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RESUMO 

 

O Setor Público não costuma ser lembrado como uma das áreas mais inovadoras. Mesmo 

quando existem iniciativas nesse sentido, percebe-se que são isoladas sendo comum não se 

agrega valor aos processos das instituições. Diante da necessidade de se adotar práticas mais 

efetivas, promover-se uma melhor experiência aos cidadãos e reafirmar-se o compromisso do 

governo com os cidadãos, neste estudo levantou-se as oportunidades de otimização de 

desempenho e quais intervenções poderiam ser realizadas no intuito de se desenvolver um 

modelo de aplicativo para vistoria de identificação veicular eletrônica. Nesse sentido, realizou-

se uma pesquisa aplicada, efetuou-se a revisão sistemática das ferramentas disponíveis e das 

soluções já adotadas em outros estados. Para isso, utilizou-se a abordagem qualitativa, com 

apoio do desenho participativo para a consecução das etapas do projeto. Essa metodologia de 

pesquisa consiste na realização de análise descritiva. Nesse caso, a pesquisa foi realizada em 

duas etapas. Na primeira etapa foram aplicados questionários às partes interessadas. Dessa 

forma, foram extraídas características relevantes para o desenvolvimento de uma solução de 

acordo com esse cenário. Na segunda etapa, planejou-se o desenvolvimento do protótipo, 

gerenciando-o de forma visual por meio de metodologias ágeis. Portanto, o objetivo deste 

trabalho foi desenvolver um modelo de aplicativo capaz de realizar a vistoria de identificação 

veicular eletrônica de forma segura e eficiente para o DETRAN/RN, no intuito de proporcionar 

uma experiência de atendimento focada na perspectiva dos clientes e nas diretrizes do Governo 

Eletrônico. 

 

Palavras-chave: Gestão Pública; Administração de Serviços; Governo Eletrônico; Desenho 

Participativo; BPM; Vistoria de Identificação Veicular; 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Government is not usually remembered as an innovative area. Even when there are initiatives 

in this way, it is clear that they are isolated and it is common not to improve institutions 

processes. The need to adopt more effective practices, to promote a better experience for 

citizens and to reaffirm the government appointment with citizens, identify opportunities to 

optimize performance and what are the chances of using it in order to develop an application 

model for electronic vehicle inspection. In this sense, an applied research was carried out, a 

systematic review of the available tools and solutions already adopted in other states. For this, 

use a qualitative approach, with the support of participatory design for the execution at project 

stages. This research methodology consists of conducting descriptive analyzes. In this case, a 

research was carried out in two stages. First, questionnaires were sent to stakeholders. Thus, 

relevant features were extracted for the solution development according to this scenario. Next, 

prototype’s development was planned, managing it visually through agile methodologies. 

Therefore, work’s target was to develop an application model that make vehicle’s identification 

inspection in a safe and efficient way to DETRAN/RN, aims to provide a service experience 

focused on the customers perspective and on electronic government policies. 

Keywords: e-Government; Administration of Services; Participatory design; BPM; Vehicle 

Inspection. 
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1 INTRODUÇÃO 

Diante do avanço das tecnologias na área da Tecnologia da Informação e Comunicação 

(TIC), as organizações encontram desafios relacionados às diversas transformações 

ocasionadas pela velocidade com a qual o conhecimento é gerado. (REZENDE; ABREU, 2000) 

Afirmam Rezende e Abreu que o gestor público deve conhecer os fatores importantes 

na sua administração e implementação, alinhando sempre as tendências e as transformações 

provocadas pelo uso das tecnologias da Informática com o planejamento estratégico da 

instituição. (REZENDE; ABREU, 2000) 

Cepik e Canabarro (2014) afirmam que as TIC são essenciais nesse novo modelo de 

administração, uma vez que permitem não apenas a melhor alocação dos recursos públicos e a 

intercomunicação entre os órgãos governamentais e atores sociais, mas também o redesenho de 

processos de governo. 

Neste capítulo apresenta-se a Contextualização do problema, as justificativas e os 

objetivos gerais e específicos para a realização deste trabalho. 

1.1 CONTEXTO E PROBLEMA 

No setor público, ao prover serviços por meio de novas tecnologias, busca-se 

modernização e, ao mesmo tempo, o atendimento das necessidades do cidadão. Por conseguinte, 

o ideal é desenvolver soluções inovadoras que resultem em melhoria desses processos. Assim, 

os serviços prestados pelo governo à sociedade tornam-se mais acessíveis e eficientes. A 

intenção é aproximar o cidadão dos serviços públicos. 

Nesse sentido, a Governança Digital é a utilização, pelo setor público, de tecnologias 

da informação e comunicação com o objetivo de melhorar a informação e a prestação de 

serviços, incentivando a participação dos cidadãos no processo de tomada de decisão e tornando 

o governo mais responsável, transparente e eficaz (BRASIL, 2016). 

Contudo, o DETRAN-RN enfrenta dificuldades de ordem técnica e administrativa na 

realização de vistorias de identificação veicular para cadastro em sua base de dados e/ou 

regularizações documentais, gerando desgastes à reputação do órgão e resultados fora da 

conformidade.  
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A vistoria de identificação veicular foi instituída pela resolução 05/98 (revogada). 

Posteriormente, foi atualizada pelas resoluções 282/08 (revogada). Finalmente, a vistoria de 

identificação veicular (eletrônica) foi regulamentada pela resolução 466/2013, por sua vez 

atualizada pelas resoluções 496/2014 e 737/2018 do CONTRAN. A partir dessa 

regulamentação, surgiu a necessidade de se implantar a vistoria de identificação veicular 

eletrônica com urgência. 

A RESOLUÇÃO Nº 466 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2013 estabelece procedimentos 

para o exercício da atividade de vistoria de identificação veicular. Assim, RESOLVE: 

Art.  1º Esta Resolução estabelece procedimentos para o exercício da atividade 

de vistoria de identificação veicular a ser realizada pelos órgãos e entidades 

executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, ou por pessoa jurídica 

de direito público ou privado, habilitada para a prestação dos serviços de 

vistoria veicular. 

§1º A habilitação para a realização do serviço de que trata esta Resolução 

constitui atribuição dos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados 

e do Distrito Federal. 

§2º Os órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito 

Federal poderão exercer diretamente a atividade de vistoria de veículos 

automotores por meio de servidores públicos especialmente designados 

(RESOLUÇÃO CONTRAN 466, 2013). 

Este cenário permite aos órgãos executivos estaduais de trânsito (DETRAN) a 

possibilidade de credenciar entidades privadas para realizar a vistoria de identificação veicular 

ou exercer esta atividade diretamente por meio de servidores públicos especialmente 

designados – vistoriadores (Cenário 1). 

O DETRAN/RN por meio da Portaria nº 233/2018- GADIR permitiu credenciar uma 

entidade privada a fim de descentralizar esta atividade de vistoria de identificação veicular 

(Cenário 2). Outros departamentos estaduais também tomaram essa mesma decisão, no sentido 

de viabilizar o atendimento à Resolução de maneira mais célere, assim como o DETRAN/PB.  

No entanto, tal procedimento se mostrou economicamente desvantajoso para a 

administração pública, pois houve perda de arrecadação de até 95%, conforme demostrado no 

quadro abaixo. Neste quadro, utilizou-se a quantidade de vistorias realizadas no ano de 2019 

como forma de simular a perda de arrecadação de mais de vinte milhões de reais por ano, caso 

o DETRAN/RN não desenvolva uma solução eletrônica que permita a realização da vistoria 

veicular. 
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Quadro 1 – Comparativo de arrecadação 

 QTDE VISTORIAS 

(2019) 

VALOR COBRADO (TAXA) ARRECADAÇÃO 

DETRAN/RN 
CREDENCIADAS DETRAN/RN 

CENÁRIO 1 285,611 R$ 80,00 R$ 80,00 R$ 22.848.880,00 

CENÁRIO 2 285,611 R$ 76,00 R$ 4,00 R$ 1.142.444,00 

TOTAL R$ - 21.706.436,00 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

Legenda: cenário 1 – vistoria realizada pelos servidores do DETRAN. 

                cenário 2 – vistoria realizada por empresas credenciadas. 

 

 Ainda neste contexto, o controle externo - exercido pelo Ministério Público (MP/RN) -

concretizou-se por meio da celebração Termo de Ajustamento de Conduta no sentido de se 

implantar tal procedimento. Em reunião entre o MP/RN e o DETRAN/RN, no dia 05 de 

setembro de 2019 no respectivo órgão, determinou-se a implantação de uma solução eletrônica 

em 180 dias.  

Com esta ferramenta o DETRAN-RN estará apto a executar vistorias digitais de 

veículos automotores, garantindo a conclusão de seus laudos eletrônicos, evitando erros e 

fraudes por meio eletrônico, podendo cumprir os requisitos das vistorias técnica e de 

autenticidade veicular de acordo com os requisitos da legislação de trânsito vigente. 

É importante acrescentar que a vistoria de identificação eletrônica proporcionará a 

identificação imediata de veículos fora dos padrões de fábrica, bem como validará a 

conformidade dos componentes técnicos obrigatórios de acordo com a legislação de trânsito 

vigente. 

Podendo assim, com a construção desta ferramenta, criar uma base de dados com 

laudos digitais de vistorias de identificação veicular realizadas cumprindo os requisitos da 

legislação. Outra grande vantagem dessa inovação é eliminar etapas desnecessárias dos 

processos do setor de Registro de Veículos do DETRAN-RN, dessa forma, reduzindo o tempo 

de atendimento, como também, preservando as informações sobre o estado dos veículos com o 

decorrer do tempo. 

No decorrer desta pesquisa, os estudos sobre Governo Eletrônico e-GOV, 

Gerenciamento de Processos de Negócios (BPM), a metodologia Google Sprint, SCRUM, 

Ferramentas de Desenvolvimentos para dispositivos móveis e LCC Canvas foram  

aprofundados no intuito de possibilitar a participação de uma equipe multidisciplinar na 
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construção da solução do novo processo de vistoria de identificação veicular, desenvolvidos de 

uma maneira ágil.  

Nesse cenário, o problema apresentado neste trabalho se definiu pelo não cumprimento 

da legislação em vigor, persistindo-se o uso de formulários em papel e excesso de burocracia 

para realização da vistoria veicular no DETRAN/RN. Pode-se definir, dessa forma, que a 

questão a ser solucionada é como desenvolver um modelo de aplicativo para implantar a vistoria 

de identificação veicular eletrônica? 

1.2 JUSTIFICATIVAS  

Durante a realização desta pesquisa, pode-se notar que o tema fora pouco abordado em 

produções acadêmicas conforme demonstrado no Quadro 4. Ademais, buscou-se a utilização 

de abordagens ágeis de desenvolvimento de software, metodologias de gerenciamento de 

processos e abordagens participativas a fim de se desenvolver uma solução não somente eficaz 

e eficiente, como também efetiva, transformando-se um dos processos mais executados no 

DETRAN-RN. Dessa forma, justifica-se a contribuição acadêmica deste estudo. 

Da perspectiva institucional, a contribuição de natureza prática se concretiza na 

oportunidade de melhorar o processo de vistoria de identificação no DETRAN-RN, visto que 

ainda se executa utilizando um formulário e decalques em papel, bem como a formação de filas 

e o alto tempo de atendimento no setor Registro de Veículos. Sendo assim, notou-se a 

viabilidade de elaborar um projeto de pesquisa com ênfase na automatização deste processo 

comprovando seu potencial de prover celeridade a diversas requisições de serviço no referido 

órgão, especificamente, a abertura de processos de veículos automotores, e atendendo à 

Resolução 466/13 e às determinações do MP/RN.  

Da perspectiva pessoal, além destas lacunas que geraram a oportunidade do projeto, 

existe a motivação do autor, tendo conhecido as dificuldades de obter acesso rápido, fácil e 

transparente aos serviços do DETRAN-RN. No caso em tela, no papel de usuário, necessitou-

se entrar em mais de três filas para efetuar uma vistoria veicular em razão de transferência de 

um veículo. Na ocasião, constatou-se que o tempo total desta operação custa aproximadamente 

três horas até obter êxito e enfim iniciar os trâmites internos necessários para a efetiva operação 

do serviço desejado. 

Tendo em vista o número crescente de abertura de processos de serviços de veículos, 

assim como o cumprimento da legislação específica, considerando o número reduzido de 



18 

 

 

agentes de vistoria, este projeto tem por foco desenvolver uma ferramenta capaz de auxiliar os 

servidores do setor de vistoria a realizá-la de forma segura, eficiente e sustentável. 

Nesse contexto, os resultados deste trabalho têm por objetivo automatizar o serviço de 

vistoria de identificação veicular, tornando-o eletrônico. Com isso, reduzir a quantidades de 

filas enfrentadas pelo cidadão, simplificar o trabalho dos servidores do órgão. Em decorrência 

disso, reduzindo o tempo de atendimento e melhorando a imagem do DETRAN-RN. 

 

1.3 OBJETIVO GERAL  

Desenvolver um modelo de aplicativo para otimizar o processo vistoria de identificação 

veicular eletrônica.  

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 A fim de alcançar o objetivo acima citado, este trabalho tem como objetivos específicos:  

• Mapear o processo da vistoria veicular; 

• Levantar as necessidades do processo de vistoria de identificação veicular no setor de 

Registro de veículos;  

• Comprovar a viabilidade da solução idealizada, a partir do design Sprint; 

 

• Elaborar o projeto do aplicativo de vistoria veicular utilizando abordagens ágeis e 

desenho participativo; 

 

• Desenvolver um protótipo funcional. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

Esse capítulo apresenta conceitos importantes para o embasamento e compreensão do 

trabalho. Com esse alicerce, torna-se mais fácil justificar a escolha por desenvolver uma 

determinada ferramenta, assim como entender as tecnologias envolvidas no processo. 

Principalmente, nas instituições da administração pública, a adoção de processos definidos e 

que possam ser melhorados através da mensuração e da constante melhoria dos processos 

institucionais possibilita conhecê-los e, a partir disso, melhorá-los.  

2.1 GOVERNO ELETRÔNICO 

Na Administração Pública Federal brasileira (APF), as ações de governo digital 

começaram a ser estruturadas no início da década de 2000 sob a denominação de governo 

eletrônico (e-Gov) e tinham a finalidade de priorizar o uso das tecnologias da informação e 

comunicação (TIC) para democratizar o acesso à informação, visando ampliar o debate e a 

participação popular na construção das políticas públicas, e também aprimorar a qualidade e a 

efetividade dos serviços e informações. 

