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O projeto 
O projeto consiste no desenvolvimento de uma plataforma de vídeos pay-
per-view onde o conteúdo adquirido podem ser acessados por tempo 
indeterminado. O acesso pode ser feito exclusivamente online, por um 
website responsivo, exclusivamente por um aplicativo em cada plataforma 
(desktop, mobile, smart TV) ou em ambos os cenários. 

Em qualquer um dos casos, é imprescindível que o usuário não tenha 
liberdade de compartilhar o conteúdo adquirido com outros usuários, isto é, 
caso o conteúdo seja disponibilizado off-line, este deve ficar em um formato 
protegido e somente o aplicativo próprio consiga liberar esta proteção e 
exibir o arquivo.  
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Plataforma 
O projeto principal será desenvolvido no framework dotNET (.NET) 
utilizando as tecnologias MVC e API com base de dados SQL Server 
(utilizando o ORM Entity Framework). Será necessário um ambiente de 
hospedagem Windows (Windows Server 2008 R2 ou superior) com pelo 
menos 2GB de memória RAM e 1GB de armazenamento em disco (aplicação 
e imagens dos vídeos). 

No caso de aplicação desktop (reprodutor de vídeo), este deverá ser 
desenvolvido também utilizando a tecnologia dotNET para a plataforma 
Windows, utilizando Windows Forms ou WPF (Windows Presentation 
Foundation). 

Para os dispositivos móveis (iOS, Android, Windows Phone, Smart TV) será 
necessário o desenvolvimento de aplicativos nativos, para cada plataforma 
um próprio aplicativo, só assim será possível permitir a exibição dos vídeos 
sem a utilização da internet a cada visualização. 

Independente do dispositivo do cliente, o aplicativo reprodutor seria 
exclusivamente responsável por decodificar o arquivo de vídeo e permitir a 
visualização off-line ou online do mesmo (no caso de visualização off-line, o 
arquivo ficaria armazenado codificado na memória do dispositivo do 
usuário). Todo controle de acesso, validação de pagamentos e liberação de 
conteúdo permaneceria em um ambiente online, acessado pelo aplicativo 
reprodutor através de uma API a ser desenvolvida. 
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Processo de venda e liberação 
A venda dos vídeos irá ocorrer através da VTEX como plataforma de e-
commerce, sendo vendido como um produto físico em quaisquer uma das 
lojas virtuais. 

O acesso ao aplicativo (online ou off-line) será feito mediante autenticação, 
utilizando o e-mail cadastrado na VTEX e o uma senha cadastrada pelo 
usuário (no primeiro acesso, pode-se utilizar o CPF da compra como senha). 

O aplicativo deve listar todos os vídeos já adquiridos ou solicitados 
(pendente de pagamento e bloqueados) e permitir a visualização dos 
liberados. 

 

 

 

Na imagem acima é possível visualizar e compreender o fluxo da compra do 
vídeo até o momento da exibição. 

O cliente deve efetuar o pedido na loja virtual, que irá se encarregar de 
processar o pagamento (em caso de cartão de crédito, ou de gerar o 
boleto). 

Após o pedido ter sido realizado, o mesmo será recebido no Sankhya (a 
janela de tempo entre a realização do mesmo na VTEX e o cadastro 
no Sankhya pode ser de ATÉ 4 horas no cenário atual, que pode ser 
ajustado caso seja comprovada necessidade e o novo período não 
entre em concorrência com outras operações da Integração 
Service). 
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Após terem sido recebidos no Sankhya, os pedidos pagos com boleto / 
depósito ficam bloqueados até que o departamento financeiro realize a 
baixa do pagamento, consultando a Instituição Financeira. 

Uma vez os pedidos no Sankhya, a Integração Service irá efetuar o envio 
dos mesmos para a Vitrine do Artesanato Digital, tanto os pedidos 
aprovados como os pendentes (para que o usuário possa verificar que o 
pedido foi realizado mas ainda não foi pago). 

A partir desse momento, os vídeos que já tiverem o pagamento aprovado 
serão liberados e a visualização pelo aplicativo será liberada. 

