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SISTEMA FACILITADOR DE ACESSO UNIVERSAL IN LOCO E WEB – SISFAU 

 

 

1. RESUMO 
 

O SISFAU é um projeto que visa atingir o público interessado em otimizar o tempo 

de check-in em diversos estabelecimentos como hotéis, aeroportos, grandes 

eventos etc, e agilizar o processo de compras ou acesso em web sites onde existe a 

necessidade de cadastro como E-commerces. Tem como foco simplificar a 

experiência dos nossos clientes, que poderão economizar e diminuir o tempo gasto 

com cadastros em vários pontos comerciais e sites através da agilidade e 

usabilidade do sistema composto por diversas ferramentas que auxiliarão o 

estabelecimento a agradar seu publico alvo pela praticidade e facilidade. 

 

 

2. INTRODUÇÃO 
 

Na chamada “era da velocidade e da mudança”, o tempo é uma das variáveis mais 

imponderáveis e implacáveis, devendo ser adequadamente aproveitado. O 

desperdício do mesmo faz com que, mais lentamente, o resultado esperado seja 

alcançado, podendo assim acarretar em perda de oportunidade, bem como na 

geração de insatisfação pessoal e de custos. Normalmente os cadastros em 

estabelecimentos e web sites é um processo que desperdiça muito do nosso 

precioso tempo, através de erros de cadastro, averiguação de veracidade de 

documentos e dados, dificuldade para obter ou entende-los. Nesse contexto 

constatamos ausência de um meio que agilizasse os processos de cadastro em 

estabelecimentos. Durante muitos anos esse processo era feito manualmente e sem 

qualquer tipo de autenticação que constatasse com efetividade a veracidade dos 

dados fornecidos.   
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Assim foi desenvolvido o SISFAU - sistema facilitador de acesso universal in loco e 

web, que auxiliará no processo de otimização de tempo nos cadastros em 

estabelecimentos e sistemas Web.  
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O Funcionamento do mesmo foi dividido em duas funções: 

In loco - Nos estabelecimentos cadastrados, basta apresentar o cartão com o código 

SISFAU e o funcionário ao transmitir os dígitos, automaticamente terá cadastrado o 

novo participante com rapidez. 

Web - Nos sites que possuem a ferramenta do SISFAU para a inserção do código, 

bastará para o usuário colocar no campo requerido a numeração e automaticamente 

o cadastro estará concluído. 

Ambas as funcionalidades estarão disponíveis para o usuário regularmente 

cadastrado. Para obter o cartão, são necessários os preenchimentos de seus dados 

pessoais e outras informações solicitadas no cadastro único no SISFAU, via web. 

Após o registro completo o usuário receberá, no endereço fornecido, um cartão com 

sua identificação e o código SISFAU. 

O Sistema foi desenvolvido em plataforma web, pois com isso o mesmo estará 

disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Sendo possível acessá-lo de 

qualquer lugar que possua Internet. Este modelo de plataforma reduz os custos de 

infraestrutura, pois é necessária apenas uma conexão com a internet nos 

computadores. Não havendo despesas com outros hardwares/softwares. A 

manutenção é mínima, pois como o sistema é executado na internet os custos de 

reparos são transferidos para o Host. 

Sobre o cartão de identificação, esse sistema facilita a leitura dos dados.  Esta 

tecnologia tem se mostrado útil e promissora, e ao se comparar com o código de 

barras, é ágil e flexível. Hoje, pode-se perceber que são muitas as aplicações desse 

sistema, como por exemplo: controle de pessoas e veículos; cadastro em 

estabelecimentos; locação de produtos etc. Pesquisas apontam um crescimento 

substancial no emprego da mesma visto que seu custo está reduzindo e o repasse 

para o cliente seja consequentemente menor. 
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3. OBJETIVOS 
 

Objetivo geral deste trabalho é mostrar, através de pesquisas comparativas, que 

com a utilização do SISFAU é possível proporcionar aos usuários do mesmo, mais 

agilidade em seu atendimento em cadastramentos. 

 

O Objetivo específico é demonstrar a vantagem da ferramenta, que através de uma 

conexão com a internet, consiste em receber o cadastro dos novos usuários do 

sistema, registrar em uma base de dados e devolver um código adotado como 

Código-SISFAU. Utilizando o código, poderá efetuar seus cadastros completos com 

mais agilidade, apenas fornecendo a numeração do cartão em estabelecimentos 

físicos ou o código em caso de cadastro na web.  

 

4. METODOLOGIA 
 

Na natureza aplicada com relação ao problema, temos uma abordagem quanti-

qualitativa para comprovar a eficácia do SISFAU. Foi elaborada uma pesquisa 

avaliando-se o tempo gasto na geração de cadastros convencionais de informações 

pessoais. Com isso foi possível determinar o desperdício de tempo com retrabalho. 

Foram considerados erros de cadastro a digitação inadequada de dados pessoais, 

tais como: nome do cliente, telefone, endereço, email, número de documentos 

oficiais (RG, CPF, CNH etc.). O mesmo teste foi feito com a utilização do SISFAU, 

exibindo a eficácia do mesmo e registrando os resultados obtidos em um banco de 

dados. Com todos os dados extraídos de ambos os testes, foram feitos estudos que 

geraram as planilhas comparativas para a conclusão dos resultados. 
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5. DESENVOLVIMENTO 
 

Com base em dados registrados na planilha de tempo gasto para resolução de 

erros no cadastro de 10 usuários, foi possível constatar um total de 19 erros. Para 

correção dos mesmos, foi necessário em média 27,3 segundos, o que representa 

um pouco mais de um décimo do tempo total do cadastro.  

