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Um dos maiores desafios da computação é aliar a integração entre a parte técnica, a parte de negócios e a parte 
financeira. Dentro desse contexto, o desafio foi fazer uma parceria com uma empresa do Ceagesp (Companhia de 
Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo) como uma  forma acadêmica de criar uma solução fim a fim para controle 
de vendas, pagamentos e estoques de maneira mais fácil e intuitiva, levando em consideração todos os aspectos de 
ideação, construção do projeto a quatro mãos, análise de viabilidade financeira e validação do projeto.  

 
Nesse contexto, o objetivo do projeto é de gerar toda uma metodologia de análise de um problema, construção de um 
modelo de viabilidade econômica baseada no investimento inicial e nos custos de manutenção, utilizando métodos de 
precificação e de fluxo de caixa, a construção e validação para implementação de um sistema ERP focado no comércio 
de perecíveis de empresas que atuam na região de São Paulo por meio de iterações de uso e entrevistas com os 
potenciais usuários durante o período de construção do projeto e, por último, a sustentação e manutenção do sistema. 
Dessa forma, são descritos todos esses processos e metodologias, tendo como foco principal a missão de conseguir 
melhorar a performance financeira das empresas e de gerir os dados de forma mais segura, eficiente, de fácil 
visualização e de maneira escalável. 
 
Foi utilizada a metodologia Design Science Research, que trata-se de uma abordagem que separa o desenvolvimento de 
conhecimento pelo design e pela investigação de artefatos no contexto. Essa metodologia é iterativa e defende a 

implementação do artefato no contexto como forma de transformar soluções acadêmicas em produtos. Com os princípios 
de soluções satisfatórias com validade pragmática, os artefatos desenvolvidos são testados em campo como forma de 
validação. Diferentemente dos trabalhos  científicos, o foco do trabalho a seguir é a implementação num espaço real 
com coletas de feedback constante e iterações. 
 
Como principais resultados dos feedbacks coletados e análise das features, temos o Modelo de precificação dinâmica, 
que gera uma precificação dinâmica de acordo com a quantidade de mercadorias durante  o horário de consulta do 
aplicativo e previsão da falta de produtos, a geração de relatórios de vendas e compras para melhor acompanhamento 
das contas a pagar e receber da empresa transformação de regras de negócio na aplicação, que foram implementadas 
como forma buscar o melhor encaixe da plataforma com o negócio e a diminuição do default rate em 25% e das perdas 
e providencias para devedores duvidosos devido ao melhor controle financeiro das empresas que foram utilizadas como 

beta-testers. 
 
O resultado da construção do produto foi uma aplicação com mais de 15 telas possui acessibilidade mobile e Web, sendo 
ela construída com base na real utilização durante o serviço. Ela é composta por tabelas, formulários e possui controle 
de cadastro para cada empresa. Esse sistema de informação foca em visualizar rapidamente as pendências e também 
conseguir registrar as movimentações em regime de caixa e competência de maneira eficiente.  
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