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RESUMO 

Com o número cada vez maior de pessoas usando diariamente diversos           

aplicativos e com a grande quantidade de estabelecimentos de estética no Brasil, foi             

desenvolvido o iEstilus que tem como objetivo de facilitar a busca e agendamento de              

serviços de estética, consiste em uma aplicação mobile que simplifica a divulgação e             

agendamento de diversos serviços de estética, além de melhorar o contato cliente e             

negócio. A aplicação foi desenvolvida dividida em três principais partes, uma API            

responsável por gerenciar o banco de dados, e dois clientes sendo um web para o               

gerenciamento dos estabelecimentos e dos serviços por parte do negócio e outro            

cliente mobile que lista os estabelecimentos próximos para o usuário poder buscar e             

comparar o serviço desejado e entrar em contato para o agendamento. 

 

Palavras-chave: serviços de estética; API; app mobile; aplicação web. 
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ABSTRACT 

With the increasing number of people using different apps daily and with the             

large number of esthetic establishments in Brazil, iEstilus was developed, which aims            

to facilitate the search and scheduling of aesthetic services, consisting of a mobile             

application that simplifies the dissemination and scheduling of various aesthetic          

services, in addition to improving customer and business contact. The application           

was developed divided into three main parts, an API responsible for managing the             

database, and two clients being a web for the management of establishments and             

services by the business and another mobile client that lists the establishments            

nearby for the user to be able to search and compare the desired service and get in                 

touch for scheduling. 

 

Keywords: aesthetics services; API; mobile app; web application. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 JUSTIFICATIVA 

Com base em pesquisas realizadas previamente abordando o cotidiano de          

negócios envolvendo a área de estética concluímos que grande parte dos           

profissionais utilizam como meio de divulgação redes sociais, que não possibilitam a            

busca mais avançada por localização e os serviços não podem ser facilmente            

comparados ,frente a este problema teve-se a ideia de desenvolver um aplicativo            

semelhante a uma rede social voltada para a publicação de serviços por parte dos              

profissionais, proporcionando um contato entre um possível cliente que esteja na           

busca do serviço, possibilitando assim um agendamento mais rápido e prático. 

 

1.2 OBJETIVOS 

O objetivo central do aplicativo é voltado para facilitar ao usuário a encontrar             

um serviço que atenda todas as necessidades do mesmo, dentro do nosso serviço o              

usuário encontrará a descrição dos serviços como seus preços, localização, uma           

avaliação do estabelecimento feita por outros que já realizaram o uso do serviço e              

estabelecer uma comunicação entre cliente e usuário para que tenha uma           

pré-programação dos horários e preços. Além disso a divulgação dos          

estabelecimentos que estão cadastrados em nosso aplicativo, ampliando a área de           

alcance dos serviços para que mais pessoas tomem conhecimento do que está            

sendo oferecido pelo estabelecimento. 

 

1.3 IDEALIZAÇÃO 

Na idealização do projeto houve um período de duas semanas reservado           

para discutir a nossas ideias e ao final desse período com todas as ideias pautadas               

chegamos a ideia final de fazer um aplicativo cuja sua função seria facilitar entregas              

de mercadorias com ajuda de terceiros ou no caso pessoas que estariam dispostas             

a realizar estas entregas com o intuito de receber uma taxa ao concluir o serviço.               

Porém após algumas pesquisas na área e um pré planejamento do tempo para             
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execução deste projeto concluímos que não seria viável realizar o desenvolvimento           

de tal aplicativo no prazo devido a sua complexidade, resolvemos então mudar a             

ideia do projeto inicial para criar um aplicativo que fosse capaz de oferecer às              

pessoas uma maneira mais fácil de encontrar serviços estéticos do gosto de cada             

um e de uma maneira prática para agendar tais serviços. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1.1 FIGMA 

O figma é uma ferramenta para o desenvolvimento de interfaces, bem simples            

de usar e grátis. 

É possível usar no navegador quanto baixar o app para computador, existe            

também o Figma Mirror onde você pode visualizar os designs feitos por você em um               

dispositivo móvel real para ver como eles parecem, sendo também possível           

visualizar os designs no navegador. 

O figma permite a cooperação entre pessoas, ou seja o compartilhamento           

em tempo real de designs. 

 

2.1.2 VISUAL STUDIO CODE 

Visual Studio Code ou VSCode é um editor de código fonte criado pela             

Microsoft em 2015 destinado a desenvolvimento WEB podendo ser executado em           

máquinas com diferentes sistemas operacionais que podem rodar nativamente como          

Windows, Linux, macOS. Suportando diferentes tipos de linguagem como         

JavaScript, TypeScript, C#, C++, PHP, Java, HTML, R, CSS, SQL e várias outras. 

 

2.1.3 HTML 

Com base no que foi descrito por Rafael Marques (2019) o HTML ou             

HyperText Markup Language, foi criado por Tim Berners-Lee. Ele criou o HTML para             
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a comunicação e disseminação de pesquisas entre ele e seu grupo de colegas. O              

HTML ficou bastante conhecido quando começou a ser utilizada para formar a rede             

pública daquela época por ter uma interpretação fácil em relação à linguagem. 