 

 

Figura 1. Gráfico detalhando os erros mais comuns em cadastros e o tempo 
que é desperdiçado para a correção dos mesmos em porcentagem. 

 

Alguns erros, como os de digitação são corrigidos em apenas poucos segundos, 

pois são logo visualizados, porém erros na numeração de documentos exigem a 

reverificação do mesmo para poder prosseguir com segurança no cadastro.  

Também podemos observar que a faixa etária influenciou e muito nos resultados. 

Dividindo os funcionários com seus respectivos cadastros, percebemos que os 

funcionários na faixa etária entre 19 à 26 anos possuem uma incidência maior de 

erros de grafia e re-correção de dados que o restante dos funcionários. Quanto os 
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funcionários entre 29 à 36 anos, podemos observar que eles encontram uma 

maior dificuldade na compreensão dos dados falados, porém uma melhor atenção 

no momento do cadastro, evitando re-digitação dos dados e também possuem 

habilidade e maior facilidade na leitura de documentos, tornando seu cadastro um 

pouco mais eficaz que a faixa etária mais nova, mesmo havendo o fator digitação, 

onde os mais novos são mais rápidos.  

 

Figura 2. Gráfico demonstrando a relação, em porcentagem, entre o tempo 
médio desperdiçado para correção dos erros em cadastros em geral e a 
idade de quem os cadastra. 

 

Considerando uma funcionária que trabalha em uma empresa com um 

atendimento médio de 60 cadastros por dia, com uma jornada de trabalho de 6 

horas/dia de segunda a sexta-feira, e o fator de uma média de 12% de tempo 

gasto com erros e conferências nos cadastros, estamos falando de um tempo que 

equivale a 2,52 dias/mês de trabalho do funcionário, sem falar nos custos não 

mensuráveis como, por exemplo, a perda de um cliente ou o comprometimento da 

imagem e credibilidade da empresa.  
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Figura 3. Gráfico mostrando o total de desperdício de tempo corrigindo 
falhas em cadastros em um mês com 21 dias trabalhados. Dando um total 
de 2.52 dias apenas para a correção de erros e o restante para outras 
atividades laborais. 
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6. RESULTADOS 
 

Com base na metodologia e desenvolvimento realizados, foi aplicado um caso de 

uso/teste em uma instituição que necessita realizar frequentemente diversos 

cadastros por dia de novos consumidores. Assim, foi possível comprovar em uma 

planilha simplificada a eficácia do sistema por meio de comparação de tempo em 

que para ambos os casos foram criados 10 cadastros para da cada colaborador (10 

funcionários) totalizando 100 cadastros no total. 

 

Na primeira tabela, identificamos que para cada cadastro realizado são cometidos 

frequentes erros, acarretando em uma perda média de tempo para finalização do 

mesmo e acumulando para o tempo corrido no termino de todos os cadastros que 

ainda continuam pendentes. 

Tempo total desperdiçado com 10 cadastros realizados manualmente 

Média de tempo total em correção de Tempo total de 10 
Colaboradores: Idade: 

7 

erros para cada cadastro em segundos cadastros em segundos 
        
Funcionário - 1. 19 38 2700
Funcionário - 2. 22 29 2300
Funcionário - 3. 23 32 2350
Funcionário - 4. 24 28 2320
Funcionário - 5. 26 26 2250
Funcionário - 6. 29 24 2300
Funcionário - 7. 31 23 2100
Funcionário - 8. 32 23 2000
Funcionário - 9. 35 24 2150
Funcionário - 10. 36 26 2200
Tabela 1. Tabela Simplificada de Resultados - MANUAL 
 

Na segunda tabela, identificamos que utilizando o SISFAU, não foram encontrados 

erros durante o cadastramento, assim valorizando a agilidade e a confiabilidade na 

efetivação dos dados. E comparando as duas tabelas informadas, claramente foi 

evidenciado que o tempo total gasto para a conclusão de todos os cadastros, 

reduziu em torno de 47% do que realizado manualmente. 
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Tempo total desperdiçado com 10 cadastros realizados com SISFAU 

Média de tempo total em correção de Tempo total de 10 
Colaboradores: Idade: 

8 

erros para cada cadastro em segundos cadastros em segundos 
        
Funcionário - 1. 19 0 1200
Funcionário - 2. 22 0 1200
Funcionário - 3. 23 0 1200
Funcionário - 4. 24 0 1200
Funcionário - 5. 26 0 1200
Funcionário - 6. 29 0 1200
Funcionário - 7. 31 0 1200
Funcionário - 8. 32 0 1200
Funcionário - 9. 35 0 1200
Funcionário - 10. 36 0 1200
Tabela 2. Tabela Simplificada de Resultados - SISFAU 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Concluiu-se que com a utilização do SISFAU, foi possível demonstrar a eficácia na 

resolução dos problemas que ocorrem atualmente nos cadastramentos 

convencionais de informações pessoais. O mesmo executa o seu objetivo com 

rapidez e confiabilidade nos registros passados para efetivações cadastrais, e que 

as empresas que utilizarem o sistema, consequentemente terão aumento da 

qualidade dos dados e satisfação de clientes, e possivelmente ocorrerá diminuição 

de custos, pelo tempo que será realocado em outras atividades pelos seus 

funcionários.  
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