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RESUMO 

 

RAJÃO DE PAIVA, STÉPHANO GIUSEPPE. BrasilViagens: Uma rede social de 

viagens. 2017. 121 f. Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação de 

Tecnólogo em Sistemas para Internet, Centro Estadual de Educação 

Tecnológica Paula Souza, Faculdade de Tecnologia da Baixada Santista 

“Rubens Lara”, 2017. 

 

 

Diante do interesse dos brasileiros em realizar viagens e visto que estes tendem 

a passar muitas horas do seu dia navegando nas redes sociais, o presente 

trabalho objetiva disponibilizar um sistema de informação, que possibilite um fácil 

acesso às informações sobre diversos locais e pontos turísticos do Brasil. O 

sistema desenvolvido é uma rede social, que objetiva estimular os usuários 

(brasileiros) a realizar viagens internas e trocar experiências com outros 

usuários, possibilitando-lhes a criar listas de passeios, listas com locais já 

visitados, cadastrar novos pontos turísticos, publicar experiências de suas 

viagens, adicionar amigos, entre outras funcionalidades. O sistema 

BrasilViagens visa facilitar buscas por pontos turísticos e suas informações 

diante do ponto de vista dos visitantes. O BrasilViagens não é apenas mais um 

website que tende a vendas de produtos ou venda de anúncios, mas sim 

disponibiliza aos turistas brasileiros uma rede social totalmente voltada para 

eles. 

 

 

Palavras-chave: Sistemas para Internet. Sistemas Web Responsivo. Rede 

Social. Viagens. 

 
  



 

 

 

ABSTRACT 

 

RAJÃO DE PAIVA, STÉPHANO GIUSEPPE. BrasilViagens: Uma rede social de 

viagens. 2017. 121 f. Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação de 

Tecnólogo em Sistemas para Internet, Centro Estadual de Educação 

Tecnológica Paula Souza, Faculdade de Tecnologia da Baixada Santista 

“Rubens Lara”, Santos, 2017. 

 

 

With the interest of brazilian people to travel and since Brazilians tend to spend 

many hours of their days navigating on social networks, this work aims to provide 

an information system, that allows easy access to information on various places 

and attractions of Brazil. The system developed is a social network that aims to 

stimulate its users (Brazilians) to travel internally and exchange experiences with 

other users, enabling them to create lists of tours, lists with places they have 

visited, to register new attractions, to post experiences from their travels, add 

friends, and more. The BrasilViagens system seeks to facilitate searches for 

attractions and their information from the point of view of the visitors. 

BrasilViagens is not just another website that tends to sell products or sell ads, 

bt dispose to Brazilian tourists a social network totally geared towards them. 

 

 

Keywords: Internet Systems. Responsive Web System. Social Network. Trips. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este documento trata de um projeto de sistema web responsivo, que 

possa auxiliar e estimular viajantes brasileiros a realizarem viagens internas. O 

sistema proposto recebe o nome “BrasilViagens”, um nome que, por si, já expõe 

sua finalidade para com o usuário.  

Neste capítulo serão detalhadas as motivações do desenvolvimento 

deste sistema de informações web, bem como os problemas da pesquisa e a 

organização do documento. 

 

1.1 JUSTIFICATIVA DO TEMA 

 

Atualmente o cenário da economia do Brasil encontra-se em estado de 

caos, como confirmam os repórteres Lucas Vettorazzo e Fernanda Perrin (Folha 

de São Paulo), “o resultado do PIB, que em 2016 recuou 3,6%, mostra, segundo 

economistas, que a economia chegou enfim ao fundo do poço e experimentou o 

período mais agudo de sua crise. [...]” (VETTORAZZO; PERRIN, 2017, s/p), e 

mesmo neste quadro, os brasileiros não abrem mão de realizar viagens para 

todas as partes do mundo (até mesmo fazendo “sacrifícios” e buscando meios 

mais convencionais de compras de pacotes de viagens, passagens aéreas, entre 

outros, para realizar tal viagem). 

De acordo com Felipe Oliveira (2017) em sua matéria no jornal online 

Folha de São Paulo, o grupo de turismo CVC atestou que as vendas em suas 

lojas físicas cresceram no ano de 2016, fato este que é gerado a partir do “aperto” 

no crédito dos clientes provocado pela crise, gerando a alternativa do uso de 

cheques e boletos bancários como forma de pagamento. 

O consumidor também está fazendo sacrifícios para economizar nos 

pacotes. Muitos trocaram viagens de avião pelas de ônibus, diminuíram 

o tempo de duração dos passeios, trocaram um hotel mais estrelado 

por um mais simples, mas não deixaram de viajar [...]. 

(OLIVEIRA, 2017, s/p). 

Outro fato interessante, é que os brasileiros voltaram a comprar viagens 

para fora do Brasil. Felipe Oliveira (2017) diz também em sua reportagem sobre 
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turistas que arrumam um “jeitinho” para viajar na crise, que na empresa CVC “[...] 

as vendas internacionais cresceram 53,2% no último trimestre [...]”. 

Após algumas medidas tomadas pelo atual governo do Brasil, identifica-

se que os comandantes do país estão fazendo o possível para reerguê-lo 

economicamente, e uma dessas medidas foi a liberação de saques no FGTS 

(Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) para brasileiros que se encaixassem 

nos quesitos estabelecidos. 

Antes, só tinha direito a sacar o FGTS de uma conta inativa quem 
estivesse desempregado por, no mínimo, três anos ininterruptos. 
Agora, a pessoa que pediu demissão ou foi demitida por justa causa 
até 31 de dezembro de 2015 vai poder sacar o saldo que ficou na conta. 
(G1, 2017, s/p). 

Porém, não basta o brasileiro ter o dinheiro em mãos e “realizar a viagem 

dos sonhos” para fora do país em um período tão conturbado economicamente. 

Sendo assim, deve-se buscar ainda mais alternativas para levar o brasileiro aos 

destinos de viagem dentro do próprio país. 

Com o avanço da tecnologia e da interação das pessoas através de 

diversos tipos de dispositivos eletrônicos, acessando redes sociais, os brasileiros 

passam grande parte do dia em seus aparelhos móveis, assim como indica 

Bruno de Amaral, através do noticiário online Exame, da editora Abril. 

O brasileiro passa em média 3h14 por dia conectado com o celular, 
segundo indica pesquisa da associação de marketing móvel MMA 
realizada pela Millward Brown Brasil e NetQuest [...]. Considerando 
apenas os jovens da geração millenials, a média é de 4h por dia 
conectado à Internet em um aparelho móvel. 
(AMARAL, 2016). 

 

1.2 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Segundo dados do Ministério do Turismo do Governo Federal (2016), o 

Brasil é o destino escolhido por 90% dos turistas nacionais, sendo assim, existe 

a necessidade de maiores informações a respeito dos pontos turísticos 

nacionais. 

Os brasileiros, segundo a reportagem de Laís Alegretti (2017), pela 

Folha de São Paulo, voltam a gastar mais em um mês que o ano anterior em 

viagens ao exterior, como no ano de 2016 “[...]. Em agosto, as despesas dos 

turistas do Brasil no exterior somaram US$ 1,29 bilhão, valor superior à despesa 

de US$ 1,26 bilhão registrada no mesmo período de 2015”. 
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1.3 OBJETIVOS 

 

O trabalho proposto tem como objetivo prover um sistema de 

informações para usuários, e possibilitar interações e compartilhamento de 

experiências através da web. 

Nesta seção constam os objetivos específicos e o objetivo geral do 

produto desta pesquisa. 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

O objetivo geral é criar um site que incentive seu usuário a realizar 

viagens para diversos lugares do Brasil, que estimule a interatividade com outros 

usuários e mostre que no Brasil também há belos lugares que podem ser 

destinos de viagens em família, com amigos e até mesmo individuais. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

a) Incentivar os brasileiros a conhecer o Brasil;  

b) Prover um sistema de informações especializado em prover 

dados e informações de locais turísticos do Brasil; e 

c) Criar uma rede social que incite os usuários a conhecer pontos 

turísticos e realizar viagens para outras partes do Brasil ao invés 

de viagens para o exterior. 

 

1.4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O trabalho é baseado em pesquisas em canais de notícias digitais 

confiáveis do Brasil, além de contar com apoio de bibliografias a fim de 

comprovar e esclarecer termos tratados durante toda a pesquisa. 

Para auxiliar no embasamento do trabalho, foi utilizada uma pesquisa de 

campo (quantitativa), onde os voluntários responderam às perguntas de forma 

sucinta. Tais perguntas estão em um formulário (utilizando o aplicativo 

“Formulários” ou “Forms”, da Google) disponibilizado para preenchimento na 

web. 
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Quanto ao desenvolvimento do produto resultante deste trabalho, o 

website (estilo rede social), foi desenvolvido em PHP com o framework Laravel 

no lado servidor, pois é bem leve e fácil de ser manipulado (pelo fato da 

linguagem utilizar uma tipagem fraca), além de contar com o sistema gerenciador 

de banco de dados MySQL, enquanto que no lado cliente foram utilizados o 

HTML5, o CSS3 com Bootstrap (para facilitar a criação de estilos e tornar as 

páginas responsivas) e o JavaScript com jQuery e AngularJS (para manipular os 

elementos das páginas de maneira mais simplificada).  

 

1.5 ORGANIZAÇÃO DA MONOGRAFIA 

 

Este documento é focado em desenvolvimento de sistemas, análise e 

conceituação de termos elaborados através de pesquisas. O foco da presente 

monografia também está na documentação do produto proposto, com a 

finalidade de expor os requisitos do sistema e seus diagramas pertinentes para 

o desenvolvimento. 

O capítulo dois, intitulado como “Estado da arte”, apresenta uma análise 

de dois sistemas que tem finalidades semelhantes ao sistema web resultante do 

presente documento. Neste capítulo também consta um pequeno quadro de 

comparação entre os dois sistemas em relação ao “BrasilViagens”. 

No capítulo três, nomeado “Metodologia”, são abordados os termos 

utilizados neste documento, como a base teórica (que justifica o uso de 

determinadas palavras no contexto da tecnologia da informação) e as 

tecnologias utilizadas no desenvolvimento do sistema.  

O capítulo quatro, intitulado “Desenvolvimento”, descreve o 

comportamento do sistema, os seus requisitos e em geral, sua documentação. 

No capítulo cinco, nomeado “Resultados”, é feita a apresentação da 

pesquisa de campo realizada (que apoia a conclusão desta monografia), é 

mostrada a interface do sistema de informação resultante deste documento, 

assim como o resultado dos testes de usabilidade realizado com alguns 

voluntários. 

O capítulo seis, intitulado “Discussão e conclusão”, apresenta as 

dificuldades encontradas no durante o caminho percorrido do começo ao fim do 
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desenvolvimento, bem como implementações futuras no sistema e algumas 

observações interessantes sobre o produto proposto. 
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2 ESTADO DA ARTE 

 

Este capítulo trata da comparação entre produtos semelhantes que 

estão no mercado em relação ao produto resultante deste trabalho. 

 

2.1 PRODUTOS SIMILARES JÁ CONSOLIDADOS 

 

Neste tópico, descreve-se algumas particularidades (vantagens e 

desvantagens) de outros sites similares à rede social resultante deste 

documento. 

 

2.1.1 TripAdvisor 

 

O TripAdvisor1 é um site de buscas e roteiros de viagens em âmbito 

mundial, onde é possível encontrar hotéis, pontos turísticos, restaurantes, 

lugares de lazer em geral e até passagens aéreas. O ponto forte do site é ser 

“faz tudo” em relação a viagens para o mundo inteiro (Figura 1).  

 

Figura 1 - Site TripAdvisor (principal) 

 

Fonte: TripAdvisor, 2017 

 

                                                 
1 https://www.tripadvisor.com.br/ 
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No site, pode-se pesquisar preços, reservar quartos de hotéis e ver suas 

acomodações, alugar carros, agendar viagens de aviões e até mesmo anunciar 

pousadas (onde um usuário paga para ser feito o seu anúncio) ou atrações. 

Pode-se também buscar locais de alimentação, passeios curtos e longos, 

comparar preços e afins. 

O conteúdo do site tende a levar o usuário a área de compras e não a 

uma interatividade com outros usuários como uma “rede social clássica”, embora 

ao se cadastrar, o usuário tenha a possibilidade de interagir com os outros 

usuários através de fóruns, ver avaliações (Figura 2) e avaliar pontos marcados 

em mapas, além de escrever alguma resenha e enviar fotos de locais visitados 

com observações. 

 

Figura 2 - Site TripAdvisor (avaliações) 

 

Fonte: TripAdvisor, 2017 

 

Mesmo com muitas funcionalidades (funcionando perfeitamente, tanto 

buscas de locais como os links para outras páginas) e estando há bastante 

tempo no mercado, o site da TripAdvisor não possui responsividade (Figura 3), 

fazendo com que o site não tenha seus elementos bem distribuído na tela de 

alguns dispositivos ou telas com resoluções consideradas baixas.  
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Figura 3 - Site TripAdvisor (sem responsividade) 

 

Fonte: TripAdvisor, 2017 

 

Vale ressaltar que o site não possui responsividade pelo fato de ter sua 

versão em aplicativo (Figura 4), que é encontrado na Play Store da Google, na 

App Store da Apple e Microsoft Store da Microsoft. 

 

Figura 4 - Aplicativo TripAdvisor 

 

Fonte: Aplicativo TripAdvisor, 2017  
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Embora o aplicativo tenha um bom funcionamento e sincronize 

perfeitamente a conta do usuário, este tem menos funcionalidades que o site e 

apresenta algumas inconsistências de buscas. Ao realizar uma busca sobre a 

cidade de Santos, foram retornados dados de outros locais, como “Excursão 

Turística na Cidade de Paraty”, entre outros (Figura 5). 

 

Figura 5 - Resultados inesperados retornados, site TripAdvisor 

 

Fonte: Aplicativo TripAdvisor, 2017  

 

Algo que é muito importante no momento do desenvolvimento, é a 

prevenção de erros e criação de exceções. Um erro que ocorre frequentemente 

nos sites, é o erro 404, o erro de página não encontrada, e o site TripAdvisor fez 

o devido tratamento deste erro (Figura 6), dando o devido feedback para o 

usuário, informando o erro de uma forma amigável e personalizada. 
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Figura 6 - Erro 404, site TripAdvisor 

 

Fonte: TripAdvisor, 2017 

 

2.1.2 FériasBrasil 

 

O site FériasBrasil2 (Figura 7) é o que se assemelha mais com o produto 

resultante deste trabalho, pois seu foco é mais voltado para “conhecer lugares 

no Brasil” do que “anúncios, vendas e aluguéis”, embora haja a possibilidade de 

serem feitos anúncios, assim como o site TripAdvisor.  

 

Figura 7 - Site FériasBrasil (principal) 

 

Fonte: FériasBrasil, 2017 

                                                 
2 http://www.feriasbrasil.com.br/ 
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Vale ressaltar que o site FériasBrasil também possibilita o “planejamento 

de viagem”, fazendo intermediações entre sites de aluguéis de carros, casas de 

temporada, hotéis e passagens aéreas, semelhante ao TripAdvisor e 

diferentemente do sistema proposto neste trabalho. 

