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Implementação de um Sistema Transacional para 
Mapeamento  de Vagas de Estacionamentos 

 

Resumo 

Esse artigo visa apresentar uma solução tecnológica para o gerenciamento de vagas 
em estacionamentos. Sabe-se das dificuldades dos motoristas tem em localizar uma 
vaga para seus veículos em um grande centro urbano, são preciosos minutos 
perdidos e muitos conflitos. O objetivo desse projeto é desenvolver um sistema que 
efetive um mapeamento de vagas em abertos em um estacionamento considerando 
á área de abrangência do aplicativo. O software sesta sendo desenvolvido segundo 
os princípios impostos pela engenharia de software. Sua metodologia está sendo 
trabalhada em etapas, sendo inicialmente a etapa de levantamento de requisitos 
cujo intuito foi definir a abrangência do sistema e os requisitos mínimos de 
implantação, os resultados dessa etapa foram mapeados graficamente de modo à 
parametrizar transferência de requisitos para a linguagem de máquina. Como 
resultado parcial já foi identificado os requisitos mínimos necessários para o 
desenvolvimento do software.  
 
Palavras-chave – Informações, Sistema de Informação, estacionamento. 

 

Introdução 
 

Na era digital a produção de informações com qualidade passou a ser uma 

exigência para otimizar o dia-dia de seus integrantes. A era digital viabilizou o 

crescimento considerável de produção de dados, unidade elementar na estruturação 

das informações. Estima-se que a quantidade de informação no mundo dobra a 

cada 20 meses e que o tamanho e a quantidade dos bancos de dados crescem com 

velocidade ainda maior (Dilly, 1999). Informações são constituídas de dados afins. 

Produzir ferramentas aptas a  processar dados com qualidade é garantir 

informações de alta excelência.  

 Essas ferramentas são denominadas sistemas de informações transacionais 

e a sua produção requer o uso de um Sistema Gerenciador de Banco de Dados 

(SGBD) e de um ambiente de desenvolvimento que faz uso de uma linguagem de 

programação. 

Para Scotti (1999) a informação tem se constituído num instrumento 

imprescindível ao desenvolvimento social, político e econômico dos países, 

constituindo uma ferramenta no gerenciamento dos recursos econômicos 

fundamentais. Na atualidade o uso de recursos computacionais passou a ser uma 

exigência para atender as demandas de serviços diários. São diversos recursos à 



 

disposição das organizações entre elas sistemas de informações do tipo 

transacional. 

A produção de um sistema e informação transacional automatizado permite 

customizar serviços e agregar grau de satisfação positiva a seus usuários. Para 

London & Laudon 2007 ao implantar uma ferramenta dessa categoria a organização 

tem como objetivo: atingir a excelência operacional, estabelecer relações mais 

estreita, atingir o ápice nas tomadas de decisões que conduzirá ao estabelecimento 

de vantagens competitivas. 

Loundon & Laudon 2007 defini um sistema de informação do tipo transacional 

como ferramentas que objetivam apoiar a execução automatizada parcial e/ou total 

de tarefas rotineiras estruturadas, em que são claros os procedimentos, as regras de 

decisão e os fluxos de informação, e visa à eficiência, traduzida pela redução de 

custos e tempo ou, ainda, por aumento de produtividade. 

O  assunto estacionar causa irritação á vários motoristas, mesmo com o 

sistema de estacionamentos rotativos implantadas nas principais cidades brasileiras 

o n º de vagas ofertadas é incompatível com o número de usuário. Isso causa 

transtorno, até mesmo econômico, pois muitos usuários evitam circular em locais 

que apresentam dificuldades em localizar. 

Na era digital tempo é dinheiro. O quadro 01 apresenta o tempo médio 

necessário para um motorista localizar uma vaga para estacionar seu veículo em 

shoppings brasileiros. No caso do Shopping Pátio Paulista, 31 minutos. Com esse 

tempo desperdiçado o que poderia esse usuário realizar de atividades nesse tempo? 

Como se comporta emocionalmente o motorista após essa procura? Muitos 

desistem de completar a atividade programada outros insistem mais a atividade não 

dispões do mesmo astral.  

 
Quadro 01 – Tempo necessário para localizar uma vaga em estacionamento nos principais shoppings 

de São Paulo em 2011. 
Shopping Horário Tempo gasto 

PÁTIO PAULISTA 15h44 31 minutos 
CENTER NORTE 13h30 25 minutos 
MORUMBI SHOPPING 13h 23 minutos 
BOURBON 14h35 15 minutos 
IBIRAPUERA 14h18 10 minutos 
ELDORADO 13h48 8 minutos 

Fonte: Estadão, 2014 

 



 

A produção de um aplicativo móbile  auxiliaria aos usuários essa difícil tarefa, 

economizara tempo, principalmente aos usuários assíduos do sistema. Esse artigo 

visa apresentar o desenvolvimento de um produto móbile que objetiva auxiliar  os 

motoristas a localizar vagas para estacionar tendo como cenário o sistema em 

produção utilizado na cidade de Campo Grande- MS. 

 

Objetivos 

 

Implementar um aplicativo móbile para localizar vagas em abertos em um 

estacionamentos.  

