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ABSTRACT: MOSE Competence was created by a team of experienced consultants, with 

more than 30 years of experience in the market, to provide a guide for process 

improvement in order to provide support so that projects can grow in an organized, 

sustainable and ethical manner. This work aims to present a platform, built with open 

source technology, for content management of MOSE Competence, providing tooling 

support for this management and possibly increasing the growth of the model. The work 

was carried out through an in-depth study on the theoretical basis of MOSE Competence, 

with a focus on the introductory part of the model for creating a pocket guide and 

identifying the most important information. A study was also carried out on what content 

would be important to be managed on this platform, this enabled the elaboration of a list of 

requirements for the tool. These procedures resulted in the systematized support platform 

for content management of the MOSE Competence model. 

Keywords: Software Engineering, Content management, Bussiness improvements, Open 

source 

Uma Plataforma de Apoio Sistematizada para a Gerência de Conteúdo do Modelo MOSE 

Competence 

 

RESUMO: O MOSE Competence foi criado por uma equipe de experientes consultores, 

com mais de 30 anos de atuação no mercado, para fornecer um guia de melhoria de 

processos com o intuito de dar suporte para que empreendimentos possam crescer de forma 

organizada, sustentável e ética. Este trabalho tem como objetivo apresentar uma 

plataforma, construída com tecnologia open source, para gerenciamento de conteúdo do 

MOSE Competence, dando um suporte ferramental para este gerenciamento e 

possivelmente aumentando o crescimento do modelo. A execução do trabalho foi feita por 

meio de um estudo aprofundado sobre a base teórica do MOSE Competence, com foco na 

parte introdutória do modelo para a criação de um guia de bolso e identificação das 

informações mais importantes. Também foi realizado um estudo sobre quais conteúdos 

seriam importantes para serem gerenciados nesta plataforma, isto possibilitou a elaboração 

de uma lista de requisitos para a ferramenta. Estes procedimentos resultaram na plataforma 

de apoio sistematizado para a gerência de conteúdo do modelo MOSE Competence. 

Palavras-chave: Engenharia de Software, Gerenciamento de conteúdo, Melhoria de 

empreendimento, open source. 
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1. INTRODUÇÃO 

Empreendimentos são a espinha dorsal de qualquer economia, principalmente empresas de 

pequeno porte que geram a maior quantidade de empregos. O mais recente relatório do 

SEBRAE aponta que em janeiro de 2019 as empresas de pequeno porte geraram 40 mil 

postos de trabalho, ao contrário das médias e grandes empresas (SEBRAE, 2019), 

Entretanto por volta de 27% dos empreendimentos morrem antes de completar um ano de 

existência (SEBRAE, 2016). 

Neste contexto, existe a necessidade de um trabalho para que estes 

empreendimentos cresçam de maneira sustentável e ética para atingir um nível de 

competitividade que permita a sobrevivência destas empresas. Pequenas e médias 

empresas atualmente, de acordo o SEBRAE, são responsáveis por 27% na participação do 

PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro, além de contar com uma alta absorção de mão de 

obra do país, como mencionado anteriormente. Muitos são os motivos da alta mortalidade 

destes empreendimentos, motivação para abertura, planejamento do negócio e até a 

capacitação dos donos para gerir a empresa são causas desta taxa. Com o mundo altamente 

globalizado, as empresas focam cada vez mais no aumento de sua competitividade com o 

objetivo de manter-se no mercado e para isso tentam melhorar a qualidade do negócio e 

dos serviços disponibilizados. Para isso, foi criado o Modelo Orientador para o Sucesso de 

Empreendimentos – MOSE, um modelo criado após 30 anos de apoio a empreendimentos 

e com tais dados foi possível detectar quais os principais motivos que levam a morte e 

ineficiência destes empreendimentos (ROUILLER, 2017). 

Assim, empreendimentos buscam a melhoria de processos e maneiras para se 

manterem competitivas, é neste ponto que o MOSE Competence tenta agir, ou seja, um 

guia para estas empresas se desenvolverem de maneira saudável e ética, de forma a 

manterem um equilíbrio entre a receita e despesas, além de utilizar maneiras legais para 

este desenvolvimento, de forma que essas empresas consigam alcançar seus sonhos, que 

neste caso se traduzem em objetivos e metas de uma empresa. Atualmente o modelo não 

possui uma plataforma de gerenciamento de conteúdo (CMS), nem um guia de referência 

conciso e de fácil acesso que sirva para a introdução de pessoas no MOSE. 

Para auxiliar o crescimento deste modelo e com intuito de melhorar a taxa de 

sobrevivência de empresas de médio e pequeno porte, o suporte ferramental é importante. 

Desta forma, sistemas de gerenciamento de conteúdo são importantes para que 

empreendimentos consigam controlar qual o tipo de conteúdo deve ser divulgado ao 

público (REINARTZ; KRAFFT; HOYER, 2004). Além disso, na atualidade o MOSE não 

possui uma plataforma centralizada para seu conteúdo, impedindo o crescimento 

satisfatório para a certificação (REINARTZ; KRAFFT; HOYER, 2004). Desta forma, a 

plataforma de apoio sistematizado foi resultado desta análise de necessidade. 

O MOSE Competence encontra-se com uma necessidade de possuir uma 

plataforma de gerenciamento de conteúdo, principalmente para agregar as mais diversas 

implantações do modelo, ressalte-se que o mesmo pode ser aplicado em qualquer área de 

atuação, de maneira fácil, onde consultores e público consultam uma plataforma 

centralizada para análise destes exemplos de implantação em todas as áreas de atuação. A 

plataforma pode ser utilizada de maneira colaborativa por membros diretos da certificação 

e da organização. Também foi identificada uma necessidade para a divulgação de notícias 

e eventos relacionados ao MOSE. 

Por último, a existência de um guia de referência em forma de aplicativo móvel é 

de grande interesse para atrair novos utilizadores do modelo. Empresas sempre estão 

procurando melhorias em seus processos e este guia consegue introduzir o modelo para 

estas empresas, além disto, serve como uma referência de bolso para consultores, 
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facilitando a consulta, já que os mesmos não terão que abrir o livro de referência do MOSE 

e desperdiçar tempo procurando a informação que lhes interessa. 

Desta forma, este trabalho tem como objetivo geral apresentar a plataforma de 

apoio sistematizado à gerência de conteúdo do MOSE Competence em estado operacional, 

concebida com uma metodologia que facilite a gerência de conteúdo e funcione como base 

teórica introdutória para a divulgação ao público em geral. 

