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RESUMO 

 

O SisLegno está sendo construído através das necessidades 

apresentadas na empresa Zibetti, Ribes & Cia Ltda. que atua no mercado 

madeireiro na cidade de Pelotas no estado do Rio Grande do Sul. O objetivo 

principal deste projeto é conceber um sistema para auxiliar na organização da 

empresa em questão, a tornar as funções dos funcionários no seu dia-a-dia 

mais ágeis, organizadas e com intuito da minimização de erros. Neste sentido, 

o sistema consiste em cadastros, pesquisa, edições e exclusões dos clientes e 

produtos do sistema, gerar orçamentos e pedidos, além de gerenciamentos de 

entregas e de estoque. 

 

Palavra-Chave: Sistema de Vendas, mercado madeireiro. 
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ABSTRACT 

 

The SisLegno is being built through the needs of the company Zibetti, 

Ribes & Cia Ltda, that acts on the wood market in the city of Pelotas in Rio 

Grande do Sul. The main objective of this project is to design a system to assist 

in the organization of the company in question to take the functions of the 

employees in their day to day more agile and organized in order to minimize 

errors. In this sense, the system consists of records, research, edits and 

deletions of customers and system products generate budgets and orders, as 

well as management of deliveries and inventory. 

 

Keywords: Sales system, wood market. 
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1. INTRODUÇÃO 

A elaboração deste trabalho tornou-se por uma linha de análise do 

ambiente da madeireira Zibetti, Ribes & Cia Ltda., no qual foi realizado um 

estudo da situação atual da empresa e elaborou-se, com base deste estudo, 

este projeto propondo melhorias que viessem a trazer uma maior eficácia e 

eficiência a rotina dos funcionários desta madeireira. 

A seguir serão apresentados os principais objetivos desta proposta, bem 

como a estrutura do texto. 

 

1.1 Objetivos 

O projeto objetiva desenvolver um sistema de vendas direcionado há 

madeireiras para isso, estão correlacionados os objetivos, tais como: 

• Cadastrar, Editar e Excluir: Clientes, Produtos, Tipos de 

Produto, Unidades de Produto, Logins e Transporte; 

• Pesquisar: Clientes, Produtos, Pedidos e Orçamentos; 

• Gerenciar: Estoque, Status de Pedido, Status de Transporte, 

Entregas, Pedidos para Transporte e Baixas de Notas Fiscais 

recebidas; 

• Gerar Relatórios: Movimentos de Estoque, Financeiro, Pedido, 

Orçamento, Transporte, Estoque e Notas Fiscais recebidas; 

 

1.2 Estruturas do Texto 

O trabalho está subdivido em cinco capítulos. No capítulo 2 estão 

apresentados aspectos diretamente relacionados ao Sistema, onde está 

concebido todo material utilizado para a elaboração do projeto, descritos assim 

a metodologia, estratégia, histórias, requisitos e cronograma. 

No Capítulo 3 descrevem-se as principais tecnologias utilizadas para a 
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construção do sistema com breves explicações sobre cada uma delas.  

No capítulo 4 é apresentado a parte central do projeto complementando 

com informações mais técnicas do Sistema. Nesta perspectiva, são detalhados 

os aspectos referentes à modelagem do sistema; construção dos casos de uso; 

e dos diagramas de caso de uso, entidades de relacionamento e redes.   

O capítulo 5 retrata as telas que o SisLegno apresenta, com uma breve 

explicação de cada uma. 

Conclui-se no capítulo 6 algumas informações que foram adquiridas ao 

longo da construção deste projeto, perspectivas de atividades futuras e 

publicações que o projeto participou. 

Por fim, são apresentas as referências bibliográficas mais relevantes 

utilizadas na elaboração deste projeto. 
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2. SISLEGNO: SISTEMA DE VENDAS 

Neste capitulo será apresentado as principais estratégias no 

desenvolvimento do trabalho, onde é relatado uma descrição do protótipo 

em si, envolvendo como foi elaborado o planejamento com a metodologia, 

suas histórias, os requisitos e como foi elaborado o Cronograma. 

 

2.1 Metodologias 
Consiste em um processo teórico que descreve como será 

montado o planejamento do andamento do projeto. 

 

2.1.1 Extreme Programming (XP) 

A metodologia empregada para o desenvolvimento do projeto é 

Extreme Programming. XP é uma metodologia de desenvolvimento de 

software que ajuda a criar sistemas de melhor qualidade, que são 

produzidos em menor tempo e de forma mais econômica que o habitual. 