A Integração continua monitorando os pedidos que ainda não foram pagos 
na Vitrine do Artesanato Digital e consulta o Sankhya para validar o 
pagamento. Ocorrendo o pagamento, o vídeo é liberado na Vitrine do 
Artesanato Digital. 
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Hospedagem do sistema e do conteúdo 
O sistema (API) deverá ser hospedado em um servidor com Windows 
Server 2008 ou superior para que seja possível utilizar as tecnológicas 
ASP.NET MVC e Web API com o ORM Entity Framework. 

O tráfego e o espaço em disco para este servidor não são requisitos críticos, 
uma vez que este sistema irá apenas liberar o acesso ao vídeo e ao 
histórico do usuário e não de fato efetuar as vendas ou armazenar o 
conteúdo (os vídeos em si). 

O conteúdo por sua vez, precisará de um ambiente com alta velocidade de 
conexão com a internet e espaço em disco suficiente para armazenamento. 

Caso fique decidido que apenas o ambiente online será utilizado, pode ser 
utilizada a plataforma de vídeos Vimeo para hospedar o conteúdo e 
restringir o acesso. No caso de existir o ambiente off-line, será necessária 
uma plataforma que permita o envio de arquivos que não sejam somente 
de vídeo, para que seja possível implantar a camada de segurança e não 
permitir que o arquivo seja compartilhado entre os usuários. 
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Segurança do conteúdo 
A princípio, com a existência de dois ambientes (online e desktop – off-line) 
os vídeos precisarão ser codificados e passar por um processo de 
encriptação ao serem armazenados e apenas os aplicativos reprodutores 
irão ter acesso ao algoritmo de decodificação e decriptação. 

No caso da existência do ambiente online apenas, os vídeos podem ser 
armazenados no Vimeo ou em outra plataforma e a esquema de segurança 
pode ser o mesmo adotado pelo projeto Canal do Artesanato. 
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Cronograma de desenvolvimento 
Serão necessárias 4 etapas de desenvolvimento, sendo elas: 

a) Criação de processo de controle e gerenciamento no Sankhya dos 
pedidos da Vitrine do Artesanato Digital. Processo semelhante ao que 
já acontece hoje para assinaturas do Canal do Artesanato e o de 
assinaturas de periódicos. 

b) Desenvolvimento do núcleo do sistema (Base de Dados e API) 
c) Desenvolvimento da integração de monitoramento e validação na 

aplicação Integração Service 
d) Criação do aplicativo (web e/ou desktop) reprodutor de conteúdo 

Processo de controle e gerenciamento no Sankhya 
Inicialmente serão criados produtos novos, como forma de serviço no 
Sankhya. Estes serviços poderão ser comercializados pelas lojas virtuais 
assim como pelo Lavendere. Ao entrarem como pedido no Sankhya, estes 
itens devem ser alocados em uma TOP a parte, para que possam ser 
rastreados quanto ao pagamento e liberação. De preferência, deve ser 
cadastrada a parte também na tela Controle de Pedidos, em uma aba a ser 
criada especialmente para tal finalidade. Esta nova aba deve identificar os 
vídeos a serem incluídos no pedido, assim como os fluxos (pedido, baixa do 
pagamento, enviado para a VA Digital, liberado na VA Digital, cancelado, 
estornado, bloqueado na VA Digital). 

Para esta etapa estimam-se inicialmente 10 horas de trabalho: 

 Criação de TOP – 2 horas 
 Criação de gatilho para monitora os produtos – 4 horas 
 Desenvolvimento da tela adicional – 2 horas 
 Criação dos novos fluxos – 2 horas 

Desenvolvimento do núcleo do sistema 
Nesta etapa, será desenvolvido todo núcleo do sistema, incluindo base de 
dados, gerenciamento de conteúdo, API de gerenciamento, API cliente, 
algoritmo de segurança do vídeo (caso exista um ambiente off-line). 