O restante deste artigo está organizado da seguinte forma: na Seção 2 é apresentada 

a fundamentação teórica sobre o modelo MOSE e alguns trabalhos relacionados; a Seção 3 

apresenta o projeto técnico especificado para o desenvolvimento da plataforma 

sistematizada; na Seção 4 é apresentado o acesso e o uso à plataforma; e, por fim, na Seção 

5 são apresentadas as conclusões deste trabalho, as contribuições, as limitações e alguns 

trabalhos futuros. 
 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O MOSE é um modelo de qualidade que foi desenvolvido com o objetivo de dar suporte a 

empreendimentos para que estes se desenvolvam de forma saudável e capaz de se manter 

no atual ambiente de negócios (ROUILLER, 2017). O MOSE considera 

“empreendimento” como qualquer atividade humana que tenha por objetivo produzir bens 

ou serviços, como exemplo empresas formais ou não, ou partes de empresas que tenham 

objetivos claros para sua existência, setor de desenvolvimento de software de uma 

organização, startup em qualquer área, dentre outros (ROUILLER, 2017). 

Existem cinco dimensões de competência que, de acordo com o MOSE, devem ser 

trabalhadas para melhorar a competência e a capacidade das pessoas na organização e, 

consequentemente, melhorar a capacidade de resolução de problemas (ROUILLER, 2017). 

Estas dimensões são: Talento Humano, Gestão e Qualidade, Cliente e Mercado, Inovação e 

Sociedade e Ambiente. Estas dimensões são o foco principal da implementação do MOSE 

apresentada por este trabalho, a ser apresentada na Seção 3. 

As dimensões de competência são aplicadas nas chamadas “Unidades de Negócio”, 

as quais podem ser definidas como um “empreendimento dentro de um empreendimento” 

que deseja aderir ao MOSE para melhorar seu desempenho (ROUILLER, 2017). Estas 

unidades de negócio podem ser separadas nos perfis de grande (GRD), médio (MED) e 

pequeno (PEQ) porte. A certificação MOSE possui duas variáveis: os “Níveis de 

Excelência” das dimensões de competência, o que representa o quanto a unidade de 

negócio está cumprindo com os objetivos de competência esperados pelo MOSE; e tamém 

a variável “Categoria”, a qual representa a junção dos níveis de excelência em todas as 

dimensões de competência para demonstrar a maturidade da unidade de negócio. Estas 

variáveis são niveladas com os valores de zero a cinco estrelas. 

Para cada perfil (GRD, MED e PEQ) de unidade de negócio o MOSE faz a 

recomendação dos objetivos de competência que devem ser alcançados. Desta forma, se 

todos estes objetivos forem alcançados, será obtido o nível de excelência 2 estrelas – 

Executado. 

Para um melhor entendimento das dimensões, a seguir será descrito o objetivo de 

cada uma: Talento Humano, apoia a formação de uma cultura na qual as pessoas buscam 

alcançar o máximo de eficiência no desenvolvimento de suas atividades, tornando-se parte 

ativa do processo criativo e da evolução do próprio negócio; Gestão e Qualidade, aborda 

dois aspectos principais, (1) gestão da unidade de negócio e da produção de bens e 

serviços, que tem como objetivo principal o controle das atividades que são executadas e o 

fornecimento de informações que são relevantes para a tomada de decisão, e (2) a 

qualidade dos bens e/ou serviços produzidos, que apoia o sucesso do empreendimento; 
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Cliente e Mercado, tem como foco principal a relação entre a unidade de negócio e seus 

clientes (internos ou externos ao empreendimento), onde as relações são estabelecidas a 

partir de acordos (formais ou informais) e mecanismos para atendimento e relacionamento; 

Inovação, aborda temas relacionadas à observação de oportunidade e problemas no 

mercado, sua análise e o tratamento dos mesmos até uma possível incorporação ao 

negócio, zelando pela sustentabilidade do empreendimento e tendo cuidados com a 

propriedade intelectual, quando pertinente; e Sociedade e Ambiente, aborda dois aspectos 

externos à unidade de negócio, (1) a sociedade na qual está inserida, que trata de temas 

como associativismo, cooperação, responsabilidade social, cultura, esporte, educação, 

desenvolvimento de ações sociais, entre outros, e (2) a responsabilidade ambiental, que 

aborda temas como cuidados com os impactos ao meio ambiente, eficiência energética, 

entre outros. 

 

2.1 Trabalhos Relacionados 

O processo de identificação de trabalhos relacionados, foi realizado por meio da análise de 

outras ferramentas existentes no mercado, utilizadas para o gerenciamento de conteúdo e 

suporte de certificações e frameworks de programação. As ferramentas analisadas foram as 

seguintes: CMMi quick reference, Lean Six Sigma Companion, Spring Framework - Java, 

Concurso de Bolso, Guia MPS-BR, Normas ISO. As ferramentas estão disponíveis em 

https://play.google.com/store. 

O aplicativo CMMi quick reference foi criado por VuKhuc, focado para ser um 

guia de bolso do modelo CMMi. Contém todas os processos a serem implementados, 

explicações sobre o mesmo e o que se deve conquistar ao implementar tal processo. É um 

aplicativo simples feito para servir como guia de referência, sendo que a única opção de 

interatividade é a capacidade de compartilhar páginas específicas do aplicativo. 

O Spring Framework - Java é um sistema construído por Thiyagarraj M, para 

funcionar como manual de referência para a framework Spring da linguagem de 

programação Java, mas, também inclui um manual básico da linguagem. Neste sistema é 

encontrado mais opções de acessibilidade do que o anterior, possuindo a opção de ajustar o 

tamanho da fonte dos textos, modo tela cheia para facilitar a leitura. Possui também um 

GUI (Graphical User Interface) bem mais moderno e efetivo. E, também, a opção de 

salvar partes específicas de uma seção do texto, para acesso posterior. Porém, há poucas 

opções de interatividade, já que seu objetivo é apenas ser um guia de referência. 

O sistema Concurso de Bolso foi criado e desenvolvido por Artics e Espaço 

Jurídico. É focado no auxílio ao estudo para realizar provas de concursos públicos, 

possuindo um extenso banco de questões, videoaulas, simulados, exercícios resolvidos e 

inclui uma plataforma de socialização, além de uma assistente virtual que ajuda a criar 

planos de estudos e medir a eficiência do usuário em um determinado assunto. É um 

sistema majoritariamente pago para utilizar todos seus recursos, com um UI (User 

Interface) bem customizado e com um maior foco na interatividade. 