Tais objetivos são alcançados através de um pequeno conjunto de 

valores, princípios e práticas, que diferem substancialmente da forma 

tradicional de se desenvolver software.  

XP inclui um conjunto de regras e práticas que ocorrem no 

contexto de quatro atividades básicas da Engenharia de Software: 

Planejamento, Projeto, Codificação e Teste.  

As quatro atividades da Engenharia de Software podem ser 

melhor vistas na Figura 1, que demonstra o ciclo de vida do XP. 

http://improveit.com.br/xp/metodologia�
http://improveit.com.br/xp/valores�
http://improveit.com.br/xp/principios�
http://improveit.com.br/xp/praticas�
http://improveit.com.br/xp/desenvolvimento_tradicional�
http://improveit.com.br/xp/desenvolvimento_tradicional�
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Figura 1 – Visão Geral da Metodologia XP (XP, 2010) 

 

2.2 Estratégia 

Este apresenta a estratégia adotada para a elaboração deste projeto de 

graduação. Foram definidos cinco processos: (1) Planejamento, (2) Projeto, (3) 

Codificação, (4) Testes e (5) Escrita.  

A metodologia para desenvolvimento do projeto é a XP onde escreve-se 

pequenas histórias em cartões, mas se obtém mais conhecimento sobre cada 

uma conversando com os clientes. Estes cartões são apenas lembretes do que 

será implementado. Cada cartão tem uma estimativa de tempo. 

No capítulo 2, “Histórias” - subseção 2.3 - pode-se analisar as histórias 

que estão posicionadas através de sua ordem de implementação e tempo de 

programação.  

 

 

2.3 Histórias 

 A primeira história diz respeito ao Login e ao painel principal, ele visa 

construir o ambiente onde o sistema atuará sendo que este será respeitado por 

níveis de usuário. Tem estimativa de uma semana de programação, mês de 

julho. 

 A segunda história diz respeito ao cadastro de clientes, que é o 
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ambiente onde será feito os cadastros dos clientes da empresa. Tem estimativa 

de uma semana de programação, mês de julho. 

A terceira história diz respeito ao cadastro de produtos, que é o local 

onde será armazenado os produtos da empresa. Além das demais 

funcionalidades necessárias ao mesmo, “Cadastros de Tipo e Unidade”. Tem 

estimativa de uma semana de programação, mês de julho. 

A quarta história é a pesquisa de clientes, que é o local onde pode se ter 

a “visualização, edição e exclusão dos clientes”. Além da funcionalidade de 

Relatórios. Tem estimativa de uma semana de programação, mês de julho. 

A quinta história é a pesquisa de produtos, onde pode-se visualizar, 

editar e excluir os produtos. Além da funcionalidade de “Relatórios”. Tem 

estimativa de uma semana de programação, mês de Agosto. 

A sexta história busca-se a parte de orçamentos e pedidos, estes 

disponibilizam a criação de orçamentos e pedidos de compra, através das 

regras descritas nos requisitos. Além das demais funcionalidades necessárias 

ao mesmo, “Pesquisas e Relatórios”. Tem estimativa de cinco semanas de 

programação, entre o mês de agosto e setembro. 

A Sétima história descreve o controle de estoque, este poderá controlar 

todo o estoque da empresa. Além das demais funcionalidades necessárias ao 

mesmo, “Pesquisas e Relatórios”. Tem estimativa de três semanas de 

programação, entre o mês de setembro e outubro. 

A oitava história é o gerenciamento de entregas, este busca organizar as 

entregas que a firma deverá realizar. Além das demais funcionalidades 

necessárias ao mesmo, “Cadastros, Pesquisas, Status, Relatórios e Adições”. 

Tem estimativa de três semanas, entre o mês de outubro e novembro. 

A nona história tem como base recebimento de notas fiscais, este busca 

armazenar informações das notas e dar baixa no estoque. Além das demais 

funcionalidades necessárias ao mesmo, “Pesquisas, Cadastros e Relatórios”. 

Tem estimativa de duas semanas, mês de novembro. 



15 
 

2.4 Requisitos 

A seguir serão apresentados os aspectos funcionais e não funcionais 

levantados para concepção deste trabalho. 

