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RESUMO 

Desde quando foram inventados, os smartphones provaram ser uma 

ferramenta muito útil. Atualmente seu uso não se restringe apenas a fazer ligações, 

na realidade essa função tornou-se uma das menos utilizadas, devido a grande 

disponibilidade de aplicativos que suplementam nossa necessidade de 

comunicação, como Whatsapp. 

Tratando de comunicação, percebe-se que ainda existem estabelecimentos 

comerciais que não fazem uso de ferramentas de comunicação para com seus 

clientes, um exemplo são os Salões de Beleza. 

Seguindo os costumes antigos, a maioria dos Salões de Beleza realizam seus 

agendamentos de execução de serviços com papel e caneta, anotando as 

solicitações dos clientes, constituindo dessa forma diversos problemas; em relação 

ao negócio, o maior problema encontrado é a perda de tempo. Perda de tempo em 

todas as partes envolvidas, cliente, salão e funcionário. 

O Style Express (STSS) é um sistema que visa eliminar, ou ao menos mitigar, 

essa perda de tempo. Trata-se de uma agenda eletrônica compartilhada entre salão 

e cliente, possibilitando ao cliente realizar seus próprios agendamentos, sem a 

necessidade de entrar em contato com o salão, bastando selecionar o serviço 

desejado e um horário disponível, essas solicitações são cadastradas diretamente 

na agenda do salão.  

Com todo processo de agendamento na mão do cliente, o STSS tira a 

necessidade de um funcionário interromper a execução de um serviço para atender 

as diversas solicitações de agendamento por telefone, evitando os diversos 

problemas e até acidentes que essas constantes interrupções podem causar. 

INTRODUÇÃO 

O tema deste trabalho visa o gerenciamento de agendamentos de execuções 

de serviços em salões de beleza através de um sistema integrado entre aplicativo 

local (Desktop) e mobile (Android1). 

                                                           
1
 “O Android é um sistema operacional personalizável e fácil de usar, que move mais de um bilhão de 

dispositivos ao redor do mundo, desde smartphones e tablets a relógios, TVs, carros e, em breve, 

ainda mais”. [Retirado do site do Proprietário da marca em <https://www.android.com/>]. 



No primeiro semestre de 2015, o número de pessoas que utilizam 

smartphones para acessar a internet, no Brasil, chegou a 68,4 milhões segundo a 

pesquisa Mobile Report, realizada pela empresa Nielsen2 IBOPE.  

Os smartphones estão mais sofisticados devido à evolução dos seus 

recursos, pois eles deixaram de ser usados somente para telefonia e começaram a 

ser utilizados como um dos grandes transmissores de dados através da internet. 

Nota-se também que os smartphones estão cada vez mais acessíveis aos 

consumidores, e estão presentes em quase todos os momentos na vida das 

pessoas, tanto para o uso pessoal, quanto profissional. Devido a esse grande e 

crescente mercado, tem-se a motivação de desenvolver novas aplicações para 

esses dispositivos. 

Além disso, percebe-se que o ramo de beleza vem se tornando um mercado 

promissor e que muitos clientes estão muito ocupados para aguardarem 

atendimento no salão de beleza ou até mesmo ir ao salão de beleza para marcar um 

determinado agendamento. Com isso, observa-se que a diversificação em alguns 

tipos de serviços oferecidos em salões de beleza pode proporcionar o diferencial, ou 

seja, a preferência, em alguns atributos valorizados pelos clientes: comodidade, 

agilidade e praticidade. 

É evidente que essa diversificação tem grande importância atualmente, 

devido ao crescente volume de estabelecimentos que estão sendo lançados, de 

pequenos empreendedores a grandes franquias de salões de beleza. A tecnologia é 

um fator muito importante e competitivo para as organizações, para muitas, uma 

questão de sobrevivência [ADORNO, 2009, p. 18]. 

Um salão de beleza que não possui um controle sobre si pode estar fadado 

ao fracasso, devido à grande concorrência. Garantir a satisfação dos clientes 

possibilita alcançar uma melhoria significativa nas metas e objetivos do salão quanto 

a garantir sua clientela e continuar a gerar lucro. 