O aplicativo Guias MPS.BR foi criado pela Winckler Consultoria, para funcionar 

como um guia de referência para os modelos MR-MPS-SW, MR-MPS-SV e MR-MPS-RH 

do programa MPS.BR criado pela SOFTEX. É um aplicativo simples que possui as 

informações dispostas em forma de lista com tema simples, verde e branco, sem nenhuma 

opção de acessibilidade e interatividade. Possui somente as informações dos modelos 

como disponibilizado pela SOFTEX no site do MPS.BR. 

O aplicativo Normas ISO foi desenvolvido por ISOTools Excellence, uma empresa 

espanhola, que contem várias informações sobre as normas ISO 9001, 14001, 27001 e 

45001, porém o texto não está na sua forma original, como publicado pela ISO, mas foi 

https://play.google.com/store
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realizado uma interpretação das regras e normas supracitadas, o que pode prejudicar a 

qualidade das informações disponíveis no aplicativo. Além disso foram adicionadas 

algumas opções de interatividade como um feed de notícias e um feed de artigos 

elaborados pela empresa e possui, também, uma lista de eventos. 

O sistema Lean Six Sigma Companion desenvolvido pela consultoria Het 

ConsultancyHuis, feito para ser um guia de bolso do modelo Six Sigma para 

melhoramento de processos. O aplicativo possui todos os processos, fases, ferramentas 

para a utilização do modelo. Com uma página inicial pouco intuitiva, não possui nenhuma 

funcionalidade de acessibilidade ou interatividade, só contém as informações dispostas em 

diferentes seções de acordo com a categoria da informação. 

 

3. A PLATAFORMA DE APOIO SISTEMATIZADO 

A plataforma de apoio sistematizado ao MOSE Competence foi desenvolvida de acordo 

com as necessidades levantadas para o crescimento do ecossistema de suporte ao modelo. 

O principal objetivo da plataforma é prover um suporte ferramental para a gerência de 

conteúdo do MOSE, entregando de maneira clara e intuitiva as principais informações em 

formato de guia de bolso e prover uma plataforma de suporte e contribuição colaborativa 

de exemplos para consultores e participantes da certificação MOSE. 

A plataforma consiste em 3 partes, um aplicativo mobile que contém as 

informações básicas do modelo para um rápido acesso em qualquer lugar, independente de 

conexão à internet; um painel administrativo online, onde é possível cadastrar eventos, 

notícias e exemplos relacionados à implementação do modelo MOSE; e, por último um 

portal público onde são publicadas as informações cadastras no painel administrativo. 

A plataforma foi construída utilizando diversos frameworks, que dão agilidade e 

segurança para o processo de desenvolvimento, além de ajudar na aplicação de padrões 

arquiteturais, facilitando assim suporte em longo prazo. O versionamento do código foi 

feito utilizando Git, uma ferramenta de versionamento de código distribuído, e salvo no 

Github, em um repositório privado com a definição de licença ainda pendente. A 

ferramenta engloba dois ambientes de uso, o ambiente mobile através do aplicativo e o 

ambiente web com a utilização do portal público e o painel administrativo, as informações 

contidas em ambos são complementares como forma de incentivar a utilização da 

plataforma como um todo. 

A persistência de dados foi feita utilizando o SGBD PostgreSQL, um SGBD 

(Sistema de Gestão de Base de Dados) relacional e open source de ótima performance e 

escalabilidade (ELGRABLY, 2015). A criação do banco de dados, rotinas relacionadas ao 

servidor foram feitas utilizando nodeJS com o framework Koa.js, um framework modular 

para a construção de APIs (Application Programming Interface) REST (Representational 

State Transfer). O REST é um padrão de utilização do HTTP que facilita a passagem de 

mensagens entre cliente e servidor. O Koa.js por ser modular, possui diversos middlewares 

que podem ser incluídos de acordo com a necessidade do sistema, já que são bem leves e 

performáticos. 

Para o acesso ao banco foi utilizado um query builder, knex.js, para garantir maior 

segurança contra-ataques do tipo SQL (Structured Query Language) injection e para 

facilitar o processo de consultas ao banco de dados, utilizando o design pattern de Data 

Access Object. A construção da parte visual do módulo Web, portal e painel 

administrativo, é feita com a utilização dos frameworks Nuxt.js e Vue.js, que permitem o 

desenvolvimento de sistemas complexos utilizando programação reativa e server-side 

rendering garantindo uma excelente performance e robustez à ferramenta, vale ressaltar 

que a estilização foi utilizado um framework CSS (Cascading Stylesheets), buefy, que 



6 

 

 

 

contém uma folha de estilos agradável e efetiva. A parte mobile foi construída utilizando o 

framework de desenvolvimento mobile híbrido Flutter, criado pela empresa Google. Este 

framework permite o ágil desenvolvimento de aplicativos com uma curva de aprendizado 

baixa, uma excelente performance em animações, além de uma experiência agradável de 

desenvolvimento com o Hot reload proporcionado pela linguagem Dart e a DartVM(Dart 

virtual machine). Para estilização do aplicativo móvel foi utilizando o Material Design, 

também criado pela Google e intimamente integrado com o Flutter. 

 

3.1 Objetivos 

O modelo MOSE, atualmente, não possui qualquer forma de gerenciamento de conteúdo 

para a comunidade. As referências utilizadas para consultoria e avalição estão todas 

contidas em uma planilha o que dificulta a divulgação, certificação e suporte para o 

crescimento do MOSE. O objetivo da criação da plataforma de apoio sistematizado é 

suprir a necessidade de gerenciamento de conteúdo identificada no ecossistema MOSE, 

proporcionando uma plataforma centralizada para divulgação de notícias, eventos e o mais 

importante, exemplos de implementação dos princípios e modelos do MOSE, para os mais 

diversos tipos de empreendimento, cada um com sua especificidade. Outro objetivo é criar 

um guia de bolso para utilizar como referência rápida e estudo sobre o modelo, na forma 

de um aplicativo móvel visto que dispositivos móveis são extremamente difundidos hoje. 

Então a plataforma de apoio sistematizado tem como objetivo suprir estas necessidades 

extremamente importantes para o crescimento da certificação MOSE. 

 

3.2 Papéis definidos para a Plataforma 

Os papéis foram identificados na concepção da ferramenta, juntamente com os requisitos. 

