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1 DESCRIÇÃO 

Este documento apresenta a proposta para o desenvolvimento de aplicativo web SOFTWARE ODS PARA 

UNIDADES EDUCACIONAIS E EMPRESARIAIS. Consiste em um sistema que permite a gestão estratégica de ações 

em conjunto com indicadores, permitindo que um gestor alcance uma visão clara e objetiva sobre a situação 

da ação pretendida, sinalizando o seu grau de sustentabilidade em verde, amarelo ou vermelho. 

Neste entendimento conseguimos definir o sistema como um SAD (Sistema de Apoio a Decisão) ou 

Sistema de Suporte a Decisão, já que o aplicativo consegue tratar os dados e trazer resultados e informações 

que apoiam o gestor na sua tomada de decisão estratégica.  

A seguir o detalhamento do projeto, recursos e funcionalidades além dos requisitos para implantação 

em ambiente de produção e outras informações pertinentes. 

2 VISÃO GERAL DO PROJETO 

O sistema aplicativo web será instalado e acessado através da URL 

http://www.lenderbook.com/corporate/ com acesso livre para demonstração de funcionamento. O código 

fonte será disponibilizado livremente no portal https://github.com/ com tipo de licenciamento Open Source, 

necessitando definir qual será a sua classificação, seja GNU, Apache License 2.0, FreeBSD ou Mit License. A 

inclusão de uma documentação com tutoriais de uso e instalação também devem incluídos no GitHub. 

3 ANÁLISE DE REQUISITOS E FUNCIONALIDADES 

Para que o sistema possa realizar as devidas análises e tratamentos será necessário o devido 

cadastramento das ações, seus respectivos indicadores e seus valores em contagem ou percentual.  Na inclusão 

ou alteração de um indicador o sistema deverá automaticamente calcular o resultado da ação, sinalizando como 

verde, amarelo ou vermelho de acordo com a seguinte regra: 

1 – Sinal verde: Se todos os indicadores forem satisfeitos; 

2 – Sinal amarelo: Se a Ação não satisfaz pelo menos 1 Indicador; 

3 – Sinal vermelho: Se a ação não satisfaz a mais de 1 indicador. 

 

Nesta regra, uma ação sinalizada como verde é considerada uma ação Sustentável, enquanto uma ação 

sinalizada como vermelho será definida como Ação Não Sustentável. Já uma ação com sinalização em amarelo 

estabelece uma situação de atenção maior para tomada de decisão, podendo a ação e o indicador ser ajustado 

e assim posicionando a ação Sustentável ou não. 
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4 BANCO DE DADOS E LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO 

O Sistema Gerenciador de Banco de Dados Relacional utilizado, será o MYSQL podendo ser sua última 

ou penúltima versão instalado no próprio servidor ou versão disponível no ambiente de hospedagem.  O script 

SQL será disponibilizado no GitHub para permitir a criação do database. 

A linguagem web principal de desenvolvimento será o PHP 7.2 utilizando partes em orientação a 

objetos e partes estruturada. Ainda como linguagens adicionais serão utilizados o próprio HTML5, CSS3 e 

Javascript. 

Não serão utilizados frameworks de terceiros, gratuitos ou não. 

5 TELAS E RECURSOS DO SISTEMA 

Os principais recursos e telas do sistema são: 

 1 – Cadastro de ações 

Neste recurso será possível cadastrar uma ação informando um título, descrição, data de registro, data 

final para propagar a ação e um campo de status permitindo selecionar as opções: 

- Ação em andamento 

- Ação concluída 

- Ação cancelada 

- Ação pausada 

2 – Indicadores sustentáveis 

Vinculados diretamente a ação os indicadores poderão ser cadastrados informando os seguintes 

campos: 

Nome do indicador; 

Descrição do indicador; 

Meta comparativa (=, >, < , =>, =<); 

Unidade de contagem (Numérica ou percentual); 

3 – Listagem das ações com filtro por status 

Permitir listar as ações agrupando pela situação: 

- Ação em andamento 

- Ação concluída 
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- Ação cancelada 

- Ação pausada 

4 – Tela com detalhamento da Ação e listagem de seus indicadores 

Tela para registro e edição da ação e exibição de seus respectivos indicadores. 

5 – Tela de cadastro de resultado de indicadores 

Os indicadores têm relação de um para muitos como a tabela de resultados. Isto esclarece que para 

cada indicador será possível dar entrada em vários resultados registrando a data e horário. Importante observar 

que para realizar a classificação da Ação o sistema vai considerar sempre os últimos resultados de indicadores 

inseridos no sistema. 

6 – Tela com relatório para impressão dos resultados com filtro por datas 

Tela com a listagem de ações e a exibição dos resultados filtradas por período. 

7 – Tela com relatório de listagem de ações e suas sinalizações 

Tela de com exibição da listagem geral das ações e as sinalizações. 

8 – Cadastro de usuários do sistema 

O acesso ao sistema precisa ter recursos de segurança e privacidade e neste requisito, será necessário 

o cadastro do usuário e login de acesso. 

9 – Recurso de instalação 

Para iniciar a instalação do sistema um wizard será criado para gerar as configurações de banco de 

dados e o cadastro do primeiro usuário do sistema. 

6 SOBRE A INFRAESTRUTURA DE TI 

A utilização de uma infraestrutura de TI confiável é preceito fundamental para implantação de 

qualquer solução de software. Este sistema vai exigir um serviço de hospedagem web com disponibilidade do 

PHP 7.2 e bibliotecas nativas de acesso a dados Mysql. A aplicação poderá ser instalada em subdomínios ou 

ainda em subpastas de qualquer serviço de hospedagem compatível com PHP 7.2 ou superior.  
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7 VALOR DO INVESTIMENTO E PRAZOS DE DESENVOLVIMENTO 

Para desenvolvimento do projeto será cobrado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com 

pagamento dividido em 10 (dez) parcelas iguais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), podendo ser pagas 

por boleto bancário, PIX ou ainda por cartão de crédito. 

O prazo de desenvolvimento, implantação publicação no GitHub é de 120 dias a contar da data de 

aprovação desta proposta. Havendo previsão, os serviços poderão ser antecipados em até 30 dias. 

8 GARANTIA E MANUTENÇÃO 

Todo o projeto tem prazo de garantida inicial de 6 (seis) meses para correção de falhas ou erros de 

código, a contar da data de publicação ou entrada em produção do sistema. 

Novos requisitos ou recursos adicionais terão cobrança extra orçada em documentação específica para 

implementação de novas funcionalidades, com seus respectivos prazos de garantias também definidos na 

documentação. 
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9 OUTRAS INFORMAÇÕES 

Para dúvidas ou maiores informações sobre esta proposta ou questões técnicas, entre em contato 

através do telefone (61) 99207-0842 ou ainda através do e-mail contato@mxsolutions.com.br. 
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