Dentro do site, é possível escolher viagens de acordo com “nossos 

estilos”, como um passeio aventureiro ou um passeio em família, são mostradas 

as “próximas atrações” de diversos lugares e possui diversas outras tags para 

classificação de viagens, o que facilita muito o usuário na escolha do seu destino 

de viagem, caso o mesmo encontre-se indeciso (Figura 8). 

 

Figura 8 - Site FériasBrasil (tag criança) 

 

Fonte: FériasBrasil, 2017 

 

Mesmo com um design agradável, elementos bem distribuídos e mais 

visíveis que o site da TripAdvisor, deve-se frisar que o site também não é 

responsivo (Figura 9), o que deixa os elementos da página fora da janela de 

visualização do usuário, dificultando a leitura e prejudicando a interação do 

mesmo diante do sistema. 
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Figura 9 - Site FériasBrasil (sem responsividade) 

 

Fonte: FériasBrasil, 2017 

 

Ao invés do site FériasBrasil adaptar seu site para mobile através da 

responsividade ou investir na criação de um aplicativo para aparelhos móveis, 

os donos do site investiram na criação de um novo site, em versão mobile (Figura 

10), ou seja, há um site para ser visualizado em versão desktop, enquanto 

coexiste um site para ser visualizado em versão mobile. Esta prática (existência 

de dos sites ativos, em versões diferentes) pode gerar um grande problema, 

levando em consideração a grande probabilidade de haver conteúdo 

desatualizado em um dos sites ou até mesmo existir um conteúdo em uma 

versão de site que não existe na outra versão. 
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Figura 10 - Site mobile FériasBrasil 

 

Fonte: Versão mobile FériasBrasil, 2017 

 

O FériasBrasil, diferentemente do TripAdvisor, não tratou o erro mais 

recorrente em navegação de site, o erro 404 (Figura 11), o que pode prejudicar 

a experiência do usuário diante do produto. 

 

Figura 11 - Erro 404, site FériasBrasil 

 

Fonte: Versão mobile FériasBrasil, 2017 
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2.1.3 Quadro comparativo 

 

De acordo com os dados obtidos através do estudo mercadológico, foi 

possível elaborar um quadro comparativo entre os produtos já existentes no 

mercado em relação ao sistema proposto neste documento (Quadro 1). 

 

Quadro 1 - Comparação entre sistemas 

Características 
Sistemas 

TripAdvisor FériasBrasil BrasilViagens 

Responsividade 

   

Login com outras 
redes sociais 

Facebook e Google 
Facebook (com 

problema) 
Facebook 

Internacionalização 

  

Futura 
implementação 

Anúncios 

   

Vendas e reservas  

   

Informações turísticas 
com fotos 

   

Mapa dos locais 

   

Como chegar 

   

Troca de mensagens 
entre usuários 

Conversa estilo 
e-mail 

 

Conversa estilo 
bate-papo 

Dicas/opiniões de usuários 
sobre o local visitado 

   

Dicas de moradores 
de determinado local 

   

Ordenação de 
comentários 

   

Breadcrumb 

   

Plataformas Web e aplicativo 
Web (com site 

mobile) 
Web (responsivo) 

Foco 
Anúncios, vendas e 

compartilhamento de 
informações 

Anúncios, vendas e 
compartilhamento de 

informações 

Compartilhamento de 
informações e interação de 

usuários 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017  
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3 METODOLOGIA 

 

Este capítulo trata da fundamentação de termos amplamente utilizados 

neste documento, bem como as tecnologias utilizadas na implementação do 

produto resultante deste trabalho. 

 

3.1 SISTEMAS PARA INTERNET 

 

Neste tópico são abordadas definições de termos utilizados na área da 

computação, que formam a base do produto deste trabalho. 

 

3.1.1 Sistema 

 

Um sistema pode ser definido como um “[...] grupo de componentes 

interligados, com um limite bem definido, que trabalha em direção à obtenção de 

um objetivo comum aceitando entradas e produzindo saídas em um processo de 

transformação organizado” (O’BRIEN; MARAKAS, 2007, p. 24). 

Pode-se entender que um sistema é um conjunto de elementos distintos 

que se relacionam com a finalidade de alcançar um único objetivo. 

 

3.1.2 Informação 

 

O produto desenvolvido neste trabalho, basicamente, lida com diversos 

tipos de dados, que segundo O’Brien e Marakas (2007), é a matéria-prima que 

compõe a informação. 

As pessoas com frequência usam os termos dados e informação 
alternadamente. Entretanto, é melhor entender dados como recurso de 
matéria-prima que é transformado em produtos acabados de 
informação. Então, podemos definir informação como dados que foram 
convertidos em um contexto útil e significativo para certos usuários 
finais. Assim, os dados são normalmente submetidos a um processo 
de agregação de valor (processamento de dados ou processamento 
de informação) em que a sua forma é agregada, manipulada e 
organizada; o seu conteúdo é analisado e avaliado; e eles são 
colocados em um contexto apropriado para o usuário humano. 
(O’BRIEN; MARAKAS, 2007, p. 32). 

É correto afirmar que a informação, nada mais é que um conjunto de 

dados que já tenham sido tratados e que em um contexto, forma um conteúdo, 
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que por sua vez, pode ser consumido por um usuário dentro de um sistema, 

gerando assim, um sistema de informação. 

 

3.1.3 Sistemas de informação 

 

Um sistema de informação usa “[...] recursos de pessoas, hardware, 

software, dados e redes para realizar as atividades de entrada, processamento, 

saída, armazenamento e controle que convertem os recursos de dados em 

produtos de informação” (O’BRIEN; MARAKAS, 2007, p. 29). 

Um sistema de informação (SI) pode ser qualquer combinação 
organizada de pessoas, hardware, software, redes de comunicação, 
recurso de dados e políticas e procedimentos que armazenam, 
restauram, transformam e disseminam informações em uma 
organização. 
(O’BRIEN; MARAKAS, 2007, p. 4). 

A entrada de dados basicamente, é a coleta e conversão dos dados de 

modo que o sistema o reconheça, enquanto a fase de processamento, baseia-

se na manipulação do dado e conversão dele em informação. Após isso, ocorre 

o armazenamento da informação, e assim, de acordo com o controle estipulado, 

acontece a saída da informação ao usuário final. 

O produto deste trabalho será um sistema de informação, este que deve 

receber dados, uni-los e transformá-los em informação, assim que requeridos 

pelo usuário do sistema, dando um retorno esperado para este usuário. 

 

3.1.4 Redes sociais 

 

Estar ingressado nas redes sociais, hoje em dia, tornou-se praticamente 

uma nova tendência de inter-relacionamento pessoal, fato este que é notado ao 

se observar o modo de interatividade entre indivíduos dentro de redes como 

Facebook, Instagram, Twitter, entre outros.  

Como Santana (2009) cita em seu artigo sobre RSO (Redes Sociais 

Online), as redes sociais nada mais são do que um sistema de informação, que 

permite criação de grupos internos que compartilham os mesmos pensamentos, 

bem como compartilhamento de ideias.  

“A massificação do uso da internet na chamada ‘sociedade em rede’ está 

proporcionando grandes mudanças em diferentes âmbitos da sociedade 
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contemporânea” (SANTANA et al., 2009, p. 340). Com a importância que a 

internet e as redes sociais tomaram nos dias de hoje, deve-se investir em novas 

funcionalidades e pesquisas para fazer o melhor uso dos recursos que estão 

disponíveis. 

Hoje em dia, mais da metade da população brasileira utiliza a internet e 

pouco menos da metade utiliza a rede social Facebook (Figura 12), conhecida 

mundialmente.  

 

Figura 12 - Brasileiros no Facebook 

 

Fonte: Facebook, 2017 

 

A 11ª edição da pesquisa TIC Domicílios 2015, que mede a posse, o 
uso, o acesso e os hábitos da população brasileira em relação às 
tecnologias de informação e de comunicação, mostra que 58% da 
população brasileira usam a internet - o que representa 102 milhões de 
internautas. A proporção é 5% superior à registrada no levantamento 
de 2014. 
De acordo com a pesquisa, o telefone celular é o dispositivo mais 
utilizado para o acesso individual da internet pela maioria dos usuários: 
89%, seguido pelo computador de mesa (40%), computador portátil ou 
notebook (39%), tablet (19%), televisão (13%) e videogame (8%). 
(PORTAL BRASIL, 2016). 

O resultado da pesquisa sobre a quantidade de brasileiros que utiliza a 

internet foi fruto de entrevistas feitas por todo o território do Brasil, sendo que 
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23.465 pessoas contribuíram para o resultado entre novembro de 2015 e junho 

de 2016. A pesquisa foi realizada pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil 

(CGI.br), pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da 

Sociedade da Informação (Cetic.br) e pelo Núcleo de Informação e Coordenação 

do Ponto BR (NIC.br). 

Enquanto o resultado da pesquisa foi obtido através de entrevistas, o 

levantamento de dados da rede social Facebook sobre os brasileiros 

conectados, foi realizado apenas consultando os dados dos seus usuários. Os 

dados do Facebook foram registrados no último trimestre de 2014, e a partir 

desses dados, pode-se observar a importância dada as redes sociais 

atualmente. 

O sistema proposto neste documento é uma rede social, que faz uso de 

integração com o Facebook no login dos usuários, fazendo o consumo de dados 

direto do perfil previamente criado no Facebook. 

 

3.1.5 Software e derivações 

 

Este tópico se refere ao fundamento teórico dos termos utilizados neste 

documento bem como definições de alguns autores sobre tais termos.  

 

3.1.5.1 Software 

 

“Software é um termo genérico referente a vários tipos de programas 

usados para operar e manipular computadores e seus periféricos.” (O’BRIEN; 

MARAKAS, 2007, p. 112).  

Pode-se concluir que sem o auxílio dos softwares, o uso de 

computadores e seus semelhantes torna-se quase inviável para usuários 

comuns. 

 

3.1.5.2 Framework 

 

Uma definição para framework, assim como afirma Turini (2015), é que 

um framework foi criado com o objetivo de facilitar a reutilização de código, 

facilitação de uso de recursos disponibilizados por determinada linguagem e que 
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se beneficia de três características das linguagens de programação orientadas 

a objetos (abstração, polimorfismo e herança). 

Em construções de sistemas atuais, os frameworks são encontrados 

com muita frequência, pois com ele, o tempo de codificação se torna menor e os 

projetos recebem um padrão de implementação, “[...] eles nos ajudam e muito a 

agilizar o processo de desenvolvimento, de forma organizada, evitando 

repetições de código e muito mais” (TURINI, 2015, p. 8). 

 

3.1.5.3 Biblioteca 

 

Uma biblioteca pode ser definida basicamente como uma simplificação 

de uma linguagem de programação já existente, onde as chamadas de funções 

e particularidades de cada linguagem. 

A grande vantagem da utilização de uma biblioteca, é que as funções 

são referenciadas de forma muito mais simples do que se chamadas dentro do 

código na sua maneira pura (sem utilização de biblioteca), facilitando a sua 

codificação. 

Atualmente uma biblioteca amplamente utilizada e bastante famosa 

entre os desenvolvedores web é o jQuery, que resumidamente é descrita por 

David Flanagan (2011, p. 1, tradução nossa) como uma “biblioteca que simplifica 

tarefas comuns e oculta as diferenças entre navegadores”3. 

 

3.1.5.4 API 

 

O termo API (Application Programming Interface) significa “Interface de 

Programação de Aplicações”, e como seu próprio nome diz, a API faz o papel de 

“tradutor e isolador” de sistemas, uma interface, onde trabalha transferindo 

informações de um lado (quem requisita os dados) para o outro lado (quem 

recebe o pedido e devolve os dados).  

Hoje em dia existem muitas APIs e são amplamente utilizadas no 

mercado, e estas facilitam muito a vida de quem cria aplicativos ou aplicações, 

pois fazendo o uso das APIs, pode-se ter acesso a dados e serviços de muitas 

                                                 
3 library to simplify common tasks and hide the differences between browsers. 
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empresas que as proveem, como busca de CEP (Código de Endereçamento 

Postal) no site dos Correios, busca de coordenadas utilizando o Google e as 

APIs de Gráficos e de Marketing do Facebook, entre outras. 

As APIs podem ser privadas ou públicas, sendo que as privadas são 

utilizadas internamente nas empresas e as públicas podem ser consumidas por 

todos. Algumas empresas (como as citadas anteriormente) disponibilizam APIs 

para o consumo público, garantindo que os usuários tenham informações 

confiáveis de seus dados ou serviços. 

Uma API, então, é essencialmente um contrato. Uma vez que esse 
contrato está em vigor, os desenvolvedores são atraídos a usar a API 
porque sabem que podem ter confiança nela. O contrato aumenta a 
confiança, o que aumenta o uso. O contrato também torna a conexão 
entre provedor e consumidor muito mais eficiente, uma vez que as 
interfaces são documentadas, consistentes e previsíveis.4 
(JACOBSON et al., 2012, p. 4, tradução nossa). 

 

3.2 MODELO DE ARQUITETURA 

 

O modelo arquitetural escolhido para base de construção da aplicação é 

o padrão MVC (Model, View e Controller). O padrão MVC é baseado no modelo 

em camadas, sendo ele, dividido em 3 partes distintas, sendo elas, a model, a 

view e a camada controller. 

A camada model “[...] contém todos os dados, a lógica e o estado da 

aplicação. A camada model é independente das camadas view e controller, 

porém ela provê uma interface para manipulação e recuperação do seu estado 

e pode enviar notificações de seu estado”5 (FREEMAN, 2004, p. 530, tradução 

nossa). 

A camada controller “manipula a entrada do usuário e descobre o 

significado dela para o model”6 (FREEMAN, 2004, p. 530, tradução nossa). 

Pode-se dizer que o controlador realiza a troca de dados entre as camadas 

model e view. 

                                                 
4 An API, then, is essentially a contract. Once such a contract is in place, developers are enticed to use the 

API because they know they can rely on it. The contract increases confidence, which increases use. The 

contract also makes the connection between provider and consumer much more efficient since the interfaces 

are documented, consistent, and predictable. 
5 The model holds all the data, state and application logic. The model is oblivious to the view and controller, 

although it provides an interface to manipulate and retrieve its state and it can send notifications of state 

changes to observers. 
6 Takes user input and figures out what it means to the model. 
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A camada view “apresenta o modelo. A camada view normalmente 

recebe o estado e os dados da camada model que precisa para mostrar na tela”7 

(FREEMAN, 2004, p. 530, tradução nossa). 

Unindo as três camadas, a aplicação se torna mais organizada e facilita 

a realização de modificações no código. A camada model também é conhecida 

como “camada de dados”, enquanto a camada controller é conhecida como 

“camada de negócios” e a camada view é também chamada de “camada de 

apresentação”. 

 

3.3 CAMADA DE DADOS 

 

Neste subcapítulo são descritas as tecnologias utilizadas para o 

armazenamento dos dados do projeto. 