 

2.4.1 Funcionais 

R 1- O Sistema demonstra inicialmente a tela de login e logo após 

a tela principal; 

R 2 - A tela principal disponibiliza botões que permitem abrir as 

demais funcionalidades do sistema – descritas em [R3] - em uma 

área denominada desktop; 

R 3 - Funcionalidades: Cadastrar clientes [R4], Cadastrar 

produtos [R6], pesquisar clientes [R5], pesquisar produtos [R7], 

fazer orçamentos [R8], fazer pedidos [R9], controlar estoque 

[R10], gerenciamento de entregas [R11] e recebimento de notas 

fiscais [R12]; 

R 4 – “Cadastrar clientes” permite cadastros, edições e exclusões 

de clientes na empresa; 

R 5 – “Pesquisar clientes”, disponibiliza obter uma pesquisa de 

um cliente do sistema; 

R 6 – “Cadastrar produtos” possibilita cadastrar cadastros, 

edições e exclusões de produtos na empresa; 

R 7 – “Pesquisar produtos”, busca obter uma pesquisa de 

produtos do sistema; 

R 8 - Fazer “Orçamentos” gera orçamentos de pedidos; 

R 9 - Fazer “Pedidos” permite a criação de pedidos de compra; 

R 10 – “Controle de estoque” busca controlar o estoque de 
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produtos que estão cadastrados no sistema de forma positiva e 

negativa; 

R 11 – “Gerenciamento de entregas”, serve para organizar os 

pedidos a serem entregues por rotas que neste sistema serão 

apenas em bairros; 

R 12 – “Recebimento de notas fiscais”, armazena os dados das 

notas fiscais recebidas e faz a inclusão no estoque; 

R 13 – Para as funcionalidades descritas em [R3] deve-se 

disponibilizar alguns cadastros além dos já mencionados como os 

de “Unidade”, “Tipo”, “Transporte” além de alterações nos “Status 

de Pedido” e “Transporte”;  

R 14 – O Sistema deve apresentar relatórios das funcionalidades 

descritas em [R3]; 

 

2.4.2 Não-Funcionais 

 
2.4.2.1 Usabilidade 

R 15 – O sistema deve verificar se os campos do sistema foram 

todos preenchidos, caso não estiverem, deve apresentar 

mensagens avisando o usuário para preencher todos os campos; 

R 16 – Pedidos, Orçamentos, Controle de Estoque e 

Gerenciamento de entregas devem gerar arquivos no formato 

“pdf” para impressão; 

R 17 - Cada funcionalidade, quando for selecionada, deve fechar 

os botões de acesso automaticamente a fim de não travar o 

sistema, ou deixá-lo pesado; 

R 18 - Cada vez que o sistema fizer um cadastro, edição ou 
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exclusão, o sistema deve automaticamente atualizar a janela a fim 

de atualizar as novas informações; 

R 19 - Orçamentos não devem alterar o estoque; 

R 20 - Pedidos devem alterar o estoque - negativamente; 

R 21 – Todos relatórios devem ordenar as informações em uma 

forma lógica para fácil entendimento do documento; 

R 22 – Para impressões de “Pedidos, Orçamentos e Relatórios” 

deve ser criado dispositivos que disponibilizem opção de 

impressão; 

R 23 - Controle de estoque deve pedir um relatório de motivo de 

ter sido alterado; 

R 24 - Quando for feita uma venda - no caso tirado um pedido - 

deve apresentar no controle de estoque que o motivo foi uma 

venda e mostrar qual foi o pedido; 

R 25 – “Orçamentos e Pedidos” devem realizar suas 

funcionalidades para clientes cadastrados; 

 
 

2.4.2.2 Confiabilidade 

R 26 - O sistema deve perguntar antes de realizar qualquer 

funcionalidade, se o usuário quer fazer aquela função ou se quer 

cancelar, caso esta tenha sido acionada de maneira equivocada; 

R 27 - O sistema deve ser livre de erros, quando um ocorrer deve 

ser automaticamente avisado ao usuário que tipo de erro ocorreu; 

R 28 - O sistema deve ser confiável e seguro, trazendo 

informações corretas e precisas; 
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R 29 - O sistema deve apresentar todas as exigências descritas 

neste documento; 

R 30 - Toda pesquisa feita no sistema deve retornar todas as 

informações referentes ao pesquisado; 

R 31 – Toda inclusão no estoque por recebimento de nota fiscal 

só será válido se o produto já estiver cadastrado no sistema. 

