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Resumo: 

Este trabalho relata o desenvolvimento de um subsistema móvel, denominado de MMFVS - 
Módulo Móvel de Ficha de Verificação de Serviço, como parte de um sistema de controle de 
obras na área da construção civil. O MMFVS foi projetado para coleta de dados em vista de 
inspeção às obras e permitir integração com um sistema legado no desktop. O MMFVS foi 
projeto para dispositivos, do tipo HandHeld com sistema operacional PalmOS™, do modelo 
Zire™. Desenvolvido na plataforma de software PocketStudio™. Registramos as principais 
etapas e artefatos do processo de desenvolvimento, onde através do uso da notação UML-
Unified Modeling Language. 
Palavas-chave: Computação Móvel, PalmOS, HandHeld. 
 
Abstract: 

This work tells the development of a movable subsistema, denominated of MMFVS - Movable 
Module of Record of Verification of Service, as part of a system of control of works in the area of 
the building site. MMFVS was projected for collection of data in inspection view to the works and 
to allow integration with a system delegated in the desktop. MMFVS went project to devices, of 
the type HandHeld with operating system Spans, of the model Zire. Developed in the software 
platform PocketStudio. We registered the main stages and workmanships of the development 
process, where through the use of the notation UML-Unified Modeling Language. 
Key-words: Mobale computation, PalmOS, HandHeld. 
 
 



Introdução 

Empresas do setor da construção civil tiveram um aumento bastante expressivo nos últimos 

anos na cidade de João Pessoa/PB, onde algumas empresas quase que dobraram o número 

de projetos. A necessidade de criar mecanismos que pudesse facilitar e agilizar os processos 

de comunicação entre os canteiros de obras e o escritório central é fundamental para facilitar e 

agilizar os processos. 

Atrelado ao aumento no número de projetos, as empresas tiveram a necessidade 

de trabalhar com as certificações, que são grandes ferramentas no auxílio da qualidade dos 

serviços. 

Dentre o conjunto de etapas e novos procedimentos que estão incorporados nas 

certificações, vamos encontrar um chamado de FVS - Ficha de Verificação de Serviço, 

responsável pela verificação in loco de determinadas ocorrências realizados nas obras. Esse 

procedimento requer uma atenção maior além de um detalhamento mais específico por parte 

de que preenche essa ficha. 

 

Problema 

Diminuir o tempo gasto e eliminar ao máximo o volume de papéis consumido no processo de 

FVS, além de melhorar e facilitar a comunicação entre os canteiros de obra e a administração 

central. 

 

Infra-estrutura 

A infra-estrutura tecnológica da empresa em estudo é formada por uma rede local, com cerca 

de 22 pontos, sendo um servidor de dados rodando numa plataforma Windows 2000 Server™, 

e suas estações de trabalho com a plataforma Windows 2000 Professional™. Apresentando 



uma topologia em barramento, com um 2 (dois) hubs swith de 16 portas cada. As estações 

estão equipadas com placas de rede 10/100 todas off board. 

Existe ainda um software de gerência administrativa, responsável pelo controle 

dos diversos departamentos da empresa. 

Os departamentos estão divididos em: orçamento, engenharia, compras, 

financeiro, manutenção e qualidade. Cada departamento interage com o outro através do 

software. 

O departamento de orçamento é o encarregado pelo levantamento dos custos e 

despesas necessárias para a elaboração do projeto, além do levantamento das quantidades de 

materiais necessários ao projeto; o departamento de engenharia é o responsável pela 

execução do projeto, onde um engenheiro pode supervisionar um ou mais projetos; o 

departamento de compras é um dos mais requisitados, pois, é o responsável pelas compras 

dos materiais necessários, sendo requisitado por quase todos os departamentos, seja o 

departamento de orçamento, de engenharia, de manutenção e o de qualidade, além de fazer o 

acompanhamento de todos os materiais requisitados em todos os projetos; o departamento 

financeiro é o encarregado da liberação dos recursos aos fornecedores; o departamento de 

manutenção é o responsável pelas ações preventivas e de reparo dos serviços efetuados nos 

projetos; o departamento de qualidade é o mais recente dentro da empresa, com a função de 

averiguar e atestar a qualidade dos serviços, realizados nos projetos. 

 

Análise do Sistema Legado 

Existe um sistema de gestão coorporativa integrando todos os departamentos, da seguinte 

forma: o departamento de orçamento faz o levantamento de todos os itens necessário ao 

projeto, itens esses que já estão cadastrados e cotados pelo setor de compras, o maior 

responsável pelo cadastramento e manutenção desse banco, com cerca de 10.000 itens já 



catalogados, além de 1500 fornecedores aproximadamente, servem de insumo a todos os 

outros departamentos; No departamento financeiro a programação e planejamento das contas 

a serem pagas aos fornecedores, são feitos com informações provenientes do departamento 

de compras; O departamento de engenharia, setor responsável pela parte operacional, os 

engenheiros estão sempre solicitando ao departamento de compras materiais e serviços para 

suprir as necessidades de seus projetos; O departamento de manutenção, os engenheiros, 

técnicos e estagiários também fazem solicitações de materiais e peças para efetuarem as 

manutenções preventivas e de reparo que venham a ocorrer nos projetos; O departamento de 

qualidade também está interligado ao sistema central, onde é o responsável pela qualidade dos 

serviços realizados nos projetos responde pelas inspeções que vão averiguadas as condições 

e qualidade dos serviços nos canteiros de obra. 