A primeira versão do HTML foi publicada em 1991 com apenas 18 tags e              

atualmente de acordo com elemento referencial do HTML da Mozilla, existem 140            

tags de html. O HTML5 é a versão mais recente, lançada em 2014. De forma               

resumida o HTML serve para facilitar a criação de páginas personalizadas e na             

representação de estruturas de hipermídia e conteúdo baseado em tempo. 

 

2.1.4 CSS 

Segundo Ariane (2019) CSS é a sigla para Cascading Style Sheet que, em             

português, significa Folha de Estilo em Cascatas.  

O CSS foi desenvolvido pelo W3C em 1994, simplesmente por que o HTML é              

uma linguagem de marcação e por isso não tem tags que ajudam a formatar a               

página. O CSS é focado no estilo, por isso ele tem várias funcionalidades como              

animações e efeitos. Além disso a sintaxe do CSS é simples tornando-o fácil e uma               

ótima experiência ao desenvolvedor. 

 

2.1.5 JAVASCRIPT 

Com base no que foi descrito por Zampieri (2019) o JS ou JavaScript é uma               

linguagem de programação, criada no meio da década de 90, mais precisamente em             

1996 pelo programador Brendan Eich. Originalmente criado para o Netscape          

Navigator, com o objetivo de facilitar processos na página web. Em 1997 foi             

desenvolvido o ECMAScript que é a versão padronizada do JS, e com a criação do               

Node.JS também foi possível criar aplicações em servidor web, hoje já possível criar             

aplicativos mobile usando frameworks como o React Native. 

Em nossa aplicação o JavaScript está presente tanto no lado servidor,           

através do Node.JS com Express, quanto no desenvolvimento da interface do           
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usuário na web com o React e com o React Native para a criação do aplicativo                

nativo para Android e iOS. 

 

2.1.6 REACT 

Com base no que foi descrito por Andrei (2019) o React é usado para              

construir uma interface de usuário (IU). Foi desenvolvido pelo Facebook e lançado            

em 2013 como uma ferramenta JavaScript de código aberto. 

Através dessa biblioteca é possível gerar componentes de interface para          

diversas plataformas, como para a web através do React DOM que renderiza os             

componentes na árvore de elementos de uma página. 

Devido ao fato dos componentes serem gerenciados pelo JavaScript surge o           

conceito de SPA onde não há troca de página acabando com a lentidão da              

necessidade de carregar uma nova página para cada troca de tela, a parte web do               

iEstilus se beneficiou dessa possibilidade para garantir uma navegação fluida até           

mesmo com transições entre as telas. 

 

2.1.7 REACT NATIVE 

Segundo Zaguini (2018), React Native é um framework JavaScript para criar           

aplicações nativas para Android e IOS. É baseado no React e torna possível através              

de tecnologias web o desenvolvimento de aplicativos mobile que são executados de            

forma nativa, através de um núcleo compilado de Java para Android, Objective-C            

para iOS e outro núcleo JavaScript conhecido como JavaScriptCore que se           

comunica com o núcleo nativo através de uma ponte (Bridge) para gerar e manipular              

os elementos em tela. 

 

2.1.8 EXPO 

Segundo a documentação oficial o Expo é uma plataforma do          

desenvolvimento de aplicações para Android, IOS e Web fornecendo diversas          
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ferramentas já instaladas como API’s de mapas, geolocalização, câmera, sensores,          

calendários etc… 

O processo de desenvolvimento com essa ferramenta torna muito mais          

prático e rápido a criação de apps para dispositivos mobile possibilitando maior            

eficiência na entrega de projetos. Sua maior vantagem é possibilitar ao           

desenvolvedor realizar quase que inteiramente a construção do app com uma           

plataforma como React Native.  

 

2.1.9 NODE.JS 

De acordo a documentação oficial do node.js (presente no site oficial) o            

node.js é um interpretador de código JavaScript (runtime) com a sua criação é             

possível criar aplicações em servidor web não suportada nativamente pelo sistema -            

programação do Javascript do lado do cliente para os servidores, criando assim            

aplicações de alta escalabilidade (como um servidor web), capazes de manipular           

milhares de conexões/requisições simultâneas em tempo real, numa única máquina          

física. O Node.js é baseado no interpretador V8 JavaScript Engine (interpretador de            

JavaScript open source implementado pelo Google em C++ e utilizado pelo           

Chrome). Foi criado por Ryan Dahl em 2009, e seu desenvolvimento é mantido pela              

fundação Node.js em parceria com a Linux Foundation.  

 

2.1.10 EXPRESS 

O Express é considerado um micro framework JavaScript para a criação de            

servidores, isso porque ele contém apenas o necessário para criar uma API            

moderna para web ou mobile. 

O framework foi usado para definir as rotas da API da aplicação e no              

gerenciamento de middlewares como o de autenticação, tudo isso de forma simples            

e intuitiva. 
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2.1.11 POSTGRESQL 

O PostgreSQL é um dos resultados de uma ampla evolução que se iniciou             

com o projeto Ingres, desenvolvido na Universidade de Berkeley, Califórnia. O líder            

do projeto, Michael Stonebraker, um dos pioneiros dos bancos de dados relacionais,            

deixou a universidade em 1982 para comercializar o Ingres, porém retornou a ela             

logo em seguida e continuou seu desenvolvimento. 