Governança Digital é a utilização pelo setor público de recursos de tecnologia 

da informação e comunicação com o objetivo de melhorar a disponibilização 

de informação e a prestação de serviços públicos, incentivar a participação da 

sociedade no processo de tomada de decisão e aprimorar os níveis de 

responsabilidade, transparência e efetividade do governo. (BRASIL, 2016, p. 

20) 

De acordo com a Estratégia Geral de Governo Eletrônico, Serviço público digital: 

serviço público cuja prestação ocorra por meio eletrônico, sem a necessidade de atendimento 

presencial. (BRASIL, 2016) 

 

2.1.1 Estágios de implantação do Governo Eletrônico 

 

 Segundo os autores Hiller e Bélanger (2001 p. 163-198. p. 245), o governo pode usar 

diferentes níveis de tecnologia de sofisticação no desenvolvimento potencial do Governo 

Eletrônico. Diante disso, identificou-se cinco estágios do Governo Eletrônico, adiante listados 

do nível menos evoluído para o mais evoluído: 
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1) Informatização. É o estágio mais rudimentar no qual pode estar o Governo Eletrônico 

em um ambiente governamental, em que o governo simplesmente disponibiliza informações 

em um website. Uma mudança neste estágio se estabelece quando as informações se tornam 

acessíveis e disponíveis durante todo o tempo; 

            2) Comunicação em duas vias. Nesta etapa, os websites governamentais possuem um 

canal de comunicação com os governados por meio, por exemplo, de e-mail. A maioria das 

instituições se encontra nesta fase, ainda longe de passar para o estágio de transação. 

            3) Transação. Neste estágio, as instituições publicam websites mediante os quais é 

possível efetuar transações com os usuários. Indivíduos interagem com o governo e fazem 

transações totalmente on-line. 

            4) Integração. No estágio de integração, todos os serviços estão na forma de transação 

e estão integrados. Não somente entre as diferentes esferas de um mesmo poder, mas também 

entre os poderes, eliminando toda a cadeia formal que a estrutura hierárquica produz. Isso pode 

ser conseguido mediante um portal único pelo qual os cidadãos podem ter acesso a todos os 

serviços já na forma de transação; 

            5) Participação. Nenhum país alcançou na plenitude tal estágio até esse momento, 

exceto alguns governos locais de um mesmo país. Alguns websites oferecem votação on-line 

ou formas interativas semelhantes que apenas mostram que o governo está na fase de 

comunicação em duas vias. Esta fase se caracteriza pela generalização dos procedimentos de 

participação política nas decisões por meios eletrônicos que oferecem privacidade e segurança 

ao cidadão. 

O DETRAN/RN disponibiliza alguns serviços por meio do seu website: 

http://www.detran.rn.gov.br. Com esse recurso, o cidadão efetua alguns serviços relativos à 

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) como Renovação de CNH, solicitação de CNH Digital 

entre outros. No entanto, o setor de Registro de Veículos apenas fornece a possibilidade de 

imprimir as guias de pagamentos de débitos e uma consulta simples de infrações ao cidadão. 

Amoldando-se ao estágio três de Governança Digital (Transação). Isto posto, evidenciou-se a 

oportunidade de incrementar  o serviço de Vistoria de Identificação Veicular com 

funcionalidades de consultas à base nacional de veículos, gerenciada pelo Serpro (Serviço 

Federal de Processamento de Dados) e atualizar-se o resultado desse serviço no sistema próprio 

pertencente ao DETRAN/RN de forma totalmente célere, automatizada e integrada, gravando-

http://www.detran.rn.gov.br/


21 

 

 

se o resultado do procedimento sem a necessidade de impressão de nenhum papel, iniciando-se 

o processo de transição para estágio quatro de Governança Eletrônica. 

2.2 GOOGLE DESIGN SPRINT 

Produzir uma ideia viável pode ser a parte mais difícil do Projeto. Estruturar e planejar 

leva muito tempo e recursos. Em um cenário assim, diversas técnicas e metodologias são 

utilizadas por gerentes de projetos. O brainstorm, com a intenção de reunir todas as ideias 

possíveis, funciona bem. No entanto, em alguns casos as reuniões se tornam longas e 

barulhentas demais. E, por fim, quem defende melhor sua ideia acaba por obter maior sucesso 

no momento da escolha. O fato é que muitas vezes essa pode não ser a melhor ideia. 

O Design Sprint foi criado, com o objetivo de criar, prototipar e testar uma ideia em 

cinco dias. Inseridos em um mundo corporativo no qual não se pode perder tempo, porque 

tempo é dinheiro. Ao mesmo tempo, como aumentar as chances de sucesso de um projeto. 

Parece uma tarefa fácil? Certamente não. (KNAPP, 2017) 

No início o Design Sprint foi focado principalmente para acelerar projetos de Startups, 

porém, se tornou algo muito maior. focada em testar e acelerar ideias que ainda estão em estágio 

inicial de desenvolvimento. Pensando nisso, o Google desenvolveu uma metodologia para 

tornar o processo de design ágil e informativo, e para ajudar suas startups a passar rapidamente 

de um problema à solução, de um protótipo para feedback, e isso tudo em cinco dias. 

O método foi desenvolvido pelo Jake Knapp junto com o Google Ventures, uma divisão 

do Google. Para o início do sprint, precisa-se de tempo e espaço suficientes para conduzir seu 

sprint, por isso, reservam-se materiais e uma sala onde as reuniões serão feitas. 

2.2.1 O Processo: Google Design Sprint 

O método, baseado no pensamento de design defendido pela Ideo e Stanford D.school, 

é operado em 5 fases, onde cada fase dura um dia cada (8 horas) e todas as fases juntas demoram 

um total de 40 horas, trazendo muitas vantagens pelo curto tempo necessário. Nesse tempo são 

produzidos muito desenhos, protótipos e testes de usuários. (KNAPP, 2017) 

 

 

https://www.ideou.com/products/insights-for-innovation?gclid=CjwKCAjwzenbBRB3EiwAItS-u-x2uhSctxAIfY9BdTlq16OrsxZec1YU1mhC7xYZ7EZKBPSOcGWVshoCrhgQAvD_BwE
https://dschool.stanford.edu/
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Figura 1 – Google Sprint Week 

 
Fonte: Knapp (2017, p. 24). 

A utilização desta metodologia tem o intuito de provocar os participantes da experiência 

com o objetivo de idealizer diversas soluções possíveis para uma mesma problemática, sempre 

conectados à uma meta final. Nesse sentido, escolher, de forma participativa, é fundamental 

para o processo, ou seja, todos podem votar em uma das opções que melhor solucione o 

problema em questão. Possibilitando assim, a construção de um protótipo que possa validar a 

ideia ao final de uma semana.  

2.2.2 As cinco fases do design do Google Sprint 

A proposta desse método é realizar todo o procedimento em uma semana - Google 

Sprint Week. Cada dia corresponde a uma etapa da técnica, sendo assim, utilizando-se de várias 

práticas com o intuito de cumprir o objetivo final daquela fase. Por conseguinte, isso implica 

na divisão das etapas em cinco dias descritas abaixo: 

1) Descompactar (Unpack) 

2) Esboçar (Sketch) 

3) Decidir (Decide) 

4) Prototipar (Prototype) 

5) Testar (Test) 
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• SEGUNDA-FEIRA: DESCOMPACTAR 

Inicialmente as partes terão que conhecer o problema e ter certeza de que o s vai começar 

com todo mundo alinhado é um passo essencial para o processo da semana. Nesse momento o 

foco é o compartimento de ideias, conhecimentos e informações. 

O processo do Google Design Sprint foi projetado para ser executado por equipes, e não 

por indivíduos. Então, é interessante reunir todos e garantir que estejam focados no mesmo 

objetivo. Esse processo garante que o mapa seja elaborado da melhor maneira. (KNAPP, 2017) 

Algo muito interessante é o fato que a equipe incluirá representantes de todas as funções 

relevantes e em todos os níveis da organização, como por exemplo patrocinadores, gerentes, 

profissionais de marketing, designers, desenvolvedores, atendimento ao cliente, vendas, suporte 

ao usuário etc. O ideal é que a equipe seja multidisciplinar. 

Uma apresentação informando por que a oportunidade apresentada é importante para os 

negócios. Para esclarecer os objetivos e o problema enfrentado, demonstrações do problema e 

qualquer solução já disponível deve ser considerada como uma possível solução. A partir disso, 

com um passo-a-passo da solução proposta montado, utiliza-se user-personas e dados analíticos 

disponíveis para definir as métricas. 

É importante envolver todas as pessoas ali presentes. Não é interessante que um 

indivíduo ou determinado grupo domine o processo. A ideia é garantir que todos estejam 

informados sobre o problema, sendo assim o desafio está mapeado e os objetivos definidos. 

Com a finalidade de estabelecer um caminho para a semana do sprint. Pela manhã, como 

foco no objetivo final, define-se uma meta de longo prazo. Em seguida, desenha-se um mapa 

do desafio. À tarde, consultam-se os especialistas da instituição para compartilhar o que sabem. 

Finalmente, um objetivo é escolhido. (KNAPP, 2017)  

• TERÇA-FEIRA: ESBOÇAR 

Uma vez que todos estão nivelados, focados no problema e o desafio está lançado, é 

hora de dividir as equipes e começar a trabalhar nas soluções. Esboço, ou sketch, é uma tarefa 

individual. Todos, até mesmo o CEO, tem a tarefa de apresentar uma solução detalhada para o 
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problema. Finalmente, os participantes votam nas melhores ideias. A ideia é conseguir colocar 

o máximo possível no papel, sem muita discussão em grupo no começo. (KNAPP, 2017) 

Figura 2 – Esboço inicial 

 
 Fonte: Knapp (2017). 

O esboço de quatro etapas contém cada um desses elementos importantes. É essencial 

dedicar vinte minutos para definir metas, oportunidades, e ideias obtidas no processo. Então, 

disponibiliza-se outros vinte minutos para escrever ideias simples. Em seguida, é hora de 

relaxar e explorar soluções alternativas adotando um exercício de desenho rápido chamado 

Crazy 8s. E, finalmente, você levará trinta minutos ou mais para concluir. (KNAPP, 2017) 

Figura 3 – Esboço em quatro passos 

 
 Fonte: Knapp (2017, p. 115). 
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Posteriormente, alguns desses esboços - as melhores soluções - irão compor um plano 

estratégico para a construção do protótipo. A produção desses esboços impulsionará todo o 

resto da semana (Sprint). E apesar de parecerem apenas desenhos, palavras e figuras, esses 

desenhos são detalhados e irão contribuir para o objetivo final. (KNAPP, 2017) 

• Quarta-feira: Decidir 

Diante da quantidade de ideias geradas no dia anterior (Sketch ou Esboço), o terceiro 

dia é o momento para decidir qual ideia será levada para a próxima fase de protótipo. Por isso, 

entende-se que a quarta-feira é a etapa de decidir qual caminho seguir. (KNAPP, 2017) 

Neste dia, os conflitos entre as várias abordagens são identificados para resolver o 

problema. Nesse momento, é hora de analisar cada ideia e analisar os conflitos que elas geram. 

E, assim, criar ideias para superar conflitos. Tudo isso a fim de refinar a lista e remover ideias 

que simplesmente não são viáveis no início do processo, escolhendo aquela que proporciona a 

melhor chance de alcançar a meta de longo prazo. 

Uma vez escolhida a ideia (ou as ideias) que irão prototipar, será a hora de criar 

alguns storyboards. Os Storyboards - construções gráficas que revelam quadro a quadro o 

conteúdo de uma ideia - devem definir cada interação com um usuário em um processo passo-

a-passo. Pode-se definir um user story (descrições concisas de requisitos) ou dois para ajudar a 

reforçar a especificação do projeto. (KNAPP, 2017) 

Nesse momento, os esboços vencedores são anexados a um storyboard. Será semelhante 

aos storyboards de três painéis esboçado na Terça-feira, sendo que um pouco mais amplo: cerca 

de dez a quinze painéis, todos bem conectados em uma história coesa. 

• QUINTA-FEIRA: PROTOTIPAR 

Reserva-se o quarto dia para criação de um protótipo que possa ser testado no último 

dia (Sexta-feira: Testar). Sim, apenas um dia. A ideia é construir um protótipo baseado no 

storyboard criado no passo anterior. 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Storyboard
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Figura 4 – Storyboards 

 
 Fonte: Knapp (2017). 

 

Nessa fase, o ideal é usar as ferramentas certas. O Google recomenda que use o Keynote 

e os templates disponíveis no Keynote para criar rapidamente protótipos interativos. Mas, 

qualquer ferramenta pode ser utilizada, como: impressoras 3d, editor de slides e texto.  (KNAPP, 

2017) 

Nesse momento, o mais eficiente é dividir para conquistar. Sendo assim, o facilitador 

atribui papéis ao time de desenvolvimento, são eles:  

• Fabricantes (2 ou mais): criam os componentes individuais (telas, páginas, peças etc.) 

do seu protótipo; 

• Montador (1): responsável por coletar componentes dos Fabricantes e combinando-os 

de uma maneira perfeita; 

• Escritor (1) 

• Coletor de ativos (1 ou mais): vasculhe a web, as bibliotecas de imagens, seus próprios 

produtos e qualquer outra possibilidade local para encontrar esses elementos. Isso acelera o 

trabalho de seus criadores, que não precisa pausar e coletar todas as peças necessárias para o 

protótipo. 

https://www.apple.com/uk/keynote/
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• Entrevistador (1): realizar entrevistas com os clientes de sexta-feira 

• SEXTA-FEIRA: TESTAR 

De fato, a experiência do usuário requer o envolvimento do cliente. No quinto dia do 

seu sprint, a ideia é testar o protótipo com usuários reais, para saber se a ideia agrega algum 

valor.  

O protótipo é finalmente testado e avaliado por pessoas que não fizeram parte do 

desenvolvimento, que representam o público para qual o produto está sendo destinado. Deverão 

reunir entre 6 e 20 usuários, e trabalharão simultaneamente enquanto eles testam o protótipo. 