O núcleo será divido em cinco camadas, sendo elas: 

I. Camada de entidades & relações – Nesta camada será desenvolvido 
toda a base de dados juntamente com as relações entre as entidades 
(basicamente o banco de dados e suas relações). 

II. Camada de negócios & dados – Nesta camada fica toda a lógica de 
acesso aos dados, assim como a segurança do sistema. Todas as 
regras de negócio também ficam nesta camada. 

III. Camada de gerenciamento de conteúdo – Onde serão enviados os 
vídeos (seja o arquivo em si ou apenas uma URL apontando para um 
terceiro). 
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IV. Camada de gerenciamento de pedidos – Esta será a camada onde 
apenas a Integração Service terá acesso e utilizará para fazer o 
gerenciamento dos pedidos (cadastro, liberação, bloqueio). 

V. Camada de acesso cliente – Esta será a API de acesso pelo cliente, 
onde ele irá consultar todos os pedidos, verificar status do 
pagamento e receber os dados para acessar o vídeo. 

 

Para esta etapa estimam-se inicialmente 50 horas de trabalho: 

 Desenvolvimento da base de dados e relações – 8 horas 
 Desenvolvimento da camada de dados e negócios – 16 horas 
 Desenvolvimento do gerenciamento de conteúdo – 12 horas 
 Desenvolvimento da API de gerenciamento – 8 horas 
 Desenvolvimento da API cliente – 6 horas 
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Desenvolvimento da integração entre Sankhya e núcleo 
da Vitrine do Artesanato Digital 
Esta etapa é responsável por realizar o controle dos pedidos realizados e o 
cadastro, liberação e bloqueio deles na Vitrine do Artesanato Digital. 

Consiste na criação de uma operação na aplicação Integração Service, que 
irá monitorar a tela criada na primeira etapa assim como os fluxos. Algo 
que já acontece hoje de forma semelhante para os pedidos realizados na 
loja virtual e a tela Controle de Pedidos. 

Para o desenvolvimento desta etapa é preciso primeiramente mapear as 
entidades entre o Sankhya e a Vitrine do Artesanato Digital (basicamente 
converter o formato existente no Sankhya para a Vitrine do Artesanato 
Digital), desenvolver os métodos que irão efetuar o monitoramento dos 
novos pedidos e dos andamentos dos fluxos no lado do Sankhya e os 
métodos que irão efetuar o contato com a API da VA Digital, como cadastro 
e bloqueio & liberação. 

Para esta etapa estimam-se inicialmente 13 horas de trabalho: 

 Criação das entidades na Integração Service – 1 hora 
 Método de consulta ao Sankhya – Cadastro de novos pedidos – 4 

horas 
 Método de consulta ao Sankhya – Monitoramento de status – 6 horas 
 Método de cadastro na VA Digital – 1 hora 
 Método de bloqueio & liberação – 1 hora 

Desenvolvimento da UI (web ou aplicativo) e algoritmo 
de decriptação & decodificação 
Nesta etapa serão desenvolvidas as partes finais do projeto, onde de fato os 
clientes/usuários terão acesso. 

Como ainda não foi definido como será feito o acesso pelo usuário serão 
levados em conta os 3 possíveis cenários, sendo eles: 

 Acesso exclusivo online (web) – Uma aplicação responsiva, 
permitindo acesso via computador, smartphone ou tablet. 

 Acesso exclusivo off-line (aplicativo) – Aplicação que permita acessar 
os vídeos caso o usuário não esteja mais conectado a internet, onde 
cada plataforma possui seu próprio aplicativo (aplicação nativa). 

 Acesso misto (web + aplicativo) – Desenvolvimento de uma aplicação 
web responsiva, porém com o desenvolvimento de aplicativos que 
permitam o acesso ao conteúdo de forma off-line. 
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Acesso exclusivo online 
Neste cenário, o conteúdo poderá ser armazenado em um terceiro, assim 
como é feito com o Canal do Artesanato. O conteúdo pode ficar armazenado 
no Vimeo, por exemplo, e apenas o endereço dele é cadastrado no sistema. 