Estes papéis denotam os contextos em que a plataforma pode ser utilizada. Foram 

levantados três papéis possíveis para a utilização do sistema: Administradores, Usuários e 

participantes do modelo MOSE. 

Administradores são os usuários responsáveis pelo gerenciamento da plataforma e 

possuem acesso ao painel administrativo. por meio da utilização deste painel, eles podem 

criar, alterar e deletar usuários, podem cadastrar eventos, notícias e exemplos de 

implementação. Este papel fica reservado à organização do modelo MOSE, já que devido 

as autorizações concedidas a este papel, é possível controlar todo conteúdo da plataforma. 

Os Usuários representam o usuário comum que somente utilizará as informações 

contidas no aplicativo móvel e website. Não possui acesso à área administrativa nem pode 

cadastrar qualquer tipo de informação no sistema. Os participantes do MOSE são os 

participantes diretamente relacionados ao modelo, consultores, avaliadores e revisores. 

Estes usuários têm acesso ao painel administrativo da ferramenta, porém com menos 

privilégios que os administradores. O acesso é concedido por um administrador e eles 

podem contribuir com o cadastro de exemplos de implementação, notícias e eventos, 

porém não podem remover o que foi cadastrado, sendo necessário pedir a permissão à um 

usuário administrador. 

 

3.3 Fluxo de Atividades da Plataforma 

Dados os objetivos levantados, a plataforma tem como principal funcionalidade a gerência 

de conteúdo para o modelo MOSE, para isso foi feita uma análise do conteúdo teórico do 

modelo e do website já existente, além de analisar ferramentas similares. Com estes dados 

em mãos, foi possível construir um fluxo de atividades que possibilitasse a efetiva gerência 

e divulgação de conteúdo para o público. Para criar o diagrama foi utilizada a notação 
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BPMN 2.0. A Figura 1 apresenta o fluxo de atividades existente na plataforma, englobando 

aplicativo móvel e o website. 

 

 
Figura 1 – Fluxo de Atividades da Plataforma de Susporte Sistematizado. 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

3.3.1 Website 

No primeiro diagrama encontra-se o fluxo de atividades para o website, que consiste em 

painel administrativo área pública. A primeira atividade identificada foi o de cadastro de 

usuários por uma conta administrativa, parte essencial para o controle de acesso à 

plataforma e quem pode editar e cadastrar novas informações. Em seguida há a atividade 

de cadastrar notícias, nesta parte é iniciado o fluxo básico da gerência de conteúdo para a 

plataforma de suporte sistematizado. Notícias podem ser cadastras por administradores e 

participantes diretos do MOSE e contém as informações pertinentes como data de 

publicação, autor, título e texto de corpo. Seguindo, tem-se a atividade de cadastrar eventos 

que se assemelha à atividade de cadastrar notícias. 

A próxima atividade é o cadastro de exemplos de implementação do modelo, 

principal funcionalidade identificada para a plataforma. Aqui um administrador ou 

participante direto do MOSE pode cadastrar um exemplo, que possui título e área de 

atuação a qual aquele exemplo é destinado, bem como o objetivo de competência 
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relacionado do MOSE. Feita a inserção destes dados, é realizado a próxima atividade, que 

é o cadastro de artefatos ou indicadores para o exemplo. No caso de indicadores é feita a 

inserção de título, motivo para o uso, como coletar e como utilizar aquele indicador. Já 

para artefatos também é feita a inserção do título, o modelo do artefato e como utilizá-lo. 

Após estas atividades serem concluídas, finaliza-se o fluxo de atividades para a área 

administrativa do site. 

Para a área pública, foram identificadas as atividades de visualizar eventos, notícias 

ou exemplos. Para a realização das visualizações de eventos ou notícias, foram criadas 

páginas para a consulta em formato de lista com os eventos que foram cadastrados, em 

ordem de cadastro mais recente para o mais antigo. No caso de visualização de exemplos é 

disponibilizada uma opção de filtros para realizar a pesquisa, sendo possível filtrar por 

objetivo de competência e área de atuação. Dentro da visualização de um exemplo existem 

as atividades de visualizar os artefatos e indicadores cadastrados para aquele exemplo. 

 

3.3.2 Mobile App 

No segundo diagrama é mostrado o fluxo de atividades para o aplicativo móvel. Primeiro é 

possível acessar os eventos e notícias de dentro do aplicativo, o que representa a integração 

entre os dois sistemas construídos para esta plataforma. Ao inicializar esta atividade é 

levado para o fluxo de atividades do website. A segunda opção de atividade “Acessar a 

página de introdução do MOSE” e sua continuação “Visualizar as informações básicas do 

MOSE” contemplam a divulgação do conteúdo teórico do modelo para o público e objetiva 

oferecer um guia de bolso para referência rápida. Esta atividade é realizada por meio de 

diversas páginas contendo o conteúdo básico para o entendimento do modelo. Estas 

informações foram selecionadas após a leitura do livro de referência da certificação 

MOSE. 

As próximas atividades são focadas no conteúdo dos objetivos de competência e 

excelência que compõem o MOSE Compentence. As atividades “Acessar a página de 

objetivos de excelência” e “Acessar a página de objetivos de competência” são feitas por 

meio de uma tela onde é possível visualizar todos os objetivos de acordo com sua categoria 

e de acordo com os pilares do MOSE. Seguindo, na próxima atividade é possível 

selecionar um objetivo específico, de forma que se possa visualizar seu conteúdo teórico e 

o que se espera de cada nível dentro dos objetivos. Feito isto, é possível visualizar 

exemplos de implementação para aquele objetivo específico, após realizar esta atividade é 

feita a integração com o website e é levado diretamente à atividade de visualização de 

exemplos do fluxo de atividades do website. 

 

3.4 Requisitos 

Levando em consideração o fluxo de atividades previamente exposto, é possível elicitar 

um conjunto de funcionalidades que são especificadas na lista de requisitos a seguir. Para o 

melhor entendimento da lista de requisitos é necessário levar em conta os papéis elicitados 

em seções anteriores que foram utilizados para a especificação dos requisitos da 

plataforma de suporte sistematizado. A lista de requisitos, vista no Quadro 1, foi baseada 

na análise de requisitos baseada em (PRESSMAN, 2014). Sendo neste caso, um dos 

principais pilares da aplicação é o gerenciamento de conteúdo, principalmente na questão 

de exemplos de implementação de um objetivo de competência. Um exemplo possui 

múltiplos artefatos e indicadores atrelados a ele, isto quer dizer que os artefatos possuem 

informações de como e porque utilizá-los, já os indicadores possuem informações de como 

colher esses dados e como utilizá-los. Esse conjunto de informações forma um exemplo 
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para ajudar consultores a guiar os empreendimentos e somente pode existir um exemplo 

para um determinado objetivo de competência e área de atuação. 