(KNAPP, 2017) 

Todos os envolvidos em um teste devem fazer anotações e registrar o que aprenderam. 

É importante tomar notas e resumi-las no final do dia, isto deve ajudá-los a decidir o que precisa 

ser iterado e aprimorado. Isso servirá para a equipe colher críticas construtivas para o 

aprimoramento do protótipo do produto, ou, se deu muito errado, será descartado para não 

atrapalhar as metas do projeto. 

No final, o propósito é já ter um projeto feito e ideias claras para o novo produto ou 

serviço, e finalmente poder lançar o produto com a maioria das falhas solucionadas e 

aprimoradas. Se tudo der certo, ótimo. Caso ao contrário, pelo menos as oportunidades de 

melhorias estarão definidas. (KNAPP, 2017) 

Resumidamente, os 5 passos da metodologia do Google Design Sprint são: 

1) Segunda-feira: definir metas, alvos e aprender sobre usuários em potencial. 

2) Terça-feira: esboçar desenhos, ideias e inspirações na tentativa de encontrar a 

solução. 

3) Quarta-feira: envolver a escolha de um esboço vencedor e transformá-lo em 

um storyboard. 

4) Quinta-feira: hora de prototipar a ideia escolhida. 

5) Sexta-feira: testar o protótipo com os clientes e analisar se a ideia teve sucesso. 

O objetivo principal do Design Sprint do Google é adotar um processo que atualmente 

leva meses e torná-lo leve e eficiente. 
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Em resumo, as etapas são divididas em dias e focam em definição do projeto e dos 

desafios que ele envolve, sugestão de soluções e ideias, votação das melhores soluções, 

prototipagem da ideia e, por fim, teste do protótipo com o público-alvo, que agrega feedbacks 

importantes da experiência. Como é de se imaginar, o processo exige total atenção e dedicação 

dos participantes. (KNAPP, 2017) 

2.3 BUSINESS PROCESS MANAGEMENT (BPM) 

Com o intuito de prover desempenho aos processos de uma instituição primeiramente 

deve-se conhecê-los.  A partir disso, eliminar etapas prescindíveis, esclarecer os requisitos, e 

consequentemente melhorar o alinhamento com a estratégia da organização com as operações 

possibilita uma tomada de decisão dos gestores seja mais efetiva. Por esse motivo, o BPM foi 

utilizado neste estudo como uma forma intuitiva e de fácil visualização dos processos de 

negócios em análise. 

Business Process Management (BPM) é uma abordagem disciplinada para 

identificar, projetar, executar, documentar, medir, monitorar e controlar 

processos de negócios automatizados e não automatizados para atingir 

resultados consistentes e direcionados, alinhados com os objetivos 

estratégicos de uma organização. (BPM CBOK, 2013, p. 45) 

Por isso, definir os processos torna-se relevante de um ponto de vista institucional. O 

compartilhamento do conhecimento trazido com a adoção de tal ferramenta transforma os 

procedimentos e, com isso, fica mais fácil definir as atividades com clareza e coordená-las, 

além de identificar oportunidades de melhoria dos resultados. Além disso, BPM promove a 

transparência em todas as etapas do processo. Isso faz a instituição crescer e se aproximar da 

eficiência, gerando aumento de produtividade.  

O resultado da modelagem do processo deve agregar valor à organização. Por vezes, 

analisar processos é muito mais importante do que produzir modelos. Em certos cenários, A 

análise de processos pode ser conduzida em vários níveis, desde uma visão resumida da 

organização (uma análise em nível conceitual) até uma ordem detalhada de passos no nível de 

execução. 

Geralmente, poucas pessoas realmente conhecem como o trabalho é de fato executado 

na totalidade de um processo ou mesmo de uma área funcional. Portanto, definir um novo 

processo ou atualizar um que já exista é criar um entendimento comum do estado atual (AS-IS) 

do processo e como ele cumpre seus objetivos. 
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A visão de ponta a ponta que uma visão holística de processos oferece, permite que 

gestores compreendam o escopo e o impacto dos problemas e, principalmente, em que momento 

eles iniciam. Compreender as entradas e saídas do processo, incluindo fornecedores e clientes. 

Assim como definir os papéis e handoffs (passagens) de cada área funcional no processo e levar 

em consideração as regras de negócio que controlam o processo. Essa análise tende a esclarecer 

os desvios no desempenho e ainda fundamentar decisões sobre mudanças no processo. 

Nesse contexto, no DETRAN-RN, o processo de vistoria de identificação veicular era 

feito de maneira manual com o preenchimento de um formulário entregue ao cidadão 

requisitante do serviço. Após a realização do procedimento era conferido por outro servidor, 

formando duas filas, além da fila de veículos antes de chegar ao pátio de atendimento. Por estes 

motivos justificou-se a análise de desse processo, identificação de oportunidades de melhoria. 

Considerando tudo isso, a expectativa era eliminar o uso de formulário em papel, assim como, 

as tarefas desnecessárias.  

2.3.1 Modelagem de Processos 

De acordo com o guia BPM CBOK1, dados do mundo exterior (mídias sociais, sensores, 

dispositivos móveis), conhecidos como Big Data, estão crescendo em importância e volume 

em ritmo exponencial. Combinados com análises emergentes, irão transformar os processos e 

as ferramentas que os suportam. (BPM CBOK, 2013). A modelagem de processos irá conectar 

melhor a estratégia à execução em tempo real para melhorar a capacidade de resposta. 

Modelagem de processos de negócio é o conjunto de atividades envolvidas na 

criação de representações de processos de negócio existentes ou propostos. 

Pode prover uma perspectiva ponta a ponta ou uma porção dos processos 

primários, de suporte ou de gerenciamento. (BPM CBOK, 2013, p. 72) 

Portanto, um modelo de processos inclui ícones que representam atividades, eventos, 

decisões, condições e outros elementos do processo. Um modelo de processos pode conter 

ilustrações e informações tais como: ícones (representando elementos do processo), 

relacionamentos entre os ícones, relacionamentos dos ícones com o ambiente. 

 

 

 
1 Guia do Business Process Management Body of Knowledge (BPM CBOK®). 
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2.3.2 Business Process Model and Notation (BPMN) 

Business Process Model and Notation é um padrão criado pela Business Process 

Management Initiative (BPMI), incorporado ao Object Management Group (OMG), grupo que 

estabelece padrões para sistemas de informação. A aceitação do BPMN tem crescido sob várias 

perspectivas com sua inclusão nas principais ferramentas de modelagem. Essa notação 

apresenta um conjunto robusto de símbolos para modelagem de diferentes aspectos de 

processos de negócio. Como na maioria das notações, os símbolos descrevem relacionamentos 

claramente definidos, tais como fluxo de atividades e ordem de precedência. 

Segundo o guia BPM CBOK, há diversos modelos como: SIPOC, UML e EPC, neste 

estudo, escolheu-se o modelo de raias (swim lanes) para representar os atores, papéis e 

atividades desenvolvidas no processo. Destaca-se a existência de ícones organizados em 

conjuntos descritivos e analíticos para atender a diferentes necessidades de utilização. Além 

disso, esta notação permite indicação de eventos de início, intermediário e fim; fluxo de 

atividades e mensagens; comunicação intranegócio e colaboração internegócio. 

Vantagens: 

• Uso e entendimento difundido em muitas organizações; 

• Versatilidade para modelar as diversas situações de um processo; 

• Suportado por ferramentas BPMS. 

Desvantagens: 

• Exige treinamento e experiência para uso correto do conjunto completo de 

Símbolos; 

• Dificulta visualização do relacionamento entre vários níveis de um processo; 

• Diferentes ferramentas podem ser necessárias para apoiar diferentes 

subconjuntos da notação. 

 Considerando estes benefícios, decidiu-se utilizar esta notação (BPMN 2.0) nesta 

pesquisa conforme descrito na Figura 5. 
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Figura 5 – Notação BPMN 2.0 

 
Fonte: Portal heflo. Disponível em: <https://www.heflo.com/pt-br/bpm/notacao-bpmn/>. Acesso em: 

27/04/2020). 

 

 A notação BPMN 2.0 possibilita uma rápida assimilação do processo aos servidores 

envolvidos na pesquisa. Por esta razão, utilizou-se esta abordagem pois, em uma representação 

gráfica, a compreensão do processo como um todo é facilitada. Além disso, as fronteiras entre 

as responsabilidades dos colaboradores de uma organização e as entradas e saídas previstas em 

cada fase do processo ficam bem evidenciadas. 

 

2.3.2 Observação direta 

 

Um método importante de coleta de informação, e similar à entrevista, é a observação direta 

do processo. A observação direta é uma boa maneira de documentar detalhes do processo atual. 

(BPM CBOK, 2013) Neste trabalho, escolheu-se a observação direta como forma de revelar 

atividades e tarefas que, de outra forma, poderiam não ser reconhecidas. Ademais, mostrou-se 

uma maneira eficaz na identificação de variações e desvios que ocorrem no dia a dia do trabalho.  

 

https://www.heflo.com/pt-br/bpm/notacao-bpmn/
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2.4 SCRUM 

 

As Metodologias de Desenvolvimento de Software são uma resposta das organizações 

buscando desenvolver projetos de maneira mais organizada e profissional. Por conta disso, 

linguagens foram criadas para modelar e facilitar o uso do produto pelo cliente e pela própria 

organização. Por outro lado, utilizar-se de metodologias que permitem agilizar o 

desenvolvimento dos produtos e serviços possibilita fazer entregas mais rapidamente e ter a 

oportunidade de aprimorá-las nas próximas iterações. (COSTA, 2016) 

As metodologias tradicionais defendem que uma documentação detalhada é necessária 

por oferecer um embasamento maior para manutenção do software e prevenir retrabalho. Ao 

invés disso, a ideia dos projetos ágeis é medir o progresso do projeto em função da quantidade 

de software funcional existente, em vez de considerar um grande volume de documentos e a 

fase do processo em que o projeto se encontra como fatores determinantes para o progresso 

atual. (COSTA, 2016) 

As organizações que se tornam ágeis adotando um processo como o Scrum têm 

experimentado benefícios significativos, incluindo ganhos de produtividade com diminuições 

correspondentes em custo. Elas são capazes de levar produtos ao mercado muito mais 

rapidamente e com maior grau de satisfação do cliente, além de experimentar maior visibilidade 

do processo de desenvolvimento, o que leva a maior previsibilidade de resultados. 

Equipes ágeis de sucesso têm produzido software de melhor qualidade que 

atende às necessidades do usuário mais rapidamente e a um custo menor do 

que as equipes tradicionais. (RUBIN, KENNETH S., 2013, p. 6) 

A preferência em utilizarmos esta metodologia de desenvolvimento se deu pela 

necessidade de entregar uma aplicação funcional que pudesse ser colocada em produção em 

menor tempo possível. Nesse sentido, será viável criar e disponibilizar um produto com 

atendendo aos requisitos desejados em poucas semanas. 

2.4.1 Conceito 

 Scrum é uma abordagem ágil para o desenvolvimento de produtos e serviços inovadores. 

o Scrum é uma estrutura para organizar e gerenciamento de trabalho. A estrutura do Scrum é 

baseada em um conjunto de valores, princípios e práticas que fornecem a base à qual sua 

organização adicionará a implementação de práticas de engenharia relevantes e suas abordagens 

específicas assim realizando as práticas do Scrum. (RUBIN, 2013) 
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Figura 6 – Atividades Scrum 

 
Fonte: Rubin, Kenneth S (2013, p. 17). 

 

 

2.4.2 Papéis Scrum 

Estas são as três funções do Scrum: proprietário do produto, ScrumMaster e equipe de 

desenvolvimento: 

1) Product Owner: o Product Owner deve ser a pessoa com visão, autoridade e 

disponibilidade. O Product Owner é responsável por se comunicar continuamente com o time 

de desenvolvimento sobre a visão do projeto e as prioridades. Muitas vezes, é difícil para os 

Product Owners atingir o ponto ideal de envolvimento. Como Scrum valoriza auto-organização 

entre equipes, um Product Owner deve delegar o microgerenciamento. Ao mesmo tempo, 

Product Owners devem estar disponíveis para responder questões da equipe;  

2) Scrum Master: o Scrum Master age como um facilitador para o Product Owner e para 

a equipe. O Scrum Master não gerencia a equipe. O Scrum Master trabalha para remover 

quaisquer impedimentos ou barreiras que porventura venham atrapalhar a equipe para atingir 

os objetivos da Sprint. Isso ajuda a equipe a se manter criativa e produtiva ao mesmo tempo em 

que garante que seus sucessos estão visíveis ao Product Owner. O Scrum Master também 
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trabalha para auxiliar o Product Owner em como maximizar o ROI (retorno sobre investimento) 

para a equipe;  

3) Time de desenvolvimento: de acordo com os criadores do Scrum, a equipe é 

totalmente autogerenciável. A equipe de desenvolvimento é responsável por se auto-organizar 

para completar o trabalho. Uma equipe de desenvolvimento Scrum contém mais ou menos sete 

membros completamente dedicados (oficialmente de 3 a 9), idealmente em uma sala protegida 

de distrações externas. 

Figura 7 – Papéis da equipe Scrum

 
Fonte: Rubin, Kenneth S (2013, p. 15) 

 

Tendo esses papéis como base para a formação de uma equipe de desenvolvimento, 

buscou-se os membros adotando a visão de comprometimento com o projeto, 

multidisciplinaridade para o time de desenvolvimento em razão das diversas tecnologias 

envolvidas no projeto e um gerente de projeto adequado a representar a função de Scrum master. 

2.4.3 Artefatos Scrum 

Scrum introduz alguns novos artefatos. Estes são utilizados em todo o processo de scrum 

e são descritos a seguir: 
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1) Product Backlog: os requisitos para o sistema ou produto que está sendo 

desenvolvido pelo projeto estão listados no Product Backlog. O Product Owner é responsável 

pelo conteúdo, priorização e a disponibilidade do Product Backlog. O Product Backlog nunca 

está completo, finalizado, ou seja, o Product Backlog utilizado no plano de projeto é apenas 

uma estimativa inicial das necessidades e evolui à medida que o produto e o ambiente em que 

será usado evolui. Em outras palavras, o Product Backlog é dinâmico e a gestão muda 

constantemente tal documento para identificar o que o produto necessita para que seja adequado, 

competitivo e útil. Enquanto o produto existir, o Product Backlog. (COSTA, 2016) 

2) Sprint Backlog: o Sprint Backlog define o trabalho (ou as tarefas que uma equipe 

define para transformar os itens do Product Backlog que ele escolheu para o Sprint), de maneira 

a transformá-lo em um incremento de funcionalidade do produto potencialmente utilizável.  