 

3.3.1 MySQL 

 

Segundo o site da Oracle, o MySQL é um Sistema Gerenciador de Banco 

de Dados (SGBD) que foi criado por volta de 1996 e após alguns anos, o SGBD 

tornou-se propriedade da empresa Sun Microsystems, e hoje, é domínio da 

empresa Oracle.  

O MySQL é um banco de dados, onde é possível guardar informações 

em estruturas no estilo de tabelas. A solução de Banco de Dados (BD) é rápida, 

gratuita e suporta diversas ferramentas e muitos recursos, como replicação, 

functions e cursores (facilitam operações de recuperação, adição e remoção de 

registros no BD), entre outros. Reese (2007), em seu livro “MySQL Pocket 

Reference” lembra também que o SGBD utiliza a linguagem SQL (Structured 

Query Language). Vale ressaltar que no projeto será utilizado o MySQL 

Workbench 6.3.9, uma versão que possui código aberto e de fácil manipulação 

de dados. 

  

                                                 
7 Gives you a presentation of the model. The view usually gets the state and data it needs to display directly 

from the model. 
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3.4 CAMADA DE NEGÓCIOS 

 

Esta seção faz referência à linguagem de programação (e seu 

framework) que foi utilizada no desenvolvimento do sistema proposto neste 

documento. 

 

3.4.1 PHP 

 

A linguagem escolhida para ser utilizada no lado servidor da aplicação é 

o PHP, pois é amplamente utilizada no mercado e possui diversos frameworks 

para otimizar a construção de sistemas baseados na linguagem. 

O PHP “é uma linguagem de script, principalmente usada no lado do 

servidor, que pode ser empregada para gerar informações de linguagem de 

marcação de hipertexto (HTML) dinamicamente”8 (MACINTYRE, 2012, p. 2, 

tradução nossa). Duas das melhores vantagens do PHP são os fatos de que a 

linguagem tem capacidade de rodar em diversos sistemas operacionais, e que 

contam com a programação estruturada e orientada a objetos, que podem ser 

usadas separadas ou juntas, e unindo-as, muitas vezes facilita o trabalho do 

desenvolvedor. 

No projeto, foi utilizado a última versão do PHP lançado até o momento, 

o PHP 7.1.6, que é mais rápido e leve do que suas versões anteriores, conta 

com novidades como agrupamento de exceções em um mesmo bloco catch, 

retorna novas exceções em diversos métodos (retorno em métodos void, por 

exemplo), entre outras modificações. 

 

3.4.1.1 Laravel Framework 

 

Frameworks como o Laravel “pré-empacotam uma coleção de 

componentes de terceiros com o auxílio de sua estrutura personalizada ‘glue’, 

tais como arquivos de configuração, provedores de serviços, estruturas de 

                                                 
8 It is a scripting language, mostly used on the server side, that can be employed to generate Hypertext 

Markup Language (HTML) information dynamically. 

 



40 

 

 

diretório prescritas e outras aplicações externas independentes”9 (STAUFFER, 

2017, p. 1, tradução nossa). 

O Laravel é o framework back-end utilizado no software resultante deste 

trabalho, pois com o auxílio do framework, os comandos que serão usados, se 

tornam mais simplificados, funções muito utilizadas na maioria dos 

desenvolvimentos já vem prontas, a estrutura MVC já vem separada (o que 

agiliza muito o processo de desenvolvimento), além de a manutenção do código 

e sua construção se tornam mais eficazes. “O Laravel é uma das maiores 

apostas da atualidade. Muito se deve à sua simplicidade, sintaxe, flexibilidade e 

rica documentação” (TURINI, 2015, p. 8). 

A versão do Laravel utilizada no projeto é a versão 5.4.22, que conta 

com maior segurança e tem um maior suporte a ataques de usuários mal-

intencionados. 

 

3.5 CAMADA DE APRESENTAÇÃO 

 

Neste subcapítulo descrevem-se as ferramentas que foram utilizadas na 

camada de apresentação do sistema. 

 

3.5.1 HTML 

 

Segundo o site do W3C (World Wide Web Consortium), o HTML (2017a) 

é uma linguagem de marcação para aplicações para internet, que tem sua 

padronização mantida pelo próprio W3C, que por sua vez, constantemente 

discute e planeja novas técnicas para a melhoria contínua de seu padrão para a 

rede. De acordo com o W3C (2017a), o “HTML é a linguagem núcleo da web 

para criar conteúdo para que todos possam usar em qualquer lugar”. 

HTML significa (HyperText Markup Language ou Linguagem de 

Marcação de Hipertexto). Uma linguagem de marcação significa que ela é 

baseada por peso semântico, onde em determinados trechos do código (tag), o 

conteúdo recebe uma importância maior do que outro. Com essa técnica 

                                                 
9 Frameworks like Laravel prepackage a collection of third-party components together with custom 

framework “glue” like configuration files, service providers, prescribed directory structures, and 

application bootstraps. 
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aplicada às páginas web, o conteúdo torna-se acessível, ou seja, deficientes 

visuais, auditivos (entre outros), usando um dispositivo correto, podem 

interpretar tudo o que está disponível na página, de formas diferentes, bem como 

os não deficientes podem fazer o uso dos recursos visuais disponibilizados 

(como estilos de fontes, tabelas, listas, entre outros recursos). 

O HTML5, versão atual (e utilizada no software) faz uso de diversas tags, 

que por sua vez, dão sentido semântico às páginas e podem ser manipuladas 

de acordo com o desejo do desenvolvedor. 

 

3.5.2 CSS 

 

Segundo o W3C (2017b), “Cascading Style Sheets (CSS) é um 

mecanismo simples para adicionar estilo aos elementos que compõe um 

documento web”. 

Uma folha de estilo em cascata, serve para formatar um elemento dentro 

de uma página conforme a necessidade do desenvolvedor, e com o seu auxílio, 

pode-se manipular e personalizar o conteúdo que está sendo mostrado na tela 

de um dispositivo. 

Páginas de sites atuais utilizam esse recurso como algo obrigatório, pois 

sem o auxílio da tecnologia, as páginas não teriam um design diferenciado em 

relação ao estilo padrão das tags HTML renderizadas. 

No software resultante deste trabalho, foi utilizado o CSS3, a atual 

versão da folha de estilo, que é amplamente utilizada no mercado e vem 

ganhando cada vez mais adeptos do seu uso, além de ser uma tecnologia 

madura. 

 

3.5.2.1 Bootstrap 

 

O Bootstrap é uma biblioteca de componentes para desenvolvimento 

front-end de código aberto, muito popular na web, que possui sistemas de grid e 

vários componentes e plug-ins criados por jQuery. 

Segundo Lucas Mazza (2012), o Bootstrap é muito bom para ser 

utilizado em projetos onde o desenvolvedor precisa de agilidade e não tem muito 

tempo para se dedicar apenas ao design da aplicação. 
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3.5.3 JavaScript 

 

O JavaScript (JS) é conhecido por ser uma das principais linguagens 

para o desenvolvimento front-end. Também é importante frisar que a linguagem 

é utilizada para criar e manter sites dinâmicos (conteúdo do site é manipulado 

no momento em que ele é requisitado). Com o auxílio do JS o conteúdo da 

página pode ser alterado (manipulado de diversas formas) sem que o site seja 

redirecionado para outro endereço na rede. 

O JS é uma linguagem multi-paradigma, entre eles, a orientação a 

objetos e é utilizada no front-end, o lado cliente, e sua última versão (1.8) foi a 

utilizada no projeto. 

 

3.5.3.1 jQuery 

 

O jQuery é uma biblioteca focada em consultas, que trabalha em cima 

da linguagem JavaScript. A biblioteca disponibiliza diversos métodos prontos e 

usando-a de modo correto, pode-se realizar comandos simplificados, assim, 

economizando tempo.  

Uma consulta típica usa um seletor CSS para identificar um conjunto 
de elementos do documento e, em seguida, retorna um objeto que 
representa esses elementos. 
Este objeto retornado fornece muitos métodos úteis para operar os 
elementos correspondentes como um grupo.10 
(FLANAGAM, 2011, p. 1-2). 

A versão utilizada no sistema proposto utiliza a versão 3.2.1 do jQuery, 

a versão mais recente lançada até o momento. 

 

3.5.3.2 AngularJS 

 

O AngularJS é um framework “mantido pelo Google e possui algumas 

particularidades interessantes, que o fazem um framework muito poderoso” 

(SCHIMITZ; LIRA, 2016, p. 3). 

                                                 
10 A typical query uses a CSS selector to identify a set of document elements and then returns an object that 

represents those elements. 

This returned object provides many useful methods for operating on the matching elements as a group. 
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Segundo Schimitz e Lira (2016), o AngularJS funciona como uma 

extensão de um documento em HTML, possibilitando a adição de novos 

parâmetros em tags e gerando uma interação dinâmica aos elementos de uma 

página, além de contar com funcionalidades que simplificam muito a vida do 

programador, tais como o DataBinding (o data bind é uma técnica que sincroniza 

elementos dentro de uma página) template, o uso facilitado de controllers e a 

simplificação do uso do AJAX. 

No sistema proposto neste documento, foi utilizado a versão 1.6.7, a 

mais recente até o presente momento. 

 

3.5.3.3 AJAX 

 

AJAX, em português, significa JavaScript Assíncrono e XML, e esta 

metodologia possibilita a comunicação entre navegadores e servidores, tornando 

páginas de internet mais interativas com o usuário. 

O “[...] AJAX não é uma tecnologia, mas sim um conjunto formado por 

várias tecnologias, cada uma se desenvolvendo por conta própria, se juntando 

de formas novas e poderosas” (GARRET, apud BALDUINO, 2017, p. 63). 

Balduino (2012) diz que utilizando o AJAX, é possível carregar apenas 

uma parte da página no navegador, fazendo com que os arquivos a serem 

atualizados sejam carregados sem que haja atualização completa de página, o 

que faz o carregamento dos elementos responder mais rapidamente. 

Essa metodologia será utilizada no sistema proposto por neste trabalho 

para dar mais dinamicidade às páginas web e será utilizada junto ao JSON, que 

juntos tornam os métodos assíncronos ao servidor, muito mais simples de ser 

interpretados e escritos. 

 

3.5.3.4 JSON 

 

Para enviar e receber os dados que trafegam na aplicação, foi utilizado 

a notação JSON, que significa Notação de Objetos JavaScript.  

O JSON “[...] é uma forma de serializar, ou converter para texto, objetos 

JavaScript de modo que sejam legíveis inclusive por humanos” (BALDUINO, 
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2012, p. 75).  Segundo Baldino, o JSON contribui muito com o desenvolvedor no 

momento de escrever e interpretar o código, pois a forma de escrita da tecnologia 

utiliza o formato de objetos JavaScript, simplificando o reconhecimento de 

objetos, listas, arrays, textos, números, entre outros tipos. 

O JSON é comumente utilizado junto ao AJAX, fazendo uma bela 

combinação que possibilita a comunicação assíncrona entre navegador e 

servidor de forma simples e leve. 
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4 DESENVOLVIMENTO  

 

Este capítulo expõe a modelagem do sistema proposto e seus os 

requisitos, como foram projetados e planejados, baseados na engenharia de 

requisitos, no campo de engenharia de software. 

 

4.1 DESCRIÇÃO DO SISTEMA 

 

O sistema proposto permite que seus usuários encontrem novos 

destinos de passeios e viagens, por isso o nome “BrasilViagens”, um nome 

simples e direto, que é facilmente associado com o principal objetivo do sistema. 

No sistema, os usuários poderão interagir entre si, cadastrar novos 

pontos (turísticos, atrações, hotéis, entre outros), adicionar fotos aos locais, entre 

outras funcionalidades. 

A princípio, o sistema será criado com funções básicas e com design 

simples e leve, sendo projetado de maneira mais desacoplada possível, para 

simplificar sua manutenção e possibilitar a adição de novas funcionalidades de 

uma maneira descomplicada.  

 

4.1.1 Usuários 

 

O sistema, em sua primeira versão, terá apenas um tipo de usuário, onde 

o mesmo terá permissões de configuração de sua conta, criação de itens, 

interações com outros usuários, entre outros. 

Os únicos usuários que “podem ser diferentes” dos demais, são aqueles 

que optarem por cadastrar a cidade onde moram, pois com esse dado, os 

mesmos terão o direito de escrever as “dicas preciosas”, que são dicas de 

moradores sobre sua cidade, onde podem escrever alertas aos turistas ou 

informações úteis sobre os arredores. 

 

4.1.2 Funcionamento 

 

Uma das ideias do projeto é fazer um produto que dê poder ao usuário, 

deixando com o que sistema seja auto ajustável, sem a necessidade de um 
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moderador, logo, os usuários terão a permissão de negativar ou denunciar outros 

usuários, fotos e até mesmo, pontos cadastrados. Um usuário poderá ser 

bloqueado por um período de tempo assim que uma certa quantidade de outros 

usuários o negativar, bem como comentários, fotos e outros itens cadastráveis 

no sistema. Os itens sofrerão um bloqueio, assim que negativados por um certo 

número de usuários. 

Os usuários do sistema poderão fazer cadastro de novos locais, avaliá-

los, comentar locais, postar fotos, adicionar amigos, entre outras funções. 

  

4.2 ANÁLISE DE REQUISITOS 

 

Requisitos de um sistema são as descrições do que o mesmo deve fazer 

para atingir seu propósito. Para Sommerville (2011, p.57), os requisitos dos 

sistemas “refletem as necessidades dos clientes para um sistema que serve a 

uma finalidade determinada”. 

Sommerville (2011, p.59), também afirma que “os requisitos de software 

são frequentemente classificados como requisitos funcionais e requisitos não 

funcionais”. 

 

4.2.1 Requisitos funcionais 

 

Os requisitos funcionais, basicamente, são os requisitos que um sistema 

deve cumprir, suas funções e informações. 

Requisitos funcionais. São declarações de serviços que o sistema deve 
fornecer, de como o sistema deve reagir a entradas específicas e de 
como o sistema deve se comportar em determinadas situações. Em 
alguns casos, os requisitos funcionais também podem explicitar o que 
o sistema não deve fazer. 
(SOMMERVILLE, 2011, p. 59). 

O sistema inicialmente conta com poucos requisitos funcionais, e estes, 

serão apresentados durante este tópico. 

Um dos requisitos mais importantes no sistema é o de cadastro de 

usuário (Quadro 2), que tem a finalidade de autenticar o usuário no momento do 

seu login.  
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Quadro 2 - Requisito funcional 001 - Cadastrar usuário 

Identificador RF001 Módulo N/A 

Nome Cadastrar usuário 

Data de criação 09/06/2017 Autor Stéphano 

Data da última 

alteração 
N/A Autor N/A 

Versão 1 Prioridade Essencial 

Descrição 

Permite que o sistema seja capaz de 

cadastrar um usuário, seja através de 

preenchimento com seus dados via 

formulário ou através de cadastro com 

o auxílio da ferramenta de login com 

Facebook. Os dados obrigatórios para 

cadastramento através de formulário 

são: nome; e-mail; e senha. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017 

 

O quadro mostrado a seguir (Quadro 3) mostra o requisito de alteração 

de dados de um usuário, também um dos requisitos fundamentais.  