 

3.5 Arquitetura 

O modelo arquitetural utilizado para o desenvolvimento da plataforma é o Model-View- 

Controller (MVC), este modelo foi escolhido por ser focado em separação de 

responsabilidades e reutilização de código (DAVIS, 2008). A principal vantagem deste 

modelo arquitetural é permitir o desenvolvimento independente dos componentes da 

aplicação, onde se pode criar a camada de view sem que as outras partes estejam prontas, 

isto é feito através de componentes criados com mockups, e por isso permite a prototipação 

de ideias rapidamente, além de aumentar a manutenibilidade do sistema por diminuir o 

acoplamento e aumentar a coesão do código, facilitando a integração e modificação das 

partes do sistema. 

 

Quadro 1 – Lista de Requisitos. 
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Fonte: Elaboração própria (2019). 
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Para a camada de visualização (View) foram utilizados os frameworks Vue.js, 

Nuxt.js e Flutter que permitem, como mencionado anteriormente, um desenvolvimento ágil 

para a construção de UI ricos e responsivos. A camada de controle(Controller),foi utilizado 

o tratamento de requisições utilizando Koa.js contendo diversos middlewares para o 

efetivo controle do acesso a camada de dados(Model), feita utilizando Knex.js para 

traduzir os dados diretamente para um objeto que é entregue à camada de controller que 

então disponibiliza essas informações para a camada de view. A Figura 2 exemplifica a 

arquitetura da plataforma. 

 

 
 

Figura 2 – Arquitetura de Software da Plataforma de Suporte Sistematizado. 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

3.6 Modelo de Entidade e Relacionamento 

O banco de dados da plataforma de suporte sistematizado foi criado utilizando o diagrama 

de entidade-relacionamento visto na Figura 3, que permite a visualização dos atributos e 

relacionamentos existentes na ferramenta. Além disso, a criação de um diagrama E-R 

(Entidade-Relacionamento) é essencial para o suporte a longo prazo do sistema, já que 

permite que um novo colaborador entenda o sistema mais facilmente. O modelo foi criado 

se baseando nos requisitos elicitados e foram utilizadas regras de mapeamento de banco de 

dados para manter o referido banco de dados menos redundante e com maior integridade e 

desempenho. Na questão de definição de chaves primárias, as escolhas foram influenciadas 

pela biblioteca Knex.js que define um padrão para chaves primárias. A ferramenta 

utilizada para a criação do diagrama foi o Lucidchart. 

O banco de dados foi implantado em um SGBD PostgresSQL, que é uma 

plataforma robusta e open source, que supre todas as necessidades de escalabilidade e 

suporte a requisições multiusuário (ELGRABLY, 2015). 
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Figura 3 – Diagrama de Entidade e Relacionamento da Plataforma. 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

4. O USO DE PLATAFORMA 

A plataforma de suporte sistematizado para gerência de conteúdo do MOSE Compentence 

foi criada para ser utilizada no contexto da web e mobile, que apresentam uma maior 

disponibilidade para a variação nos dispositivos de usuário. A interface de usuário da 

plataforma no módulo web foi criada utilizando o framework para CSS (Cascading 

Stylesheets) integrado com o framework Vue.js. O Buefy disponibiliza estilização para 

gráficos, formulários e todos os componentes utilizados na construção do UI e identidade 

visual do website. Para a construção da interface de usuário do aplicativo móvel foi 

utilizado o Flutter por possuir sua própria implementação da guia de estilos Material 

Design, que dita todos os componentes criados e utilizados dentro da aplicação móvel. 

Devido à natureza da web, não é necessário possuir um alto poder computacional para a 

execução e utilização do sistema web, além disso é completamente compatível com 

qualquer sistema operacional existente. 

Para o ambiente mobile a ferramenta utilizada permite a disponibilização em ambos 

sistemas operacionais mobile existentes, iOS e Android. Porém devido as restrições de 

compilação para aplicativos iOS, somente a versão Android existe no momento. Para o 

servidor, o único requerimento é haver o interpretador da linguagem Javascript, node.js, 

instalado e o SGBD PostgreSQL. As dependências necessárias para a execução do sistema 

web estão descritas no arquivo package.json, que então podem utilizar gerenciadores de 

pacote para javascript, como o NPM (Node Package Manager), para instalá-las. Além 

disso dentro deste arquivo estão encapsulados scripts para desenvolvimento e compilação 

do sistema para produção. 

Para simplificar a execução do sistema foi utilizado o sistema de virtualização por 

containers, Docker, que com um simples comando instala o SGBD, cria o banco de dados 

e realiza as migrações necessárias para deixar a camada de dados pronta para uso. Em 
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decorrência da maneira como o sistema foi desenvolvido, pode-se alterar de maneira 

simples o sistema para utilizar outros bancos de dados como MySQL, SQLite e MariaDB. 

Algumas funcionalidades da plataforma são limitadas mediante ao login do usuário, 

de forma que se tenham as permissões necessárias para aquela funcionalidade, pois como 

os Administradores podem criar novos usuários e os participantes diretos do MOSE não 

podem realizar este tipo de cadastro. Para facilitar a compreensão foram disponibilizadas 

capturas de telas para exemplificar as funcionalidades do sistema. As próximas seções 

serão utilizadas para descrever o uso da plataforma desde a instalação até a execução de 

todas suas funcionalidades, para mostrar o atendimento aos requisitos e objetivos 

previamente identificados. A administração da plataforma será feita pela organização do 

MOSE Competence. 

 

4.1 Disponibilização da Plataforma 

Em tempo de execução, a API (Application Programming Interface) verifica se as 

dependências estão instaladas, se o SGBD está configurado e o banco acessível, para então 

disponibilizar os URL (Uniform Resource Locator) publicamente. As variáveis de 

configuração ficam disponíveis em um arquivo separado, chamado env que encapsula as 

informações para o acesso do banco de dados, a chave de segredo para geração de hashes 

para o sistema criptográfico usado na autenticação de usuários. Além disso é 

disponibilizado um arquivo docker-compose que é lido pela ferramenta Docker para a 

geração de imagens e ambiente, tanto de desenvolvimento quando de produção. Neste 

arquivo é possível executar o SGBD sem necessidade de instalar no sistema raiz, mas é 

possível utilizar um SGBD instalado sem docker, como pode ser visto nas Figuras 4 e 5. 