(COSTA, 2016) 

2.5 INICIATIVAS DE GOVERNO DIGITAL 

Além disso, a Estratégia do Governo Digital - EGD busca desburocratizar, modernizar, 

fortalecer e simplificar a relação do Estado com a sociedade, tornando o Governo federal mais 

acessível à população e mais eficiente em prover serviços ao cidadão utilizando tecnologias 

digitais. 

Na perspectiva Estadual, o Governo do Estado do Rio Grande do Norte lançou o Plano 

de Telecomunicação e Tecnologia da Informação do RN em 2016 através da Secretaria de 

Estado do Planejamento e Finanças – SEPLAN. Essa ação Estratégica cujo objetivo é apoiar a 

modernização da gestão público, a fim de reforçar a eficiência e eficácia do orçamento central, 

finanças e processos de planejamento e gestão pública. Dentre seus eixos Integrados de 

Desenvolvimento, segundo as Telecomunicações e a Tecnologia da Informação. 
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Figura 8 - Dinâmica Conceitual do Projeto Governança Inovadora 

 
 Fonte: SEPLAN (2017, p. 9). 

 

Dentro das medidas prioritárias, a se realizarem num primeiro período entre 2017 e 

2018-2019, está a criação de um órgão responsável das TIC que coordene a Agenda Digital, a 

criação de um plano para maximizar esforços de implementação da infraestrutura de fibra óptica 

em todo o Estado e a criação de aplicativos de eGovernment. Estas medidas devem ser propostas 

pelo Governo do RN.  

Conforme visto anteriormente, um dos eixos integrados de desenvolvimento propostos 

neste Plano de Governança foi a Tecnologia da Informação e Comunicações. Desta feita, 

surgem diversas possibilidades de investimentos com o objetivo de fomentar o acesso a serviços 

eletrônicos à população.  

No tocante à criação de aplicativos de eGovernment, estas ações ficaram sob 

responsabilidade do Governo do RN, para que no período entre 2017 até 2019 efetivasse o 

desenvolvimento de novas ferramentas. No caso em tela, o DETRAN-RN iniciou as tratativas 

para o credenciamento de empresas que executariam este serviço. No entanto, essa iniciativa 
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falhou em razão de vários questionamentos administrativos e judiciais. Mesmo assim, a 

necessidade de se desenvolver uma solução para a problemática exposta neste trabalho ainda 

se faz necessária. Alinhando-se à toda essa conjuntura, a perspectiva financeira de se produzir 

uma solução própria que possibilite atender à demanda de vistorias e ainda que seja feita de 

forma a compartilhar o conhecimento de seu código fonte, deixando-o ainda disponível para o 

desenvolvimento de novas funcionalidades e aperfeiçoamentos posteriores. 

Figura 9 - Plano de Implementação da Governança Inovadora

 
 Fonte: SEPLAN (2017, p. 69). 

 

Em consonância com os motivos exibidos nos parágrafos anteriores, as Resoluções do 

CONTRAN 466/2013 e 737/2018 estabelecem procedimentos para o exercício da atividade de 

vistoria de identificação veicular. No § 2º descreve-se que os órgãos e entidades executivos de 

trânsito dos Estados e do Distrito Federal poderão exercer diretamente a atividade de vistoria 

de veículos automotores por meio de servidores públicos especialmente designados. Sendo 

assim, o DETRAN-RN se enquadrando em um órgão executivo de trânsito do Estado do Rio 

Grande do Norte, fica autorizado a exercer diretamente a atividade de vistoria de veículos. 

Portanto, podendo executá-lo por meio de servidores com capacidade e treinamento, a fim de 

realizar os procedimentos utilizando uma solução eletrônica de vistoria.  
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2.6 DESIGN PARTICIPATIVO 

O Design Participativo (DP) pode ser considerado como uma prática ou metodologia 

de desenvolvimento de sistemas de informação que visa coletar, analisar e projetar um sistema 

juntamente com a participação de usuários, funcionários, clientes, desenvolvedores e demais 

interessados.  Sendo assim, o DP tem como foco a participação de várias pessoas na equipe de 

desenvolvimento, enquanto    outras    metodologias restringem apenas aos profissionais 

especializados.  (CAMARGO; FAZANI, 2014) 

Por este motivo, nesta pesquisa utilizou-se de metodologias e abordagens participativas. 

A intenção é construir uma solução que atenda não apenas aos requisitos técnicos. A ideia é 

desenvolver um produto que se estenda além das expectativas dos patrocinadores.  Com a 

participação dos usuários finais, podem ser identificadas funcionalidades e recursos adicionais, 

os quais contribuirão com o sucesso da ferramenta.  

Baseado neste contexto, espera-se auxiliar desenvolvedores e profissionais da 

informação, principalmente na engenharia de requisitos, explorando práticas de coleta e 

apresentação de informações com o intuito de aumentar a compreensão dos requisitos e sua 

futura usabilidade, bem como facilitar e agilizar a detecção de problemas e possíveis soluções. 

2.6.1. CONCEITO 

Segundo Santa Rosa e Moraes (2012), a abordagem do Design Participativo, na qual os 

usuários atuam como coprojetistas, é adotada com o intuito de melhorar a qualidade do sistema, 

evitando funções sem utilidade e aumentando o nível de aceitação para um uso mais efetivo 

dele. Ainda segundo os autores, existem princípios, técnicas e diretrizes que devem ser levadas 

em consideração pelos designers, além das técnicas correspondentes às atividades de design 

participativo. (SANTA ROSA; MORAES, 2012, p. 21). Dessa forma, a participação do usuário 

amplia-se. No design participativo, o comprometimento deles é análogo ao dos projetistas, eles 

contribuem com o projeto e seu design de forma efetiva, elucidando requisitos e redesenhando 

a visão da ferramenta, fomentando uma melhor usabilidade e proporcionando uma maior 

sensação de satisfação ao interagir com o sistema.   

Historicamente, as abordagens participativas tiveram seu início no setor industrial na 

Escandinávia na década de 1960. Em razão do alto nível de sindicalização e do alto nível de 
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formação dos trabalhadores dessa área, foi possível que a participação deles na tomada de 

decisões implicasse na melhoria dos índices de produção naquele momento. 

Atualmente existem diversas práticas que podem ser consideradas como participativas 

são: depoimentos, oficinas, maquetes, descrição de cenários, análise de redes sociais, 

prototipação etc. Crabtree (2003) relata que o uso de protótipos ativa   o   conhecimento   tácito   

da   atividade, facilitando a visualização de futuros alternativos, inclusive, da própria 

organização social da atividade. 

Com o intuito de proceder com a coleta, análise e projeto de requisitos pode-se utilizar 

cenários para descrever situações rotineiras dos envolvidos, diversos tipos de dinâmicas em 

grupo, metodologia de análise de redes sociais com o objetivo de entender os fluxos e 

procedimentos de um processo que está sendo analisado. Pode-se ainda elaborar protótipos, que 

podem ser informatizados ou não, em que o primeiro tipo é baseado em computador, enquanto 

o não-informatizado pode envolver protótipos em papel. 

Camargo e Fazani (2014) explicam que o Design Participativo não abrange 

apenas práticas, mas princípios que implicam em novas formas de pensar, sentir e trabalhar, 

considerando que cada participante tenha algo a oferecer. Assim, essa metodologia abrange a 

participação de vários integrantes, formando uma equipe com objetivos em comum, em que 

novos conhecimentos devem ser produzidos.  

Sendo assim, a conscientização da importância em participar e opinar é essencial para 

que se elimine qualquer tipo de inibição ou receio.  Os participantes devem ter em mente a ideia 

de que cada um possui um conhecimento específico, que só ele tem pela sua experiência de 

vida, sem distinção do nível de instrução ou especialização. 

2.7 ANDROID 

Desenvolvido especialmente para dispositivos móveis como aparelhos celulares e 

tablets, o Android é uma plataforma composta de um sistema operacional, middlewares e um 

conjunto de aplicativos principais como os Contatos, Navegador de Internet e o Telefone 

propriamente dito. (MONTEIRO, 2016) 

Além disso, existe o Android SDK que é um conjunto de ferramentas e interfaces de 

integração (APIs) para o desenvolvimento de aplicativos para a plataforma, utilizando a 
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linguagem Java. No decorrer da pesquisa, utilizaram-se os componentes existentes no Android 

com o intuito de integrá-los para criar uma ferramenta cujas funcionalidades resolverão 

problemas garantindo uma usabilidade agradável e focada em desempenho dos processos.  

 

Baseado no Linux, o sistema operacional Android teve seu desenvolvimento iniciado 

em 2003 pela empresa Android Inc. Em 2005, a empresa foi adquirida pelo Google que hoje 

lidera o desenvolvimento do Android.  Em setembro de 2019, o Google liberou a versão final 

do Android 10 (MONTEIRO, 2016). O Sistema operacional marca o fim da nomenclatura 

baseada em sobremesas para adotar uma numeração convencional. 

No Quadro 2 percebe-se a predominância da participação de mercado do Sistema 

Operacional Android desde o ano 2017 e as projeções confirmam sua liderança até o ano de 

2023.  

Quadro 2 – Participação no mercado 

 
 Fonte: Internacional Data Corporation (2019). 

 

2.7.1 Android Studio 

Um programa de computador que reúne as características e ferramentas de apoio para a 

criação de aplicativos para dispositivos móveis. Este é Android Studio! Nada mais é do que o 

programa usado para criar aplicativos. O software é disponibilizado gratuitamente pela própria 

Google e mundialmente utilizado para desenvolver diversas soluções para dispositivos móveis. 

Assim, estamos diante de um programa importante — ou essencial — para quem pensa em 

desenvolver apps. (WOLFSON, 2013) 

De acordo com seu Manual do Usuário, o Android Studio é o Ambiente de 

desenvolvimento integrado (IDE, na sigla em inglês) oficial para o desenvolvimento de apps 

Android e é baseado no IntelliJ IDEA. (user guide) Além do editor de código e das ferramentas 

de desenvolvedor avançadas do IntelliJ, o Android Studio oferece ainda mais recursos para 

aumentar sua produtividade na compilação de apps Android, como: 
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• Um sistema de compilação flexível baseado em Gradle 

• Um emulador rápido com inúmeros recursos 

• Um ambiente unificado que possibilita o desenvolvimento para todos os dispositivos 

Android 

• A aplicação de alterações para enviar alterações de código e recursos ao aplicativo 

em execução sem reiniciar o aplicativo 

• Modelos de código e integração com GitHub para ajudar a criar recursos comuns de 

apps e importar exemplos de código 

• Frameworks e ferramentas de teste cheios de possibilidades 

• Ferramentas de lint para detectar problemas de desempenho, usabilidade, 

compatibilidade com versões, entre outros 

• Compatibilidade com C++ e NDK 

• Compatibilidade integrada com o Google Cloud Platform, facilitando a integração 

do Google Cloud Messaging e do App Engine. 
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Figura 10 – Android Studio IDE 

 
 Fonte: Adaptado pelo autor (2019). 

 

Na Figura 10 apresenta-se uma imagem do desenvolvimento de um aplicativo para 

dispositivos móveis no qual foi utilizado ambiente de desenvolvimento - Android Studio - para 

ilustrar como será executada a fase de desenvolvimento da ferramenta de vistoria de 

identificação veicular eletrônica proposta neste estudo. 

Adicionalmente, pode ser utilizado um emulador de dispositivos móveis, uma espécie 

de simulador do aparelho celular virtual - Genymotion, com o objetivo de instalar e executar o 

aplicativo sem a necessidade de adquirir um aparelho apenas para o desenvolvimento do 

software. 

Resumidamente, estas duas ferramentas de desenvolvimento de software, em conjunto, 

proporcionaram uma rápida evolução do projeto, mantendo a premissa das boas práticas e do 

manifesto do desenvolvimento ágil. Sendo assim, esses recursos foram utilizados no 

desenvolvimento da aplicação idealizada a fim de dar solução à problemática em tela. 
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2.8 LIFECYLE CANVAS (LCC) 

Com o objetivo de prover uma planejamento adequado e dar celeridade ao processo de 

desenvolvimento da ferramenta, desenvolveu-se o planejamento do projeto utilizando o 

LifeCycle Canvas ou LCC - modelo que foi construído em uma estrutura flexível para lidar com 

as práticas complexas do gerenciamento atual de projetos, pode-se afirmar que muitos desses 

aspectos considerados complexos em outras pesquisas foram aqui identificados.   

O LifeCycleCanvas® possibilita acompanhar todo o ciclo de vida do projeto 

envolvendo iniciação, planejamento, execução, monitoramento, controle e 

encerramento. Como serve ao ciclo de vida inteiro, permite gerar inúmeros 

relatórios referentes a cada fase do ciclo, utiliza ferramentas e técnicas 

distintas alinhadas ao PMBOK Guide e permite documentar o projeto com 

uma única ferramenta. O LifeCycleCanvas® também olha para a metodologia 

PRINCE2® e resgata aspectos importantes como uma estrutura para gerenciar 

grandes projetos e os controles relacionados às entregas e à mudança. Ele 

apresenta um painel de bordo. Uma empresa pode ter uma central de resultado 

dos projetos em andamento (portfólio) utilizando os diversos painéis de bordo 

que representam cada projeto. (VERAS, 2016, p. 3) 

Os benefícios da gestão visual em relação à visibilidade e transparência das informações 

do projeto, à comunicação dos envolvidos na elaboração do projeto, e a à coordenação do 

trabalho entre os envolvidos com a elaboração do projeto, promovidos pelo modelo LCC, 

influenciam positivamente sobre o planejamento dos projetos (Medeiros, Bruno Campelo, 

2017). Nessa mesma direção, a responsabilização dos participantes esclarece as funções de cada 

membro da equipe. 

Adicionalmente, o estabelecimento de prazos das entregas reduz consideravelmente a 

possibilidade de atrasos. Considerando também que os riscos previamente calculados podem 

mitigar eventuais danos aos ativos das instituições. 