 

Quadro 3 - Requisito funcional 002 - Alterar usuário 

Identificador RF002 Módulo N/A 

Nome Alterar usuário 

Data de criação 09/06/2017 Autor Stéphano 

Data da última 

alteração 
N/A Autor 

N/A 

Versão 1 Prioridade Essencial 

Descrição 

Permite que o sistema suporte 

alterações de perfil dos usuários, onde 

o usuário edita os campos pertinentes 

para a mudança de seus dados. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017 
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Um requisito funcional muito importante para o sistema proposto neste 

documento funcionar de forma correta, é o requisito de avaliação de usuário 

(Quadro 4), este que controla a avaliação de um usuário já cadastrado 

anteriormente no sistema. Inicialmente o algoritmo de avaliação de usuário 

apenas verificará se o usuário possui mais de marcações negativas do que 

positivas em suas postagens e se recebeu mais de vinte denúncias em menos 

de um mês. 

 

Quadro 4 - Requisito funcional 003 - Avaliação de usuário 

Identificador RF003 Módulo N/A 

Nome Avaliação de usuário 

Data de criação 09/06/2017 Autor Stéphano 

Data da última 

alteração 
19/09/2017 Autor Stéphano 

Versão 1.1 Prioridade Essencial 

Descrição 

O sistema deve permitir que os 

usuários sejam avaliados, para serem 

bloqueados ou desbloqueados de 

acordo com sua classificação. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017 

 

Um dos erros mais comuns cometidos em diversos sistemas, é a 

exclusão completa de dados. Esta prática deve ser sempre reconsiderada, pois 

deve-se sempre manter um histórico das ações tomadas por usuários na 

internet. Diante disso, o sistema não tem possui um requisito de exclusão de 

dados e sim de desativação. 

A desativação de um usuário é também um dos requisitos importantes 

no sistema (Quadro 5), onde o cadastro do usuário permanecerá no banco de 

dados (desativado) ao invés de ser deletado completamente do sistema, 

mantendo a integridade e histórico das ações que foram tomadas. 
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Quadro 5 - Requisito funcional 004 - Desativar usuário 

Identificador RF004 Módulo N/A 

Nome Desativar usuário 

Data de criação 09/06/2017 Autor Stéphano 

Data da última 

alteração 
N/A Autor N/A 

Versão 1 Prioridade Essencial 

Descrição 

De acordo com a classificação do 

usuário, caso o mesmo seja mal 

avaliado, este terá sua conta 

bloqueada. A desativação servirá como 

controle de pessoas mal-intencionadas 

no sistema. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017 

 

O sistema será uma rede social, logo, é um dos requisitos do sistema a 

adição de outros usuários em sua lista de amigos (Quadro 6), além de possibilitar 

os usuários a realizar visitas às páginas dos outros usuários (Quadro 7), 

propiciando assim, uma maior interação entre todos dentro do sistema. 

 

Quadro 6 - Requisito funcional 005 - Adicionar usuário em lista de amigos 

Identificador RF005 Módulo N/A 

Nome Adicionar usuário em lista de amigos 

Data de criação 09/06/2017 Autor Stéphano 

Data da última 

alteração 
N/A Autor N/A 

Versão 1 Prioridade Importante 

Descrição 

O sistema permite que o usuário 

adicione outros usuários em sua lista 

de amigos. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017 
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Quadro 7 - Requisito funcional 006 - Visitar usuário 

Identificador RF006 Módulo N/A 

Nome Visitar usuário 

Data de criação 09/06/2017 Autor Stéphano 

Data da última 

alteração 
N/A Autor N/A 

Versão 1 Prioridade Importante 

Descrição 

Permite que o sistema possibilite a 

visita de um usuário, a perfis de outros 

usuários. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017 

 

O usuário além de ter sua lista de amigos, também poderá criar listas de 

locais conforme seu desejo, sendo listas de viagens planejadas para 

determinados anos seguintes, locais visitados, entre outros. Isso se deve ao 

requisito de criação de listas (Quadro 8). 

 

Quadro 8 - Requisito funcional 007 - Criar lista 

Identificador RF007 Módulo N/A 

Nome Criar lista 

Data de criação 09/06/2017 Autor Stéphano 

Data da última 

alteração 
N/A Autor N/A 

Versão 1 Prioridade Importante 

Descrição 

O sistema deve permitir que os 

usuários criem listas de locais que já 

visitou e lugares que pretende visitar. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017 

 

O sistema permite a customização de listas de usuários, possibilitando a 

adição e remoção de locais, bem como a remoção de uma lista anteriormente 

criada (Quadro 9). 
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Quadro 9 - Requisito funcional 008 - Manter listas 

Identificador RF008 Módulo N/A 

Nome Manter listas 

Data de criação 09/06/2017 Autor Stéphano 

Data da última 

alteração 
N/A Autor N/A 

Versão 1 Prioridade Essencial 

Descrição 
Permite que o sistema suporte adição e 

remoção de locais em listas já criadas. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017 

 

Outros requisitos funcionais importantes são o de cadastro de local 

(Quadro 10), que registra os dados de um lugar marcado no mapa para ser 

consultado, o requisito de avaliação de local (Quadro 11) o de desativação de 

local (Quadro 12). Estes requisitos formam as funções básicas relacionadas aos 

locais armazenados no sistema, que irão prover as informações para os 

usuários. 

 

Quadro 10 - Requisito funcional 009 - Criar local 

Identificador RF009 Módulo N/A 

Nome Criar local 

Data de criação 09/06/2017 Autor Stéphano 

Data da última 

alteração 
21/09/2017 Autor Stéphano 

Versão 1.1 Prioridade Essencial 

Descrição 

Permite que o usuário cadastre/crie 

novos locais no sistema. Os dados 

obrigatórios para cadastrar um local 

são: localização no mapa, título do 

local, descrição, foto e marcação de 

tag. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017 
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Quadro 11 - Requisito funcional 010 - Avaliação de local 

Identificador RF010 Módulo N/A 

Nome Avaliação de local 

Data de criação 09/06/2017 Autor Stéphano 

Data da última 

alteração 
N/A Autor N/A 

Versão 1 Prioridade Essencial 

Descrição 

O sistema deve permitir que os locais 

cadastrados sejam avaliados, para 

serem bloqueados de acordo com sua 

classificação. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017 

 

Quadro 12 - Requisito funcional 011 - Desativar local 

Identificador RF011 Módulo N/A 

Nome Desativar local 

Data de criação 09/06/2017 Autor Stéphano 

Data da última 

alteração 
N/A Autor N/A 

Versão 1 Prioridade Essencial 

Descrição 

De acordo com a classificação do local, 

caso o mesmo seja mal avaliado, este, 

será bloqueado. A desativação do local 

servirá como controle de pessoas mal-

intencionadas no sistema, bem como o 

controle sobre os locais cadastrados de 

forma errada (local que não existe ou 

marcado em posição errada). 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017 

 

O requisito funcional “adicionar comentário” (Quadro 13) tem a função 

de permitir a adição de comentários nos recursos do sistema, como adição de 

comentários nos locais cadastrados anteriormente. 
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Quadro 13 - Requisito funcional 012 - Adicionar comentário 

Identificador RF012 Módulo N/A 

Nome Adicionar comentário em local 

Data de criação 09/06/2017 Autor Stéphano 

Data da última 

alteração 
19/09/2017 Autor Stéphano 

Versão 1.1 Prioridade Essencial 

Descrição 

Permite que o usuário envie 

comentários sobre um local 

anteriormente cadastrado. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017 

 

Assim como a avaliação de usuário, a avaliação de comentário também 

terá seu algoritmo para permitir ou não um comentário visível, pois de acordo 

com sua avaliação, o mesmo poderá ser desabilitado. O requisito funcional 013 

(Quadro 14) trata sobre o assunto de avaliação de comentário, enquanto o 

requisito funcional 014 (Quadro 15), trata sobre a desativação de um comentário 

no sistema. 

 
Quadro 14 - Requisito funcional 013 - Avaliação de comentário 

Identificador RF013 Módulo N/A 

Nome Avaliação de comentário 

Data de criação 09/06/2017 Autor Stéphano 

Data da última 

alteração 
N/A Autor N/A 

Versão 1 Prioridade Essencial 

Descrição 

O sistema deve permitir que os 

comentários sejam avaliados, para 

serem bloqueados de acordo com sua 

classificação. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017 
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Quadro 15 - Requisito funcional 014 - Desativar comentário 

Identificador RF014 Módulo N/A 

Nome Desativar comentário 

Data de criação 09/06/2017 Autor Stéphano 

Data da última 

alteração 
N/A Autor N/A 

Versão 1 Prioridade Essencial 

Descrição 

De acordo com a classificação do 

comentário, caso o mesmo seja mal 

avaliado, este será bloqueado. A 

desativação do comentário servirá 

como controle de pessoas mal-

intencionadas no sistema, bem como o 

controle sobre os comentários 

cadastrados de forma errada (conteúdo 

ofensivo, comentário que não 

corresponde com o local registrado, 

entre outros). 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017 

 

Assim como os comentários, também há requisitos funcionais para 

adicionar fotos (Quadro 16), avaliá-las (Quadro 17) e desativá-las (Quadro 18). 

 

Quadro 16 - Requisito funcional 015 - Adicionar foto 

Identificador RF015 Módulo N/A 

Nome Adicionar foto  

Data de criação 09/06/2017 Autor Stéphano 

Data da última 

alteração 
19/09/2017 Autor Stéphano 

Versão 1.1 Prioridade Essencial 

Descrição 
Permite que o usuário envie fotos de 

um local anteriormente cadastrado. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017 
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Quadro 17 - Requisito funcional 016 - Avaliação de foto 

Identificador RF016 Módulo N/A 

Nome Avaliação de foto 

Data de criação 09/06/2017 Autor Stéphano 

Data da última 

alteração 
N/A Autor N/A 

Versão 1 Prioridade Essencial 

Descrição 

O sistema deve permitir que as fotos 

cadastradas sejam avaliadas, para 

serem bloqueadas de acordo com sua 

classificação. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017 

 

Quadro 18 - Requisito funcional 017 - Desativar foto 

Identificador RF017 Módulo N/A 

Nome Desativar foto 

Data de criação 09/06/2017 Autor Stéphano 

Data da última 

alteração 
N/A Autor N/A 

Versão 1 Prioridade Essencial 

Descrição 

De acordo com a classificação da foto, 

caso a mesma seja mal avaliada, esta, 

será bloqueada. A desativação da foto 

servirá como controle de pessoas mal-

intencionadas no sistema, bem como o 

controle sobre as fotos cadastradas de 

forma errada (conteúdo ofensivo, foto 

que não corresponde com o local 

registrado, entre outros). 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017 

 

O sistema proposto neste documento também possibilitará a adição de 

tags nos locais já cadastrados, como mostra o requisito funcional 018 (Quadro 

19) e a desativação de uma tag em um local, como mostra o requisito funcional 
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019 (Quadro 20). A desativação de tag nos locais serão confirmadas através de 

um algoritmo de verificação, este que quando identificar negativações 

constantes nas tags cadastradas, a desativa do local em que pertencera. 

 

Quadro 19 - Requisito funcional 018 - Adicionar tag em local 

Identificador RF018 Módulo N/A 

Nome Adicionar tag em local 

Data de criação 09/06/2017 Autor Stéphano 

Data da última 

alteração 
N/A Autor N/A 

Versão 1 Prioridade Essencial 

Descrição 
Permite que o usuário cadastre uma 

nova tag para um local cadastrado. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017 

 

Quadro 20 - Requisito funcional 019 - Desativar tag 

Identificador RF019 Módulo N/A 

Nome Desativar tag 

Data de criação 09/06/2017 Autor Stéphano 

Data da última 

alteração 
N/A Autor N/A 

Versão 1 Prioridade Essencial 

Descrição 

O sistema deverá permitir que o usuário 

desative uma tag cadastrada pelo 

mesmo anteriormente. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017 

 

4.2.2 Requisitos não funcionais 

 

Neste tópico serão mostrados os requisitos não funcionais levantados 

para o sistema suportar.  

Os requisitos não funcionais, basicamente, estão ligados a critérios que 

classificam os requisitos funcionais, como a qualidade da performance do 
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software, sua confiabilidade, a usabilidade do produto, entre outros fatores que 

envolvem o sistema como um todo. 

Requisitos não funcionais. São restrições aos serviços ou funções 

oferecidas pelo sistema. Incluem restrições de timing, restrições no 

processo de desenvolvimento e restrições impostas pelas normas. Ao 

contrário das características individuais ou serviços do sistema, os 

requisitos não funcionais, muitas vezes, aplicam-se ao sistema como 

um todo. 

(SOMMERVILE, 2011, p. 59). 

Primeiramente, o sistema proposto deve seguir a divisão arquitetural em 

camadas MVC, muito utilizada na web, afim de manter o desacoplamento das 

classes e itens no sistema e certificar que os métodos e as funções tenham 

responsabilidades únicas (Quadro 21). 

 

Quadro 21 - Requisito não funcional 001 - Divisão arquitetural do sistema 

Identificador RNF001 Categoria Padrão 

Nome 
Divisão arquitetural do sistema em 

camadas para desacoplamento 

Data de criação 09/06/2017 Autor Stéphano 

Data da última 

alteração 
N/A Autor N/A 

Versão 1 Prioridade Essencial 

Descrição 

O desenvolvimento do sistema deverá ser 

seguido de modo que as classes, 

métodos, e outros fatores pertinentes 

tenham responsabilidades únicas e sejam 

desacoplados. 

Todo o projeto deverá seguir a arquitetura 

separada em camadas (MVC). 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017 
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Como requisito não funcional, também foram levantadas as 

necessidades de autenticação do usuário no momento de login no sistema 

(Quadro 22) e que o sistema deve sempre permanecer disponível (Quadro 23). 

 

Quadro 22 - Requisito não funcional 002 - Autenticação de usuário 

Identificador RNF002 Categoria Segurança 

Nome Autenticação de usuário 

Data de criação 09/06/2017 Autor Stéphano 

Data da última 

alteração 
N/A Autor 

N/A 

Versão 1 Prioridade Essencial 

Descrição 

O usuário terá acesso aos seus dados e 

ao conteúdo do sistema apenas através de 

seu login, inserindo seu username e sua 

senha. 

O usuário deverá estar ativo no sistema e 

sua senha deverá ser trafegada na web 

através do algoritmo de criptografia SHA-

3. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017 

 

Quadro 23 - Requisito não funcional 003 - Disponibilidade do sistema 

Identificador RNF003 Categoria Disponibilidade 

Nome Disponibilidade do sistema 

Data de criação 09/06/2017 Autor Stéphano 

Data da última 

alteração 
N/A Autor N/A 

Versão 1 Prioridade Essencial 

Descrição 

O sistema deverá estar disponível a todos 

os seus usuários durante todo momento. 