 

 
 

Figura 4 – Arquivo Docker-compose da Ferramenta. 

Fonte: Elaboração própria (2019). 
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Figura 5 – Arquivo de Configuração do Servidor. 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

A disponibilização do website é feita através da ferramenta NPM com o commando 

npm build que gera os arquivos prontos para a produção. Para disponibilizá-lo ao público 

em geral, é necessário fazer a configuração de um servidor HTTP (Hypertext Transfer 

Protocol) de escolha do cliente, como por exemplo, Apache ou Nginx, juntamente com os 

certificados necessários para habilitar o protocolo SSL(Secure Sockets Layer), que é um 

requisito básico para um sistema em produção moderno. 

Para a disponibilização do aplicativo móvel é necessário possuir o SDK (Software 

Development Kit) do Android e Android Studio para fazer a geração do arquivo de APK 

(Android Package) e assiná-lo com um certificado digital e então seguir para publicação na 

Google app store, onde o aplicativo ficará disponibilizado para o público em geral. No 

caso da publicação para sistemas iOS, deve-se utilizar um sistema MacOS, instalar o 

Flutter e a ferramenta Xcode, que segue um sistema parecido ao do Android, gerando o 

aplicativo iOS, assinando-o para então fazer-se a publicação na Apple store. 

 

4.2 Acesso à Plataforma 

O acesso à plataforma de apoio será integrado ao site já existente do MOSE Competence, 

https://www.mosecompetence.org/. Ao acessar a primeira página é possível verificar as 

notícias, eventos e exemplos de implementação do modelo cadastrado na plataforma, que 

estarão disponíveis para consulta por qualquer usuário. Também, é encontrado um botão, 

denominado "Área restrita", que leva à área administrativa da plataforma, mas que só é 

possível ser acessada por usuários administradores e participantes diretos do MOSE, 

habilitados por um administrador. Pode-se ver a tela principal na Figura 6. 

 

 

 

https://www.mosecompetence.org/
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Figura 6 – Página Inicial da Ferramenta. 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

Ao acessar o botão de área restrita é levado à uma página para realizar a 

autenticação do usuário, como pode-se verificar na Figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Página Inicial da Ferramenta. 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

Após ser feita a autenticação e o usuário obter autorização, o mesmo será levado à 

tela principal de administração, vide Figura 8, onde é possível fazer o gerenciamento de 

eventos, notícias e exemplos. Caso o usuário seja um administrador, é possível também 

fazer o gerenciamento de usuários da área administrativa. Todo esse gerenciamento é 

acessado pela utilização do menu lateral. 
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Figura 8 – Tela Inicial da Área Administrativa. 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

Para o aplicativo móvel, o acesso deve ser realizado mediante a instalação do 

aplicativo por meio do Google Play Store ou Apple App Store. Após a instalação do 

aplicativo será exibida a tela principal do aplicativo, onde o usuário poderá verificar a base 

teórica do modelo MOSE, seus objetivos de competências e excelência e por último, 

notícias e eventos, que neste caso abrirá link direto com o portal público, como pode ser 

visto na Figura 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Tela Inicial do Aplicativo Móvel. 

Fonte: Elaboração própria (2019). 
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4.2.1 Gerenciamentos de Usuários 

Para realizar o gerenciamento de usuários é necessário que um administrador seja 

autenticado na área administrativa, quando isto é feito uma nova opção é habilitada no 

menu lateral, onde o utilizador pode visualizar todos os usuários cadastrados e a opção 

cadastrar novos usuários. Na seção de visualização será exibida uma tabela com dados 

básicos dos usuários cadastros na plataforma e separados em paginação. É possível clicar 

no nome do usuário para exibir novas opções de gerenciamento, edição e inativação de 

usuários, como pode ser visto na Figura 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Página de Visualização de Usuários. 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

Ao clicar em edição de usuários será exibido um modal para o utilizador com os 

dados completos daquele usuário específico. Assim é possível alterar todos os dados e ao 

clicar no botão de alterar os dados são persistidos no banco de dados e a alteração é 

concluída e, os dados serão recarregados para refletir isso, como visto na Figura 11. 

Caso a opção de inativar o usuário seja selecionada, ao clicar no botão, se a 

operação for bem-sucedida é mostrada uma notificação exibindo e os dados são 

recarregados para refletir esta mudança. No caso da inativação dos usuários os dados 

cadastrados por esses não são deletados nem alterados, devido ao caráter colaborativo da 

ferramenta. Por último, o cadastro de usuários, como pode ser visto na Figura 12, é 

realizado por um formulário onde o administrador insere as informações necessárias para a 

inserção de um novo usuário na ferramenta, de acordo com o diagrama de E-R. O login é 

feito utilizando o e-mail do administrador. No banco de dados a senha não é salva em sua 

forma original, primeiro é feito um hash + salt da senha utilizando a biblioteca bcrypt para 

salvar somente o dado resultante desta operação, de forma que se possa garantir a 

segurança das contas. 
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Figura 11 – Página de Edição de Usuários. 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Página de Cadastro de Novos Usuários. 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

4.2.2 Gerenciamentos de Eventos 

O gerenciamento de eventos, como pode ser visualizado na Figura 13, é acessado 

utilizando o menu lateral, onde é possível visualizar todos os eventos cadastrados na 

ferrament e cadastrar novos eventos. Esta opção é acessível a todos os usuários com acesso 

à áre administrativa do MOSE. Na opção de visualização é mostrada uma tabela com todos 

o eventos cadastrados, bem como suas informações básicas, nome e data, organizados em 
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orde de data de cadastro, da mais recente para mais antiga, para facilitar a localização de 

eventos cadastrados recentemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Página de Visualização de Eventos. 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

De maneira similar ao gerenciamento de usuários, é possível clicar no nome dos 

eventos para exibir as opções de edição e remoção dos eventos. Ao clicar no botão de 

editar, é exibido um modal com todas as informações do evento, que podem ser alteradas 

pelo utilizador para então poder fazer as edições. Para finalizar, deve-se clicar no botão de 

confirmar as alterações, desta forma os dados são atualizados no banco de dados e uma 

notificação de ação bem sucedida é mostrada ao usuário. para então recarregar-se as 

informações para refletir os novos dados, como pode ser visto na Figura 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 – Página de Edição de Eventos. 