Depois de alguns anos de desenvolvimento o projeto foi descontinuado, mas           

devido ao fato do seu código fonte estar sob uma licença BSD, o seu              

desenvolvimento foi continuado. Em 1994, dois estudantes , Andrew Yu e Jolly            

Chen, adicionaram um interpretador SQL para substituir a linguagem QUEL          

(desenvolvida para o Ingres) e o projeto foi renomeado para Postgres95. Com a             

divulgação de seu código pela Internet, Postgres95 iniciou uma nova vida como            

software open source. 

Em 1996, o projeto foi renomeado para PostgreSQL a fim de refletir a nova              

linguagem de consulta ao banco de dados: SQL. A primeira versão de PostgreSQL,             

a 6.0, foi liberada em janeiro de 1997. Desde então, um grupo de desenvolvedores e               

de voluntários de todo o mundo, têm mantido o software e desenvolvendo novas             

funcionalidades. As ferramentas utilizadas para o apoio ao desenvolvimento são o           

sistema de gestão de fontes CVS, listas de discussão, servidor de news e salas de               

bate-papo (IRC). 

 

2.1.11.1 POSTGIS 

Uma extensão muito útil é a PostGIS, sendo open source e de feita com o               

PostgreSQL. As vantagens em se usar esta extensão serve para quem está            

interessado a desenvolver uma aplicação que necessite de uma orientação          

geográfica de complexidade avançada. As siglas que se encontra no nome desta            

extensão significa Sistemas de Informações Geográficas, ou seja ele facilita no           

processamento de dados geográficos tornando eficiente o processo. 
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O PostGIS foi usado para o filtro de estabelecimentos por distância, ele            

compara a latitude e longitude do usuários com a de todos os estabelecimentos             

filtrando-os pela menor distância geodésica. 

 

2.1.12 KNEX.JS 

O Knex.js é um "query builder" para Postgresql, Microsoft SQL, MySQL,           

MariaDB, SQLite3, Oracle e Amazon Redshift. Ele foi criado para ser flexível e             

portátil. 

É uma biblioteca de código aberto utilizada para conectar o servidor node.js            

ao banco de dados da aplicação e construir "querys" de criação de tabelas, inserção,              

modificação e exclusão de  informações no banco de dados. 

 

2.1.13 FIREBASE 

O Firebase é um BaaS que tem como propósito facilitar a parte do             

desenvolvimento de um servidor principalmente para aplicação mobile, mas também          

pode ser utilizado para web entre outros, foi criado sobre a infraestrutura do Google              

e atualmente é utilizado por empresas como o The New York Times e Trivago. 

Dentre todos os serviços disponíveis foi utilizado em nossa aplicação o           

Firebase Authentication e o Firebase Cloud Storage. Em nossa aplicação o           

Authentication é responsável por todo o sistema de login e cadastro, incluindo            

funcionalidades como a de verificação de email e recuperação de senha. 

Segundo a documentação oficial do Google o Firebase Cloud Storage          

armazena e disponibiliza todo tipo de conteúdo gerado pelo usuário, por exemplo            

fotos. Em nossa aplicação ele é utilizado para armazenar e disponibilizar fotos dos             

estabelecimentos cadastrados. 
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2.2 DESIGN 

Após a idealização do projeto começamos a trabalhar em um pré           

desenvolvimento da parte visual, para isso usamos a ferramenta Figma onde foi            

possível definir uma identidade visual para o produto como logo, paleta de cores e              

tipografia, focando em um estilo sólido, minimalista e monocromático após isso foi            

iniciado o desenvolvimento do padrão da interface de usuário logo após começamos            

a moldar a interface web e mobile de toda aplicação como definir posicionamento             

dos componentes na tela e as característica do app. 

Figura 1. Interface do Figma com projeto de identidade visual
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Figura 2. Captura de tela do Figma com projeto de interface web 

 

Figura 3. Captura de tela do Figma com projeto de interface mobile 
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2.3 BACK-END 

O back-end foi desenhado pensando nos requisitos como criar um          

estabelecimentos com seus serviços, alterar, deletar e listar, para isso seria           

necessário uma autenticação segura com criptografia de senhas, capacidade de          

armazenar coordenadas geográficas, filtrar os estabelecimentos por proximidade do         

usuário e busca por texto por estabelecimentos e serviços. 

Demos início ao desenvolvimento da primeira versão do back-end usando          

JavaScript, Node.js, Express e para banco de dados o MongoDB, que é um banco              

de dados não relacional (NoSQL) que tem uma boa integração com objetos            

JavaScript. Essa primeira versão tinha funcionalidades bem limitadas, era apenas          

possível criar estabelecimentos e lista-los, não existia nenhuma entidade para          

administrar o estabelecimento e com sistema de autenticação bem limitado que não            

verificava os emails e nem criptografava as senhas. 

Após a migração para o PostgreSQL foi feito todos os ajustes para a versão              

final, as rotas e todos seus parâmetros foram declarados com o Express foram             

finalizados- os relacionamentos entre as entidades usuários, estabelecimentos e         

serviços, e foi adicionado paginação para listagem de estabelecimentos. 