Para os pensadores do Design Thinking (DT) o projeto é o veículo que transporta uma 

ideia do conceito à realidade. Ao mesmo tempo que o DT estimula o pensar e a criatividade, 

reforça que a clareza, o direcionamento e os limites de um projeto bem definido são vitais para 

sustentar um alto nível de energia criativa. (VERAS, 2014) 

Na visão de Tim Brown (Design Thinking, 2009), o projeto não se limita a criar objetos 

elegantes ou embelezar o mundo a nosso redor. Vai muito além disto. Os melhores gerentes de 

projeto compatibilizam a exigência com a utilização, as restrições com a possibilidade e a 

necessidade com a demanda. 
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Um dos aspectos importantes na adoção do DT na gestão de projetos é a ênfase na 

constante interação com os usuários e partes interessadas nos mais diversos momentos do 

projeto. O DT reforça que a essência do processo de projeto é construir empatia, a importância 

de primeiro conhecer o cliente, o seu ambiente, seus reais problemas e necessidades, antes de 

oferecer uma solução tecnológica apenas pela tecnologia em si.  

Para Veras (2016), O Life Cycle Canvas® (LCC) um modelo mental voltado para a 

gestão do ciclo de vida dos projetos, assume que a criatividade deve ser a chave para pensar e 

elaborar projetos. Ao mesmo tempo é imprescindível a definição clara dos limites do projeto, 

das premissas a serem assumidas e dos riscos envolvidos. Além disso, o LCC com a adoção de 

melhores práticas permite monitorar e controlar qualquer tipo de projeto. De quebra ainda 

fornece um modelo para todos os projetos. 

De acordo com Veras, o LCC da perspectiva do Design Thinking diz respeito a: 

• Sair da zona de conforto – diz respeito a mais do que estilo. Diz respeito a uma nova 

forma de pensar os projetos. Comunicação e integração são a chave do processo de 

pensar os novos projetos. As pessoas, incluindo cliente e partes interessadas, participam 

de forma natural na construção dos projetos. 

• Converter necessidade em demanda – O LCC coloca as pessoas em primeiro lugar 

quando não abre mão da interação, do desenvolvimento da ideia em grupo e das 

limitações existentes. 

• Construir uma matriz mental – Clientes fazem parte da experiência. LCC deve ser 

incorporado na forma de pensar e deve ser desenvolvido pacientemente na estrutura de 

uma organização. 

Isto posto, conclui-se que o LCC é o modelo ideal para a gestão de projetos na era do design 

thinking. 
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3 METODOLOGIA 

Nesta seção se define a metodologia utilizada para alcançar os objetivos propostos. Em 

virtude disso, adotou-se uma estratégia com o objetivo de buscar uma maneira eficiente de 

construir esta pesquisa por meio da escolha de alguns dos tipos de metodologias possíveis que 

se adequassem melhor a este Trabalho de Conclusão. 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

De acordo com Gil (1999), as pesquisas descritivas têm como objetivo primordial à 

descrição das características de determinada população o fenômeno ou, então, o 

estabelecimento de relações entre variáveis. Serão inúmeros os estudos que podem ser   

classificados sob este título e uma de suas características mais significativas estão na utilização 

de técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como o questionário e a observação sistêmica. 

Para Engel (2009), só se inicia uma pesquisa se existir uma pergunta, uma dúvida para 

a qual se quer buscar a resposta. Pesquisar, portanto, é buscar ou procurar resposta para alguma 

coisa. As razões que levam à realização de uma pesquisa científica podem ser agrupadas em 

razões intelectuais (desejo de conhecer pela própria satisfação de conhecer) e razões práticas 

(desejo de conhecer com vistas a fazer algo de maneira mais eficaz). Nesse caso, a pesquisa se 

amolda melhor a segunda hipótese em que se volta a procurar uma resposta de como fazer algo 

mais efetivo além de eficiente. 

Existem diversos tipos de pesquisa científica, são classificadas principalmente quanto: 

natureza da pesquisa; forma de abordagem do problema; objetivos; e procedimentos técnicos. 

No caso em tela, a pesquisa pode ser classificada como qualitativa quanto à abordagem. Pois, 

não se preocupa com representatividade numérica, mas, sim, com o aprofundamento da 

compreensão de um grupo social, de uma organização etc. (ENGEL & TOLFO, 2009) 

Quanto à natureza classifica-se como pesquisa aplicada, pois, não se objetiva gerar 

conhecimentos novos sem aplicação prática prevista, mas procura produzir conhecimentos para 

uma aplicação prática, buscando a resolução de um problema específico. (GIL, 1999) 

Em relação aos objetivos, esta pesquisa pode ser classificada como pesquisa descritiva. 

Pesquisas deste tipo são as que se propõem a estudar o nível de atendimento dos órgãos públicos 

de uma comunidade, as condições de habitação de seus habitantes, o índice de criminalidade 

que se registra etc.  
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Para Gil (2008) descrever as características de determinadas populações ou fenômenos.  

Uma de suas peculiaridades    está na    utilização    de    técnicas padronizadas   de   coleta   de   

dados, tais   como o questionário e a observação sistemática.  Ex.:  pesquisa referente à idade, 

sexo, procedência, eleição etc. 

Ao projetar uma solução para este tipo de problemática, precisa-se idealizar diversas 

ferramentas capazes de resolver um problema, a partir daí, escolher a ferramenta mais efetiva.  

Conforme Zikmund (2000), os estudos exploratórios, geralmente, são úteis para diagnosticar 

situações, explorar alternativas ou descobrir novas ideias. 

Quanto aos procedimentos, pode ser classificada como estudo de Caso: utilizado quando 

se analisa um determinado fenômeno em seu ambiente natural, por exemplo, quando se quer 

analisar o ganho de produtividade quando utiliza-se um software, processo, metodologia dentro 

de uma empresa. 

De acordo com Fonseca (2002), a pesquisa científica é o resultado de um inquérito ou 

exame minucioso, realizado com o objetivo de resolver um problema, recorrendo a 

procedimentos científicos. Investiga-se uma pessoa ou grupo capacitado (sujeito da 

investigação), abordando um aspecto da realidade (objeto da investigação), no sentido de 

comprovar experimentalmente hipóteses (investigação experimental), ou para descrevê-la 

(investigação descritiva), ou para explorá-la (investigação exploratória). 

A fase de análise dos dados busca organizar e sintetizar os dados coletados, 

possibilitando uma melhor visualização dos problemas identificados na fase de coleta de dados. 

A criação das personas, plenamente identificadas com determinados perfis de usuários, serve 

para guiar as soluções e a realização do protótipo.  

Quadro 3 – Classificação da pesquisa 

Natureza Abordagem Objetivo Procedimentos 

Aplicada Qualitativa Descritiva 

Pesquisa Bibliográfica 

Pesquisa Documental 

Estudo de Caso 

         Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

 

No Quadro 3 apresentou-se o resumo da classificação desta pesquisa. 
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3.2 DESENHO DA PESQUISA E PROCEDIMENTOS DE APLICAÇÃO 

Inicialmente a pesquisa ocorreu por meio da pesquisa bibliográfica. Por isso, foi 

possível executar uma revisão sistemática no mundo científico, buscando outras soluções já 

desenhadas e utilizadas em outras instituições.  

Figura 11 – Desenho da pesquisa 

 
  Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

 

Desse modo, pesquisou-se em artigos científicos de diversas instituições e 

organizações particulares por papéis que buscassem resolver problemáticas com a expressão 

“aplicativo de vistoria veicular”, “LyfeCycleCanvas”, Desenho participativo, entre elas: 

CAPES, Web of Science e Scielo. como também, na ferramenta de busca do Google acadêmico. 

Além disso, buscou-se também ferramentas utilizadas em outros departamentos de trânsito e 

em lojas virtuais de aplicativos. 
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Quadro 4 – Artigos Selecionados 

 Artigo Autores 

A1 

A INFLUÊNCIA DO MODELO VISUAL LIFE CYCLE 

CANVAS® NO PAPEL DO PATROCINADOR NA FUNÇÃO 

DE GOVERNANÇA NO CICLO DE VIDA PROJETOS 

João Paulo Oliveira Lucena 

A2 

LIFE CYCLE CANVAS (LCC): ANÁLISE DE UM MODELO 

DE GESTAO VISUAL PARA O PLANEJAMENTO DE 

PROJETOS 

Bruno Campelo Medeiros 

A3 
SMARTPARKING: UMA APLICAÇÃO PARA 

ESTACIONAMENTO EM CIDADES INTELIGANTES 

Samila Ruane Barboza Santos e 

Sílvio Rodrigo Lima Passos 

A4 
O DESIGN PARTICIPATIVO NO PROCESSO DE GERAÇÃO 

DA IDENTIDADE VISUAL DAS BIOJOIAS DO MARACANÃ 

Gisele Reis Correa Saraiva e 

Sâmela Patrícia Pereira Moraes 

A5 

UNIVERSO MÓVEL: UM APLICATIVO EDUCACIONAL 

LIVRE PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS 

Breno Gonçalves Bragatti Neves, 

Rafaela da Silva Melo, André 

Ferreira Machado 

A6 
PROTÓTIPO DE UM SISTEMA DE VISTORIA VEICULAR 

ATRAVÉS DE WEBSERVICES 

Ilson José Sabino da Silva 

A7 

APLICAÇÃO DO MAPEAMENTO DO FLUXO DE VALOR AO 

PROCESSO DE VISTORIA VEICULAR DO DETRAN RJ 

COMO FERRAMENTA DE MELHORIA DA EXPERIENCIA 

DO CONSUMIDOR/CIDADÃO 

Marcos Vinícius dos Santos 

Romualdo 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

Após essa etapa, prosseguiu-se com a definição dos métodos que seriam utilizados nas 

etapas de definição e melhoria do processo de vistoria do referido departamento. Logo em 

seguida, procedeu-se a escolha de um método de prototipagem com foco em desenho 

participativo a fim de se definir qual dos inúmeros tipos de ferramentas seria escolhido como 

possível solução final da pesquisa. 

Dentre as várias opções de programas de mapeamento de processos escolheu-se o 

software Microsoft Bizagi Modeler. A definição desse programa se deu pelo fato de ser um 

software gratuito, com ferramentas totalmente baseadas em notação BPMN 2.0, notação essa 

definida como padrão para essa pesquisa, capaz de oferecer simplicidade na hora de modelar 

processos, e com versão em português que roda em qualquer versão atual do Microsoft 

Windows. O pesquisador fará o mapeamento inicial do processo atual (AS-IS) e posteriormente, 

após identificados os gargalos e oportunidades de melhorias será desenhado o processo como 

deverá ser (TO-BE). 
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Segundo Rotondaro (2005), a gestão de processos deve identificar, avaliar e selecionar 

os processos, para tanto, através de observação-direta e entrevista, foram levantadas 

informações contextuais do processo para prosseguimento do desenho e análise. Em 

consonância à etapa de análise do processo, foi também utilizada a técnica de pesquisa 

documental para levantamento e análise de conformidades legais (Resoluções do CONTRAN).   

Para classificar as atividades que agregam valor ao processo, dentro da etapa de análise 

do CBOK (ABPM BPM CBOK, 2013), uma das análises efetuadas foi a análise de valor, no 

qual as atividades são classificadas como: adiciona valor ao cliente, adiciona valor ao negócio 

ou não adiciona valor.  

Uma vez concluída a pesquisa documental e o mapeamento inicial do processo de 

vistoria de identificação veicular, a pesquisa se voltará à utilização da técnica do grupo focal. 

O objetivo central do grupo focal é identificar percepções, sentimentos, atitudes e ideias dos 

participantes a respeito de um determinado assunto, produto ou atividade (DIAS, 2000).    

Combinando com a abordagem do desenho participativo escolhida - Google Sprint, a 

adoção da técnica do grupo focal, traduzindo na escolha de membros ao quais contribuirão 

diretamente com suas opiniões e experiência sobre o processo e as ferramentas manuais já 

usadas pela instituição. Por essa razão foram selecionados três vistoriadores, dois gerentes de 

projetos e dois desenvolvedores de softwares. Nesse momento, eles terão o foco em definir, 

diante de todas as ideias pesquisadas, qual delas se tornará um protótipo funcional, na semana 

da Google Sprint, a qual será posteriormente desenvolvido como solução final da pesquisa. 

A fim de atender a premissa de um planejamento rápido utilizou-se um método 

elaborado pelo professor da UFRN - Manoel Veras. O LifeCycle Canvas ou LCC - modelo foi 

construído em uma estrutura flexível para lidar com as práticas complexas do gerenciamento 

atual de projetos. Com isso, a intenção é considerar os aspectos necessários dessa etapa como: 

análise de riscos, premissa, requisitos, recursos, aquisições, partes interessadas entre outras 

áreas de conhecimento do projeto de uma forma rápida e eficaz.  

No planejamento do desenvolvimento da ferramenta escolhida durante a semana citada 

no parágrafo anterior, definiu-se uma metodologia ágil (SCRUM) ao invés de outra metodologia 

tradicional diante do curto espaço de tempo e da iminente necessidade de implementação da 

solução para o problema abordado na pesquisa. Espera-se com essa escolha, diminuir o tempo 
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de desenvolvimento efetuando um planejamento e documentação menores e dedicando-se mais 

tempo para a codificação da ferramenta. 

Em resumo, este estudo utilizou o método da Google – Google Sprint, a fim de escolher 

uma ideia dentre de um montante de soluções propostas pelos participantes do desenho do 

projeto. Sendo assim, por meio do desenvolvimento de um protótipo, testá-la, comprovando ser 

uma ideia viável para ser desenvolvida. A partir disso, utilizou-se a abordagem BPM para 

definir e otimizar o processo de vistoria eletrônica. Por fim, planejou-se o desenvolvimento de 

uma aplicação funcional com o LCC e executando-o para gerenciar o projeto com a 

metodologia ágil Scrum. O resultado foi um novo processo de vistoria mediante a utilização 

das tecnologias da informação mais atualizadas. 

 

3.3 SUJEITOS DA PESQUISA   

Para Laville e Dione (1999), a importância dos documentos nas pesquisas em ciências 

humanas não descarta todo recurso direto às pessoas: estas se mostram frequentemente a fonte 

mais bem adaptada as necessidades de informação do pesquisador. O que leva a algumas 

considerações sobre a escolha dessas pessoas que serão observadas ou interrogadas, 

selecionando, às vezes, alguns indivíduos, ou então populações inteiras, ou ainda partes dessas. 