Perder o controle da agenda, não agendar um cliente devido a uma falha de 

um funcionário, são problemas comuns atualmente, e que podem, ser identificados 

na maioria dos salões de beleza. Para almejar fidelização é necessário entender 

                                                           
2
 Líder mundial em mensuração do comportamento dos usuários da internet. Pesquisa disponível em 

<http://goo.gl/Q1UhL6>. Acesso em: 10/05/2016. 

 



quais são e que soluções buscam seus clientes. “Definir e conhecer seu público alvo 

deve ser uma obsessão dos empreendedores de salões de beleza”3. 

Os clientes de salões de beleza estão cada vez mais exigentes, pois 

procuram um serviço de qualidade e, ás vezes, personalizado. A intenção de 

desenvolver um Sistema de Gerenciamento de Serviços de Salão de Beleza surgiu 

quando se deparamos com algumas situações em que tivemos a necessidade de ir 

ao salão para realizar um serviço ou para marcar um horário e acabamos ficando 

horas no salão para conseguir executar o serviço.  

Conforme CHIAVENATO (2004, p. 07), "A constante necessidade de 

inovação e renovação, a busca de flexibilidade e agilidade para proporcionar 

mudança e transformação, a adoção de novas ideias.". 

Durante algumas visitas a salões de beleza, simplesmente para realizar um 

corte de cabelo, entre 2015 e 2016, observou-se que há uma perda de tempo 

considerável dentro de um salão, devido ao tempo de espera entre a execução de 

um serviço e outro. Esse é um cenário bastante comum atualmente, e a maioria dos 

clientes que vão até o salão esperam alguns minutos ou horas e, às vezes, acabam 

retornando em outro horário para realizar o serviço, ou até desistem devido a 

demora. 

Mediante ao contexto retratado, propõe-se com este trabalho o 

desenvolvimento do STSS que visa promover agendamentos através de um 

aplicativo android e realizar o controle da agenda com um sistema gerenciador. 

Buscando disponibilidade, segurança e a otimização do tempo gasto no processo de 

agendamentos de horários para a execução de serviços em salões de beleza, 

garantindo ao cliente uma agenda compartilhada com o salão, ou seja, possibilita 

que o cliente visualize a disponibilidade de atendimento do salão e consiga escolher 

o horário que mais lhe agrada para a execução do serviço desejado. 

OBJETIVO GERAL 

Planejar e desenvolver um sistema, para o gerenciamento de agendamentos 

de execuções de serviços em salões de beleza. 

                                                           
3
 Pesquisa SEBRAE, Disponível em: <http://goo.gl/x2pObq>. Acesso em: 10/05/2016. 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Entender a rotina de um salão de beleza. 

● Aplicar os diversos conhecimentos adquiridos no curso (Linguagem e Lógica 

de programação, Engenharia de Software, Banco e Estrutura de Dados, etc.). 

● Desenvolver um aplicativo desktop de gerenciamento para utilização no salão 

de beleza. 

● Desenvolver um aplicativo mobile de agendamento online para utilização dos 

clientes do salão. 

METODOLOGIA 

O desenvolvimento deste projeto deu-se com o levantamento de requisitos e 

a seleção dos referenciais bibliográficos necessários para a justificativa do tema 

proposto. 

A fase de análise foi fundamentada no estudo de caso de um salão de beleza 

real, disposto de seis funcionários que executam serviços de terça a domingo, no 

período das 09h00 às 20h00, com pausas para o almoço.  

As ferramentas utilizadas para o desenvolvimento técnico do STSS foram 

IDEs Microsoft .Net Framework 4.0 do Visual Studio, Android Studio e MySQL 

Workbench. A arquitetura de software foi desenvolvida em Multicamadas e as 

linguagens de programação utilizadas foram C# e Android (Java), por serem 

tecnologias modernas e que atendem bem as definições de baixo acoplamento 

[DEITEL, 2002].  

O STSS é um sistema composto por três partes fundamentais, são elas: o 

aplicativo desktop de gerenciamento (AppDesk), o aplicativo mobile de 

agendamento (AppMob) e o banco de dados. Onde a utilização do banco de dados 

pelo AppMob se dá através de um WebService controlador WCF (Windows 

Communication Foundation). 

