os requisitos funcionais, não funcionais, e as re-

gras de negócio que serão utilizadas, para delimitar o sistema conforme os objetivos 

levantados. 

 

3.2.1 REQUISITOS FUNCIONAIS, REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS E RE-
GRAS DE NEGÓCIO 

 

As Tabelas 1 e 2 mostram os requisitos funcionais e não funcionais perti-

nentes ao sistema que iremos desenvolver. 

Tabela 1: Requisitos Funcionais. 

RF01 O sistema deverá permitir criar, alterar e excluir um usuário do sistema. 

RF02 O sistema deverá possuir autenticação para ser acessado. 

RF03 O sistema deverá permitir criar e alterar um aparelho para rastreio. 

RF04 O sistema deverá permitir a visualização de aparelhos cadastrados como 
rastreio por loja. 

RF05 O sistema deverá permitir a visualização do histórico de aparelhos por loja. 

RF06 O sistema deverá notificar, quando um aparelho for marcado como sinis-
trado. 

RF07 O sistema deverá fornecer a localização de um aparelho sinistrado. 

RF08 O sistema deverá emitir relatório de histórico de aparelhos por loja. 
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Tabela 2: Requisitos Não Funcionais. 

RNF01 O sistema deverá ser centralizado para todas as lojas da rede. 

RNF02 O sistema deverá ser web. 

RNF03 O sistema deverá ser implementado utilizando a linguagem PHP e fra-
meworks. 

RNF04 O banco de dados utilizado deverá ser MySQL. 

RFN05 A API de geolocalização utilizada deverá ser a API do Google. 

 

 Na Tabela 3 encontramos o detalhamento das regras de negócio relativas 

à aplicação que estamos desenvolvendo. 

 

Tabela 3: Regras de Negócio. 

RN01 O sistema possuirá autenticação de usuários para o acesso. 

RN02 O sistema possuirá três perfis de acesso distintos: “Gerente de Loja”, “Co-
ordenador de Monitoramento” e “Usuário de Monitoramento”. 

RN03 O sistema permitirá somente ao usuário com perfil “Gerente de Loja” o ca-
dastro de um novo aparelho para rastreio. 

RN04 O sistema permitirá ao perfil “Gerente de Loja” visualizar somente os apa-
relhos cadastrados para rastreio da sua loja. 

RN05 O sistema permitirá ao perfil “Coordenador de Monitoramento” visualizar e 
alterar todas as informações dos aparelhos cadastrados para rastreio de 
todas as lojas. 

RN06 O sistema permitirá ao perfil “Usuário de Monitoramento” visualizar todos 
os aparelhos cadastrados para rastreio de todas as lojas. 

RN07 O sistema permitirá ao perfil “Usuário de Monitoramento” alterar somente 
as informações “Última Localização”, “Data Última Localização”. 

RN08 O sistema notificará a equipe de monitoramento sempre que o status de 
um aparelho for alterado para “Sinistrado”. 

 

 

3.3 DIAGRAMA DE CASOS DE USO  

 Os diagramas de caso de uso são modelos utilizados na representação 

das funcionalidades observáveis do sistema e dos elementos externos a ele. O dia-

grama de casos de uso mostra como a análise de requisitos molda o sistema. (BE-

ZERRA, 2002) 
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 Na Figura 5 em sequência, são relacionados os casos de uso pertinentes 

ao sistema. 

 

Figura 5: Diagrama de Casos de Uso. 

3.4 MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO (MER) 

 O Modelo Entidade Relacionamento, MER, se caracteriza pela exibição 

de como o banco de dados está disposto para um sistema. Optamos pelo uso de 

uma ferramenta gratuita, bastante conhecida no mercado e de fácil operação para a 

geração deste diagrama. Foi utilizado o MySQL Workbench, ferramenta muito usada 

na criação e administração de modelos de banco de dados. (MYSQL WORKBENCH, 

2009)  

 O MER exibe as tabelas, seus relacionamentos e respectivas cardinalida-

des, possibilitando que, através dele, o sistema seja desenvolvido. Podemos obser-

var na Figura 6 o MER que ilustra a disposição do banco de dados do sistema que 

desenvolveremos. 
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Figura 6: Modelo Entidade-Relacionamento. 