O sistema deverá estar preparado para 

receber criações e alterações de usuários e 

itens no sistema. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017 
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O sistema permite buscas de palavras-chave (Quadro 24) e possui um 

layout autoexplicativo (Quadro 25), ambos para facilitar o usuário no momento 

de sua procura por algo específico. 

 

Quadro 24 - Requisito não funcional 004 - Busca por palavras-chave 

Identificador RNF004 Categoria Usabilidade 

Nome Busca por palavras-chave 

Data de criação 09/06/2017 Autor Stéphano 

Data da última 

alteração 
N/A Autor N/A 

Versão 1 Prioridade Essencial 

Descrição 

O sistema deverá suportar pesquisas 

realizadas pelos usuários e retornar o 

resultado. Os usuários poderão buscar por 

locais e outros usuários. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017 

 

Quadro 25 - Requisito não funcional 005 - Layout autoexplicativo 

Identificador RNF005 Categoria Usabilidade 

Nome Layout autoexplicativo e agradável 

Data de criação 09/06/2017 Autor Stéphano 

Data da última 

alteração 
N/A Autor N/A 

Versão 1 Prioridade Essencial 

Descrição 

O sistema deverá ser autoexplicativo, ou 

seja, deverá utilizar os símbolos 

universais, os elementos devem ser 

distribuídos de forma simples e intuitiva na 

página e seu design deve ter uma 

aparência agradável e tons leves. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017 
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Afim de garantir a utilização da rede social em dispositivos de qualquer 

tamanho, o sistema possui o requisito não funcional de design responsivo 

(Quadro 26). 

 

Quadro 26 - Requisito não funcional 006 - Uso de design responsivo 

Identificador RNF006 Categoria Usabilidade 

Nome Uso de design responsivo 

Data de criação 09/06/2017 Autor Stéphano 

Data da última 

alteração 
N/A Autor N/A 

Versão 1 Prioridade Essencial 

Descrição 

O sistema deve suportar diversos tipos de 

tamanho de tela, possibilitando o uso de 

layout responsivo. O sistema poderá ser 

visualizado em telas de computadores 

fixos e móveis, bem como acessado por 

aparelhos celulares, tablets e afins. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017 

 

Para garantir a mesma experiência para o usuário, caso o mesmo use 

navegadores diferentes a cada acesso, o sistema tem as mesmas características 

e funções, independentemente da plataforma que ele seja aberto (Quadro 27). 

 

Quadro 27 - Requisito não funcional 007 - Compatibilidade com navegadores 

Identificador RNF007 Categoria Compatibilidade 

Nome Compatibilidade com navegadores 

Data de criação 09/06/2017 Autor Stéphano 

Data da última 

alteração 
N/A Autor N/A 

Versão 1 Prioridade Essencial 

Descrição 

Os elementos do sistema deverão ter o 

mesmo comportamento independente do 

navegador que o usuário utilize. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017 
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4.3 DIAGRAMAS  

 

Nesta seção, serão abordados os diagramas utilizados como 

documentação deste projeto.  

Sobre o uso de modelos em forma de diagramas nos sistemas, segundo 

Sommerville (2011, p. 74) pode-se dizer que são “informações adicionais que 

descrevem a interação com o sistema”. 

 

4.3.1 Diagrama de caso de uso 

 

O diagrama de caso de uso (use case diagram), faz parte do conjunto 

de componentes da UML (Unified Modeling Language, em português, 

Linguagem de Modelagem Unificada) e tem a finalidade de identificar os atores 

(pessoas/usuários ou sistemas) envolvidos em uma interação, assim, nasce a 

possibilidade de dar-se um nome à interação. 

O conjunto de casos de uso representa todas as possíveis interações 
que serão descritas nos requisitos de sistema. Atores, que podem ser 
pessoas ou outros sistemas, são representados como figuras ‘palito’. 
Cada classe de interação é representada por uma elipse. Linhas fazem 
a ligação entre os atores e a interação. Opcionalmente, pontas de 
flechas podem ser adicionadas às linhas para mostrar como a 
interação se inicia. 
(SOMMERVILLE, 2011, p. 74). 

A seguir, pode-se visualizar o diagrama de caso de uso do sistema 

proposto no trabalho (Figura 13). 
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Figura 13 - Diagrama de caso de uso BrasilViagens 

  

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017 
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4.3.1.1 Descrição dos casos de uso 

 

Cada caso de uso (representado por um balão) deve ter sua descrição 

e seus detalhes, para o maior entendimento da sua razão de existir. O primeiro 

caso de uso do projeto, é relacionado ao cadastro de usuário no sistema (Quadro 

28). 

 

Quadro 28 - Caso de uso 001 - Cadastra novo usuário 

Nome UC001 - Cadastra novo usuário 

Objetivo 
Permitir que um usuário novo 
seja cadastrado no sistema 

Ator Usuário 

Dados consumidos 
Entrada de dados via usuário ou 
dados consumidos pela 
aplicação de login do Facebook 

Dados produzidos 

Dados que foram colocados no 
formulário pelo usuário ou pela 
aplicação de login com 
Facebook 

Prioridade Alta 

Pré-condições Conexão com a web 

Pós-condições 

O usuário recebe uma 
mensagem de confirmação 
caso seu cadastro seja 
completado com sucesso ou 
uma outra mensagem caso não 
seja completado com sucesso. 

Fluxo Principal 

Ator Sistema 

O usuário (ainda anônimo) 
preenche os campos do 
formulário e envia a requisição 

 

 

O sistema envia uma 
mensagem de erro caso os 
campos não tenham sido 
preenchidos da maneira 
esperada 

 

O sistema cadastra o usuário de 
acordo com seus dados 
enviados e então, gera o perfil 
do usuário na tela, caso os 
campos tenham sido 
preenchidos da maneira 
esperada 
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Fluxo Alternativo 1 

Ator Sistema 

O usuário clica no botão 
correspondente com “entrar 
com sua conta do Facebook” 

 

 
O sistema pede permissão de 
acessar dados do perfil do 
Facebook do usuário 

O usuário permite o acesso aos 
seus dados em seu perfil do 
Facebook 

 

 
O sistema verifica se a conta do 
Facebook está conectada 

 

Caso a conta do Facebook não 
esteja conectada, um pop up é 
mostrado na tela para o usuário 
preenchê-lo, assim o usuário 
conecta-se à sua conta no 
Facebook  

O usuário preenche os campos 
pertinentes para conectar-se à 
sua conta do Facebook 

 

 
O sistema cadastra o usuário de 
acordo com os dados 
consumidos do Facebook 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017 

 

Outro caso de uso levantado, talvez um dos mais importantes, é o caso 

de login do usuário no sistema (Quadro 29), e a partir dele, será possível ter 

acesso aos outros casos de uso, que o estendem. 

 

Quadro 29 - Caso de uso 002 - Efetua login 

Nome UC002 - Efetua login 

Objetivo 
Permitir que o usuário tenha 
acesso aos seus dados e ao 
conteúdo do sistema 

Ator Usuário 

Dados consumidos 
Dados username e senha do 
usuário 

Dados produzidos 
Dados pessoais do usuário e 
dados gerais dos itens do 
sistema 

Prioridade Alta 

Pré-condições Conexão com a web 

Pós-condições 
A página principal é carregada 
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Fluxo Principal 

Ator Sistema 

O usuário preenche os campos 
de login e senha 

 

 

O sistema envia uma 
mensagem de erro caso os 
campos não tenham sido 
preenchidos da maneira 
esperada 

 

O usuário é redirecionado para 
página principal caso seus 
dados forem preenchidos da 
maneira esperada 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017 

 

O terceiro caso de uso do sistema é o de efetuar logout (Quadro 30), que 

tem a finalidade de encerrar a sessão anteriormente estabelecida pelo usuário. 

 

Quadro 30 - Caso de uso 003 - Efetua logout 

Nome UC003 - Efetua logout 

Objetivo 
Permitir que o usuário se 
desconecte do sistema 

Ator Usuário 

Dados consumidos N/A 

Dados produzidos N/A 

Prioridade Alta 

Pré-condições 
O usuário deve estar conectado 
no sistema 

Pós-condições 
A página padrão (sem login) é 
carregada 

Fluxo Principal 

Ator Sistema 

O usuário seleciona o botão de 
logout na página. 

 

 
O sistema envia um alerta de 
confirmação para o usuário, 
afim de certificar a ação tomada 

O usuário confirma a ação 
tomada 

 

 
O sistema encerra a sessão do 
usuário 

 
Sistema redireciona o usuário 
para a página padrão do 
sistema (sem login). 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017 
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O quarto caso de uso levantado foi o de realizar a alteração dos dados 

de um usuário (Quadro 31). 

 

Quadro 31 - Caso de uso 004 - Altera usuário 

Nome UC004 - Altera usuário 

Objetivo 
Permitir que o usuário modifique 
seus dados anteriormente 
cadastrados 

Ator Usuário 

Dados consumidos Dados do usuário selecionado 

Dados produzidos Dados do usuário selecionado 

Prioridade Alta 

Pré-condições 
O usuário deve estar conectado 
no sistema 

Pós-condições 
Os dados do usuário são 
atualizados 

Fluxo Principal 

Ator Sistema 

O usuário seleciona o seu perfil 
e clica no “botão editar” 

 

 
O sistema carrega os dados do 
usuário 

O usuário altera o formulário 
com os novos dados  

 

O usuário clica no “botão salvar”  

 
O sistema grava os novos 
dados do usuário no banco 

 
O usuário é redirecionado para 
a página inicial do sistema 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017 

 

Foi levantado também o caso de uso sobre a avaliação de usuário 

(Quadro 32), que tem como finalidade atualizar a nota de um usuário no sistema, 

que pode estar habilitado ou desabilitado. 

 

Quadro 32 - Caso de uso 005 - Avalia usuário 

Nome UC005 - Avalia usuário 

Objetivo 

Permitir a avaliação de 
usuários, afim de realizar um 
bloqueio de usuário caso o 
mesmo tenha avaliações 
negativas 

Ator Usuário 
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Dados consumidos Dados do usuário selecionado 

Dados produzidos Nota de avaliação atualizada 

Prioridade Alta 

Pré-condições 
O usuário deve estar conectado 
no sistema 

Pós-condições 
A avaliação do usuário é 
atualizada 

Fluxo Principal 

Ator Sistema 

O usuário seleciona uma nota 
(valor que varia de um ponto a 
cinco pontos) 

 

 
O sistema computa a nota da 
avaliação e atualiza a nota do 
usuário avaliado 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017 

 

O sexto caso de uso do sistema trata sobre a visita de um usuário a outro 

usuário do sistema (Quadro 33). 

 

Quadro 33 - Caso de uso 006 - Visita usuário 

Nome UC006 - Visita usuário 

Objetivo 
Permite a visita de um usuário, 
aos perfis de outros usuários 

Ator Usuário 

Dados consumidos Dados do usuário selecionado 

Dados produzidos N/A 

Prioridade Média 

Pré-condições 
O usuário deve estar conectado 
no sistema 

Pós-condições N/A 

Fluxo Principal 

Ator Sistema 

O usuário clica no nome ou foto 
de perfil de um outro usuário 

 

 
O sistema carrega os dados do 
usuário selecionado 

 
O sistema mostra na tela o perfil 
do usuário selecionado 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017 

 

A adição de amigos em lista também é um caso de uso que o sistema 

deve suportar, como é exposto no caso de uso 7 (Quadro 34). 
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Quadro 34 - Caso de uso 007 - Adiciona usuário como amigo 

Nome 
UC007 - Adiciona usuário como 
amigo 

Objetivo 
Adicionar outros usuários na 
lista de amigos do usuário 
conectado no sistema 

Ator Usuário 

Dados consumidos Dados do usuário selecionado 

Dados produzidos Atualização de lista de amigos 

Prioridade Média 

Pré-condições 
O usuário deve estar conectado 
no sistema 

Pós-condições N/A 

Fluxo Principal 

Ator Sistema 

O usuário clica no botão 
“adicionar amigo” 

 

 
O sistema envia uma 
mensagem de confirmação de 
pedido ao outro usuário 

Fluxo Alternativo 1 

Ator Sistema 

 

O sistema envia uma 
mensagem de pedido de 
amizade e mostra o usuário que 
a solicitou 

O usuário conectado rejeita o 
pedido de amizade caso não 
queira adicionar o usuário 
solicitante em sua lista de 
amigos 

 

O usuário conectado aceita o 
pedido de amizade caso queira 
adicionar o usuário solicitante 
em sua lista de amigos 

 

 
Os usuários são adicionados 
nas listas de amigos do outro 
usuário 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017 

 

O caso de uso de criação de local (Quadro 35), mostra o fluxo do 

cadastro de um novo local no mapa do sistema, este caso de uso é estendido 

pelos casos de usos de avaliação de local (Quadro 36), adição de fotos no local 

(Quadro 37), avaliação de foto (Quadro 38) e adição de tag (Quadro 40). 
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Quadro 35 - Caso de uso 008 - Cria local 

Nome UC008 - Cria local 

Objetivo 

Permite que o sistema cadastre 
novos locais para serem 
consultados por todos os 
usuários 

Ator Usuário 

Dados consumidos 
Dados enviados através de um 
formulário de cadastro de local 

Dados produzidos 
Novo local, com nome, foto, 
descrição e tag  

Prioridade Alta 

Pré-condições 
O usuário deve estar conectado 
no sistema 

Pós-condições N/A 

Fluxo Principal 

Ator Sistema 

O usuário preenche os campos 
do formulário e envia a 
requisição 

 

 
O sistema valida os dados e 
registra o local 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017 

 

Quadro 36 - Caso de uso 009 - Avalia local 

Nome UC009 - Avalia local 

Objetivo 

Permitir a avaliação de locais, 
afim de realizar um bloqueio de 
local caso o mesmo tenha 
avaliações negativas 

Ator Usuário 

Dados consumidos Dados do local selecionado 

Dados produzidos Nota de avaliação atualizada 

Prioridade Alta 

Pré-condições 
O usuário deve estar conectado 
no sistema 

Pós-condições 
A avaliação do local é 
atualizada 

Fluxo Principal 

Ator Sistema 

O usuário seleciona uma nota 
(valor que varia de um ponto a 
cinco pontos) 

 

 
O sistema computa a nota da 
avaliação e atualiza a nota do 
local avaliado 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017 
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Quadro 37 - Caso de uso 010 - Adiciona foto 

Nome UC010 - Adiciona foto 

Objetivo 
Permite que o usuário envie 
fotos de um local anteriormente 
cadastrado 

Ator Usuário 

Dados consumidos Dados do local selecionado 

Dados produzidos Nova foto de local 

Prioridade Alta 

Pré-condições 
O usuário deve estar conectado 
no sistema 

Pós-condições 
Uma nova foto é adicionada no 
sistema 

Fluxo Principal 

Ator Sistema 

O usuário seleciona uma nova 
foto para ser enviada ao sistema 

 

 
O sistema recebe a nova foto e 
a registra para ser consultada 
por outros usuários 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017 

 

Quadro 38 - Caso de uso 011 - Avalia foto 

Nome UC011 - Avalia foto 

Objetivo 

Permitir a avaliação de fotos de 
locais, afim de realizar um 
bloqueio da foto caso a mesma 
tenha avaliações negativas 

Ator Usuário 

Dados consumidos Fotos do local selecionado 

Dados produzidos Nota de avaliação atualizada 

Prioridade Alta 

Pré-condições 
O usuário deve estar conectado 
no sistema 

Pós-condições A avaliação da foto é atualizada 

Fluxo Principal 

Ator Sistema 

O usuário seleciona uma nota 
(valor que varia de um ponto a 
cinco pontos) 

 

 
O sistema computa a nota da 
avaliação e atualiza a nota da 
foto avaliada 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017 
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Quadro 39 - Caso de uso 012 - Adiciona tag 

Nome UC013 - Adiciona tag 

Objetivo 
Permitir a adição de tag em um 
local cadastrado 

Ator Usuário 

Dados consumidos Dados do local selecionado 

Dados produzidos Dados do local atualizados 

Prioridade Média 

Pré-condições 
O usuário deve estar conectado 
no sistema 

Pós-condições N/A 

Fluxo Principal 

Ator Sistema 

 O sistema busca os dados do 
local e mostra na tela 

O usuário edita os campos do 
formulário e envia os dados 

 

 

Caso algum campo tenha sido 
preenchido de maneira 
diferente da esperada, o 
sistema mostra uma mensagem 
de erro 

 

Caso os campos tenham sido 
preenchidos da maneira 
esperada, o sistema mostra 
uma mensagem de confirmação 
de envio de dados 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017 

 

Para a criação de comentários em locais cadastrados, foi criado um caso 

de uso, chamado “adiciona comentário” (Quadro 40). O comentário também 

pode ser avaliado por outros usuários (Quadro 41). 