Usando WCF, é possível enviar dados como mensagens assíncronas de 

ponto de extremidade de um serviço para outro. Um ponto de extremidade de 

serviço pode ser parte de um serviço disponível continuamente hospedado pelo IIS, 

ou pode ser um serviço hospedado em um aplicativo [LÖWY, 2006, p. 3-5]. 



DESENVOLVIMENTO 

O desenvolvimento do sistema deu-se a partir da concepção das regras de 

negócio levantadas, as quais estão dispostas no Quadro 1.  

IDENT. DESCRIÇÃO 

RN1  Cada cadastro de cliente deverá possuir um número de telefone único. 

RN2  Cada cadastro de usuário deverá possuir um vínculo a um cadastro de cliente. 

RN3  O tempo de execução de cada serviço deve ser igual ou superior a quinze minutos. 

RN4  
O cadastro e as informações sobre o usuário serão controlados exclusivamente por seu 
proprietário (cliente). 

RN5  Cada reserva deve possuir ao menos uma execução de serviço vinculada. 

RN6  Cada execução deve indicar o serviço e o funcionário que a executará. 

RN7  Um funcionário só executara os serviços relacionados em sua lista de habilidades. 

Quadro 1 – Regras de Negócio 

Os diagrama de caso de uso nas Figuras 1 e 2 representam, de forma 

simplificada, as possíveis operações a serem realizadas pelos usuários do STSS, no 

aplicativo desktop de gerenciamento (AppDesk) e no aplicativo mobile de 

agendamento (AppMob) [PRESSMAN, 2002]. 

 
Figura 1 - Diagrama de Caso de Uso AppDesk 

 



 
Figura 2 - Diagrama de Caso de Uso AppMob 

Os dois aplicativos interagem através do compartilhamento da base de dados. 

Somente um cliente do salão de beleza que possua um cadastro no AppDesk 

poderá utilizar o aplicativo AppMob para realizar seus futuros agendamentos, essa é 

uma medida de segurança que impede que qualquer pessoa utilize o aplicativo. 

Ainda tratando-se de segurança, existe uma política de penalidade sobre o cadastro 

de usuário em caso específicos como desistência, atraso, etc. Um usuário que 

acumule três penalidades será impedido de realizar novos agendamentos, até que 

sua situação seja normalizada através do AppDesk. 

Os agendamentos, tanto no AppDesk quanto no AppMob, são 

disponibilizados através do cruzamento de dados entre funcionários (habilidades), 

serviços e reservas. Para se realizar um agendamento o cliente deve selecionar um 

dos serviços disponíveis, a partir desse serviço é apresentada a lista com os 

funcionários que estão aptos a executá-lo e, finalmente, a partir do cadastro de 

funcionário é obtida a relação da jornada de trabalho do mesmo. No final em ambos 

os aplicativos são exibidos os horários disponíveis  para agendamento, de acordo 

com a disponibilidade do funcionário e principalmente com a agenda de reservas do 

estabelecimento. 

A Figura 3 mostra a tela de agendamento de horários do AppDesk, onde 

estão dispostos nas tabelas, da esquerda para direita e de cima para baixo, 

respectivamente, os cadastros: de clientes, de serviços e de funcionários; e os 

horários, disponíveis e reservados (destacados em verde). 



 
Figura 3 - AppDesk Tela de agendamento de horários 

A Figura 4 mostra o fluxo de telas para realização de um agendamento 

através do AppMob, as telas estão dispostas, da esquerda para direita, de acordo 

com o fluxo real definido no AppMob. O cliente seleciona o serviço desejado na lista, 

escolhe (opcional) o funcionário que executará o serviço, e define seu agendamento 

para um dos horários vagos apresentados na tabela. 

 
Figura 4 - AppMob Fluxo de telas para agendamento de horários 

O AppDesk conta com uma thread de verificação que a cada N segundos 

efetua uma verificação no estado do banco de dados, essa verificação é direcionada 

aos registros de agendamentos, quando uma reserva, por parte do AppMob, é 

identificada o AppDesk sinaliza automaticamente ao usuário logado, a Figura 5 

mostra a mensagem exibida no AppDesk quando uma reserva é recebida. 