 

2.5 Cronograma 

Descreve-se o cronograma do sistema onde “Planejamento” 

descreve os problemas e soluções da empresa, “Projeto” consiste na 

construção das funcionalidades e sobre elas elaboradas as histórias. 

“Codificação e Testes” é a parte do desenvolvimento das histórias 

descritas no Capítulo 2, subseção 2.3, de acordo com sua ordem lógica 

e logo após implementadas é realizado a sessão de testes para 

identificar possíveis falhas.  

A “Escrita” consiste neste projeto teórico e a apresentação que 

será realizada na Banca. 

Os cinco processos do cronograma podem ser vistos na Figura 2, 

que demonstra os mesmos confrontados aos respectivos meses de 

trabalho. 

 

Figura 2 - Cronograma 

 



19 
 

3. SISLEGNO: TECNOLOGIAS 

Este capítulo apresenta as principais tecnologias empregadas na 

concepção do trabalho. Dentre elas adotou-se o Java – subseção 5.1, que foi a 

tecnologia mais utilizada durante o curso, onde acabou-se despertado o 

interesse pessoal de utilizá-la para a implementação de um software para fins 

didáticos e comerciais; o Postgres – subseção 5.2 é o SGDB utilizado para 

persistência dos dados; o NetBeans – subseção 5.3 a IDE de desenvolvimento 

do trabalho; e o JPA – subseção 5.4 que é uma API padrão do Java para 

Persistência. 

 
3.1 Java 

Uma das principais tecnologias utilizadas para a construção 

deste projeto é o Java, que é uma linguagem de programação 

orientada a objetos. Ela é compilada para bytecode e é executado 

por uma máquina virtual. 

 Neste utilizou-se o Java Standard Edition (Java SE ou 

J2SE) que é uma ferramenta de desenvolvimento para a 

plataforma Java, contendo um ambiente necessário para criações 

e execuções de aplicações do Java. 

 

3.2 Postgres 

Postgres é um sistema gerenciador de banco de dados 

objeto relacional. Com está ferramenta pode-se gerenciar um 

banco de dados, para armazenamento de informações em 

tabelas. Com este integrado a plataforma Java podemos de forma 

confiável armazenar todas as informações relevantes que serão 

colocadas pelo usuário no sistema, sendo possível qualquer 

alteração, exclusão ou uma simples pesquisa do que está 

armazenado. 
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3.3 Netbeans 

Para conseguir unir as forças do Java e do Postgres 

utilizamos o netbeans que é um ambiente de desenvolvimento 

integrado(IDE) que além de ser gratuito é de código aberto 

permitindo que desenvolvedores de software trabalhem com 

diversas linguagens incluindo-se o Java – que será utilizada neste 

projeto – disponibilizando-se as ferramentas necessárias para a 

criação dos seus aplicativos que neste trabalho será desktop.  

 

3.4 Java Persistence API (JPA) 

É uma API padrão do Java para persistência que deve ser 

implementada por frameworks que queiram seguir o padrão. A JPA 

define um meio de mapeamento objeto-relacional para objetos Java 

simples e comuns, denominados beans de entidade. Também 

gerencia o desenvolvimento de entidades do Modelo Relacional. 
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4. SISLEGNO: CONCEPÇÃO E MODELAGEM 

Neste capítulo serão apresentados os principais aspectos relacionados a 

modelagem do sistema, desde os “Modelos de Casos de Uso” e “Prototipação”, 

“Diagrama de Caso de Uso”, “Diagrama de Entidades e Relacionamento” e 

“Diagrama de Redes”. 

 

4.1 Modelos de Caso de Uso 
A seguir serão apresentados os Casos de Uso do SisLegno, que 

demonstra as atividades que o usuário pode realizar com as respectivas ações 

do sistema. 

 

4.1.1 Entrar no Sistema 
 
Atores: Usuário 

Propósito: Entrar no sistema 

Descrição: O usuário tem acesso a página inicial do 

sistema 

Referência: R1, R2 e R3 

ENTRAR NO SISTEMA 

USUÁRIO SISTEMA 

1 - O usuário iniciou o sistema; 
2 - O sistema respondeu trazendo 

a tela de “Login” do sistema; 

3 - O usuário preenche os dados e 

“clica Logar”; 

4 - O sistema verifica se o “Login” é 

válido; caso seja verdadeiro ele 

abre a tela principal; caso contrário 

ele volta à tela de “Login”, informa 

que os dados são incorretos e 

pede ao usuário para digitar os 

dados novamente. 