 

Quadro 40 - Caso de uso 013 - Adiciona comentário 

Nome UC014 - Adiciona comentário 

Objetivo 

Permite que o usuário envie 
comentários de um local, foto ou 
outro recurso do sistema 
anteriormente cadastrado 

Ator Usuário 

Dados consumidos Dados do recurso selecionado 

Dados produzidos Novo comentário em recurso 

Prioridade Alta 
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Pré-condições 
O usuário deve estar conectado 
no sistema 

Pós-condições 
Um novo comentário é 
adicionado no sistema 

Fluxo Principal 

Ator Sistema 

O usuário escreve um novo 
comentário para ser enviado ao 
sistema 

 

 
O sistema recebe o novo 
comentário e o registra para ser 
consultado por outros usuários 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017 

 

Quadro 41 - Caso de uso 014 - Avalia comentário 

Nome UC015 - Avalia comentário 

Objetivo 

Permitir a avaliação de 
comentários em recursos do 
sistema, a fim de realizar um 
bloqueio do recurso caso o 
mesmo tenha muitas avaliações 
negativas 

Ator Usuário 

Dados consumidos 
Comentários do local 
selecionado 

Dados produzidos Nota de avaliação atualizada 

Prioridade Alta 

Pré-condições 
O usuário deve estar conectado 
no sistema 

Pós-condições 
A avaliação do comentário é 
atualizada 

Fluxo Principal 

Ator Sistema 

O usuário seleciona uma nota 
(valor que varia de um ponto a 
cinco pontos) e clica no botão 
“enviar” 

 

 
O sistema computa a avaliação 
e atualiza a nota do comentário 
avaliado 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017 

 

O décimo quinto caso de uso do sistema trata sobre a criação de listas 

de um usuário, sendo possível a criação de lista de locais visitados, lista de locais 

pretendidos, entre outros (Quadro 42). 
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Quadro 42 - Caso de uso 015 - Cria lista de passeio 

Nome UC016 - Cria lista de passeio 

Objetivo 
Permitir a criação de listas de 
passeio 

Ator Usuário 

Dados consumidos N/A 

Dados produzidos Lista de locais 

Prioridade Alta 

Pré-condições 
O usuário deve estar conectado 
no sistema 

Pós-condições 
A lista de locais é criada no 
sistema 
 

Fluxo Principal 

Ator Sistema 

O usuário clica no botão “criar 
lista” e seleciona qual tipo de 
lista ele quer criar 

 

 
O sistema cria a lista de acordo 
com a escolha do usuário 

O usuário adiciona local em lista 
criada, possibilitando a remoção 
dos itens e alteração de itens 
em listas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017 

 

O último caso de uso do sistema trata sobre o bloqueio ou liberação de 

um recurso do sistema, sendo ele comentário, foto, tag, usuário, entre outros 

(Quadro 43). 

 

Quadro 43 - Caso de uso 016 - Desativa recurso 

Nome UC017 - Desativa recurso 

Objetivo 
Permitir que o sistema desabilite 
ou habilite um recurso que 
conste no sistema 

Ator Sistema 

Dados consumidos Dados do recurso pertinente 

Dados produzidos 
Campo “status” atualizado no 
banco de dados 

Prioridade Alta 

Pré-condições 
Devem haver avaliações 
cadastradas no banco de dados 

Pós-condições N/A 

  



74 

 

 

Fluxo Principal 

Ator Sistema 

 O sistema executa a função de 
avaliação do recurso pertinente 

 
O sistema atualiza o campo de 
“status” do recurso pertinente 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017 

 

 

4.3.2 Diagrama de classe 

 
O diagrama de classes (class diagram), também faz parte dos 

componentes da UML. Este diagrama, é um modelo estrutural que é amplamente 

utilizado na modelagem de um sistema. Nele é exposto como as classes de um 

sistema orientado a objeto estão distribuídas, quais são seus métodos e seus 

atributos, bem como, mostra quais os tipos de relações que as classes possuem 

entre si. 

Os diagramas de classe são usados no desenvolvimento de um 
modelo de sistema orientado a objetos para mostrar as classes de um 
sistema e as associações entre essas classes. Em poucas palavras, 
uma classe de objeto pode ser pensada como uma definição geral de 
um tipo de objeto do sistema. Uma associação é um link entre classes 
que indica algum relacionamento entre essas classes. 
Consequentemente, cada classe pode precisar de algum 
conhecimento sobre sua classe associada. 
(SOMMERVILLE, 2011, p. 90). 

A seguir, pode-se visualizar o diagrama de classes inicial do sistema 

proposto no trabalho (Figura 14). 
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Figura 14 - Diagrama de classe BrasilViagens 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017 

 
4.3.3 Diagrama de implantação 

 
Assim como o diagrama de caso de uso e o diagrama de classe, o 

diagrama de implantação também é um componente UML. Este diagrama tem 

por finalidade mostrar a estrutura física de um sistema, que segundo Fowler 

(2005, p. 102) revela “quais partes do software são executadas em quais partes 

do hardware”. 

No diagrama, a parte física é representada por uma caixa (chamada de 

nó), e seus componentes são conectados a fim de realizar a comunicação. 

A seguir, pode-se visualizar o diagrama de implantação do sistema 

proposto no trabalho (Figura 15). 
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Figura 15 - Diagrama de implantação BrasilViagens 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017 

 

4.4 MODELAGEM DE DADOS 

 

A modelagem de dados é uma parte importante dos projetos de banco 

de dados, segundo Heuser (2009) os projetos de banco de dados geralmente 

utilizam dois tipos de modelos, sendo eles o modelo conceitual e o modelo lógico. 

Este subcapítulo aborda os modelos criados para o sistema proposto 

neste documento. 
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4.4.1 Modelo conceitual 

 

O modelo conceitual, de acordo com Heuser (2009), tem como função 

registrar graficamente os dados que aparecem no banco de dados, porém não 

registra a forma de armazenamento destes dados a nível de SGBD. 

A técnica mais difundida de modelagem conceitual é a abordagem 

entidade-relacionamento (ER). Nesta técnica, um modelo conceitual é 

usualmente representado através de um diagrama, chamado diagrama 

entidade-relacionamento (DER). 

(HEUSER, 2009, p. 25) 

O diagrama ER elaborado para o sistema proposto (Figura 16) mostra o 

relacionamento entre as entidades e tem seus atributos omitidos graficamente 

para não sobrecarregar o diagrama. 

 

Figura 16 - Modelo conceitual BrasilViagens 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017 
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4.4.2 Modelo lógico 

 

O modelo lógico é o modelo de dados que “representa a estrutura de 

dados de um banco de dados conforme vista pelo usuário do SGBD” (HEUSER, 

2009, p. 25).  

O modelo lógico elaborado neste documento (Figura 17) expõe 

graficamente de forma clara quais são as tabelas e suas colunas no banco de 

dados de um projeto, bem como a relação entre as tabelas. 

 

Figura 17 - Modelo lógico BrasilViagens 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017 
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4.5 DESIGN E INTERFACE COM USUÁRIO 

 

Esta seção aborda a aparência do sistema e o aspecto de como ele será 

apresentado ao usuário, bem como o logotipo do mesmo. 

 

4.5.1 Logotipo 

 

Um item muito importante para qualquer produto é sua identidade visual, 

ou seja, a forma que ele é representado visualmente, sua forma de ser 

apresentado ao público. Neste tópico será explicado como o logotipo do sistema 

foi criado. 

 

4.5.1.1 Esquema de cores 

 

Segundo Fraser e Branks (2010), a harmonia das cores pode ser 

encontrada com o auxílio do círculo cromático, onde este, indica a matriz de cor 

que funcionará onde for utilizada.  

O círculo cromático ajuda a selecionar o equilíbrio das cores, e com o 

círculo, podemos usar diversos esquemas, como o esquema complementar 

duplo (Figura 18), que foi o utilizado no logotipo da rede social proposta. “Um 

esquema complementar duplo usa dois conjuntos de complementos. Eles podem 

estar em qualquer ângulo, em relação um ao outro, no círculo cromático [...]” 

(FRASER; BRANKS, p. 24). 

 

Figura 18 - Relação complementar dupla 

 

Fonte: Fraser; Branks (2010) 
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O logotipo utilizado no produto deste trabalho utiliza tons predominantes 

de verde e amarelo, com tons de azul com vermelho, formando uma relação de 

cores complementares duplas.  

As cores usadas foram pensadas também no tema do sistema proposto 

(viagens e Brasil). 

 

4.5.1.2 Logotipo BrasilViagens 

 

O logotipo (ou logo) é um fator importante para criação de um novo 

produto, pois como Martins (2006) diz, as pessoas criam associações e relações 

diretas com um nome e um logotipo de um produto, então pode-se dizer que o 

logo é um dos elementos que fortalece o vínculo de um cliente com um produto, 

sendo assim, a elaboração de um logotipo torna-se praticamente obrigatório no 

momento da criação do produto. 

A logo criada neste trabalho (Figura 19) foi inspirada no tema de viagens, 

em algo que faça os usuários da rede social associar o tema da rede social com 

a sua finalidade no primeiro contato com a logo. A logo foi elaborada baseada 

na bandeira do Brasil, com suas cores, em uma mala de viagens. 

 

Figura 19 - Logo BrasilViagens 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017 
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A fim de mandar a documentação da identidade visual, foram elaboradas 

as formas de utilização do logotipo permitidas.  

O logotipo pode ser utilizado em três formas, sendo elas, apenas o ícone 

de logo, o logo com o nome do sistema ao lado em fundo branco (Figura 20) e o 

logo com o nome do sistema ao lado em fundo azul (Figura 21). As demais 

formas de utilizações não serão utilizadas no site. 

 

Figura 20 - Logo BrasilViagens em fundo branco 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017 

 

Figura 21 - Logo BrasilViagens em fundo azul 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017 

 

4.5.2 Wireframe 

 

Hoje em dia, uma área que vem ganhando importância nas 

documentações e planejamento de projetos, é o desenho de interfaces. 

O desenho de interfaces está ligado diretamente ao campo do UX 

Design (User Experience Design, ou design da experiência do usuário), estes 

são usados para registrar e repassar ideias aos clientes e servir como escopo 

de design no projeto. 

O wireframe é “um guia visual que representa a estrutura da página, bem 

como sua hierarquia e os principais elementos que a compõem” (TEIXEIRA, 

2014, p. 37). 

Neste documento, foi elaborado um wireframe simples, para ser base do 

desenvolvimento do layout do site. A seguir, pode-se visualizar o wireframe da 

página principal do sistema proposto no trabalho (Figura 22), sendo que este 

exibe apenas uma ideia da distribuição dos elementos. 
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Figura 22 - Wireframe página principal 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017 

 

 

4.6 MARKETING 

 

Esta seção aborda o tema do marketing do produto, em outras palavras, 

busca identificar quem é real consumidor do sistema criado. 

 

4.6.1 Público-alvo 

 

A definição de público-alvo é um fator importante para a gestão de 

qualquer produto, pois sem o devido conhecimento dos clientes/usuários, os 

produtos não atingirão o seu real potencial de alcance. A definição de público-

alvo “[...] começa com o entendimento das necessidades e dos desejos do 

consumidor” (KOTLER; ARMSTRONG, 2014, p.1). 



83 

 

 

Segundo Kotler e Armstrong (2014), para um produto obter sucesso no 

mercado, é necessário descobrir quem são as pessoas que o consomem (quem 

são os clientes) e do que os consumidores precisam. 

Para descobrir o público-alvo, é necessário segmentar o mercado, e para 

segmentar um mercado é necessário agrupar os consumidores, onde os 

mesmos têm suas próprias características e necessidades. 

O público-alvo do sistema criado são pessoas que realizam viagens, 

conhecem novos lugares e por parte do seu dia, navegam nas redes sociais.   

 

4.6.2 Persona 

 

Segundo Paulo (2015), uma persona representa um usuário do sistema, 

que tem suas necessidades e problemas, além de possuir um nome específico. 

As personas são elaboradas a partir de um questionário, que objetiva a 

obtenção de dados dos possíveis/atuais clientes que usam/consomem um 

produto. Personas são perfis de “pessoas fictícias” baseadas em dados de 

pessoas reais.  

Com os resultados obtidos através de um questionário (APÊNDICE A), 

foi possível a criação dos personas para utilizar o sistema. 

Para representar o público masculino, foram criadas as personas de 

Renato (Figura 23) e de Alex (Figura 24).  

 

Figura 23 - Persona Renato 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017 
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Figura 24 - Persona Alex 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017 

 

Para representar o público feminino, foram elaboradas outras duas 

personas, sendo a Cássia (Figura 25) e Maria (Figura 26). 

 

Figura 25 - Persona Cássia 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017 
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Figura 26 - Persona Maria 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017 

 

Com a criação de uma persona (ou mais de uma), fica muito mais fácil 

pensar em um usuário real do sistema, pois com uma história, um propósito e 

um problema, o “público-alvo” ganha uma característica e se torna mais real. 
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5 RESULTADOS  

 

Este capítulo expõe o questionário de apoio para o desenvolvimento, a 

modelagem do sistema proposto e seus os requisitos, como foram projetados e 

planejados, baseados na engenharia de requisitos, no campo de engenharia de 

software, bem como os resultados obtidos através de um questionário de teste 

de usabilidade. 