 

Figura 5 - AppDesk Alerta de nova reserva 

A execução do serviço é registrada de acordo com a Figura 6, nesse 

momento é possível ao funcionário alterar o valor total recebido e adicionar 

observações sobre a execução do serviço, por exemplo, se o cliente chegou 

atrasado o funcionário pode selecionar a opção penalizar cliente e informar o horário 

de chegado do mesmo. A opção penalizar cliente irá somar uma penalidade ao 

cadastro do usuário. 

 

Figura 6 - AppDesk Tela de execução de serviço 

RESULTADOS 

Este projeto proporcionou um grande desenvolvimento técnico sobre as 

tecnologias estudadas. O estudo de diversas tecnologias como Java (Android), .Net 

e WebService foi fundamental para alcançarmos o  objetivo final, atender os 



requisitos do STSS. Além disso, o uso de diversas metodologias desenvolvidas no 

decorrer na faculdade, e também no serviço, possibilitou de certa forma uma 

facilidade em relação ao desenvolvimento de um código de fácil manutenção devido 

ao fato da separação de responsabilidades entre as camadas do STSS [CAMPOS, 

2008].  

Desde o desenvolvimento inicial, de cada módulo, do sistema foram feitos os 

testes funcionais de acordo com o comportamento esperado para cada módulo. Os 

produtos finais WebService WCF, AppMob e AppDesk tiveram os testes unitários e 

testes básicos de integração realizados com sucesso. Para cada produto 

desenvolvido foram enfrentados alguns desafios diante de cada cenário de 

desenvolvimento, os desafios foram: 

1. WebService WCF: Para o desenvolvimento do WebService tivemos a 

necessidade de adquirir um conhecimento mínimo do funcionamento da Web. 

Alguns desses conhecimentos foram o protocolo HTTP, transmissão de XML 

através do protocolo SOAP, hospedagem no IIS (Internet Information Service) e 

estudo do funcionamento do Framework .Net WCF. 

2. AppMob: Para o desenvolvimento do AppMob tivemos a necessidade de 

aprimorarmos os conhecimentos adquiridos na faculdade para que 

pudéssemos ter uma interface diferenciada. Além disso, foi necessário o 

estudo de como fazer a integração entre o Android e o WebService WCF. 

3. AppDesk: Para o desenvolvimento do AppDesk tivemos a necessidade de 

desenvolver uma interface que foge do padrão oferecido pela IDE do Visual 

Studio. Observa-se também que esse desenvolvimento necessitou do estudo 

da arquitetura MVC onde temos as responsabilidades separadas em três 

camadas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Concluímos então que a instalação de sistemas automatizados que facilitam 

os processos corriqueiros do dia a dia das pessoas, físicas e jurídicas, sejam eles de 

qualquer porte, tornou-se indispensável. 

Constatamos a busca das pessoas por praticidade e comodidade quanto às 

tarefas que precisam desempenhar, onde mesmo processos simples, como solicitar 

uma reserva, podem ser vistos de forma totalmente diferente quando essa tarefa 



passar a ser mais rápida e interativa com o público e, principalmente, quando as 

pessoas podem realizar essas tarefas em apenas alguns passos simples e intuitivos. 

Acreditamos que a meta desse trabalho foi atingida de forma satisfatória, 

onde trouxemos a inovação para um processo habitual dos clientes de um salão de 

beleza, realizar agendamentos, e tornamos esse processo atrativo tanto para o 

estabelecimento quanto a seus clientes. 

Conclui-se então que, por parte empreendedora, o STSS atingiu os requisitos 

levantados atendendo as necessidades do estabelecimento e de seus clientes 

quanto ao agendamento de horários; e por parte acadêmica, este trabalho mostrou 

os conhecimentos adquiridos no decorrer desses anos no curso de Analise e 

Desenvolvimento de sistema e nosso desenvolvimento como futuros profissionais 

dessa área de infinitas possibilidades. 
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