5 - Na tela principal o usuário 

seleciona a funcionalidade que 
... 
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deseja. Conforme descrito nos 

próximos casos. 

 
4.1.2 Cadastro de Login 
 

Atores: Usuário 

Propósito: Cadastra Logins 

Descrição: Serve para dar níveis de acesso no 

sistema 

Referência: R1, R13 

OPÇÃO 1 = CADASTRO DE LOGIN 

USUÁRIO SISTEMA 

1 - O usuário “selecionou Cadastrar 

Login”; 

2 - O sistema abriu a tela de 

“Cadastro de Login”; 

3 - O usuário preencheu os dados; ... 

4 - O usuário “pressionou Salvar”; 

5 - O sistema verifica se todos os 

dados foram preenchidos; Caso 

não foram todos dados 

preenchidos o sistema pede para 

que o usuário preencha todos os 

dados; caso contrário ele salva o 

“Login” e informa que foi 

cadastrado com sucesso; 

6 - O usuário digita um “Login” e 

“clicou em Buscar”; 

7 - O sistema busca no Banco de 

dados, caso encontre ele preenche 

na tabela todos os “Logins” com 

aquele nome; caso contrário ele 

avisa que o “Login” não foi 

encontrado; 

8 - O usuário dá um “duplo clique” 

em um dos “Logins”; 

9 - O sistema preenche os dados 

do “Login” nos respectivos campos 



23 
 

aguardando um novo comando; 

10 - O usuário edita as informações 

e “clica salvar”; 

11 - O sistema salva as novas 

informações; 

12 - Repetido os passos 6 e 8; 13 - Repetido os passos 7 e 9; 

14 - O usuário “clica em Excluir”; 15 - O sistema exclui o “Login”; 

16 - Repetido os passos 6 e 8; 17 - Repetido os passos 7 e 9; 

14 - O usuário “clica em Limpar”; 
15 - O sistema limpa todos os 

campos; 

16 - O usuário “pressiona Fechar”; 
17 - O sistema fecha a janela de 

“Cadastro de Login”; 

 
4.1.3 Cadastro de Clientes 

 
Atores: Usuário  

Propósito: Cadastro de Clientes 

Descrição: O usuário pode cadastrar, editar e excluir 

clientes no sistema 

Referência: R4 

 

OPÇÃO 2 = CADASTRO DE CLIENTES 

USUÁRIO SISTEMA 

1 - O usuário “selecionou Cadastrar 

Cliente”; 

2 - O sistema abriu a tela de 

“Cadastro de Clientes”; 

3 - O usuário preencheu os dados; ... 

4 - O usuário apertou “Salvar”; 

5 - O sistema verifica se todos os 

dados foram preenchidos e se o 

CPF ou CNPJ não está 

cadastrado; caso já esteja 

cadastrado o CPF e/ou CNPJ ou 

não foram todos dados 
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preenchidos o sistema pede para 

que o usuário preencha todos os 

dados; caso contrário ele salva o 

“Cliente” e informa que foi 

cadastrado com sucesso; 

6 - O usuário digita um cliente e 

aperta “Buscar”; 

7 - O sistema busca no banco de 

dados, caso encontre ele preenche 

na tabela todos os clientes com 

aquele nome; caso contrário ele 

avisa que o “Cliente” não foi 

encontrado; 

8 - O usuário da um “duplo clique” 

em um dos clientes; 

9 - O sistema preenche os dados 

do “Cliente” nos respectivos 

campos aguardando um novo 

comando; 

10 - O usuário edita as informações 

e “clica Salvar”; 

11 - O sistema salva as novas 

informações; 

12 - Repetido os passos 6 e 8; 13 - Repetido os passos 7 e 9; 

14 - O usuário “clica em Excluir”; 15 - O sistema exclui o “Cliente”; 

16 - Repetido os passos 6 e 8; 17 - Repetido os passos 7 e 9; 

14 - O usuário “clica” em Limpar; 
15 - O sistema limpa todos os 

campos; 

16 - O usuário “pressiona” em 

“Fechar”; 

17 - O sistema fecha a janela de 

“Cadastro de Clientes”; 
 

    

 
 
 
 
 
 