Neste cenário não será possível permitir que o usuário acesse o conteúdo 
caso não esteja conectado a internet. 

Para o desenvolvimento deste cenário serão necessárias as seguintes 
etapas: 

 Criação da identidade visual – 10 horas 
 Diagramação do layout – 20 horas 
 Codificação das telas – 50 horas 
 Criação, desenvolvimento e publicação - web site – 12 horas 
 Consumação da API cliente – 6 horas 

Algumas das etapas acima podem ser realizadas em paralelo. 

Acesso exclusivo off-line 
O acesso exclusivo off-line obriga a criação de um algoritmo de encriptação 
e decriptação para impedir o compartilhamento do conteúdo por parte do 
usuário. Obriga também a criação de aplicativos nativos, nas plataformas 
que deseja disseminar o conteúdo, isto é, serão necessários pelo menos 4 
aplicativos diferentes, sendo eles: 

 

 Windows (desktop) 
 iOS – Apple (iPhone & iPad) 
 Android (Smartphones & Tablets) 
 Windows Phone (Smartphone) 

A experiência do usuário com aplicativos é certamente melhor, porém o 
processo de criação desenvolvimento também é maior. Para cada aplicativo 
será necessário a realização de todos os passos levantados para o acesso 
exclusivo online, com a diferença que a duração das etapas podem e vão 
variar de plataforma para plataforma. 

Acesso misto – online e off-line 
Para habilitar este cenário, não necessariamente precisa existir o cenário 
online, é possível habilitar a função online pelos próprios aplicativos, que 
nativamente irão ter que se conectar a internet para permitir a visualização 
off-line (realização do download do arquivo e da chave de decriptação). 
Porém, ao invés de forçar o download do arquivo de vídeo por completo 
antes de exibir, pode ser feito o stream do mesmo, e o conteúdo ser exibido 
ao tempo em que se é carregado. Para tal, é necessária que na etapa de 
desenvolvimento dos aplicativos seja informada essa aplicação, uma vez 
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que apesar de ser no próprio aplicativo, o algoritmo de codificação e 
encriptação precisam ser alterados para permitir a decodificação de partes 
do conteúdo e não somente do arquivo completo. 
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Diagrama de funcionamento da API de gerenciamento, 
API cliente e da Integração com o Sankhya 
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Equipe prevista para desenvolvimento do projeto 
 

 Desenvolvedor back-end – API, Integração, base de dados, 
algoritmo de codificação e encriptação/decriptação, aplicativo 
desktop (Windows) e web site. 

 Analista de processos – TOP, gatilhos e telas adicionais. 
Gerenciamento e planejamento do processo no sistema ERP. 

 Desenvolvedor front-end – Elaboração, criação e diagramação da 
identidade visual e da UI (web site e aplicativos). 

 Desenvolvedor back-end – Aplicativo iOS 
 Desenvolvedor back-end – Aplicativo Android 
 Desenvolvedor back-end – Aplicativo Windows Phone 
 Gerente de projetos – Coordenação, delegação e planejamento. 
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Considerações finais 
O desenvolvimento do projeto completo durará cerca de um mês. 

O projeto poderá ser hospedado juntamente a Vitrine do Artesanato na TV 
(onde já se encontram outras aplicações, como Vitrine do Artesanato ao 
Vivo, Sugestão de Produtos, Lista de Compras, Vitrine do Artesanato 
Recursos), mas deve-se prever uma sobrecarga no servidor com o avanço 
deste e dos demais projetos. 

Caso seja decidido que apenas existirá o ambiente off-line, a carga sobre o 
servidor será drasticamente menor, uma vez que toda interface do usuário 
será no próprio aplicativo, e apenas os dados via API irão passar pelo 
servidor. 

O desenvolvimento de aplicativos nativos requisitará mão de obra 
especializada para cada plataforma, uma vez que as diversas plataformas 
utilizam linguagens e metodologias diferentes. iOS – Object C; Android – 
Java & Android SDK; Windows Phone – Blend (para UI). 