Fonte: Elaboração própria (2019). 
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A remoção de eventos é feita de maneira similar ao de usuários, caso selecionada a 

opção deletar um evento, o sistema realiza a operação e informa ao utilizador o resultado e 

se for bem-sucedida é recarregada a página para refletir as alterações. A última opção para 

o gerenciamento de eventos na plataforma é o cadastro de novos eventos. Ao selecionar 

esta opção do menu lateral é exibido um formulário para o utilizador entrar com os dados 

necessários para o cadastro de um novo evento no banco de dados, de acordo com o 

diagrama de E-R. Ao confirmar as informações, é feita a persistência dos dados e uma 

notificação é exibida para o utilizador confirmando o cadastro de um novo evento, que 

pode ser verificado na área de visualização de eventos, como pode ser visto na Figura 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 – Página de Cadastro de Eventos. 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

4.2.3 Gerenciamentos de Notícias 

O gerenciamento de notícias foi criado de maneira similar ao gerenciamento de eventos, 

esta opção pode ser acessada através do menu lateral por qualquer usuário. No menu há 

duas opções, visualização e criação de novas notícias. Ao clicar em visualização é exibida 

uma tabela com todas as notícias cadastras na ferramenta, ordenadas por data de 

publicação do mais recente para o mais antigo, como pode ser visto na Figura 16. 

De maneira similar as outras categorias, pode-se clicar na notícia para exibir as 

opções de edição e remoção de notícias. Ao clicar em editar é exibido um modal com todas 

as informações que podem ser editadas do artefato. Após finalizar a edição é necessário 

clicar no botão de confirmar e então os dados atualizados são enviados para o servidor, 

desta forma atualiza-se o banco de dados. Se a operação for bem-sucedida é exibida uma 

notificação informando o resultado para o utilizador, em caso de erro é mostrado uma 

notificação com o erro, como pode ser visto na Figura 17. 
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Figura 16 – Página de Visualização de Notícias. 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 – Página de Edição de Notícias. 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

Para remover uma notícia, basta clicar o botão de remoção e então a operação é 

requisitada ao servidor e em caso positivo uma notificação é exibida para o utilizador e em 

caso negativo, uma mensagem de erro é exibida. Por último, a criação de novas notícias é 

acessada pelo menu lateral, como pode ser visto na Figura 18, ao clicar nesta opção é 

exibido um formulário para preenchimento pelo usuário, com todas as informações 

necessárias para a criação de uma nova notícia, estes dados são definidos pelo modelo E-R 

mostrado no projeto técnico da ferramenta. 
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Figura 18 – Página de Cadastro de Notícias. 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

4.2.4 Gerenciamentos de Exemplos 

A última funcionalidade existente na área administrativa do website é o gerenciamento 

de exemplos dos objetivos de competências do modelo MOSE. Igualmente as 

funcionalidades anteriores é acessada pelo menu lateral, onde pode-se acessar a 

visualização e o cadastro ds novos exemplos. Para o cadastro de novos exemplos é exibido 

um formulário onde o usuári seleciona qual objetivo do MOSE deseja-se cadastrar o 

exemplo e para qual área de atuação, como pode ser visto na Figura 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 – Página de Cadastro de Exemplos. 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

Caso já exista um exemplo com essa combinação, ele é recuperado do banco de 

dados e exibido para o utilizador editar, pois não deve existir mais de um exemplo por 
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objetivo para uma área de atuação específica. Assim o usuário pode contribuir com este 

exemplo e após fazer suas modificações é confirmado os dados e enviados para o servidor 

realizar a atualização no banco de dados, como pode ser visto na Figura 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 – Página de Cadastro de Exemplos. 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

Caso não exista um exemplo, é exibida uma caixa de confirmação para a criação de 

um novo exemplo, como pode ser visto na Figura 21, e então é mostrado um formulário 

para a inserção de todas as informações para a criação de um novo exemplo, como 

definido pelo diagrama E-R. Além disso na criação do exemplo também é necessário o 

cadastro de pelo menos um indicador ou artefato, que possuem um relacionamento como 

mostrado no E-R e são a principal parte do cadastro de exemplos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 – Página de Cadastro de Exemplos. 

Fonte: Elaboração própria (2019). 
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Em ambos os casos, são exibidos dois formulários divididos em abas para o 

cadastro de artefatos e indicadores, como visto na Figura 22. As informações necessárias 

para completar estes formulários são definidas pelo diagrama E-R. Ao final de cada aba é 

exibida uma lista com os indicadores e artefatos já cadastrados que permite a edição de 

qualquer informação já cadastrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 – Página de Cadastro de Exemplos. 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

A visualização é feita através do botão de visualização no menu lateral na área de 

exemplos, como visto na Figura 23. Esta exibição de todos os exemplos cadastrados é 

realizada por meio de uma tabela que mostra os exemplos cadastrados com algumas 

informações básicas. Ao clicar no exemplo é exibida a opção de edição, neste caso não 

existe a opção de apagar um exemplo, devido ao caráter colaborativo do gerenciamento de 

exemplo. 

Ao clicar no botão de editar exemplo é mostrado o mesmo formulário do cadastro 

de exemplos, com as informações já preenchidas, onde o usuário pode editar todas as 

informações que quiser, como visto na Figura 24. Após finalizar as edições as informações 

são enviadas para o servidor e o banco de dados é atualizado. 
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Figura 23 – Página de Visualização de Exemplos. 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 – Página de Visualização de Exemplos. 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

4.2.5 Utilização do Aplicativo Móvel 

O aplicativo móvel possui o guia de bolso do modelo MOSE e links para o website com 

informações relevantes. Primeiramente é possível acessar a base teórica do MOSE no 

botão de “Sobre”, que leva a uma página introdutória sobre o modelo, onde o usuário pode 
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navegar entre todas as seções desta base pela utilização de um menu dropdown, ao clicar 

neste menu é exibido uma lista com todas as seções e o usuário pode escolher uma, como 

pode ser visto na Figura 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 – Tela Inicial de Referência do MOSE. 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

Voltando à tela principal, tem-se a segunda opção do guia de bolso, que é a lista de 

competências. Ao clicar neste botão é exibida uma página com os pilares do MOSE e o 

usuário pode escolher a categoria das competências que ele quer visualizar. Feita a escolha 

a próxima página é exibida, em formato similar à página de base teórica, primeiramente é 

exibido um contexto sobre aquele pilar do MOSE e um menu dropdown onde o usuário 

pode escolher visualizar os objetivos relacionados àquele pilar, como podem ser vistos na 

Figura 26. 