25 
 

4.1.4 Pesquisa de Clientes 
 
Atores: Usuário  

Propósito: Pesquisa de Clientes 

Descrição: O usuário pode pesquisar clientes do 

sistema 

Referência: R5 

OPÇÃO 3 = PESQUISAR CLIENTES 

USUÁRIO SISTEMA 

1 - O usuário “selecionou” a opção 

de “Pesquisa de Clientes”; 

2 - O sistema responde abrindo em 

seu desktop a tela de “Pesquisa de 

Clientes”; 

3 - O usuário preenche o nome do 

“Cliente” que procura; 

4 - O sistema verifica se o campo 

de nome foi preenchido. Se o 

campo foi preenchido - o sistema 

verifica se o “Cliente” está 

cadastrado. Se estiver cadastrado 

ele traz as informações do 

pesquisado, caso contrário ele 

manda uma mensagem avisando 

que “Cliente” não existe - caso 

contrário ele pede para usuário 

preencher o campo nome; 

5 - O usuário da um “duplo clique” 

em algum “Cliente” que aparece na 

tabela; 

6 - O sistema carrega todas as 

informações do “Cliente” em um 

arquivo de texto para impressão; 

7 – O usuário pressiona “Relação 

Cliente”; 

8 - O sistema carrega todas as 

informações de todos os “Clientes” 

em um arquivo de texto para 

impressão; 

9 - O usuário seleciona “Fechar”; 
10 - O sistema fecha a janela de 

“Pesquisa de Clientes”; 
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4.1.5 Cadastro de Produtos 
 
Atores: Usuário  

Propósito: Cadastro de Produtos 

Descrição: O usuário pode cadastrar, editar e excluir 

produtos no sistema 

Referência: R6 

OPÇÃO 4 = CADASTRO DE PRODUTOS 

USUÁRIO SISTEMA 

1 - O usuário “selecionou Cadastrar 

Produto”; 

2 - O sistema abriu a tela de 

“Cadastro de Produtos”; 

3 - O usuário preencheu os dados; ... 

4 - O usuário pressionou “Salvar”; 

5 - O sistema verifica se todos os 

dados foram preenchidos; Caso 

não foram todos dados 

preenchidos o sistema pede para 

que o usuário preencha todos os 

dados; caso contrário ele salva o 

“Produto” e informa que foi 

cadastrado com sucesso; 

6 - O usuário digita um “Produto” e 

pressiona “Buscar”; 

7 - O sistema busca no banco de 

dados, caso encontre ele preenche 

na tabela todos os “Produtos” com 

aquele nome; caso contrário ele 

avisa que o “Produto” não foi 

encontrado; 

8 - O usuário da um “duplo clique” 

em um dos “Produtos”; 

9 - O sistema preenche os dados 

do “Produto” nos respectivos 

campos aguardando um novo 

comando; 

10 - O usuário edita as informações 

e “clica Salvar”; 

11 - O sistema salva as novas 

informações; 
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12 - Repetido os passos 6 e 8; 13 - Repetido os passos 7 e 9; 

14 - O usuário “clica Excluir”; 15 - O sistema exclui o “Produto”; 

16 - Repetido os passos 6 e 8; 17 - Repetido os passos 7 e 9; 

14 - O usuário “clica Limpar”; 
15 - O sistema limpa todos os 

campos; 

16 - O usuário “pressiona Fechar”; 
17 - O sistema fecha a janela de 

“Cadastro de Produtos”; 
 

 

4.1.6 Cadastro de Unidade 
 
Atores: Usuário 

Propósito: Cadastra Unidades de Produto 

Descrição: Serve para cadastrar Unidades de Produto 

Referência: R13 

OPÇÃO 5 = CADASTRO DE UNIDADE 

USUÁRIO SISTEMA 

1 - O usuário “selecionou Cadastrar 

Unidade”; 

2 - O sistema abriu a tela de 

“Cadastro de Unidades”; 

3 - O usuário preencheu os dados; ... 