 

2.3.1 Firebase 

Com a dificuldade de upload de imagens e de criptografia de senhas com o              

Node decidimos usar um BaaS, para facilitar essas duas operações. 

 

2.3.1.1 Firebase Cloud Storage 

Logo após a primeira versão foi iniciado à integração com o Firebase Cloud             

Storage para upload de imagens, dos estabelecimentos e dos serviços. Todo o            

processo ocorre da seguinte maneira quando o usuário cria ou altera a imagem do              

estabelecimento ou serviço, o seu navegador envia o mesmo para o Firebase Cloud             

Storage e recebe a “url” da imagem no servidor do Cloud Storage e com isso é feito                 
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o envio apenas da “url” para o nosso servidor e posteriormente gravada no banco de               

dados. 

 

2.3.1.2 Firebase Authentication 

A integração com o Firebase Authentication foi fundamental para simplificar o           

processo de autenticação e garantir a segurança das informações do usuário como            

email e senha, sendo que essas informações não são armazenadas no nosso banco             

de dados, apenas no servidor do Firebase, sendo armazenado no nosso servidor            

apenas uma identificação de usuário única que é fornecida pelo Firebase para            

podermos relacionar o usuário com os seus estabelecimentos. 

O fluxo de autenticação funciona da seguinte maneira: o usuário escolhe uma            

opção entre email e senha ou login com a sua Conta Google, essas informações são               

enviadas para o Firebase, é realizado uma verificação que analisa se o usuário             

existe, se a senha está correta e gera um JWT que é único para cada login e ação                  

do usuário na aplicação, tendo um prazo para expiração, esse Token é enviado para              

o nosso servidor onde através da biblioteca do Firebase para Node.js é possível             

adquirir a identificação única do usuário em questão.  
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Figura 4. Fluxo de autenticação 

 

2.3.1.2.1 Implementação do middleware de autenticação 

Código Fonte 1. Código fonte da Implementação do middleware de autenticação do Firebase 

Authentication  em Node.js 

const admin = require("../configs/firebaseAdmin"); 
 

async function verifyToken(req, res, next) { 
  const idToken = req.headers.authentication; 
 

  try { 
    const decodedToken = await admin.auth().verifyIdToken(idToken); 
 

    if (decodedToken) { 
      req.headers.uid = decodedToken.uid; 

 

      return next(); 
    } else { 
      return res.status(401).send("You are not authorized!"); 
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    } 

  } catch (error) { 
    console.log(error); 

    return res.status(401).send("You are not authorized!"); 
  } 

} 

 

module.exports = verifyToken; 

 

2.3.2 Banco de Dados 

Após a integração com o Firebase foi dado continuidade ao sistema de            

cadastro de usuários, estabelecimentos e serviços, decidimos após alguns         

problemas com o MongoDB utilizar um banco de dados relacional, porém com um             

"query builder" para facilitar a conexão, a criação e gerenciamento de tabelas no             

banco de dados, todos os controllers foram refatorados substituindo as chamadas ao            

MongoDB para o Knex.js. 

O Knex.js dá suporte a vários bancos de dados relacionais primeiramente           

escolhemos o MySQL, devido a nossa familiaridade com o mesmo, porém quando            

estava sendo desenvolvido o filtro de estabelecimentos por proximidade do usuário           

decidimos alterá-lo pelo PostgreSQL devido a extensão PostGIS que tem a           

capacidade de com uma boa performance calcular e filtrar por distância os            

estabelecimentos. 

Todo o processo de troca do MySQL pelo PostgreSQL foi extremamente           

simples, com o Knex.js foi preciso apenas alterar os tipos geográficos e refazer a              

conexão novamente. Como a criação das tabelas e a construção de querys é             

responsabilidade do Knex.js não foi preciso fazer alteração nos controllers. 
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2.3.2.2 Modelo Entidade Relacionamento (MER)  

Figura 5. Modelo Entidade Relacionamento do banco de dados 

 

2.3.3 Implementação do sistema 

2.3.3.1 Controlador responsável por criar usuários que gerenciam       

estabelecimentos 

Código Fonte 2. Código fonte da Implementação do controlador responsável por criar usuários 

que gerenciam estabelecimentos em Node.js 

const connection = require("../database/connection"); 
 

module.exports = { 

  async create(req, res) { 
    const { uid } = req.headers; 
 

    const manager = await connection("managers").where({ firebase_uid: uid }); 
 

    if (manager.length == 0) { 
      const created = await connection("managers").insert({ 
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        firebase_uid: uid, 

      }); 

 

      return res.status(201).json(created && { firebase_uid: uid }); 
    } 

 

    return res.status(200).json(manager[0]); 
  }, 

}; 

 

2.3.3.2 Controlador responsável por listar, criar, editar e deletar        

estabelecimentos 

Código Fonte 3. Código fonte da Implementação do controlador responsável por listar, criar, 

editar e deletar estabelecimentos em Node.js 

const connection = require("../database/connection"); 
const st = require("../database/postgis"); 
 

module.exports = { 

  async index(req, res) { 
    const { page = 1 } = req.query; 
 

    const [{ count }] = await connection("establishments").count(); 
 

    const setDistances = st.distance( 
      st.transform( 

        st.setSRID( 

          st.makePoint(req.query.longitude || 0, req.query.latitude || 0), 

          4326 

        ), 

        3857 

      ), 

      st.transform(st.setSRID("coordinate", 4326), 3857) 
    ); 

    try { 
      let establishments = await connection("establishments") 
        .limit(5) 