 Podemos observar na Tabela 4 o dicionário de dados da tabela RASTRO 

responsável por armazenar as informações dos smartphones cadastrados para ser 

utilizados como isca. 

Tabela 4: Dicionário de dados da tabela RASTRO. 

Chave Atributo Tipo Descrição 

PK NU_RASTRO Int Identificador único de um rastro 

FK NU_USUARIO Int Identificador do usuário responsável pelo cadastro 

FK CO_LOJA Varchar Identificador da loja 

FK NU_RASTRO_SITUACAO Int Identificador da situação do cadastro 

 CO_LOGIN Varchar Usuário para acesso à localização do aparelho 

 CO_SENHA Varchar Senha para acesso à localização do aparelho 

 DE_MODELO_CELULAR Varchar Descrição do modelo do aparelho 

 CO_NUMERO_CELULAR Varchar Número do aparelho 

 CO_EAN Varchar Código EAN (European Article Number) do aparelho 
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 Podemos observar na Tabela 5 o dicionário de dados da tabela HISTO-

RICO_RASTRO responsável por armazenar todas as informações relativas ao moni-

toramento dos smartphones cadastrados para serem utilizados como isca e que te-

nham sofrido sinistro. 

Tabela 5: Dicionário de dados da tabela HISTORICO_RASTRO. 

Chave Atributo Tipo Descrição 

PK NU_RASTRO_HISTORICO Int Identificador único de um rastro 

FK NU_RASTRO Int Identificador do rastro 

FK NU_USUARIO Int Identificador do usuário responsável pelo cadas-

tro 

FK NU_RASTRO_SITUACAO Int Identificador da situação do cadastro 

FK NU_USUARIO_ULTIMA_LOCALIZACAO Int Identificador do usuário responsável pela última 

localização 

FK NU_USUARIO_ULTIMO_MONITORAMENTO Int Identificador do usuário responsável pelo último 

monitoramento 

FK NU_USUARIO_ULTIMA_ATUALIZACAO Int Identificador do usuário responsável pela última 

atualização 

FK NU_USUARIO_SINISTRO Int Identificador do usuário responsável por informar 

o sinistro 

 DH_CADASTRO Date Data da criação do cadastro 

 DE_ULTIMA_LOCALIZACAO Varchar Descrição da última localização 

 DH_ULTIMA_LOCALIZACAO Date Data da última localização 

 DH_ULTIMO_MONITORAMENTO Date Data do último monitoramento 

 DH_ULTIMA_ATUALIZACAO Date Data da última atualização 

 DH_SINISTRO Date Data do sinistro 

 

 

 Podemos observar na Tabela 6 o dicionário de dados da tabela RAS-

TRO_SITUACAO, responsável por armazenar as informações de possíveis status de 

um aparelho de rastro. 
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Tabela 6: Dicionário de dados da tabela RASTRO_SITUACAO. 

Chave Atributo Tipo Descrição 

PK NU_RASTRO_SITUACAO Int Identificador único da situação do rastro 

 DE_SITUACAO Varchar Descrição da situação do rastro 

 

 Podemos observar na Tabela 7 o dicionário de dados da tabela LOJA, 

responsável por armazenar as informações características de uma loja. 

Tabela 7: Dicionário de dados da tabela LOJA. 

Chave Atributo Tipo Descrição 

PK NU_LOJA Int Identificador único da loja 

 CO_LOJA Varchar Código da loja 

 DE_LOJA Varchar Descrição da loja 

 ENDERECO Varchar Endereço da loja 

  

 Podemos observar na Tabela 8 o dicionário de dados da tabela RAS-

TRO_IMEI, responsável por armazenar os códigos IMEI (International Mobile Equi-

pment Identity) dos aparelhos de rastro. 

Tabela 8: Dicionário de dados da tabela RASTRO_IMEI. 

Chave Atributo Tipo Descrição 

PK NU_RASTRO_IMEI Int Identificador único do IMEI associado ao rastro 

FK NU_RASTRO Int Identificador único do rastro cadastrado 

 CO_IMEI Varchar Código IMEI  

 

 Podemos observar na Tabela 9 o dicionário de dados da tabela TI-

PO_USUARIO, responsável por armazenar os diversos tipos de perfis de usuário. 