 

5.1 QUESTIONÁRIO 

 

Nesta seção encontra-se o resultado do questionário (APÊNDICE B) que 

foi disponibilizado na web através da ferramenta Google Forms.  

Com base nas respostas obtidas através do formulário, foi possível obter 

os dados de preferência dos voluntários.  

O questionário foi divulgado em diversas redes sociais e boca-a-boca, 

afim de alcançar o máximo de pessoas, para que não houvesse qualquer tipo de 

imparcialidade. 

Vale ressaltar que o questionário foi elaborado com o objetivo de se 

extrair informações pertinentes, estas que tenham capacidade de contribuir e 

ajudar a justificar a proposta deste documento bem como a criação do sistema 

proposto.  

 

5.1.1 Resultado 

 

Este tópico apresenta os dados obtidos através do questionário 

disponibilizado na web, que foi respondido por 84 pessoas. 

Inicialmente, pode-se analisar no primeiro gráfico (Gráfico 1), que pouco 

mais da metade dos voluntários pertencem ao gênero masculino e o restante 

pertencem ao sexo feminino (mesmo havendo a possibilidade de escolha 

“outros”), expondo que o questionário não fez distinção de gêneros e levou em 

consideração as respostas preferência de todos os que se propuseram a 

respondê-lo. 
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Gráfico 1 - Proporção de gênero dos voluntários 

 

 Fonte: Elaborado pelo autor, 2017 

 

Pode-se verificar no gráfico a seguir (Gráfico 2) que os voluntários 

possuem idades diversificadas, indicando que o teste de usabilidade deve ser 

aplicado em não somente uma faixa de idade, pois o questionário é online e os 

voluntários com idades diversificadas, acessaram a web. 

 

Gráfico 2 - Proporção de média de idade dos voluntários 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017 
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Foi identificado que apenas 14% dos voluntários não tem costume de 

realizar viagens (Gráfico 3), enquanto 56% dos voluntários costumam viajar 

para conhecer lugares diferentes dos que já foram visitados. Este resultado 

fortalece a razão de criar um sistema de informações sobre pontos turísticos e 

afins, pois como pode ser visto, a maioria das respostas indicam que as 

pessoas que contribuíram na pesquisa tendem a viajar para conhecer lugares 

diferentes. 

 
Gráfico 3 - Proporção de voluntários que costumam ou não realizar viagens 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017 

 

É possível observar que todos os voluntários já realizaram alguma 

viagem em sua vida, e a maioria realizou viagens nacionais (Gráfico 4), enquanto 

nenhum dos voluntários respondeu que nunca realizou algum tipo de viagem, 

sendo nacionais ou internacionais. No gráfico 4 também pode-se verificar que 

dois terços dos voluntários realizaram viagens para outros estados, o que 

certamente indica que estes voluntários necessitaram de informações sobre o 

local visitado. 
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Gráfico 4 - Proporção de locais que os voluntários realizaram viagem 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017 

 

Pode-se observar que pouco mais da 50%  das pessoas que 

responderam ao questionário tem pretensão de realizar viagens internacional, 

enquanto pouco mais de 40% pretendem realizar viagens nacionais (Gráfico 5). 

 

Gráfico 5 - Proporção de voluntários que pretendem ou não realizar viagens 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017 
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Os voluntários que mostraram interesse em realizar viagens 

internacionais também disseram os motivos pelos quais pretendem ir para fora 

do país (Gráfico 6). Nota-se que 62% deles responderam que querem viajar pelo 

motivo de desejar conhecer novas culturas, outros 22% desejam simplesmente 

conhecer novos lugares fora do Brasil, 12% almejam aprimorar seus 

conhecimentos sobre outras línguas, enquanto os 4% restantes tem outros 

motivos para ir ao exterior. Vale lembrar que as respostas obtidas no gráfico 6, 

vem dos 52% dos voluntários que mostraram interesse em realizar viagens 

internacionais no gráfico 5. 

 

Gráfico 6 - Proporção dos motivos pelos quais os voluntários desejam viajar para 
outros países 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017 

 

Pode-se observar que 74% das pessoas que responderam o 

questionário afirmam que buscam informações dos seus destinos de viagem na 

internet, outras 18% dizem que tiram dúvidas com conhecidos, 6% não confiam 

muito na internet para fazer suas pesquisas sobre viagens e apenas 2% não 

costumam realizar qualquer tipo de pesquisa sobre seu destino (Gráfico 7). 
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Gráfico 7 - Proporção de voluntários que pesquisam ou não seus destinos de viagens 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017 

 

Observa-se que 93% dos voluntários responderam que levam a opinião 

de outras pessoas em consideração no momento de escolha de sua viagem 

(Gráfico 8), o que reforça ainda mais a existência do sistema proposto. 

 

Gráfico 8 - Proporção de voluntários que consideram opiniões de outras pessoas ao 
escolher seu destino de viagem 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017 
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Todos os voluntários disseram fazer uso de alguma rede social e 80% 

disseram que teriam interesse em ingressar em uma nova rede social voltada 

para o assunto de viagens no Brasil (Gráfico 9), também foi observado que quase 

100% dos voluntários utilizam o Facebook (Gráfico 10).  

 

Gráfico 9 - Proporção de usuários que teriam interesse em participar de uma nova 
rede social focada no assunto viagens nacionais 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017 
 

Gráfico 10 - Proporção de uso das de redes sociais utilizadas pelos usuários 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017 
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5.1.2 Conclusão do questionário 

 

Segundo a análise dos dados obtidos através do questionário, pode-se 

dizer que o resultado foi satisfatório e que as respostas e suas proporções estão 

dentro do esperado.  

De acordo com a análise das respostas, pode-se dizer que os usuários 

estão presentes nas redes sociais e que independentemente de sua preferência 

de viagem (nacional ou internacional) os voluntários têm interesse em realizar 

viagens, um resultado muito positivo. 

Um dos objetivos do deste trabalho é mostrar para as pessoas que no 

Brasil também há lugares interessantes para conhecer, o que pode ser 

necessário, levando em consideração que a pretensão de viajar para fora do país 

é maior do que a pretensão de realização de viagens internas (segundo os dados 

obtidos através dos voluntários). 

É possível evidenciar também, que a maioria dos voluntários possuem 

contas em mais de uma rede social, além de que grande parte eles (80% dos 

voluntários), seriam adeptos de uma nova rede social com foco em viagens e 

informações de locais brasileiros, dando mais força à existência do sistema web 

resultante deste trabalho.  

 

5.2 PÁGINA SEM AUTENTICAÇÃO (BEM-VINDO) 

 

Nesta seção será abordada a apresentação do sistema e algumas de 

suas funcionalidades. 

Ao entrar no site, o usuário é direcionado para a página de apresentação 

e login do sistema (Figura 27), onde uma barra de navegação encontra-se fixa 

no topo da tela, facilitando o as operações relacionadas ao login do usuário. Na 

própria página, ao ser rolada para baixo, é mostrado um botão “voltar ao topo” e 

é feita uma breve descrição do sistema e mostra algumas páginas da rede social, 

ao ter um usuário autenticado no sistema, afim de incentivar a pessoa que está 

navegando na primeira página, a criar uma conta e ter seu primeiro contato com 

a rede (Figura 28). A página de apresentação do sistema utiliza o efeito parallax. 
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Figura 27 - Página de apresentação e login do sistema 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017 
 

Figura 28 - Página de apresentação e login do sistema - sobre 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017 

 

No final da página inicial, há a opção (assim como no menu) de o usuário 

fazer conexão com seus dados do Facebook ou entrar com seus dados pessoais, 

bem como a opção de realizar um cadastro rápido via formulário ao lado direito. 

No rodapé da página consta os links da rede social BrasilViagens em outras 

redes sociais amplamente utilizadas pelos brasileiros (Figura 29). 
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Figura 29 - Página de apresentação e login do sistema - mais 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017 

 

Ao sistema ser acessado através de um dispositivo móvel ou com 

resolução de tela considerada pequena, o layout é modificado, é ajustado para 

ser visto de forma agradável pelo usuário (Figura 30).  

 

Figura 30 - Página de apresentação e login do sistema - responsivo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017 
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Ao entrar em modo responsivo, o layout torna o menu de navegação 

superior, expansível (Figura 31), facilitando o acesso ao formulário de login e 

opções disponibilizadas no menu. 

 

Figura 31 - Página de apresentação e login do sistema - responsivo com menu expandido 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017 
 

5.3 PÁGINAS COM AUTENTICAÇÃO 

 

Esta seção tem como finalidade mostrar algumas páginas que estão 

disponíveis para os usuários autenticados e conectados com suas contas na 

rede social BrasilViagens.  
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5.3.1 Home 

 

A página inicial logo após o momento de autenticação do usuário no 

sistema é a home, que exibe os locais mais visitados do sistema em um carousel 

de imagens (Figura 32). 

 

Figura 32 - Página home do sistema - lugares mais visitados 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017 
 

Na própria página home, abaixo dos locais mais visitados, encontram-se 

os três lugares mais bem avaliados pelos usuários (Figura 33). 

 

Figura 33  - Página home do sistema - lugares com melhores avaliações 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017 
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A última divisão da página home tem como finalidade mostrar os pontos 

turísticos cadastrados na rede que estão perto do local do usuário (Figura 34).  

 

Figura 34 - Página home do sistema - lugares perto de você 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017 
 

Pode-se observar que o menu de navegação no topo da página contém 

a logo da rede social, com alguns ícones como link para atalho às páginas de 

amigos, conversas, locais e lista de locais, respectivamente. Também no menu 

de topo consta o nome do usuário conectado, que quando clicado, exibe uma 

lista com as opções de visualização de seu próprio perfil, configurações de seus 

dados e a opção de efetuar o logout do sistema. 

No rodapé do site há um pequeno mapa do site, com cada página do 

sistema, bem como constam os links nas redes sociais do BrasilViagens, assim 

como na página inicial da rede (com usuário sem autenticação no sistema). 

 

5.3.2 Usuário 

 

As páginas relacionadas a usuários são geradas a partir do id de um 

usuário, onde seus dados são carregados e gerados na tela. A página de usuário 

pode ser do tipo “perfil” (Figura 35), onde os dados apresentados correspondem 

ao usuário conectado ao sistema e desta página pode-se chegar às 

configurações de dados do perfil (Figura 36), enquanto o tipo “usuário comum”, 

apresenta os dados de uma outra pessoa cadastrada (Figura 37).  
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Figura 35 - Página de usuário do sistema - visualização de perfil 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017 
 

Figura 36 - Página de usuário do sistema - edição de perfil 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017 
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Figura 37 - Página de usuário do sistema - amigo 

 

 

5.3.3 Locais 

 

A página de busca por locais (Figura 38) realiza requisições AJAX ao 

servidor e disponibiliza uma pequena filtragem por valores na busca para 

recuperar os dados pretendidos pelo usuário. A página de cadastro de local 

(Figura 39) por sua vez, tem uma pequena informação de como proceder no 

momento do cadastro de um novo local e um formulário que envia os dados 

preenchidos pelo usuário para ser cadastrado no sistema.  

 

Figura 38 - Página locais do sistema - procura 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017 
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Figura 39 - Página locais do sistema - criação 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017 
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A página de avaliação de local (Figura 40) insere a nota e o comentário 

cadastrado pelo usuário no banco, após a inserção, a página é atualizada com 

os novos dados registrados. 

 
Figura 40 - Página locais do sistema - avaliação 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2017 

 

5.3.4 Listas de locais 

 

A página de listas de locais (Figura 41) recebe as listas criadas pelo 

usuário do sistema e tem um “formulário embutido”, que possibilita a criação de 

uma nova lista a qualquer momento. 

 

Figura 41 - Página listas de locais do sistema 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017 
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5.3.5 Bate-papo 

 

O bate-papo do sistema (Figura 42) mostra uma conversa do usuário 

conectado no sistema com seu amigo, sendo que as mensagens são atualizadas 

a cada segundo através de recursos JS. 

  

Figura 42 - Página conversa com amigos do sistema 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017 

 

5.4 TESTES DE USABILIDADE 

 

De acordo com Fabricio Teixeira (2014), um teste de usabilidade tem 

como objetivo descobrir o nível de facilidade que um usuário possui para 

compreender e manipular um sistema. Esse tipo de teste deve ser escrito de 

forma clara e objetiva para que o usuário não tenha dificuldade de interpretar as 

tarefas propostas. 

Usuários potenciais da interface são incentivados a usá-la num 
ambiente monitorado, onde suas ações são gravadas e anotadas. Um 
profissional facilitador fica ao lado do usuário para guiá-lo pelo teste e 
incentivar que verbalize seus problemas e desconfortos. 
Numa sala separada, podem estar outros membros da equipe de 
design da interface para observar o teste ao vivo sem interferir no 
comportamento do usuário. Após o teste, os dados são analisados e é 
gerado um relatório contendo recomendações para a equipe de design 
e o consultor fica à disposição para discutir soluções para os problemas 
encontrados. 
(TEIXEIRA, 2014, p. 136) 
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Segundo Fabricio Teixeira (2014), dentre os objetivos de realizar um 

teste de usabilidade, estão: 

a) constatar a aceitação de um novo produto no mercado; 

b) avaliar a usabilidade de um produto; 

c) identificar o motivo pelo qual os usuários usam ou abandonam 

um produto; 

d) colher críticas e sugestões para melhoria de um produto; e 

e) medir a performance de um produto. 

 

5.4.1 Aplicação dos testes de usabilidade 

 

O teste de usabilidade (APÊNDICE C) foi aplicado a quatorze 

voluntários, estes que foram selecionados de acordo com a média de idade 

obtida no questionário de apoio realizado.  

O questionário foi elaborado com cinco tarefas e aplicado com o 

acompanhamento de um facilitador, utilizando como recursos a folha do teste 

com uma caneta e como recursos tecnológicos, um computador e um 

smartphone. 

As aplicações conduziram-se da seguinte forma: 

a) o usuário voluntário senta em frente aos recursos e equipamentos 

disponibilizados, apenas com um avaliador ao seu lado (que irá 

realizar as devidas anotações), para não sofrer influências 

externas em suas escolhas; 

b) o usuário preenche a folha de teste disponibilizada, deve realizar 

a leitura de uma tarefa e realizá-la, uma por vez; 

c) enquanto o usuário realiza cada tarefa proposta, o avaliador faz 

as anotações pertinentes do teste, como tomar nota da 

quantidade de cliques e fluxo que o usuário tomou até atingir o 

objetivo da tarefa, bem como tomar nota do tempo em que a tarefa 

foi concluída. O avaliador deve ser um facilitador imparcial, de 

modo que seja capaz de colher sugestões e deixar o usuário que 

está testando o sistema, à vontade; 
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d) ao fim de realizar os testes, o usuário responde um questionário 

de satisfação (APÊNDICE D); e 

e) o avaliador recolhe os questionários aplicados para realização a 

análise das tarefas. 

Os testes foram aplicados em oito voluntários com idade abaixo dos 

trinta anos, quatro voluntários na faixa de idade entre trinta e um e cinquenta 

anos, e apenas duas voluntárias com idades acima de cinquenta. 