        .offset((page - 1) * 5) 

        .select([ 

          "*", 
          req.query.latitude && req.query.longitude 

            ? setDistances.as("distance") 
            : "*", 
          st.asGeoJSON("coordinate"), 
        ]) 

        .whereRaw( 

          req.query.q 
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            ? `to_tsvector('portuguese', name || ' ' || description || ' ' || 
address) @@ to_tsquery('portuguese', '${req.query.q 
                .trim() 

                .replace(/\s/g, " & ")}')` 
            : `` 
        ) 

        .orderBy( 

          req.query.latitude && req.query.longitude ? "distance" : "_id" 
        ); 

 

      establishments.forEach((establishment) => { 

        const { coordinates } = JSON.parse(establishment.coordinate); 
        establishment.coordinate = { 

          latitude: coordinates[1], 

          longitude: coordinates[0], 

        }; 

      }); 

 

      res.header("X-Total-count", count); 
 

      return res.json(establishments); 
    } catch (error) { 
      return res.status(500).json(error.message); 
    } 

  }, 

 

  async create(req, res) { 
    const { 
      name, 

      description, 

      photo_url, 

      phone_number, 

      whatsapp_available, 

      address, 

      coordinate, 

    } = req.body; 

    const { uid } = req.headers; 
 

    try { 
      const [id] = await connection("establishments").insert( 
        { 

          firebase_uid: uid, 

          name, 

          description, 

          photo_url, 

          phone_number, 

          whatsapp_available, 

          address, 

          coordinate: st.geomFromText( 

            `Point(${coordinate.longitude} ${coordinate.latitude}) ̀, 
            4326 

 



27 

          ), 

        }, 

        "_id" 
      ); 

 

      return res.status(201).json({ id }); 
    } catch (error) { 
      return res.status(500).json(error.message); 
    } 

  }, 

 

  async edit(req, res) { 
    const { 
      name, 

      description, 

      photo_url, 

      phone_number, 

      whatsapp_available, 

      address, 

      coordinate, 

    } = req.body; 

    const { establishmentId } = req.params; 
    const { uid } = req.headers; 
 

    try { 
      let establishment = await connection("establishments") 
        .where("_id", establishmentId) 
        .select(["establishments.*", st.asGeoJSON("coordinate")]) 
        .first(); 

 

      if (establishment.firebase_uid !== uid) { 
        return res.status(401).json({ 
          error: "Insufficient Permissions", 
        }); 

      } 

 

      await connection("establishments") 
        .update({ 

          name: name || establishment.name, 

          description: description || establishment.description, 

          photo_url: photo_url || establishment.photo_url, 

          phone_number: phone_number || establishment.phone_number, 

          whatsapp_available: 

            whatsapp_available === false || whatsapp_available === true 
              ? whatsapp_available 

              : establishment.whatsapp_available, 

          address: address || establishment.address, 

          coordinate: coordinate 

            ? st.geomFromText( 

                `Point(${coordinate.longitude} ${coordinate.latitude}) ̀, 
                4326 
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              ) 

            : st.geomFromText( 

                `Point(${establishment.coordinate.longitude} 
${establishment.coordinate.latitude}) ̀, 
                4326 

              ), 

        }) 

        .where("_id", establishmentId); 
 

      establishment = await connection("establishments") 
        .where("_id", establishmentId) 
        .select(["establishments.*", st.asGeoJSON("coordinate")]) 
        .first(); 

 

      const { coordinates } = JSON.parse(establishment.coordinate); 
      establishment.coordinate = {}; 

      establishment.coordinate.latitude = coordinates[1]; 

      establishment.coordinate.longitude = coordinates[0]; 

 

      return res.status(200).json(establishment); 
    } catch (error) { 
      return res.status(500).json(error.message); 
    } 

  }, 

 

  async delete(req, res) { 
    const { establishmentId } = req.params; 
    const { uid } = req.headers; 
 

    try { 
      const establishment = await connection("establishments") 
        .where("_id", establishmentId) 
        .select("firebase_uid") 
        .first(); 

 

      if (establishment.firebase_uid !== uid) { 
        return res.status(401).json({ error: "Insufficient Permissions" }); 
      } 

 

      await connection("establishments").where("_id", establishmentId).delete(); 
 

      return res.status(204).send(); 
    } catch (error) { 
      return res.status(500).json(error.message); 
    } 

  }, 

}; 
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2.3.3.3 Controlador responsável por listar, criar, editar e deletar serviços 

Código Fonte 4. Código fonte da Implementação do controlador responsável por listar, criar, 

editar e deletar serviços em Node.js 

const connection = require("../database/connection"); 
 

module.exports = { 

  async index(req, res) { 
    const { establishmentId } = req.params; 
 

    try { 
      const services = await connection("services").where({ 
        establishment_id: establishmentId, 

      }); 