Tabela 9: Dicionário de dados da tabela TIPO_USUARIO. 

Chave Atributo Tipo Descrição 

PK NU_TIPO_USUARIO Int Identificador único do tipo de usuário 

FK DE_USUARIO Varchar Descrição do tipo de usuário 
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 Podemos observar na Tabela 10 o dicionário de dados da tabela USUA-

RIO, responsável por armazenar as informações dos usuários do sistema. 

Tabela 10: Dicionário de dados da tabela USUARIO. 

Chave Atributo Tipo Descrição 

PK NU_USUARIO Int Identificador único do usuário 

FK NU_TIPO_USUARIO Int Identificador do tipo de usuário 

 NO_USUARIO Varchar Nome do usuário 

 DE_LOCAL Varchar Loja do usuário 

 IC_ATIVO Int Status do usuário 

 DH_REGISTRO Date Data de cadastro do usuário 

 CO_CPF Varchar CPF do usuário 

 CO_RG Varchar RG do usuário 

 

3.5 CODIFICAÇÃO 

Abordaremos nesta seção o desenvolvimento da codificação dos compo-

nentes que formam a arquitetura da aplicação web proposta. Detalharemos como foi 

realizada a criação de tais componentes, apresentando a criação de tabelas, clas-

ses, funções e interfaces que formarão o produto final. 

 

3.5.1 CRIAÇÃO DO BANCO DE DADOS 

A aplicação que foi desenvolvida requer um Banco de Dados que suporte 

a aplicação e o armazenamento dos dados acessados pelos clientes. Nesta etapa 

realizamos a criação das tabelas desenhadas na seção 3.4 denominada “Diagrama 

de Banco de Dados (MER)”, através de scripts SQL (Structured Query Language). 

Podemos visualizar como exemplo na Figura 7, o script utilizado na criação da tabe-

la “RASTRO”, responsável pelo armazenamento dos dados referentes aos aparelhos 

telefônicos utilizados como isca. 
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Figura 7: Criação da tabela Rastro. 

 Conforme observamos na figura 8, as primeiras linhas trazem um breve 

comentário a respeito da criação da tabela RASTRO. Logo abaixo podemos visuali-

zar o comando “CREATE”, responsável pela criação da tabela, junto aos seus atribu-

tos e chave primária. Para o funcionamento deste projeto necessitamos realizar a 

criação, através dos métodos aplicados, na Figura 7, das demais tabelas que com-

põem o Modelo Entidade-Relacionamento. Com todas as tabelas criadas, toda a es-

trutura para o armazenamento dos atributos de um aparelho utilizado para rastreio 

está concluída. 

 

3.5.2 CÓDIGO FONTE 

Para o desenvolvimento de código PHP, podemos utilizar qualquer editor 

de texto, contanto que respeitemos a sintaxe correta. Realizamos o desenvolvimento 

de uma aplicação que será executada na plataforma servidor, no caso deste projeto 

o servidor Apache. Com o intuito de auxiliar na codificação, foram utilizados fra-

meworks das linguagens JavaScript e CSS. Tais frameworks são úteis, pois propor-

cionam maximização de reuso, um menor índice de manutenção pós-implantação, 
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viabilizam uma melhor consistência e compatibilidade entre aplicações, entre outras 

vantagens. 

Em busca de escalabilidade, facilidade no reuso do código, facilidade na 

manutenção, melhor desempenho e produtividade, optamos como padrão de projeto 

pela subdivisão do código fonte em três camadas distintas. Classificamos tais cama-

das como camada de controle, camada de persistência e camada de interface. 

A camada de controle é a responsável por aceitar as entradas do usuário, 

processá-las, instruindo em seguida as camadas de interface e persistência. Nela 

encontramos a lógica por trás do funcionamento do sistema. Na Figura 8 em se-

quência, podemos observar um trecho de um dos arquivos que compõe esta cama-

da. Nela observamos a criação da classe CadastroMonitoramentoController, respon-

sável pela lógica de cadastramento de novos aparelhos para rastreio. 

