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Justificativa do Projeto: A manutenção de veículos é uma atividade que deve ser realizada com frequência 
para garantir a segurança das pessoas e reduzir gastos desnecessários ocorridos pelo uso prolongado de 
veículos com peças desgastadas. Alguns usuários têm cuidado especial com seus veículos, realizando as 
revisões determinadas pelo fabricante. No entanto, existem donos de veículos que possuem dificuldades em 
seguir as orientações do fabricante: por falta de recursos financeiros, porque não conhecem uma oficina 
mecânica de confiança, porque desconhecem a necessidade de realizar revisões periódicas ou porque 
simplesmente esquecem de fazer a revisão periódica (nem todos veículos informam o condutor o momento 
de agendar uma revisão). Acrescenta-se o fato de que muitos condutores trocam de veículo com uma grande 
periodicidade e o fato de cada veículo possuir um tipo específico de cuidado, ou mesmo a vida atribulada 
dos condutores, acaba por levar ao descuido em relação a manutenção do veículo, colocando em risco a 
segurança dos passageiros. Assim, acredita-se que o uso de mecanismos que alertem o usuário é um recurso 
muito útil para melhorar segurança no trânsito e evitar manutenções corretivas e desnecessárias. 
 
Objetivos do Projeto: O objetivo principal do projeto é o aumento da segurança e a redução de gastos com 
manutenção corretiva desnecessária. Para tanto, deve-se alertar aos proprietários dos veículos sobre as 
manutenções necessárias. Adicionalmente, deve-se apontar os potenciais prestadores de serviço. Para 
alcançar tal objetivo, deverá ser desenvolvido um sistema que comporte o projeto que é descrito a seguir. 
 
Descrição do Projeto em alto nível: 
O projeto tem como ideia principal a elaboração de um sistema que permita que cada motorista tenha na 
palma da sua mão um recurso de observação do seu veículo. Este recurso deve indicar o momento que alguma 
manutenção preventiva deverá ser realizada, e será baseado nos dados disponíveis no manual do 
proprietário. Para cada manutenção necessária, deverá ser minimamente necessário saber quais são os 
recursos que devem ser observados. Adicionalmente, deve-se sinalizar quais locais podem realizar o serviço 
que está sendo notificado. Está prevista a construção de um sistema composto por vários atores. O primeiro 
ator é o motorista (M). O segundo são os fornecedores de serviço (S). O terceiro são os administradores do 
sistema (A).  
O motorista cadastra seu carro, informando a marca, modelo e ano do veículo. A seguir, um sistema 
automatizado de inserção de dados será utilizado para garantir a observação e consequente monitoramento 
do veículo. Os dados mínimos imaginados neste momento são o hodômetro e a localização, que poderão ser 
inseridos de forma automática ou manual. A maioria das manutenções são baseadas na quantidade de 
quilômetros rodados. Para cada observação, deverá ser investigado qual o parâmetro deve ser observado. A 
não disponibilidade de um parâmetro acarretará na indisponibilidade de notificar uma dada manutenção.  
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Neste sistema, o cliente deve ter acesso as manutenções que já foram realizadas, bem como quem as realizou 
no passado. Com isso, terá acesso aos reparos que já foram realizados, bem como os prestadores de serviço 
que lhe atenderam.  
Os prestadores de serviço devem poder se cadastrar e sinalizar quais atividades são realizadas para cada 
marca/modelos de carro. Adicionalmente, estes devem informar maiores detalhes sobre seu negócio, tais 
como: localização e meio de contato. Ao realizarem um dado serviço, os prestadores de serviço podem inserir 
detalhes sobre o que foi realizado diretamente no sistema.  
O sistema, de posse da evolução dos dados, deve sugerir as manutenções que devem ser realizadas para 
aquele modelo. O funcionamento básico esperado é o de apontamento dos prestadores de serviço para a 
manutenção identificada sempre que uma dada manutenção é esperada. A partir do sistema deve ser possível 
cadastrar manuais de novos veículos, bem como alertar sobre algo inesperado, como um recall por exemplo. 
A manipulação do sistema deve ser feita via web. 
 
Não está no Escopo: 
• Integração de dados 
Tecnologia: 
• Sistemas de administração da plataforma: web 
• Sistema de monitoramento do veículo e notificação: mobile android/iOS 
• Sistema de prestadores de serviço: web/mobile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Eventualmente algum professor poderá ser alterado.  

  

Av. Ipiranga, 6681 – Prédio 30 – Bloco C  – Sala 101 |  CEP 90619-900  |  Porto Alegre, RS – Brasil  
Fone: (51) 3320-3558 |  E-mail:  politecnica@pucrs.br |  www.pucrs.br/politecnica  

  
  