Um exemplo nos servira para descrever tudo isso. 

De acordo com Vergara (2008), os sujeitos da pesquisa são as pessoas que fornecem os 

dados que o pesquisador necessita. Diante disso, os sujeitos da pesquisa caracterizam-se por 

serem os servidores da Coordenadoria de Registro de Veículos e da Subcoordenadoria de 

Informática do DETRAN/RN. Desta feita, nesta pesquisa, os sujeitos da pesquisa selecionados 

foram três vistoriadores, dois servidores administrativos e três analistas de sistemas.  
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3.3 ANÁLISE DOS ARTIGOS SELECIONADOS 

O Quadro 5 apresenta a síntese e os principais resultados de cada artigo selecionado. A 

partir daí, foram extraídas as características principais utilizadas nesta pesquisa. 

Quadro 5 – Síntese dos artigos selecionados 

Fonte Síntese Resultados 

A1 

Examinar como modelo visual 

LifeCycle Canvas® influencia na 

atuação da função de governança 

exercida pelo patrocinador do projeto no 

ciclo devida de projetos de uma 

instituição pública de ensino. 

LUCENA 2019 aponta que o 

modelo visual LifeCycle 

Canvas® pode melhorar em 

alguns aspectos, contando 

com o desempenho da função 

do patrocinador na gestão do 

projeto. 

A2 

Analisar em que medida o modelo 

LifeCycle Canvas®, por meio da gestão 

visual, facilita o planejamento de 

projetos. 

MEDEIROS 2017 demonstra 

os benefícios relacionados à 

gestão visual e ao uso de 

modelos baseados em canvas. 

A3 

Otimizar a busca por vagas de 

estacionamento de forma inteligente. 

SANTOS e PASSOS 2017 

implementam um aplicativo 

funcional para dispositivos 

móveis com algoritmos para 

gerenciar vagas de 

estacionamento. 

A4 

Apresenta todo o processo de criação e 

desenvolvimento da marca “Fruta Rara”, 

nome escolhido como elemento 

identificador do grupo de artesãs do 

projeto. 

SARAIVA e Moraes 2018 

utilizaram a metodologia 

pautada no design 

participativo, resultando em   

uma proposta desenvolvida   

em parceria com   as   artesãs, 

demonstrando os valores 

identitários da comunidade, 

identificando a atividade 

artesanal e o grupo. 

A5 

Aproximar estudantes do Ensino 

Fundamental e Médio das noções de 

Astronomia e contribuir na transposição 

dos conhecimentos produzidos pelo 

BRENO et al. desenvolveram 

um aplicativo com interface 

gráfica intuitiva e design 

atraente, o Universo Móvel 

apresenta noções conceituais 
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campo da Astronomia para as novas 

tecnologias digitais. 

sobre alguns dos principais 

componentes do Sistema 

Solar (o Sol e os Planetas: 

Telúricos, Gigantes e Anões), 

Via Láctea, Satélites e as 

Galáxias, algumas 

curiosidades sobre o 

Universo, atividades 

interativas e ainda integra uma 

enciclopédia colaborativa 

móvel. 

A6 

apresenta a integração de informações 

veiculares provindas de bases dedados 

de órgãos responsáveis por divulgá-las, 

que são pagas por consulta, com dados 

que são registrados na execução da 

atividade do serviço de vistoria veicular. 

SILVA 2013 desenvolveu um 

protótipo   de   vistoria   

veicular   preventiva   para   

dispositivo   móvel. 

A7 

analisa o processo de consumo do 

serviço de vistoria veicular do 

Departamento de Trânsito do Estado do 

Rio de Janeiro à luz da filosofia lean, 

objetivando a proposição de melhorias, 

utilizando como uma de suas principais 

ferramentas de análise o mapa de fluxo 

de valor. 

Os estudos de campo de 

ROMUALDO 2018 

mostraram uma jornada média 

de 1h 50 minutos para a 

conclusão do procedimento, 

sendo esta marcada por 

consideráveis desperdícios na 

visão do consumidor. Com 

base nas premissas 

preconizadas pelo pensamento 

lean e conceitos de valor e 

desperdício. 

     Fonte: Elaborado pelo Autor (2020). 

 

 O levantamento das características dos artigos explorados na revisão sistemática revelou 

diversos métodos, abordagens e técnicas as quais foram relevantes para o planejamento e 

desenvolvimento da solução apresentada neste trabalho. Nesse sentido, trouxe conceitos que 

contribuíram durante toda a pesquisa. 
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4 RESULTADOS 

Neste capítulo apresenta-se os resultados da pesquisa. Inicialmente, demonstrou-se o 

fluxo de atendimento do processo de vistoria veicular. Logo após, mostrou-se a análise dos 

dados coletados na pesquisa por meio de formulários aplicados aos colaboradores. Em seguida, 

definiu-se o processo (AS-IS). Daí, após a análise do processo, foi construído o novo processo 

(TO-BE). Posteriormente, pesquisou-se outros aplicativos utilizados por outros órgãos 

executivos de trânsito para fins de comparação. Por fim, pode-se perceber as etapas de 

planejamento e execução do aplicativo de vistoria eletrônica. 

4.1 Fluxo do processo e análise dos dados  

 Com o objetivo de explanar de forma mais visual, este pesquisador elaborou a Figura 

12 com o intuito apresentar o funcionamento do fluxo do processo em questão, no tocante ao 

tempo de atendimento.   

Figura 12 – Fluxo do processo de vistoria veicular 

 
    Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

 Na figura 12 denota-se claramente a ineficiência deste processo. O cidadão necessita 

passar por todos esses passos para concluir o processo e então finalmente iniciar o serviço que 

deseja. Nos Quadros 6 e 7 classificou-se o valor de cada tarefa mais detalhadamente. 

Um questionário, cujas perguntas podem ser visualizadas no Apêndice A, foi 

disponibilizada no site https://forms.gle/pRD5a6LKsEhd2U7i6 distribuído por meio do 

WhatsApp para a coleta da opinião dos participantes a respeito do processo de vistoria eletrônica. 

Assim, 29 pessoas responderam ao questionário, que foi dividido em 5 questões.  

Selecionaram-se as duas respostas mais relevantes para a pesquisa. A terceira pergunta 

teve como objetivo descobrir qual é tempo médio da execução da vistoria. Para esta pergunta, 

48,3% responderam que a vistoria dura 30 minutos em média, 31% que gastam 10 minutos em 
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média e 20,7% que a duração média é de 5 minutos. As respostas estão demonstradas na Figura 

13. 

Figura 13 – Tempo médio de vistoria 

 
 Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

Na quarta questão foi sobre quais características contribuiriam mais para um processo 

de vistoria eletrônica. Neste caso, 37,9% indicaram permitir fazer fotos como funcionalidade 

que ajudaria na execução do serviço de vistoria. 24,1 % que gravar o resultado direto no sistema 

do DETRAN seria ajudaria na celeridade e mais 13,8% concordam que preencher um 

formulário eletrônico contribuiria com a segurança do processo. 

Figura 14 – Funcionalidades para verificação de autenticidade 

 

 
 Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 
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Finalmente, neste questionário 86,2% dos participantes demostraram que uma 

ferramenta eletrônica contribuiria para agilidade e segurança do processo de vistoria. 79,3% 

indicaram que não foi utilizado nenhum equipamento para a realização da vistoria. E, 41,4% 

acreditam que o auxílio de um smartphone 2 causaria algum impacto positivo no processo de 

vistoria. 

No processo de elucidação dos requisitos, utilizou-se estes dados para estabelecer quais 

funcionalidades essenciais deve-se desenvolver ao aplicativo de vistoria eletrônica. Dessa 

forma, tornou-se possível definir com mais assertividade quais delas agregam valor ao projeto.  

4.2 PROCESSO DE VISTORIA DE IDENTIFICAÇÃO (AS-IS) 

Antes de iniciar o desenvolvimento do produto, precisa-se conhecer como funciona o 

processo de vistoria de identificação veicular. Por meio de observações diretas realizadas no 

pátio de vistorias na sede do órgão, notou-se que desde o início o cidadão (usuário) enfrenta 

filas. A primeira começa na entrada do pátio de vistoria. Muitas vezes desde antes da abertura 

do expediente, os usuários aguardam do lado de fora. Ao conseguir chegar no pátio, é necessário 

solicitar o Laudo de vistoria - mediante apresentação da documentação do veículo/proprietário, 

uma página impressa em que o agente de vistoria marca os itens obrigatórios e efetua o decalque 

do Número de Identificação do Veículo (VIN).   

Conforme mostra-se na Figura 15, após isso, procura-se o Agente de Vistoria que a 

efetua (Subprocesso Realizar Vistoria). Por fim, se dirige a última fila para auditoria do laudo. 

Esse procedimento tornou-se uma espécie de chancela, no qual um outro servidor audita o laudo 

feito anteriormente, confere-se a validade das marcações, decalque e assinatura do agente de 

vistoria. Finalizado todo esse processo, o cidadão pode se encaminhar à sala de abertura do 

processo o qual pretende realizar. 

 

 

 

 

 
2  Smartphone é um celular com tecnologias avançadas, o que inclui programas executados um sistema 

operacional, equivalente aos computadores. 
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Figura 15 – Processo de Vistoria de Identificação Veicular (AS-IS) 

 
 Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 

De acordo com a resolução CONTRAN Nº 466 DE 11/12/2013, a vistoria de 

identificação veicular tem como objetivo verificar: 

I - a autenticidade da identificação do veículo e da sua documentação; 

II - a legitimidade da propriedade; 

III - se os veículos dispõem dos equipamentos obrigatórios, e se estes estão funcionais; 

IV - Se as características originais dos veículos e seus agregados foram modificados e, caso 

constatada alguma alteração, se esta foi autorizada, regularizada e se consta no prontuário do 

veículo na repartição de trânsito. 

Por isso, o subprocesso Realizar Vistoria foi definido conforme a Figura 16: 
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Figura 16 – Subprocesso de Vistoria (decalque) 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 

4.2.1 Análise do processo 

Em relação aos procedimentos de análise do processo, observou-se a necessidade da 

participação dos colaboradores do setor de registro de veículos nesta decisão. Solicitou-se que 

classificassem as atividades realizadas no processo de vistoria dentre três categorias: agrega 

valor, não agrega e necessária. Nos Quadros 6 e 7, percebe-se as tarefas que agregam valor ao 

fluxo de atividades, geram desperdícios ou são necessárias.  

No processo realizar vistoria (Quadro 6), as atividades classificadas como necessárias 

foram solicitar auditoria do laudo e auditar laudo, considerando a realidade de como o processo 

conduzido atualmente. Entretanto, receber, solicitar e imprimir o laudo não agregam valor, 

essas tarefas deveriam ser executadas de outra maneira mais eficiente. Apenas o subprocesso 

de realizar a vistoria foi considerado como uma tarefa que agrega valor. 

Quadro 6 – Análise de valor do processo de Vistoria 

AGREGA VALOR NÃO AGREGA VALOR NECESSÁRIA 

Realizar vistoria (subprocesso) Receber laudo Solicitar auditoria do laudo 

 Solicitar laudo de vistoria Auditar laudo 

 Imprimir laudo de vistoria  

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

Neste caso, as atividades, verificar autenticidade da documentação/veículo e conferir 

equipamentos obrigatórios, foram consideradas necessárias pelo fato da exigência legal 

constante na resolução CONTRAN 466/13. A atividade que agrega valor escolhida foi verificar 

preservação de características originais. Por outro lado, em relação às atividades: efetuar 

decalque, solicitar laudo de vistoria e entregar laudo de vistoria, não foi encontrada uma base 

legal que as justificassem atualmente, conforme Quadro 6. 
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Quadro 7 – Análise de valor do processo de Subprocesso de Vistoria 

AGREGA VALOR NÃO AGREGA VALOR NECESSÁRIA 

Verificar preservação de 

características originais 

Efetuar decalque Verificar autenticidade da 

documentação/veículo 

 Solicitar laudo de vistoria Conferir equipamentos 

obrigatórios 

 Entregar laudo de vistoria  

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

 Em conclusão, essa metodologia para analisar o processo permitiu a definição de uma 

linha de base para a otimização desse processo (vistoria de identificação veicular) de forma a 

elucidar quais tarefas devem ser preservadas no novo processo e quais devem ser eliminadas. 

Com base nisso, no item 4.3 elaborou-se o processo de vistoria eletrônica (TO-BE) 

4.3 PROCESSO DE VISTORIA DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR (TO-BE) 

A Resolução CONTRAN Nº 466 DE 11/12/2013 estabelece procedimentos para o 

exercício da atividade de vistoria de identificação veicular a ser realizada pelos órgãos e 

entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, ou por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, habilitada para a prestação dos serviços de vistoria veicular. 

Essa norma ainda determina, no art 2º, que a emissão do laudo único de vistoria de 

identificação veicular seja realizada exclusivamente por meio eletrônico e só terá validade no 

âmbito do Sistema Nacional de Trânsito se registrado no Sistema de Certificação de Segurança 

Veicular e Vistorias - SISCSV, mantido pelo DENATRAN. 

Para alinhar as oportunidades de melhorias identificadas no processo (AS-IS) com os 

objetivos estratégicos, a implementação eficaz e eficiente do novo desenho do processo deve 

fazer uso das tecnologias disponíveis. Assim, idealizou-se o agendamento de horário (Agendar 

horário) como uma maneira de reduzir uma das filas (Entrada no Pátio). 

No instante de comparecer ao pátio no horário agendado, o cidadão se dirige 

diretamente ao Agente de Vistoria e apresenta a documentação do veículo/proprietário. Sendo 

realizada a vistoria por meio do subprocesso Realiza Vistoria Eletrônica. Em caso de aprovação, 

o Laudo é gerado automaticamente e fica disponível no sistema do DETRAN-RN. 
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Figura 17 – Processo de Vistoria de Identificação Veicular Eletrônica (TO-BE) 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 

 

Com o intuito de modernizar o atendimento, cumprir a determinação da Resolução 

466/2013 e alinhar-se com os preceitos da Estratégia Geral do Governo Eletrônico, a Coleta das 

imagens dos veículos deve ser feita por meio eletrônico. O ideal seria o desenvolvimento de 

uma ferramenta para realizar o registro das imagens armazenando em um servidor de arquivos 

no qual possibilite a recuperação e a autenticidade das informações coletadas. 