A aplicação da chamada FVS podem ser ou não programadas, as programadas 

são definidas pelo engenheiro chefe do setor de qualidade, as não programadas são definidas 

na hora da inspeção, em que o engenheiro de campo (do departamento de qualidade) esteja 

visitando um projeto. A verificação se dá através da inspeção em detalhes de todos os itens 

que compõe um determinado serviço, p.ex., a execução de instalação de uma caixa de ar-

condicionado é composta por um conjunto de serviços, esses serviços são inspecionados item 

a item para verificar se estão dentro do procedimento adequado. 

 

Detalhando a Coleta 

Dentre os departamentos que compõe a organização o departamento de qualidade exerce uma 

função muito importante no processo produtivo da empresa, pois é o responsável por oferecer 

um atestado de qualidade aos serviços empregados nos projetos, através da aplicação da 

FVS. 



Dois fatores são de suma importância para o departamento: o tempo e a 

eficiência nas vistorias. Com um número grande de projetos em andamento, em níveis de 

desenvolvimento diferente, além da quantidade excessiva de projetos, fica complicado para o 

setor de qualidade tentar dosar os fatores: tempo e eficiência, para que os projetos possam fluir 

de acordo com o cronograma planejado. 

O setor de qualidade também é o responsável pela autorização na continuação de 

determinados processos, já que em muitos serviços existe a dependência da aprovação do 

setor de qualidade para que possa dar prosseguimento ao projeto. 

O departamento de qualidade funciona de maneira ainda não automatizada. O 

processo de inspeção segue os seguintes passos: 

1) inicialmente o engenheiro chefe do departamento de qualidade, monta uma lista com os 

serviços e seus respectivos itens que devem ser inspecionados em cada projeto; 

2) o segundo passo é dado pelo técnico (eng. de campo), que recebia a lista e efetua a 

inspecionar, in loco; após o preenchimento da mesma, que além do check list são feitas 

observações e anotações nos itens inspecionados; 

3) a terceira etapa era a digitação das informações no escritório, onde, os dados obtidos 

serviram para alimentar o sistema principal; 

4) a quarta e última etapa será a confecção de um relatório final sobre as inspeções. 

A existência de um número muito grande de projetos e serviços sendo efetuados 

ao mesmo tempo traz uma carga de trabalho ao departamento. 

O andamento de projetos muitas vezes fica dependendo do departamento de 

qualidade para que o mesmo possa aprovar a execução de um serviço, sofrendo assim, 

pressões e cobrança de diversos setores. A carga de tarefas empregada aos técnicos e 

engenheiros é muito elevada além de grande responsabilidade a todos os envolvidos no setor. 

 



Solução Proposta 

O maior entrave no processo de desenvolvimento dos projetos está nas inspeções feitas pelo 

departamento de qualidade aos serviços, por apresentar um número muito grande de 

inspeções e um detalhamento rigoroso nas inspeções, além de demandar muito tempo, exigia 

uma margem de erro muito baixa. 

A solução proposta seria a criação de um subsistema com uma aplicação de um 

coletor de dados, onde teríamos um equipamento para colher as informações de campo e que 

pudessem ser sincronizadas no desktop do escritório central. 

 

Relação Custo x Benefício 

Os custos operacionais e administrativos para manter o departamento de qualidade são altos, 

chegam a consumir cerca de 20% (aproximadamente) do total dos custos utilizados em todos 

os demais departamentos durante o mês, segundo informações da própria empresa. 

Com a nova estrutura de HandHeld em funcionamento, os gastos iniciais com o 

desenvolvimento e a implantação do novo sistema, Tabela I, podem ser recuperados em 

poucos meses. Os gastos com manutenção e aquisição de computadores e impressoras serão 

reduzidos, além do desafogamento do setor com um número menor de pessoas trafegando no 

escritório central para preenchimento e/ou montagem de relatórios. 

TABELA I - RELAÇÃO DOS CUSTOS COM SOFTWARE E TREINAMENTO 

Descrição Quant. Preço Unit. Preço Total
Aquisição do Software para o Sistema 
Móvel. 03 600,00 1.800,00

Treinamento do pessoal responsável. 4 50,00 200,00
TOTAL   2.000,00

Fonte: Preço de Mercado. 

 

Metodologia Aplicada 



O modelo escolhido para desenvolver o sistema levou em consideração os dois principais 

modelos existentes em Engenharia de Software [17], os modelos cascata e espiral. Onde é 

feita inicialmente uma análise de requisitos, em seguida é definido o projeto, codificado, 

colocado para teste e avaliado pelo cliente, caso haja alguma alteração é retornado para a 

etapa do projeto e repetida todas as outras etapas. 