Para atender o objetivo geral se faz necessário decompor em objetivos 

específicos sendo eles: 

 Elaborar uma fundamentação teórica evidenciando os conceitos básicos de 

aplicações móbile, princípios de engenharia de software e sistemas de 

informações. 

 Efetivar levantamento de requisitos de modo a traçar os princípios básicos 

que irá nortear a construção do sistema. 

 Efetivar uma análise mercadológica para definir o Sistema Gerenciador de 

Banco de dados e o ambiente de desenvolvimento para implementar o 

sistema. 

 Transcrever requisitos para uma linguagem de programação transformando 

em um aplicativo. 

 Efetivar uma bateria de testes de modo a validar o sistema e Implantar o 

sistema disponibilizando a produção 

 

Metodologia  

 

A execução do presente projeto, que referencia esse artigo, está sendo 

executado em etapas de modo a atender seus objetivos, são elas: 

 Revisão Bibliográfica – Foi realizada uma revisão bibliográfica fundamentado 

nos conceitos que rege a engenharia de software quanto ao desenvolvimento de um 

sistema de informação transacional. 



 

a) Em um segundo momento foi efetivado  um levantamento de dados com o 

uso do instrumento roteiro e observação aplicando a técnica de entrevista 

envolvendo stakholder e futuros usuários do sistema. 

b) Modelagem e implementação do banco de dados fazendo uso do Sistema 

Gerenciador de Banco de dados (SGBD) MySQL. 

c) Modelagem das funções a serem inseridas no sistema e implementações 

fazendo uso da linguagem JAVA. 

d) Aplicação de testes de unidade de modo a extrair possível falhas e 

efetivar correções. 

e) Implantação do sistema junto ao Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do 

Sul. 

 

Desenvolvimento 
 

 Com uma visão voltada para o nosso direito fundamental, de ir e vir tem-se de 

avaliar, de modo mais minucioso, como e aonde ir. A procura de uma vaga, drama 

corriqueiro que atinge motoristas por todo o mundo, principalmente nas grandes 

cidades, se torna uma busca frustrante e demorada, que gera por si só um 

congestionamentos. 

O sistema fará uso da estrutura já utilizada pela prefeitura de Campo Grande 

– MS, que faz uso de paquímetros e um sistema de gerenciamento de vendas, onde 

controla as vagas localizadas em local público comercial. Esse controle aumenta a 

rotatividade, permitindo o uso a todos os cidadãos e inviabilizando que pessoas 

fazem uso por um longo período.  

 Porém os desperdícios são inúmeros quando se trata da fiscalização desses 

pontos, que necessitam de vigilância contínua, para diminuir essa deficiência o custo 

é alto, e isso ainda contribui para a evasão do pagamento pelos condutores. 

Se tratando de um serviço a população, os comerciantes são os maiores 

beneficiados, porém para o motorista ainda não lhe apresenta grande vantagem, 

pois o valor cobrado pelo aluguel da vaga não remete a melhorias no trânsito ou 

segurança de seu veículo. 

 
 



 

Resultados Preliminares 

 

  Foi realizado um estudo do sistema utilizado pela prefeitura de Campo 

Grande- MS. O serviço é mantido pela empresa  Flexpark, empresa especializada 

em estacionamentos rotativos eletrônicos. Além de manter uma estrutura física, 

figura 1, mantém uma estrutura lógica que permite que o usuário gerencie suas 

horas adquiridas e armazenadas em um chaveiro. 

 

 
Figura 1 – Paquímetro utilizado na cidade de Campo Grande 

Fonte:  New 2014 

 

Os parquímetros são dispostos ao lado de suas respectivas vagas, cada um 

gerencia duas delas, figura 1, e contém 3 telas para a apresentação do tempo 

contido no chaveiro e do tempo descarregado no equipamento, assim informando o 

tempo restante de utilização da vaga. 

Com uma tecnologia muito utilizada neste ramo da informação, a 3ª Geração 

(3G) de redes celulares tem como objetivo oferecer serviços de dados com altas 

taxas de transmissão, e vem sendo amplamente aplicada na comunicação de 

equipamentos externos com seus respectivos servidores, pode-se listar, sem 

dificuldades, vários equipamentos de uso da população que utilizam esta rede, como 

por exemplo: Máquinas POS (máquinas de cartão com e sem fio); Rastreadores 

veiculares; GPS veicular e claro nossos inseparáveis Smartphones. 

 A solução é fazer uso de um sistema de Prithwish Basu e Thomas D.C. Little -

_Networked Parking Spaces: Architecture and Applications, que utiliza uma rede que 

é modelada pela combinação de objetos móveis (veículos) com os objetos imóveis 

(parquímetros). Esta solução utiliza a natureza estática dos parquímetros, para 

descobrir de uma maneira eficiente os lugares de estacionamento vagos. 

Chaveiro 



 

Considerações finais 

 

 No mundo contemporâneo, tempo representa uma variável altamente 

descontrolada, são inúmeras tarefas a serem cumpridas diariamente, e um grande 

espaço geográfico a ser percorrido.  Fração de tempo sendo economizado pode 

contribuir de modo significativo, no final do dia, além de reduzir conflitos pessoais no 

trânsito, pois disputas pelo mesmo espaço de estacionamento têm causado 

burburinhos nas grandes cidades. 
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