Ao escolher esta opção a próxima página desta seção é exibida. Nesta página são 

mostrados os objetivos existentes por categoria de unidade de negócio: pequena, média e 

grande. Estas categorias são selecionadas também por um menu no estilo dropdown, 

similar aos anteriores, o usuário pode clicar em um objetivo de competência específico e 

isto leva a descrição e os dados específicos para aquele objetivo além de um botão que leva 

a página de exemplos do website, como pode ser visto na Figura 27. 
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Figura 26 – Tela Inicial dos Pilares do MOSE; Tela de Detalhes do Pilar do 

MOSE; Tela dos Objetivos de Competências do MOSE. 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 – Tela de Detalhes dos Objetivos de Competências do MOSE. 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

Por último existe o botão de notícias que leva à seção de notícias do website. 
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4.2.6 Área Pública do Website 

A área pública do website existe para a visualização das informações cadastradas na 

ferramenta. Existem 3 seções nesta parte do website, a seção de notícias, eventos e 

exemplos. A seção de notícias é visualizada em forma de lista, e todas as notícias 

cadastradas são ordenadas pela data mais recente de cadastro para a mais antiga. O usuário 

pode clicar na notícia que é exibida em um modal com as informações completas da 

notícia. Esta página também funciona como página principal da área pública. A mesma 

estrutura é utilizada para a seção de eventos, como pode ser visto na Figura 28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 – Página de Eventos na Área Pública. 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

A seção de exemplos possui uma caixa de pesquisa, onde o usuário pode selecionar 

a área de atuação e qual objetivo de competência ele quer visualizar, desta forma é 

recuperado do banco de dados aquele exemplo específico e mostrado para o usuário, como 

pode ser visto na Figura 29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 – Página de Exemplos na Área Pública. 

Fonte: Elaboração própria (2019). 
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5.  CONCLUSÕES 

Levando em consideração a importância do MOSE para a busca de um mercado mais 

competitivo e ético, a plataforma de apoio sistematizado para a gerência de conteúdo foi 

desenvolvida para auxiliar consultores, clientes e utilizadores do MOSE, para terem um 

guia de referência e base teórica do modelo de maneira rápida, no formato de um 

aplicativo para celular e também, para possuírem uma ferramenta que agrega notícias e 

eventos sobre a certificação. E o mais importante, a divulgação de exemplos de 

implantação do MOSE para todos seus objetivos de competência, que são os critérios 

avaliados para obter-se a certificação, em todas as áreas de atuação. 

A plataforma foi desenvolvida visando as melhores práticas de desenvolvimento de 

produtos, utilizando a linguagem de programação Javascript para o website de conteúdo e 

Dart para o aplicativo móvel. Estas ferramentas foram aliadas a frameworks de 

desenvolvimento para uma maior produtividade na criação da plataforma. A aplicação foi 

estruturada com uma arquitetura MVC, utilizando uma API REST para as camadas de 

Model e Controllers, todas as ferramentas, frameworks e linguagens utilizadas são open 

source e padrões de mercado, visando um baixo custo de desenvolvimento e facilidade 

para encontrar profissionais que cuidem da manutenção e evolução da plataforma. 

A principal contribuição deste trabalho é a entrega de uma plataforma para auxiliar 

na gerência de conteúdo do MOSE, além de um guia de referência rápida integrado à 

plataforma web de conteúdo. As funcionalidades entregues na ferramenta foram definidas 

de acordo com a necessidade do modelo e com a análise de ferramentas similares, como 

visto no projeto técnico da ferramenta. 

A plataforma entrega funcionalidades para gerenciar notícias, eventos, usuários e 

exemplos por meio de um painel administrativo que é controlado por usuários que são 

participantes diretos do MOSE Competence, os mesmos divididos em usuários e 

administradores. A plataforma foi criada para um ambiente colaborativo onde diversas 

pessoas possam contribuir com seu conteúdo desde que obtenham permissão. Além disso, 

a ferramenta também entrega um guia básico e de referência para o público em geral com 

intuito de melhor divulgar a base teórica do modelo. Todas as ferramentas utilizadas para a 

criação deste software são de cunho de software livre e não houves custo para a 

organização do MOSE. 

Embora a plataforma dê apoio à gerência do conteúdo, a ferramenta ainda é 

limitada a uma gerência de conteúdo incipiente, não há métricas geradas pelos conteúdos 

postados, como visualizações por notícia e evento. Os textos da ferramenta não possuem 

um editor de texto integrado para uma melhor formatação direto na ferramenta, sendo 

necessário fazer a edição e formatação do texto em algum programa externo. Outra 

limitação foi a falta de integração com as plataformas de redes sociais atuais para alcançar 

um maior nível de interatividade com o conteúdo gerado. 

No tocante ao aplicativo, uma das limitações é a necessidade de baixar o aplicativo 

da loja do sistema operacional utilizado, o que acarreta em uma pequena demora para 

iniciar sua utilização, bem como limitações para o consumo do conteúdo, sendo necessário 

trocar de contexto entre o aplicativo e um browser para consumir completamente todo o 

conteúdo existente na plataforma. Apesar dessas limitações, a gerência de conteúdo 

proporcionada pela plataforma é suficiente para um alcance efetivo do conteúdo e o projeto 

da plataforma permite a expansão para sanar essas limitações. 

O principal trabalho futuro a ser mencionado é a expansão da plataforma para sanar 

as limitações citadas na seção anterior e lançar a plataforma para o público com o intuito 

de realizar seu objetivo descrito neste trabalho. Outro ponto é a implementação de um 

sistema de gamificação para os consultores dentro da plataforma no tocante da 
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contribuição dos exemplos de implantação do MOSE nas mais diversas áreas de negócio e 

a implementação de um sistema de notificações e newsletter para que os usuários sejam 

notificados quando uma nova notícia, evento ou exemplo for publicado na ferramenta, 

aumentando assim a interatividade do MOSE Competence com seu público. 

Por fim, realizar uma avaliação da ferramenta com foco na interação humano 

computador, para verificar possíveis pontos de melhoria dos usuários com o sistema, 

através de heurísticas específicas desenvolvidas por essa área do conhecimento, 

aumentando a usabilidade do sistema. 
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