Todos os voluntários concordaram em terem suas faixas de idade com 

seus primeiros nomes divulgados. 

 

5.4.2 Resultado 

 

Este tópico expõe os resultados obtidos através das respostas 

fornecidas pelos usuários e anotações feitas pelo avaliador. 

Para a realização de cada tarefa foi estipulado um tempo esperado para 

ser a mesma ser completa: 

a) para concluir a tarefa 1, foi estipulado um minuto e trinta 

segundos; 

b) para concluir a tarefa 2, também foi estipulado um minuto e trinta 

segundos; 

c) para concluir a tarefa 3, foi estipulado quatro minutos; 

d) para concluir a tarefa 4, também foi estipulado quatro minutos; e 

e) para concluir a tarefa 5, foi estipulado dois minutos. 

Os resultados obtidos durante a realização dos testes de usabilidade, 

foram colocados em tabelas para serem melhor analisados (Tabela 1 e Tabela 

2).  
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Tabela 1 - Tempos de conclusão do teste de usabilidade - voluntários com idade menor que 30 
anos 

 Menos de 30 anos 

 Amanda Cristiane Douglas Gilmory Leonel Lucas Mariana Raiani 

Tarefa 
1 

01:02 01:00 00:57 00:57 00:55 00:48 01:24 00:26 

Tarefa 
2 

01:30 01:12 01:00 01:56 00:59 00:49 01:29 01:29 

Tarefa 
3 

03:10 04:25 03:15 03:00 01:30 02:06 03:51 03:51 

Tarefa 
4 

03:03 03:28 02:00 03:16 03:50 03:02 02:10 02:10 

Tarefa 
5 

01:47 02:01 01:00 03:21 01:08 01:14 01:03 01:03 

 Tempo levado para completar as tarefas (em minutos e segundos) 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2017 

 

Tabela 2 - Tempos de conclusão do teste de usabilidade - voluntários com idade maior que 30 
anos 

  De 31 a 50 anos Mais de 50 anos 

  Fabíola Patrick Patrícia Silmara Joseli Renata 

Tarefa 
1 

02:00  01:00  00:55 02:30  02:20  01:40  

Tarefa 
2 

01:52  01:21  01:12  02:56  02:55 02:35  

Tarefa 
3 

05:50  03:50  03:30  06:00  05:00  04:11 

Tarefa 
4 

04:39  02:56  03:00  05:00  04:48  04:42 

Tarefa 
5 

04:02  01:25  02:00  03:02  03:49 03:24 

  Tempo levado para completar as tarefas (em minutos e segundos) 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2017 

 

Inicialmente, após um pequeno tratamento dos dados obtidos, pode-se 

observar que poucos usuários excederam o tempo predeterminado como “o 

tempo ideal” para a realização das tarefas (Gráfico 11), o que indica que o 

template e o layout do site tem uma boa distribuição dos elementos. 

Com os dados analisados, pode-se concluir que as funções e páginas 

da rede social foram facilmente encontradas. 
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Gráfico 11 - Relação de tempo de conclusão das tarefas pelos voluntários em relação ao tempo 
ideal 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017 
 

Pode-se dizer que os resultados obtidos através do teste de usabilidade 

foram positivos, pelo fato de os voluntários conseguirem completar todas as 

tarefas e até mesmo os voluntários com idade mais avançada (com exceção de 

um), não excederam o dobro do tempo considerado ideal para completar as 

tarefas. 

Os voluntários Cristiane, Gilmory, Lucas e Silmara realizaram os testes 

através da versão mobile (responsiva) do sistema e mesmo diante deste fato, os 

seus resultados não foram muito diferentes dos demais, podendo concluir que 

ambas as versões estão funcionando diante dos usuários. 
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6 DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 
 

Este capítulo trata sobre as dificuldades encontradas durante a 

elaboração desta documentação e o desenvolvimento do sistema BrasilViagens, 

bem como as ideias para implementações futuras no sistema. O capítulo está 

dividido em três seções, sendo elas as dificuldades encontradas, os passos 

futuros para o andamento do sistema e a conclusão geral. 

 

6.1 DIFICULDADES ENCONTRADAS 

 

Durante o desenvolvimento do projeto foram encontradas algumas 

dificuldades, como a etapa de elaboração dos diagramas (que foram realinhados 

inúmeras vezes), a definição do layout e cores do site, bem como manter a 

integridade da informação no banco diante das várias funções elaboradas que 

interferem nos dados armazenados. 

 

6.2 PASSOS FUTUROS 

 

Futuramente, com o crescimento do sistema BrasilViagens (com um 

maior número de usuários ativos), deve-se surgir mais funções para dar suporte 

ao usuário e os mantê-los. Tais funções foram pontuadas através de sugestões 

dos voluntários que testaram o sistema: 

a) Permissão de visualizar listas de amigos; 

b) Criação de grupos/comunidades; 

c) Criação de programações para viagens (baseadas nas listas de 

locais); 

d) Adicionar amigo(s) em programações; e 

e) Criação de álbuns de fotos (com opção de compartilhamento em 

outras redes sociais e na rede social BrasilViagens). 

 

6.3 CONCLUSÃO GERAL 

 

Com o crescimento do interesse dos usuários em redes sociais, o 

sistema tem área para se estabelecer. Contudo, os concorrentes que estão 
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consolidados no mercado são fortes, fazendo com que o BrasilViagens tenha 

diversas funcionalidades diferenciadas e atrativas para os usuários que buscam 

sistemas inovadores. 

Para o BrasilViagens realmente entrar na competição no segmento de 

mercado de sistemas focados em viagens, será preciso um maior esforço 

estratégico e de desenvolvimento. Quanto a estratégia, hoje em dia, uma boa 

diretriz é realizar campanhas e publicações em redes sociais, que por sua vez, 

irão gerar leads para o sistema. Enquanto que para o desenvolvimento, é 

necessário seguir a diretriz estratégica, onde usando metatags OG (Open 

Graph) nas páginas, os usuários capturados pelos leads “farão o trabalho” de 

compartilhamento de conteúdo nas redes sociais, com qualidade. 

Há a possibilidade do sistema BrasilViagens ser implantado, porém, 

como citado anteriormente, para ser competitivo, será necessário um esforço 

maior. 
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APÊNDICE A - Questionário de definição de clientes 

  

Questionário base para identificação de público-alvo. As respostas 

obtidas serão utilizadas com objeto de estudo em um Trabalho de Conclusão de 

Curso (TCC), na Faculdade de Tecnologia da Baixada Santista - Rubens Lara 

(FATEC-RL). 

Os dados obtidos de cada voluntário não serão divulgados e as 

informações geradas a partir dos dados obtidos, irão formar um perfil genérico 

de usuário. 

 

APRESENTAÇÃO DO SISTEMA 

 

O sistema BrasilViagens é um projeto de sistema web responsivo, que 

tem como finalidade auxiliar e estimular viajantes brasileiros a realizarem viagens 

pelo Brasil.  Este sistema tem como objetivo prover um sistema de informações 

para usuários, propor interações e compartilhamento de experiências através da 

web e incentivar turistas a conhecer pontos turísticos no Brasil. 

 

PERGUNTAS 

 

1. Nome completo. 

 

2. Idade. 

 
3. Sexo. 

 
4. Nível de escolaridade. 

 
5. Onde trabalha e qual cargo. 

 
6. Objetivo de vida. 

 

7. Você utilizaria o sistema? Por quais motivos? 

 
8. Você já obteve problemas para encontrar pontos turísticos ou atrações? 

 
9. Se você utilizasse o sistema, qual resultado você esperaria? 
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APÊNDICE B - Questionário elaborado para a pesquisa 

  

Formulário base para avaliação de preferência de brasileiros sobre 

viagens e redes sociais. 

Os dados extraídos (respostas) serão usados para objeto de estudo em 

um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), na Faculdade de Tecnologia da 

Baixada Santista - Rubens Lara (FATEC-RL). 

 

Perguntas anotadas com “*” terão respostas obrigatórias. 

 

1. Qual seu gênero? * 

a. Feminino. 

b. Masculino. 

c. Outro. 

 

2. Você tem quantos anos? * 

a. Menos que 21 anos. 

b. De 21 a 30 anos. 

c. De 31 a 40 anos. 

d. De 41 a 50 anos. 

e. De 51 a 60 anos. 

f. Mais que 60 anos. 

 

3. Você tem o costume de viajar? * 

a. Não tenho costume/não gosto de viajar. 

b. Sim, para casa dos meus familiares ou amigos. 

c. Sim. Viajo para hotéis e/ou pousadas. 

 

4. Quais viagens você já realizou? * 

a. Nunca viajei. 

b. Viagens nacionais. Para lugares no mesmo estado que moro. 

c. Viagens nacionais. Para estados diferentes do qual eu moro. 

d. Viagens internacionais. Para fora do Brasil. 
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5. Para onde você pretende viajar? * 

a. Não pretendo viajar. 

b. Pretendo realizar viagens nacionais. 

c. Pretendo realizar viagens internacionais. 

 

6. Se você pretende realizar viagens internacionais, qual o principal motivo 

de viajar para fora do Brasil? 

Campo de texto livre para resposta.  

 

7. Você costuma pesquisar os lugares antes de decidir para onde você 

pretende viajar? * 

a. Não. Prefiro descobrir as coisas sozinho (a). 

b. Gostaria, mas não conheço fontes boas para consulta. 

c. Sim. Converso com colegas e familiares. 

d. Sim. Faço pesquisas na internet. 

 

8. Você leva em consideração a opinião e a vivencia de outras pessoas 

sobre o lugar que você escolheu para viajar? * 

a. Não. Prefiro me surpreender. 

b. Sim. Converso com colegas e familiares ou faço pesquisas na 

internet. 

 

9. Você é usuário de redes sociais? * 

a. Não. 

b. Sim. 

 

10. Você teria interesse em participar de uma nova rede social voltada para 

o assunto de viagens nacionais? * 

a. Não. 

b. Sim. 

 

  



117 

 

 

11. Se você é usuário de redes sociais, por favor, diga quais das redes você 

é cadastrado. 

a. Facebook. 

b. Flickr. 

c. Instagram. 

d. LinkedIn. 

e. SnapChat. 

f. Tumblr. 

g. Twitter. 

h. Youtube. 

i. Outros. 
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APÊNDICE C - Questionário de teste de usabilidade 

 

TESTE DE USABILIDADE 

REDE SOCIAL BRASILVIAGENS 

 

Conheça um pouco sobre um teste de usabilidade 

Os testes de usabilidade têm como objetivo descobrir o nível de 

facilidade que um usuário possui para compreender e manipular o presente 

sistema (rede social). 

Com seus resultados, é possível realizar uma análise do produto, neste 

caso, a rede social BrasilViagens.  

 

Saiba a importância de realizar um teste de usabilidade em sites 

Os testes podem constatar a aceitação de um novo produto no mercado, 

os resultados ajudam a avaliar a usabilidade de um produto e ajudam a identificar 

o motivo pelo qual os usuários usam ou abandonam o uso do site. 

Testes de usabilidade também servem para colher críticas e sugestões 

para melhoria do site e para medir a performance do mesmo. 

 

Instruções 

a) o usuário voluntário senta em frente aos recursos e equipamentos 

disponibilizados (papel, caneta, computador e celular); 

b) ao lado do voluntário, deve haver apenas uma pessoa, o 

avaliador, que por sua vez, terá seu papel e caneta para realizar 

algumas anotações; 

c) deve-se seguir as tarefas propostas, uma de cada vez, e a cada 

término de tarefa, o avaliador deve ser avisado; 

d) o voluntário deve seguir sua intuição ao realizar as tarefas; 

e) o voluntário não deve seguir instruções de terceiros; e 

f) ao final do questionário de teste de usabilidade, haverá um outro 

questionário (questionário de satisfação), que tem como 

finalidade extrair sugestões para melhorar cada vez mais a rede 

social BrasilViagens. 
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Cenário 

 

Você gosta de realizar viagens, viaja frequentemente, adora conhecer 

pontos turísticos e visitar atrações de diversas cidades pelo Brasil. 

Atualmente você está de férias e acabou de chegar de uma viagem para 

o Rio de Janeiro-RJ, onde lá, você conheceu diversos pontos turísticos, entre 

eles, o Cristo Redentor. 

Ainda de férias, você tinha uma viagem programada para Gramado-RS, 

e seu amigo comenta sobre uma rede social que trata o assunto “viagens”, então 

você fica curioso para participar dessa nova rede social que chegou ao mercado. 

 

Tarefa 1 - conectar-se ao sistema 

 

Para completar a tarefa você deve realizar as seguintes etapas: 

a) você deve realizar um cadastro no sistema; e 

b) você deve fazer seu primeiro acesso no sistema com seus dados. 

 

Tarefa 2 - configuração de perfil 

 

Ao estar conectado no sistema com seus dados, você deve configurar 

seu perfil preenchendo todos os campos obrigatórios do formulário da página de 

configuração. 

 

Tarefa 3 - pesquisas e avaliação de locais 

 

Ainda autenticado no sistema, você deve: 

a) pesquisar um ponto turístico chamado “Cristo Redentor” e entre 

na página desta atração; 

b) fazer uma avaliação para a atração “Cristo Redentor”; 

c) pesquisar um ponto turístico chamado “Lago Negro”, localizado 

na cidade de Gramado-RS; e 

d) pesquisar a cidade de Gramado e entre na página de uma outra 

atração da cidade, além do Lago Negro. 
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Tarefa 4 - lista de locais 

 

Crie uma lista de locais que você pretende visitar ao realizar sua viagem 

para Gramado e adicione nela as atrações “Lago Negro” e “Mundo à Vapor”, 

após isso, verifique sua lista recém-criada e veja as novas atrações cadastradas. 

 

Tarefa 5 - interação com amigos 

 

Para completar esta tarefa, você deve seguir os seguintes passos: 

a) pesquise o usuário “Stéphano”; 

b) faça um pedido de amizade para “Stéphano”; 

c) espere até que o usuário “Stéphano” aceite sua solicitação (o 

avaliador irá dar auxilio nesta etapa); 

d) após seu convite de amizade ser aceito, entre na sua lista de 

amigos; e 

e) envie uma mensagem para seu novo amigo, Stéphano. 
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APÊNDICE D - Questionário de satisfação 

 

QUESTIONÁRIO DE SATISFAÇÃO - REDE SOCIAL BRASILVIAGENS 

 
Diga as impressões que você teve ao utilizar o sistema e diga se você teve 

dificuldade ao realizar alguma tarefa. 

 

 

 

 
Diga o que há de ruim, algo que o incomodou no sistema. 
 

 

 

 
Diga o que há de bom, algo que você gostou no sistema. 
 

 

 

 
Classifique a rede social BrasilViagens em diferentes aspectos. 

 

 
Diga o que há de bom, algo que você gostou no sistema. 
 

 

 

 

Deixe suas críticas e sugestões. 

 

 

 

Dê uma nota de 0 a 10 para o layout do site: ___ 