 

 

Figura 8: Codificação da Camada de Controle. 
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A camada de persistência é responsável pelo tratamento, armazenamento 

e consulta dos dados do sistema. Nela podemos encontrar todas as funções que são 

utilizadas nas mais diversas tarefas de manipulações de dados. Na Figura 9 em se-

quência, podemos observar um trecho de um dos arquivos que compõe esta cama-

da. Podemos observar a criação da classe CadastroMonitoramentoRepository. Nela 

observamos diversas funções como a getImeis, responsável pela recuperação do 

código IMEI dos aparelhos cadastrados, bem como a função getRastroLoja, respon-

sável por recuperar os dados de todos os aparelhos cadastrados como rastro em 

uma determinada loja. 

 

 

Figura 9: Codificação da Camada de Persistência. 

A camada de interface é responsável pela interação com o usuário. Refle-

te as alterações de estado da camada de controle, permite ao usuário visualizar os 

resultados de suas interações com o sistema, como também permite que o usuário 
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introduza informações no sistema. Na Figura 11 podemos observar um trecho de um 

dos arquivos que compõe esta camada. Observamos neste trecho a criação de 

campos que compõem um formulário que possibilitará que o usuário interaja com o 

sistema. 

 

 

Figura 10: Codificação da Camada de Interface. 

3.6 APRESENTAÇÃO 

Nesta seção realizaremos a apresentação do sistema proposto para auxi-

liar a coibir o furto de smartphones em lojas do ramo do varejo, a partir de uma bre-

ve descrição das telas que o compõem.  

Ao acessar o sistema, será requisitado ao usuário o preenchimento do 

nome de usuário e senha cadastrados, para que possa ser dado continuidade o 

acesso, conforme podemos observar na Figura 11. 
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Figura 11: Tela de acesso. 

 

Ao acessar o sistema pela primeira vez, o usuário será questionado se 

deseja cadastrar o primeiro aparelho para rastreio da loja, conforme observamos na 

Figura 12. Caso selecione a opção “Sim”, será direcionado à tela de cadastro. Caso 

selecione a opção “Não”, o sistema será encerrado.  

 

 

 

Figura 12: Pop-up inicial para lojas sem rastro cadastrado. 

 

Ao selecionar a opção “Sim”, o usuário é direcionado para a tela de ca-

dastro. Nesta tela, o usuário deverá informar os códigos EAN e IMEI do aparelho 

que deverá ser cadastrado, acionando em seguida o botão de adicionar, conforme 

podemos observar na Figura 13. 
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Figura 13: Tela de Cadastro primeiro acesso. 

Ao acionar o botão de adicionar, a tela que pode ser observada na Figura 

14 será exibida. Nela as informações referentes ao aparelho telefônico, oriundas da 

base de materiais da loja serão exibidas, sem possibilidade de edição, e os demais 

campos serão apresentados vazios para que sejam preenchidos pelo responsável 

pelo cadastro. 

 

 

Figura 14: Tela de Inclusão de Rastro. 
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 Observamos na Figura 15, a tela de inclusão de rastro já com todos os 

campos preenchidos. Na sequência, o usuário deverá confirmar a inclusão do novo 

rastro acionando o botão “Incluir”.  

 

 

Figura 15: Tela de Inclusão de Rastro 

  

Ao cadastrar o primeiro aparelho para rastreio da loja, a tela inicial passa-

rá a apresentar o aparelho recém cadastrado, conforme observamos na Figura 16. 

Cada loja poderá cadastrar quantos aparelhos for necessário e todos os aparelhos 

cadastrados serão exibidos na tela inicial. Uma vez que a loja possua aparelhos ca-

dastrados, o sistema permitirá que o usuário responsável pelo cadastro realize al-

gumas ações acerca do cadastro, como por exemplo, realizar uma extração no for-
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mato Excel com os dados dos aparelhos cadastrados como rastreio, como podemos 

observar na Figura 17, ou editar algumas informações dos aparelhos já cadastrados. 

 

 

Figura 16: Tela de cadastro. 