Depois de verificar a autenticidade da documentação do veículo/proprietário, o Agente 

de Vistoria confere a regularidade dos itens obrigatórios e se há alguma modificação não 

autorizada. Finalmente, procede a coleta as imagens.  
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Figura 18 – Processo de Vistoria Eletrônica (Coleta) 

 
 Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 

 

 

A Portaria 233/2018 do DETRA/RN não disciplina o processo de captura das imagens. 

Por esse motivo, utilizou-se como norte nesta pesquisa a Portaria do DETRAN/SP nº 68/2017:  

 
Art. 18. Durante a realização da vistoria de identificação veicular serão 

registradas, no sistema informatizado de vistoria a integrar o laudo eletrônico, 

as imagens dos seguintes itens veiculares: 

I – hodômetro; 

II – frente e traseira do veículo, possibilitando a leitura das respectivas placas; 

III – etiquetas de identificação, com registro de pelo menos uma imagem; 

IV – certificado de registro e licenciamento de veículo (CRLV); 

V – numeral do motor; 

VI – numeral do chassi. 

 

4.4 COMPARAÇÃO COM OUTROS APLICATIVOS 

Neste capítulo apresentam-se aplicativos que estão em funcionamento em outros 

Departamentos Estaduais de Trânsito de outros estados. Não são muitos, visto que existem 

outras soluções de mercado e outras formas manuais de execução da vistoria eletrônica. No 

primeiro caso, estas foram desenvolvidas por entidades privadas, por essa razão não se 

encontram disponíveis. Por outro lado, alguns órgãos executivos estaduais o fazem 

preenchendo formulários em papel, produzindo imagens utilizando uma câmera comum e 

anexando, posteriormente, ao processo administrativo físico. 
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4.4.1 Vistoria Digital 2 

O aplicativo do DETRAN-PR dispõe de uma boa usabilidade e foi de fundamental 

importância para coleta de requisitos na confecção deste estudo. Nele é possível escolher o tipo 

de vistoria desejada em sua tela inicial. O segundo passo é digitar a placa do veículo a fim de 

conferir se é compatível com o automóvel a ser vistoriado.  

Figura 19 – Tela de nova Vistoria 

 
       Fonte: Elaborado pelo Autor (2020). 

 

Em seguida, efetua-se a produção das imagens necessárias à verificação e 

armazenamento. Por fim, marca-se a conformidade dos itens obrigatórios de acordo com a 

legislação. 
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Figura 20 – Finalização de Vistoria  

 
 Fonte: Elaborado pelo Autor (2020). 

 

O aplicativo para Vistoria Digital de Veículos está disponível para todos vistoriadores 

do órgão DETRAN Paraná habilitados e despachantes credenciados. É necessário informar as 

credenciais de um usuário vinculado ao grupo de vistoriadores para inicializar um processo de 

vistoria digital. 

 

4.4.2 Detran-SE Vistoria 

Abaixo se encontram as imagens das telas do aplicativo de Vistoria do DETRAN-SE. 

A impressão obtida por este pesquisador é da simplicidade da ferramenta. Ainda assim, foi 

decidido por adotá-lo como referência pela preocupação com a segurança, demonstrada na 

adoção de uma tela de autenticação. Outro motivo foi a possibilidade de consultar-se um veículo 

pelo chassi, número de identificação única e internacional. Adicionalmente, a funcionalidade 

de consultar o agendamento feito pelo cidadão pelo portal do órgão. Por último, a possibilidade 

de salvar os dados da vistoria e enviá-los posteriormente, caso ocorra a perda de conexão. 

Primeiramente, o servidor efetua a autenticação por meio de login e senha. Na segunda tela já 

é possível consultar o veículo para conferência. Nesta mesma tela podem ser feitas as imagens 

regulamentares. 
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Figura 21 – Aplicativo de Vistoria DETRAN-SE 

 
       Fonte: Elaborado pelo Autor (2020). 

 

 

O Detran/SE Vistoria foi criado para permitir ao vistoriador a realização da vistoria 

veicular de forma eletrônica agregando recursos como OCR3 de placa, autenticação biométrica, 

geolocalização entre outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 OCR: Reconhecimento Óptico de Caracteres 
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4.5 PLANEJAMENTO DO PROJETO 

Na Figura 22 apresenta-se o Planejamento descrito em cartões organizados por áreas de 

conhecimento. Esse recurso permite um gerenciamento visual de fácil edição. Por consequência 

proporcionando mais empenho na fase de execução do projeto. 

Figura 22 – LCC do Projeto Visor 

 
 Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 

 

Conforme descrito na Figura 22, o objetivo principal é atender aos requisitos da 

Resolução CONTRAN 466/13. Nessa perspectiva, o desenvolvimento de uma aplicação de 

vistoria veicular eletrônica que possibilite a redução da burocracia contribuindo para a adoção 

de um processo aderente à nova administração pública.  

Como partes interessadas foram elencadas o Gabinete da Direção o qual apoiou este 

projeto de maneira a disponibilizar os recursos humanos e computacionais necessários à 

aplicação das metodologias e técnicas. O setor de Registro de Veículos reformulou sua 

infraestrutura e disponibilizou especialistas no processo a fim de compartilhar o conhecimento 

sobre a execução das vistorias. Ambos com o foco de otimizar o esse processo para melhor 

atender o cidadão. 
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A importância de se planejar os riscos no início do projeto evidenciou o fato de que não 

adiantaria o desenvolvimento da aplicação, se os equipamentos necessários à sua utilização não 

fossem adquiridos a tempo.  

4.6 APLICAÇÃO DA SEMANA DO GOOGLE SPRINT 

 A intenção ao se adotar nesse projeto o processo do Google Sprint se deu principalmente 

pela sua velocidade de, por meio do desenho participativo e prototipagem permitir o teste de 

um protótipo o qual tenha uma ampla possibilidade de ser uma ferramenta de sucesso em apenas 

cinco dias. A partir disso, torna-se possível saber se a ideia vai funcionar ou não antes de ter 

que passar pelo trabalho todo de desenvolvê-la por completo. 

 A primeira atitude ocorreu com a preparação inicial (Set up). Definiu-se um local para 

as reuniões de aplicação da metodologia. Nesse caso, escolheu-se a sala de reuniões da 

Subcoordenadoria de Informática – SUBINFO pelo fato de já existir uma mínima infraestrutura 

adequada com alguns materiais e espaço para realização das práticas da semana. 

 Definiu-se então as partes interessadas que participariam do time. Sendo assim, buscou-

se escolher uma equipe multidisciplinar com integrantes do quadro de vistoriadores, 

desenvolvedores de software, gerentes de projetos e servidores administrativos, além do 

pesquisador. 

 A partir daí, o objetivo do primeiro dia foi entender o tamanho do desafio. Em conjunto, 

buscou-se a legislação em vigor e confrontou-se com o processo como é feito atualmente. 

Sempre pensando em como se pode (How might we) melhorar o processo.  Anotando-se nos 

adesivos e considerando as restrições legais e técnicas e as experiencias dos vistoriadores da 

área de negócio que contribuíram para a condução das atividades do primeiro dia – 

desempacotar ou entender.  

 Finalmente, após todas as informações terem sido alinhadas entre o time, o objetivo final 

de transformar a vistoria de identificação veicular manual em eletrônica ficou esclarecida e bem 

definida como o desafio da semana.  

 No segundo dia, dedicou-se o período da manhã a fazer uma revisão sobre as ideias com 

a finalidade de melhorá-las a ponto de se aproximarem de possíveis esboços de ideias para 

serem apresentadas e discutidas pela equipe. Continuou-se à tarde elaborando os esboços 
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utilizando o quadro e os adesivos para colocar nossas ideias que mais tarde se tornariam 

requisitos funcionais da ferramenta.  

 Esse processo foi divido em quatro passos: houve um tempo livre para pensar e anotar 

o passava pelas nossas mentes. Depois selecionou-se as possibilidades que se julgou mais 

promissoras. A partir daí, utilizaram-se folhas de papel para desenhar oito variações dessas 

ideais pré-selecionadas. Mesmo a maioria não tendo feito os oito, todos trouxeram muitas ideias 

o que contribuiu muito para o direcionamento da solução final. 

 E finalmente, por aproximadamente 60 minutos, construiu-se uma Storyboard com três 

painéis nos quais explicou-se o funcionamento da nossa possível ferramenta. 

 No terceiro dia, ocorreu a análise de todas as nossas melhores ideias. Expuseram-nas no 

quadro e realizou-se uma votação após rápidas discussões sobre as funcionalidades de cada 

solução. Nesse momento, duas propostas se destacaram: utilizar um endoscópio ou câmera para 

colher as imagens e a outra um APP (com endoscópio ou não). Finalmente, percebeu-se que na 

realidade as duas ideias poderiam ser utilizadas em conjunto.  

 Por isso, não se descartaram nenhuma delas. Ao contrário, ambas foram agregadas no 

possível protótipo, desenhando-se, a partir daí, uma só história juntando os esboços. Por fim, a 

ideia escolhida foi desenvolver um APP para dispositivos móveis que pudesse ser acoplado a 

um endoscópio. 

 Depois dessa etapa concluída, avançou-se para a construção do protótipo. Definiram-se 

papéis entre os participantes do processo e desenhou-se, utilizando uma plataforma de produção 

de protótipos chamada Adobe XD4, como seriam as telas do APP. Efetuando os testes no 

protótipo (em papel) no último dia da semana da aplicação da metodologia, Google Sprint. 

 

 

 

 

 
4 O Adobe XD é a solução de design de UI/UX ideal para criar sites e aplicativos móveis. Design, 

protótipo e compartilhamento. 
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Figura 23 – Protótipo de telas do Aplicativo de Vistoria 

 
 Fonte: Elaborado pelo Autor (2020). 

 

 A Figura 23 denota uma visão de um aplicativo que agrega diversas ideias colhidas na 

execução da abordagem participativa Google Design Sprint. Nesse cenário, a ideia selecionada 

na terceira etapa da metodologia encontra-se validada, e demonstra sua conformidade com a 

legislação, confirmando que o desenvolvimento é uma opção viável. 
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4.7 REQUISITOS FUNCIONAIS 

 Antes do efetivo desenvolvimento de um software se fez necessário descrever quais 

funcionalidades serão úteis ao usuário final. Tendo em vista que essas pessoas irão interagir 

com o sistema. Por isso, a engenharia de requisitos dispõe de técnicas de modelagem com o 

objetivo de auxiliar na definição do comportamento e na evolução do software do projeto à sua 

construção, adequando as necessidades identificadas à viabilidade técnica. (SOMMERVILLE, 

2007) 

Quadro 8 – Requisitos funcionais 

Requisito Prioridade Descrição 

Autenticar usuários Essencial Os usuários devem ser registrados no Domínio do 

DETRAN-RN. 

Guardar as Imagens Essencial As imagens devem ser armazenadas em servidor 

próprio. 

Inserir resultado no Sistema Essencial Capacidade de gravar o resultado. 

Gerenciar tipo de vistoria Prescindível Definir o tipo de vistoria. 

Consultar veículo  Essencial Buscar as informações do veículo vistoriado. 

Gerar Relatórios Acessório Disponibilizar relatório de vistoria. 

Permitir Auditoria Dispensável Disponibilizar informações sobre a realização das 

vistorias (local, horário) 

Confirmar vistoria Essencial Montar um resumo da vistoria. 

Listar vistorias Prescindível Listar as vistorias realizadas. 

Registrar observações Acessório Capacidade de registrar observações. 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2020). 

 Portanto, admite-se que os requisitos funcionais de um sistema se referem ao que o 

sistema deve fazer, ou seja, quais são suas funções principais. Assim, as funcionalidades 

exibidas no Quadro 8 como essenciais fazem-se necessárias ao aplicativo a fim de se atender 

às normas legais em vigência  

 

 

 

 

 



69 

 

 

4.8 DIAGRAMA DE CASO DE USO 

 Um caso de uso conta uma história sobre como um usuário final (interpretando um de 

uma série de papéis) interage com o sistema dentro de um conjunto de circunstâncias. 

(Pressman, 2006). Desta feita, uma interação típica entre o sistema e um ator – humano, outro 

sistema ou dispositivo caracteriza-se por um caso de uso. 

Figura 24 – Diagrama de Caso de uso - Visor

 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2020). 

 

 A Figura 24 representa os atores e as ações que podem ser executadas no aplicativo de 

vistoria. Verifica-se a autenticação como parte da camada de segurança e as ações de captura 

imagens, enviar o resultado para o servidor de armazenamento do DETRAN/RN, por exemplo. 

Além disso, ilustra a possibilidade de consultar veículos, listar veículos e confirmação de 

resultado, por fim. 
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4.9 DIAGRAMA DE CLASSES  

 Conceitualmente, uma classe é a descrição de um tipo de Objeto. Com isso, as 

propriedades e comportamentos do objeto devem estar descritos nela. Portanto, um diagrama 

de classes ilustra a estrutura estática de um sistema e as classes representam os objetos que o 

compõem. Desse modo, os diagramas de classe são os diagramas encontrados com maior 

frequência na modelagem de sistemas orientados a objetos. Eles são importantes para a 

visualização, a especificação e a documentação de modelos estruturais, assim como também 

para a construção de sistemas executáveis por intermédio de engenharia de produção reversa 

(BOOCH; RUMBAUGH; JACOBSON, 2000, p.104). 

 Por isso, definiram-se os objetos representando o veículo e a própria vistoria de 

identificação veicular entre outros, assim como os métodos associados aos comportamentos 

imprescindíveis para a realização da inspeção representados no Diagrama da Figura 25. 

Figura 25 – Diagrama de Classes – Parte 1 

 
       Fonte: Elaborado pelo Autor (2020). 
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 Por fim, na Figura 26 demonstrou-se, por meio da diagramação das classes do sistema, 

os objetos de uma maneira gráfica, exibindo seus atributos com o intuito de apresentar quais 

dados foram definidos como primordiais para o novo processo de vistoria eletrônica. Assim 

como, apresentou-se os métodos que possibilitam realizar ações necessárias para a execução 

deste serviço (Menu e EscolherVistoria) e concedem acesso ao banco de dados da aplicação. 