 

      return res.json(services); 
    } catch (error) { 
      return res.status(500).json(error.message); 
    } 

  }, 

 

  async create(req, res) { 
    const { uid } = req.headers; 
    const { establishmentId } = req.params; 
    const { name, photo_url, price } = req.body; 
 

    try { 
      const { firebase_uid } = await connection("establishments") 
        .select(["establishments.firebase_uid"]) 
        .where({ _id: establishmentId }) 

        .first(); 

 

      if (firebase_uid === uid) { 
        const [id] = await connection("services").insert( 
          { 

            establishment_id: establishmentId, 

            name, 

            photo_url, 

            price, 

          }, 

          "_id" 
        ); 

 

        return res.status(201).json(id); 
      } 

      return res.status(401).send({ error: "Insufficient Permissions" }); 
    } catch (error) { 
      return res.status(500).json(error.message); 
    } 
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  }, 

 

  async edit(req, res) { 
    const { uid } = req.headers; 
    const { establishmentId, serviceId } = req.params; 
    const { name, photo_url, price } = req.body; 
 

    try { 
      const establishment = await connection("establishments") 
        .select() 

        .where({ _id: establishmentId }) 

        .first(); 

 

      const service = await connection("services") 
        .select() 

        .where({ _id: serviceId }) 

        .first(); 

 

      if ( 
        service.establishment_id + "" === establishmentId && 
        establishment.firebase_uid === uid 

      ) { 

        const [serviceUpdated] = await connection("services") 
          .where({ _id: serviceId }) 

          .update( 

            { 

              name: name || service.name, 

              photo_url: photo_url || service.photo_url, 

              price: price || service.price, 

            }, 

            "*" 
          ); 

 

        return res.status(201).json(serviceUpdated); 
      } 

      return res.status(401).send({ error: "Insufficient Permissions" }); 
    } catch (error) { 
      return res.status(500).json(error.message); 
    } 

  }, 

 

  async delete(req, res) { 
    const { uid } = req.headers; 
    const { establishmentId, serviceId } = req.params; 
 

    try { 
      const { firebase_uid } = await connection("establishments") 
        .select() 

        .where({ _id: establishmentId }) 

        .first(); 
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      const { establishment_id } = await connection("services") 
        .select() 

        .where({ _id: serviceId }) 

        .first(); 

 

      if (establishment_id + "" === establishmentId && firebase_uid === uid) { 
        await connection("services").where({ _id: serviceId }).delete(); 
 

        return res.status(204).send(); 
      } 

      return res.status(401).send({ error: "Insufficient Permissions" }); 
    } catch (error) { 
      return res.status(500).json(error.message); 
    } 

  }, 

}; 

 

2.4 APLICAÇÃO WEB 

Com base na identidade visual e design de UI desenvolvido no Figma, foi             

iniciado um projeto React e a partir dele o desenvolvimento das interface da             

aplicação web, que serve para cadastro de estabelecimentos, foi criado os           

componentes reutilizáveis e a estrutura de todas as páginas, que são declaradas em             

JavaScript com uma sintaxe quase idêntica ao HTML puro, em paralelo é            

desenvolvido a estilização em CSS. 

2.4.1 Página de Cadastro 

Uma das primeiras páginas a ser desenvolvida foi a página de cadastro de             

usuário, essa página se integra com a biblioteca do Firebase para mandar uma             

requisição com o email e senha ou com as informações do usuário Google. 
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Figura 6. Captura de tela da página de cadastro em um desktop 

 

Figura 7. Captura de tela da página de cadastro em um dispositivo móvel 

 

Durante o preenchimento se as senhas não corresponderem será indicado          

instantaneamente. 
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Figura 8. Captura de tela da página de cadastro com senhas não correspondentes 

 

 

2.4.2 Página de Login 

Depois da página de cadastro, foi iniciado o desenvolvimento da página de            

login, como as duas têm muito em comum o desenvolvimento foi rápido, só foi              

preciso integrar o login com a biblioteca do Firebase. 

Figura 9. Captura de tela da página de login em um desktop 
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 Figura 10. Captura de tela da página de login em um dispositivo móvel 

 

 

2.4.3 Página de Gerenciamento 

Após o cadastro e login estarem prontos foi necessário, antes de desenvolver            

um página para cadastro de estabelecimentos, uma página para gerenciar os           

múltiplos estabelecimentos que um usuário pode ter. Esta página quando é           

renderizada faz imediatamente uma requisição para o back-end solicitando a          

listagem de estabelecimentos que o usuário logado possui. 
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Figura 11. Captura de tela da página de gerenciamento em um desktop 

 

Figura 12. Captura de tela da página de gerenciamento em um dispositivo móvel 

 

2.4.4 Página de Cadastro de Estabelecimento 

O desenvolvimento da página do cadastro de estabelecimento foi o mais           

extenso, esta página é responsável pela principal função da aplicação web.  
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Figura 13. Captura de tela da página de cadastro de estabelecimento em um desktop 

 

Figura 14. Captura de tela da página de cadastro de estabelecimento em um dispositivo móvel 
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2.4.4.1 Upload de Imagens 

A primeira função a ser desenvolvida foi a de upload de imagens, ela é              

facilitada pela biblioteca do Firebase, após selecionar uma imagem o usuário tem            

uma pré-visualização, assim como na Figura 15. 