Na análise do sistema, foi escolhido o modelo UML [10], por se tratar de uma 

nova tecnologia que oferece uma grande variedade de ferramentas (documentação), além de 

existir uma vasta documentação. 

 



Diagramas do Projeto 

O primeiro caso de uso procura demonstrar as funcionalidades existentes entre os atores 

envolvidos no processo inicial, onde teremos o engenheiro que irá selecionar os serviços a 

serem inspecionados no sistema do DeskTop e por sua vez se encarrega de atualizar a base 

de dados do sistema móvel, veja Fig. 1. 

Engenheiro
Selecionar Serviços

Sistema DeskTop

Carregar Serviços

Sistema Móvel  

Fig. 1. Caso de Uso 1 – Seleção dos Serviços para Inspeção. 

O segundo caso de uso que podemos dar destaque seria as funcionalidades do 

sistema móvel para com o engenheiro de campo (o responsável pela visita in loco). O 

engenheiro além de efetuar as inspeções dos serviços selecionados poderá excluir uma 

inspeção e/ou criar uma nova inspeção, Fig 2. 

Enegenheiro 
Técnico Inspecionar Serviço

Excluir Inspeção

Criar uma nova Inspeção Sistema Móvel 

Fig. 2. Caso de Uso 2 – Inspeção “in loco” com o dispositivo móvel. 



Com a definição dos casos de uso, podemos montar os diagramas de classes que 

irão compor o sistema, o primeiro diagrama de classe, Fig. 3, ilustra as principais classes que 

serão criadas. 

ItensServ iço

CodServ ico
CodItem

SelecionarItensRelacionados()
MarcarItemInspecionado()
DesmarcarItemInspecionado()

Engenheiro

CREA
Projeto
Planilha

(from Use Case View)

Sistema Móv el

IniciarAplicacao()
Verif icarVersao()
ParaAplicacao()

(from Use Case View)

MeioPersistente

Carregar()
Atualizar()
Excluir()

Enegenheiro Técnico

Selec ionarServic o()
SelecionarItem()

Exec utarI nspecao()

(fr om Use Case View)

Serv iço
CodServ ico

Selec ionarServic os( )
MarcarServic osI nspecionados()
Desmarc arServ ico( )

 

Fig. 3. Diagrama de Classe 

 

Considerações de Projeto 

Na escolha do equipamento, sistema operacional e ferramenta de desenvolvimento foram 

levados em considerações, preço, mercado, opções de periféricos, facilidade de uso, 

portabilidade e robustez. 

Na escolha do HandHeld foi escolhido o Palm Zire™ da Palm Inc.™, principal 

fabricante de HandHeld e uma das que oferece um maior número de modelos e acessórios, 

Fig. 4. 

 

Fig. 4. Palm Zire 22 



O sistema operacional nativo da Zire™ é o PalmOS, com uma versão em 

português [15,18]. 

A ferramenta de desenvolvimento escolhido foi a PocketStudio™, por oferece uma 

excelente IDE, além de operar com uma estrutura de comandos similar ao Delphi™. 

Além do desafio, o presente trabalho me fez conhecer mais uma nova tecnologia 

de ponta, com os pequenos HandHeld aflorando a todo o momento, onde a cada dia com 

novos acessórios e melhoria no sistema. Trabalhar com a linguagem de programação foi outro 

ponto positivo que o trabalho trouxe, com o auxilio da ferramenta de desenvolvimento, 

PockeStudio™, que oferece uma poderosa IDE – Integrated Dvelopment Environment, pude 

montar boa parte do módulo, que também traz intercâmbio com a base de dados. Conceitos de 

emulador, conduites [2, 3] etc., são alguns dos termos utilizados no mundo dos HandHeld. 

 

Conclusão 

A utilização de equipamentos portáteis em aplicações coorporativas elimina papel nas 

operações. Este ponto, aliado mobilidade e portabilidade das informações, facilidade de uso, 

sincronização com sistema localizados no DeskTop, variedade de acessórios e acesso a banco 

de dados, e conseqüente barateamento do custo dos equipamentos móveis, está levando as 

empresas a utilizarem essa tecnologia no seu dia a dia. 

A criação de subsistemas instalados em HandHeld, para solucionar problemas de 

cunho coorporativo associados a bases de dados, não é mais utilizado apenas por grandes 

corporações.  Empresas de menor porte estão vendo a necessidade e os benefícios causados 

por essa tecnologia, podendo oferecer aos setores competentes mais uma ferramenta de 

trabalho, com total integração com o sistema desktop da empresa e as facilidades dos 

HandHeld. 



A automatização do setor de qualidade, objeto desse trabalho, é um excelente 

exemplo para demonstrar a utilização dessa tecnologia no dia a dia de empresas de pequeno 

porte. 
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