 Figura 26 – Diagrama de Classes – Parte 2 

 
Fonte: Adaptado pelo Autor (2020). 

 Em resumo, por meio dessas classes apresentadas anteriormente, mostrou-se a estrutura 

dos objetos envolvidos no desenvolvimento do aplicativo de vistoria eletrônica. Desta maneira, 

torna-se possível adotar este modelo de solução digital para a problemática descrita nesta 

pesquisa. Sendo possível repetir o experimento e se aplicar à uma problemática analóga. 
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4.10. ÁRVORE DE DIRETÓRIOS 

 

 O projeto foi organizado de forma que os pacotes fossem separados por funcionalidade 

sendo que cada pacote contém quatro pacotes principais, um Model (componentes do 

framework do Android responsáveis por criar uma tela com a qual os usuários interagem), 

Database representando o acesso ao banco de dados, o Presenter e a interface de contrato entre 

as duas primeiras classes. Com também, Adapters (adaptadores para exibição de listas 

customizadas). Também foi criado o pacote domínio, o qual armazena todas as classes 

responsáveis por gerenciar os objetos principais da aplicação (vistoria e veículo), conforme se 

apresenta na Figura 27. 

Figura 27 – Árvore de diretórios do aplicativo 

 
                             Fonte: Adaptado pelo Autor (2020). 

Dessa forma, conclui-se a apresentação da estrutura do aplicativo de vistoria de 

identificação veicular. Assim, com a leitura deste trabalho, demonstra-se a viabilidade prática 

de se reproduzir a solução adotada pelo DETRAN/RN em outros órgãos de trânsito. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este capítulo tem por finalidade a conclusão deste estudo, através da disposição de 

conclusões sobre os resultados obtidos e recomendações de melhorias ao processo analisado, 

além da proposição de futuros trabalhos, limitações da pesquisa e melhorias ao aplicativo.  

5.1 CONCLUSÕES 

O presente estudo realizou incialmente pesquisa bibliográfica sobre os temas Governo 

Eletrônico, Estratégia de Governo Digital a fim de obter uma referência teórica suficiente para 

alcançar a sua finalidade: Desenvolver um aplicativo de vistoria de identificação veicular para 

o DETRAN/RN.  Para tanto, buscou-se subtemas correlatos ao estudo, no qual, com maior 

destaque pode-se citar: gerenciamento de processos de negócio (BPM), ciclo de vida de 

processos, abordagens de desenho e análise de processos, e demais ferramentas e metodologias 

de gerenciamento de projetos e desenvolvimento de softwares para dispositivos móveis.  

 Tais estudos se fizerem essenciais para o desenvolvimento das atividades de 

mapeamento e análise, além do próprio cumprimento dos objetivos específicos, os quais foram 

alcançados através do levantamento dos requisitos e oportunidades em conjunto com a 

integração de metodologias ágeis, BPM e o desenvolvimento do aplicativo.  

 Desde o começo das atividades relacionadas à pesquisa, mesmo em etapa de pesquisa 

bibliográfica, foi possível perceber a pouca abordagem científica ao tema, com apenas dois 

artigos conforme citado no Quadro 4. Por outro lado, revela-se a importância acadêmica e 

institucional de se desenvolver uma solução própria utilizando metodologias ágeis propostas 

neste trabalho com objetivo de alcançar a conformidade com as resoluções do CONTRAN e as 

determinações do Ministério Público do Rio Grande do Norte.  

Em resumo, diante do objetivo geral de construir uma solução digital de vistoria veicular, 

as metas iniciais foram atingidas. Nesse contexto, a otimização obtida pela transformação desse 

processo, por meio da eliminação de atividades desnecessárias, desburocratiza o atendimento 

ao cidadão. Adicionalmente, desenvolve-se um aplicativo proporciona maior sustentabilidade 

no sentido de se promover o uso racional do papel na administração pública. Finalmente, 

espera-se que a adoção desta solução digital reduza o tempo total de atendimento do cidadão e 

consequentemente aumente a satisfação e facilite o acesso aos serviços do DETRAN/RN. 
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5.2 LIMITAÇÕES E TRABALHOS FUTUROS 

Ao final da semana de aplicação da metodologia Design Sprint, elaborou-se um 

protótipo navegável com o objetivo de validar a ideia de desenvolver um aplicativo de vistoria 

veicular. No entanto, surgiu a necessidade de descentralizar parte deste recurso para o sistema 

do DETRAN/RN por razões de segurança e desempenho do processo. Posteriormente, essa 

decisão pode ser reavaliada, considerando os recursos disponíveis. Mais especificamente, o 

relatório de auditoria, pelo fato de ser executado por outros servidores logo após a conclusão 

do serviço solicitado pelo cidadão, foi acoplado ao DETRANNET (RENAVAM). 

Como sugestão, propõe-se a criação de perfis diferenciados para vistoria externa, escolar 

e de apreensão. Esse recurso estende o potencial de se facilitar o acesso deste serviço à 

população, principalmente no interior do Estado, onde existe maior carência. 

A condição de estar com GPS ativado denota uma preocupação com a segurança e 

rastreabilidade do uso do aplicativo. Porém, este recurso funciona apenas com o registro da 

localização do procedimento de vistoria. Como evolução, sugere-se a restrição de acordo com 

a plataforma associada ao vistoriador. 

Outra contribuição importante seria elaborar e aplicar uma pesquisa relativa à 

usabilidade e acessibilidade do aplicativo. Nesse momento, pode-se obter dados para um novo 

estudo que proporcionasse uma utilização mais eficiente da solução desenvolvida neste estudo.  

 Como sugestão ao setor de Registro de veículos e à SUBINFO, em relação às 

problemáticas levantadas e priorizadas associadas ao processo de vistoria de identificação 

veicular segue abaixo as ações de melhoria sugeridas pelo autor. Para futuros trabalhos, 

relacionados à temática, sugere-se: 

• Mapear e analisar outros processos da DETRAN/RN seguindo abordagem proposta 

neste estudo; 

• Buscar a celebração de convênios com outros órgãos executivos estaduais de trânsito, 

com o intuito de compartilhar soluções eficientes e de eficácia comprovada; 

• Continuar o estudo, explicitando e desenvolvendo novas funcionalidades e melhorias 

ao aplicativo, de forma a contemplar demais etapas do ciclo de vida dos processos 

relacionados a esta pesquisa. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO INICIAL 

 

Com a finalidade de investigar a necessidade de desenvolvimento de uma ferramenta 

para realização da vistoria eletrônica. E como esse recurso poderia contribuir com o trabalho 

de vistorias de identificação de veículos. 
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Pesquisa sobre Ferramentas para Vistoria 

de Identificação Veicular (Eletrônica) 
 

Este questionário será utilizado para o levantamento da opinião das possíveis 

ferramentas destinadas à coleta de imagens para vistoria eletrônica. 
 

*Obrigatório 
 

 
1. Alguma ferramenta eletrônica é utilizada na execução da 

vistoria? * Marcar apenas uma oval. 
  

NÃO 
 

SIM  
 

Outro:  

 
2. O uso de uma ferramenta eletrônica contribuiria para agilidade e segurança do 

processo de vistoria? * 

Marcar apenas uma oval. 
 

NÃO   
SIM  

 
 

3. Quanto tempo em média gasta para realizar a 

vistoria? * Marcar apenas uma oval. 
  

5 min 
 

10 min   
30 min 

 
mais de 30 min  

 
 

4. Que características te ajudaria a coletar as imagens e verificar a autenticidade do 

veículo em uma ferramenta eletrônica? *  
Marcar apenas uma oval. 

 
Permitir fazer fotos   
Consultar de veículos   
Formulário de vistoria eletrônica   
Comunicação de resultado registrada imediatamente após término da vistoria  

 
Outro:  

 
 

5. Um aplicativo com essas características instalado em um Smartfone causaria um 

impacto positivo na sua rotina de trabalho?  
Marcar apenas uma oval. 

 

1 2 3 4 5 

MIN    MAX  
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APÊNDICE B – MANUAL DO USUÁRIO 

 

Este manual foi desenvolvido com a finalidade de facilitar o manuseio da solução de 

vistoria de identificação eletrônica. Dessa forma, colaborar com o trabalho de vistorias de 

identificação de veículos no DETRAN/RN. 
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MANUAL DE USUÁRIO DO APLICATIVO DE VISTORIA ELETRÔNICA 

 

Este manual foi elaborado para orientar a utilização do aplicativo de vitória de 

identificação veicular no DETRAN/RN. O aplicativo e manual são de uso restrito aos 

vistoriadores e servidores do DETRAN/RN. 

Para o desenvolvimento deste aplicativo foram consideradas a Lei 9.503/97 e as 

resoluções do CONTRAN 466/13 e 496/15. 

 

1 REQUISITOS 

 

1) SMARTPHONE com o sistema operacional Android 6 ou superior; 

2) ser servidor e possuir cadastro no domínio do DETRAN/RN; 

3) a utilização do aplicativo é permitida apenas nas dependências do DETRAN/RN 

com o GPS ativado, exceto em casos de vistoria móvel; 

4) o aparelho deve estar conectado à rede privada do DETRAN/RN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 

 

 

2 LOGIN 

2.1. Acesso ao Sistema  

Ao abrir o aplicativo a primeira tela apresentada é o Login, nesta tela é possível se 

autenticar no sistema, caso já possua uma conta cadastrada no domínio do DETRAN/RN.  

 

 

 

Todo o gerenciamento/controle de usuários será feito pela equipe de TI da SUBINFO 

por meio de abertura de chamados no portal do DETRAN/RN ou memorando enviado pelo SEI. 

 

 

 

 

INFORME O 

USUÁRIO 

CADASTRADO 
DIGITE A 

SENHA 
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3 INÍCIO 

 

Nesta tela, o usuário tem duas opções habilitadas por padrão: iniciar a vistoria ou 

consultar vistorias. Ao clicar na primeira opção (iniciar vistoria), o usuário será redirecionado 

para a tela de consulta de veículos. Caso escolha a segunda opção, é possível consultar as 

vistorias realizadas pelo usuário que efetuou o login no APP.  

 

 

 

 Assim, caso o vistoriador queira verificar uma vistoria já realizada anteriormente, é 

possível obter um resumo, no qual consta as imagens do veículo gravadas na infraestrutura do 

DETRAN/RN, horário, dados do veículo e o resultado. 

 

 

REDIRECIONA 

PARA A TELA 

DE 

CONSULTAS 

DE VEÍCULOS 

REDIRECIONA 

PARA 

CONSULTA 

DE VISTORIAS 

REALIZADAS 
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No DETRAN/RN, o processo de vistoria configura-se como uma etapa inicial para 

diversos outros serviços. Por isso, há alguns tipos de vistorias. Este aplicativo foi desenvolvido 

com intuito de fornecer vistorias para abertura de processos e primeiro emplacamento (veículo 

zero quilômetro). 

 Sendo assim, na tela abaixo se escolhe o tipo de vistoria de acordo com a 

finalidade do processo que será iniciado. 

 

 Futuramente, mais tipos de vistoria serão embarcados no aplicativo, sendo possível 

escolhê-los nessa tela. 

 

 

 

 

 

CLIQUE AQUI 

PARA 

VISTORIA 

PARA 

PROCESSO 

GENÉRICO 

CLIQUE AQUI 

PARA VISTORIA 

PARA 1º 

EMPLACAMENTO  

(0 KM) 
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4 Consulta de veículos 

Esta figura mostra a tela de consulta de veículos. De acordo com a resolução 466/13, 

este procedimento é um dos itens indispensáveis da vistoria de identificação veicular. Com esse 

recurso, torna-se possível verificar a autenticidade da documentação do veículo e a identidade 

do proprietário. 

 

 

 Após preenchimento do CPF/CNPJ do proprietário ou representante legal do veículo e 

os caracteres da placa, tanto do modelo antigo, quanto do modelo MERCOSUL, clica-se em 

consultar e será mostrada uma nova tela com os dados do veículo. 

 

 

 

DIGITE A 

PLACA 

DO 

VEÍCULO 

DIGITE O CPF 

DO CIDADÃO: 

PROPRIETÁRIO

PROCURADOR 
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5 Consulta de veículos 

Esta figura denota a consulta de veículo, procedimento essencial à validação de sua 

identidade. Informações básicas sobre o proprietário (nome e cpf) e em relação ao veículo: 

placa, RENAVAM, cidade/uf, categoria, cor, marca, chassi, número de motor, combustível. 

 

 

 Os atributos ErroInapto e ErroInaptoObs foram inseridos na consulta a fim de orientar 

os vistoriadores sobre inaptidões em tentativas de vistorias anteriores.  

 

 

 

 

Dados do veículo 

consultado na tela 

anterior para 

validação do 

proprietário/veículo 
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6 Coleta das imagens 

Abaixo demostra-se a Tela de captura das imagens do veículo. Ao acionar-se estes botões, 

o vistoriador coleta as imagens: motor, chassi, hodômetro, etiqueta, dianteira e traseira. 

 

 

 

Em caso de aptidão, este é o final da vistoria. Terminada a coleta das imagens, 

pode-se cadastrar uma informação adicional no campo observação. Por último, clica-

se no botão finalizar para enviar as imagens, dados e resultado para o banco de dados 

do DETRAN/RN. 

 

 

 

BOTÕES 

PARA 

CAPTURA 

DAS 

IMAGENS 

BOTÃO PARA 

SUBMETER OS 

DADOS PARA A 

BASE DE 

DADOS 

(FINALIZAR 

VISTORIA) 

AQUI SE INSERE 

O RESULTADO 

(APTO OU 

INAPTO) 



88 

 

 

 

Em caso de algum dos itens obrigatórios estar em desacordo com a legislação 

em vigor, escolhe-se a opção inapto. Assim, um menu de subitens será disponibilizado 

a fim de que o vistoriador informe quais itens estão fora da conformidade. 

 

 Após finalizar a vistoria com sucesso, uma janela de alerta notifica que a vistoria 

foi salva. Para sair do aplicativo, clique no menu de três pontos na parte superior da 

tela e sair. 

 

MARQUE OS 

ITENS QUE 

ESTÃO EM 

DESACORDO 

COM A 

LEGISLAÇÃO 

BOTÃO PARA 

SUBMETER OS 

DADOS PARA A 

BASE DE 

DADOS 

(FINALIZAR 

VISTORIA) 