Figura 15. Captura de tela do componente de upload de imagem 

 

2.4.4.1.1 Implementação do upload de imagens 

Código Fonte 5. Código fonte da implementação do upload de imagens para o Firebase Cloud 

Storage no React 

const uploadToFirebase = (file, path, callback) => { 
    const fileName =  ̀${new Date().getTime()}-${file.name} ̀; 
 

    const storageRef = firebaseStorage.ref(); 
 

    const uploadTask = storageRef.child(path + fileName).put(file); 
 

    uploadTask.on("state_changed", () => { 
      uploadTask.snapshot.ref.getDownloadURL().then(callback); 

    }); 

  }; 

 

2.4.4.2 Utilizar a localização atual 

O usuário tem como opção para facilitar o preenchimento do campo de            

endereço utilizar a localização atual clicando no ícone de localização, será solicitado            

pelo navegador a permissão de localização assim como na Figura 16, se a             

permissão for concedida o navegador responde com a latitude e longitude           

aproximada e com essas informações é feita uma requisição para o Bing Maps API              

no qual o mesmo retorna o endereço completo, assim como na Figura 17.  
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Figura 16. Captura de tela da página de cadastro ao clicar no ícone para buscar a localização                 

atual, é solicitado pelo navegador permissão. 

 

Figura 17. Captura de tela da página de cadastro ao permitir o uso da localização atual, com o 

endereço aproximado já preenchido automaticamente. 
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2.4.4.2.1 Implementação da obtenção do endereço a partir da localização atual          

fornecida pelo navegador 

Código Fonte 6. Código fonte da implementação da obtenção do endereço a partir da 
localização atual fornecida pelo navegador no React 

const getCurrentLocation = () => { 
    navigator.geolocation.getCurrentPosition( 

      async (position) => { 
        const { latitude, longitude } = position.coords; 
 

        setLatitude(latitude); 

        setLongitude(longitude); 

 

        const response = await bingMapsApi.get(`/${latitude},${longitude} ̀, { 
          params: { 

            includeEntityTypes: "Address", 
            key: apiKey, 

          }, 

        }); 

 

        setAddress( 

          response.data.resourceSets[0].resources[0].address.formattedAddress 

        ); 

      }, 

      (err) => { 

        console.log(err); 

      }, 

      { 

        timeout: 30000, 

      } 

    ); 

  }; 

 

2.4.4.3 Validação das informações do estabelecimento 

A validação é feita sem a utilização de bibliotecas sendo desenvolvido apenas            

com JavaScript, todos os campos são obrigatórios, exceto as imagens dos serviços,            

porém em alguns campos a verificação deve ser mais precisa, como no campo de              

telefone que checa a quantidade de números e no campo de endereço que verifica a               

validade do mesmo através da API do Bing Maps, como é possível observar no fluxo               

de cadastro, Figura 20, se o endereço for inválido o usuário é notificado do erro e se                 
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o endereço for válido o Bing Maps API retorna a latitude, longitude e endereço              

completo e formatado pelo Bing Maps API, Código Fonte 7. 

Figura 18. Captura de tela da página de criação do salão com campos preenchidos de forma 

incorreta. 

 

2.4.4.3.1 Implementação da validação de endereço e obtenção de latitude e          

longitude 

Código Fonte 7. Código fonte da implementação da validação de endereço e obtenção da 
latitude e longitude no React 

const verifyAddressAndGetLatitudeAndLongitude = async () => { 
    try { 
      if (address) { 
        const response = await bingMapsApi.get(`/${address} ̀, { 
          params: { 

            maxResults: 1, 

            key: apiKey, 

          }, 

        }); 

 

        const results = response.data.resourceSets[0].resources; 
 

        if (results.length === 0) { 
          addInputError("address"); 
          return false; 
        } else { 
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          setAddress(results[0].address.formattedAddress); 

          setLatitude(results[0].point.coordinates[0]); 

          setLongitude(results[0].point.coordinates[1]); 

          setInputError(false); 
          return true; 
        } 

      } else { 
        addInputError("address"); 
        return false; 
      } 

    } catch (error) { 
      addInputError("address"); 
      return false; 
    } 

  }; 

 

2.4.4.4 Confirmação das informações 

Após o usuário clicar em enviar e às informações serem válidas é exibido um              

modal para confirmação dos dados, se o usuário selecionar editar será retornado            

para o formulário se o mesmo selecionar publicar o fluxo de cadastro terá início. 

Figura 19. Captura de tela da criação do salão com estado de confirmação dos dados 
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2.4.4.5 Fluxo de cadastro 

A primeira ação realizada no fluxo de cadastro é o envio das imagens para o               

Firebase Cloud Storage, após o retorno da URL é feito a primeira requisição para o               

back-end com todas as informações, exceto as informações dos serviços, essa           

requisição tem como resposta a identificação do estabelecimento recém criado,          

depois da resposta é enviado para cada serviço uma requisição com nome, preço,             

URL de imagem (se existir) e identificação do estabelecimento, assim como no            

modelo de fluxo de cadastro, Figura 20. 
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 Figura 20. Fluxo de cadastro 
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2.4.5 Página Inicial 

Figura 21. Captura de tela da página inicial em um desktop

 

Figura 22. Captura de tela da página inicial em um dispositivo móvel 
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2.5 APLICAÇÃO MÓVEL 

Como foi usado o React para a construção das interfaces na web, decidimos             

usar o React Native na construção da aplicação móvel multiplataforma que busca            

por estabelecimentos e agenda serviços. 