 

 

Figura 17: Extração dos aparelhos cadastrados. 
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Caso ocorra algum sinistro na loja que o aparelho cadastrado como rastro 

da loja seja roubado, imediatamente o usuário responsável deverá atualizar o status 

do aparelho, cadastrando em sequência um novo aparelho em seu lugar para que a 

loja não fique desprotegida. Para atualizar o status, o usuário deverá acionar o botão 

de edição, localizado na primeira coluna da direita, da tabela que exibe os rastros 

cadastrados na loja, conforme observamos na Figura 16.  

 

 

Figura 18: Tela de alteração. 

  

 Uma vez acionado o botão de alteração, a tela apresentada na Figura 18 

será exibida, permitindo ao usuário que altere o status do aparelho. Após confirmar a 

alteração acionando o botão “Alterar”, a mensagem de confirmação da ação apre-

sentada na Figura 19 será exibida.  
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Figura 19: Confirmação de alteração. 

 Ao alterar o status de um rastro para sinistrado, imediatamente o cadastro 

do aparelho passa a ser exibido na tela da equipe de monitoramento com este novo 

status, conforme podemos observar na Figura 20. Nesta tela, o usuário de monito-

ramento tem acesso aos aparelhos cadastrados em todas as lojas da rede e, perio-

dicamente, deverá atualizar com os dados da localização do aparelho quando este 

estiver com o status “Sinistrado”. 

 

 

Figura 20: Tela de consulta e monitoramento. 

 

Podemos observar na Figura 20, que o aparelho cadastrado na primeira 

linha está com o status “Sinistrado”, indicado pela loja que o cadastrou. Neste caso, 

o usuário de monitoramento deverá acionar o botão de alteração, na primeira coluna 

à direita e a tela de alteração de rastro, apresentada na Figura 21 será exibida. 
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Figura 21: Tela de alteração de rastro monitorado. 

Ao acionar o botão “Alterar”, todas as datas de monitoramento serão atua-

lizadas, a localização do dispositivo será identificada e atualizada e as informações 

passarão a ser exibidas à equipe de monitoramento, conforme observamos na Figu-

ra 22, que deverá continuar monitorando o deslocamento do dispositivo. 

 

 

Figura 22: Tela de consulta e monitoramento. 
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Caso o usuário de monitoramento deseje consultar o histórico de rastro 

de uma loja, basta que acione o botão “Listar Histórico”, exibido na Figura 22. Após 

o acionamento deste botão, a tela de histórico exibida na Figura 23 será apresenta-

da, com as informações de todos os rastros cadastrados para a loja selecionada. 

 

 

Figura 23: Tela de histórico de rastros. 

 Após a exposição detalhada de todas as imagens que concernem à parte 

criativa do sistema, nota-se a viabilidade de seu funcionamento, além da relevância 

já destacada em etapas anteriores desta pesquisa. 
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CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

Para alcançarmos os objetivos estabelecidos neste trabalho, realizamos 

inicialmente um estudo bibliográfico, que teve, entre suas metas, o estudo dos prin-

cipais conceitos envolvidos na utilização de tecnologias de desenvolvimento web, 

como a linguagem PHP, bancos de dados MySQL, servidor Apache, APIs de geolo-

calização, entre outras, para a criação de aplicações web, para atender completa-

mente à nossa proposta.  

A partir da fundamentação teórica adotada nesta pesquisa, a terceira eta-

pa deste trabalho dedicou-se a comprovar a eficácia da criação web proposta na te-

mática, com vistas a inibir o índice de furtos de smartphones em lojas varejistas. Pa-

ra tal, discriminamos, na terceira etapa, os seguintes passos da criação desta apli-

cação: definição do escopo, análise de requisitos, diagramas de caso de uso, mode-

lo entidade-relacionamento, codificação e culminamos na apresentação do sistema 

habilitado para utilização. 

Contribuímos, com este estudo, para ajudar a coibir o roubo de celulares 

em lojas varejistas. Além do cunho de relevância social, haja vista que esta aplica-

ção web poderá, efetivamente, ser utilizada em lojas de varejo. Como trabalho futu-

ros, podemos ainda implementar e refinar novos tipos de controles mais abrangen-

tes, que possam ser agregados à aplicação e, extensíveis a outros setores do mer-

cado. 
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