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O Processo principal



O aplicativo

▸ Responsivo (Desktop ou Mobile)

▸ Não é necessário instalar

▸ Fácil de utilizar (solicita apenas 02 dados essenciais: CNPJ e e-

mail)

▸ Permite impressão no ato da emissão

▸ Envia e-mail com o registro da solicitação (autorizado, negado e 

ausência de informações)

▸ Permite reimpressão posterior no aplicativo e no e-mail

▸ Permite identificação de autenticidade por QR Code



O aplicativo (administrativamente)

▸ Inclusão de Termos de Compromisso com orientações de medidas 
sanitárias específicas

▸ Permite incluir procedimentos Atividade Econômica (CNAE) e 
Município/UF

▸ Revogação de autorização e envio de comunicação por e-mail para o 
empresário

▸ Permite identificar a quantidade de empresas por Atividade 
Econômica em cada Município

▸ Permite identificar solicitações de autorizações: Autorizadas, 
Negadas, Não avaliadas por Atividade Econômica e por Município



Características não funcionais

▸ Valida dados de acordo com base de cadastro da Receita 

Federal

▸ Considera CNAE primário e secundário na avaliação

▸ Permite operação em todo território nacional

▸ Permite emissão de autorizações diferentes para cada 

momento (autorização, revogação, autorização com novos 

critérios)

▸ Armazena dados de todas operações

Dados de empresas analisadas conforme cadastro oficial da Receita Federal conforme regras do portal da transparência



Critérios para autorizações

TERMO DE 
COMPROMISSO COM 

MEDIDAS SANITÁRIAS

ATIVIDADE 
ECONÔMICA

MUNICÍPIO PERÍODO



Resultados de uma solicitação

Autorizada
Empresa ativa na Receita Federal

Termo de Compromisso definido
para a Atividade Econômica

Atividade Econômica autorizada no 
Município

Não autorizada
Empresa ativa na Receita Federal

Termo de Compromisso definido
para a Atividade Econômica

Atividade Econômica não
autorizada no Município

Não avaliada
Empresa não encontrada na base 

Receita Federal

Termo de Compromisso não
definido para a Atividade

Econômica



Infraestrutura de hospedagem

▸ Ambiente em Cloud Computing, com capacidade escalável

▸ Servidor de aplicação de última geração

▸ Servidor de banco de dados entreprise

▸ Serviço de e-mail para disparo em volume



Capacidade da aplicação

▸ Simulações realizadas com:

10.000 acessos simultâneos

e mais de

100.000 acessos por dia



Novas funcionalidades previstas

▸ Inteligência para analisar 

autorizações através de:

▹ Georeferenciamento

▹ Cruzamento de dados 

demográficos

▹ Cruzamento de dados 

econômicos



Passo 1
AUTENTICAÇÃO



Passo 2
LEITURA DAS 
MEDIDAS



Passo 3
ACEITE DAS
CONDIÇÕES



Passo 4
LISTA DE 
AUTORIZAÇÕES



Passo 5
E-MAIL COM
AUTORIZAÇÃO



Passo 6
DOWNLOAD DO
TERMO



Passo 6
DOWNLOAD DO
TERMO

com QD Code



Passo 7
VERIFICAÇÃO DE
AUTENTICIDADE

com QD Code





“

▸ Alguns exemplos de dados que 

podem ser extraídos para apoiar o 

combate à Covid-19
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Extração de areia

177

cidades

980

estabelecimentos



Quantidade de asilos por cidade

100

cidades

309

estabelecimentos



Construção da Plataforma
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Apoio