Para construir um app com apenas React Native é preciso configurar todo um             

ambiente de desenvolvimento nativo Android e iOS, com essa dificuldade decidimos           

utilizar o Expo que é uma plataforma que possibilita desenvolver apps React Native             

sem a configuração do ambiente de desenvolvimento nativo, assim acelerando no           

desenvolvimento. 

Com base UI desenhada no Figma iniciamos o desenvolvimento de toda a            

interface mobile, os elementos são declarados em JavaScript com uma sintaxe           

muito próxima ao React da web, porém com os nomes dos elementos nativos do              

iOS, por exemplo uma "div" é correspondente a uma "View". As estilizações no             

React Native não são através de CSS como no React mas através do próprio              

JavaScript com poucas diferenças em relação ao CSS. 

 

2.5.1 Tela de listagem de estabelecimentos 

A primeira tela a ser desenvolvida foi a tela que é responsável por listar os               

estabelecimentos, foi desenvolvido um componente de busca e um componente          

correspondente a um item da lista de estabelecimentos. 

Ao iniciar a tela já pede permissão para usar a localização do usuário, com              

isso é feito uma requisição para o back-end com as coordenadas atuais do usuário              

que tem como resposta a listagem dos estabelecimentos ordenada por proximidade           

ao usuário. 

Ao buscar por algum texto o app faz uma requisição para o back-end que              

além do texto contém as coordenadas atuais do usuário que tem como resposta a              

listagem dos elementos dos estabelecimentos que mais correspondem ao termo          

pesquisado também ordenada por proximidade ao usuário. 

 



46 

 Figura 23. Captura de tela da listagem de estabelecimentos 
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 Figura 24. Captura de tela da listagem de estabelecimentos com termo de busca 
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 Figura 25. Fluxo de busca 

 

2.5.2 Tela de detalhes do estabelecimento 

Quando o usuário seleciona um estabelecimento na tela de listagem é exibida            

a tela de detalhes do estabelecimento selecionado, sendo possível abrir o aplicativo            

de mapas do dispositivo com a localização do estabelecimento selecionado, o           

aplicativo de telefone com o número já preenchido, selecionar os serviços para            

consultar o preço e agendar por WhatsApp ou telefone.  
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 Figura 26. Captura de tela dos detalhes do estabelecimento 
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 Figura 27. Captura de tela dos detalhes do estabelecimento com serviços selecionados 
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 Figura 28. Captura de tela dos detalhes do estabelecimento após tocar em "Agendar" 
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 Figura 29. Captura de tela dos detalhes do estabelecimento após tocar em "Agendar por 

WhatsApp" 
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2.5.2.1 Implementação do agendamento por Whatsapp 

Código Fonte 8. Código fonte da implementação do envio de mensagem via Whatsapp em 

React Native 

const handleSendWhatsappMessage = () => { 
    setVerifyInputs(true); 
    if (userName && scheduleDate) { 
      Linking.openURL( 

        (Platform.OS === "ios" 
          ? `https://wa.me/${phoneNumber}?` 
          : `whatsapp://send?phone=${phoneNumber}& ̀) + 
          `text=Olá, meu nome é ${userName} e gostaria de agendar  

          ${selectedServices 

               .map((service) => service.name) 

               .join(", ")}, ${scheduleDate}` 
      ); 

    } 

  }; 
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3 CONCLUSÃO 

O resultado de nosso trabalho conseguiu atingir todos os objetivos, um app            

multiplataforma compatível com Android, iOS e web capaz de facilitar a busca e o              

agendamento de serviços de estética também contribuindo no processo de          

comparação de preços. 

Para o desenvolvimento do trabalho foi importante ter conhecimento nas          

disciplinas: Programação de algoritmos; Banco de Dados I , II e III, Design Digital;              

Programação Web I, II e III; Desenvolvimento de Sistemas; Programação de           

Aplicativos Mobile I e II; Segurança de Sistemas de Informação; Qualidade de Teste             

de Software. Também foi preciso buscar conhecimento na documentação oficial dos           

frameworks e bibliotecas utilizados. 

A pesquisa ajudou-nos a entender as necessidades dos salões e as formas            

em que o agendamento é feito atualmente sendo mais de 90% via Whatsapp             

possibilitando assim direcionarmos nosso foco nas funcionalidades com maior         

potencial de serem utilizadas. 

Para trabalhos futuros seria interessante algumas melhorias no sentido de          

avaliação dos estabelecimentos, possibilidade de uploads de múltiplas fotos dos          

estabelecimentos e dos serviços, um melhor sistema de busca, filtros por preço de             

um determinado serviço, filtro de categoria de serviço e avaliação, uma possível            

integração com os sistemas internos de salões para um agendamento feito           

totalmente dentro do app e integração com sistemas de pagamento. 
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