4 - O usuário “pressionou Salvar”; 

5 - O sistema verifica se todos os 

dados foram preenchidos; Caso 

não foram todos dados 

preenchidos o sistema pede para 

que o usuário preencha todos os 

dados; caso contrário ele salva a 

“Unidade” e informa que foi 

cadastrado com sucesso; 

6 - O usuário digita uma “Unidade” e 

“pressiona buscar”; 

7 - O sistema busca no banco de 

dados, caso encontre ele preenche 

na tabela todas as “Unidades” com 

aquele nome; caso contrário ele 

avisa que a “Unidade” não foi 
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encontrada; 

8 - O usuário da um “duplo clique” 

em um das “Unidades”; 

9 - O sistema preenche os dados 

da “Unidade” nos respectivos 

campos aguardando um novo 

comando; 

10 - O usuário edita as informações 

e “clica Salvar”; 

11 - O sistema salva as novas 

informações; 

12 - Repetido os passos 6 e 8; 13 - Repetido os passos 7 e 9; 

14 - O usuário “clica Excluir”; 15 - O sistema exclui a “Unidade”; 

16 - Repetido os passos 6 e 8; 17 - Repetido os passos 7 e 9; 

14 - O usuário “clica Limpar”; 
15 - O sistema limpa todos os 

campos; 

16 - O usuário “pressionou Fechar”; 
17 - O sistema fecha a janela de 

“Cadastro de Unidades”; 

 
4.1.7 Cadastro de Tipo 

 
Atores: Usuário 

Propósito: Cadastrar Tipo de Produto 

Descrição: Serve para cadastrar o tipo do produto 

Referência: R13 

OPÇÃO 6 = CADASTRO DE TIPO 

USUÁRIO SISTEMA 

1 - O usuário “selecionou Cadastrar 

Tipo”; 

2 - O sistema abriu a tela de 

“Cadastro de Tipos”; 

3 - O usuário preencheu os dados; ... 
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4 - O usuário “pressionou salvar”; 

5 - O sistema verifica se todos os 

dados foram preenchidos; Caso 

não foram todos dados 

preenchidos o sistema pede para 

que o usuário preencha todos os 

dados; caso contrário ele salva o 

“Tipo” e informa que foi cadastrado 

com sucesso; 

6 - O usuário digita um “Tipo” e 

“pressiona Buscar; 

7 - O sistema busca no banco de 

dados, caso encontre ele preenche 

na tabela todos os “Tipos” com 

aquele nome; caso contrário ele 

avisa que o “Tipo” não foi 

encontrado; 

8 - O usuário da um “duplo clique” 

em um dos “Tipos”; 

9 - O sistema preenche os dados 

do “Tipo” nos respectivos campos 

aguardando um novo comando; 

10 - O usuário edita as informações 

e “clica Salvar”; 

11 - O sistema salva as novas 

informações; 

12 - Repetido os passos 6 e 8; 13 - Repetido os passos 7 e 9; 

14 - O usuário “clica Excluir”; 15 - O sistema exclui o “Tipo”; 

16 - Repetido os passos 6 e 8; 17 - Repetido os passos 7 e 9; 

14 - O usuário “clica Limpar”; 
15 - O sistema limpa todos os 

campos; 

16 - O usuário “pressionou Fechar”; 
17 - O sistema fecha a janela de 

“Cadastro de Tipo”; 
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       4.1.8 Pesquisa de Produtos 
 
Atores: Usuário  

Propósito: Pesquisa de Produtos 

Descrição: O usuário pode pesquisar produtos do 

sistema  

Referência: R7 

OPÇÃO 7 = PESQUISAR PRODUTOS 

USUÁRIO SISTEMA 

1 - O usuário “selecionou” a opção 

de “Pesquisa de Produto”; 

2 - O sistema responde abrindo em 

seu desktop a tela de “Pesquisa de 

Produto”; 

3 - O usuário preenche o nome do 

“Produto” que procura; 

4 - O sistema verifica se o campo 

de nome foi preenchido. Se o 

campo foi preenchido - o sistema 

verifica se o “Produto” está 

cadastrado. Se estiver cadastrado 

ele traz as informações do 

pesquisado, caso contrário ele 

manda uma mensagem avisando 

que “Produto” não existe - caso 

contrário ele pede pro usuário 

preencher o campo nome; 

5 - O usuário da um “duplo clique” 

em algum “Produto” que aparece na 

tabela; 

6 - O sistema carrega todas as 

informações do “Produto” em um 

arquivo de texto para impressão; 

7 – O usuário “pressionou Relação 

Produto”; 

8 - O sistema carrega todas as 

informações de todos os 

“Produtos” em um arquivo de texto 

para impressão; 

9 - O usuário “seleciona Fechar”; 
10 - O sistema fecha a janela de 

“Pesquisa de Produtos”; 
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         4.1.9 Orçamentos 
 
Atores: Usuário  

Propósito: Orçamentos 

Descrição: O usuário pode fazer orçamentos de 

pedidos 

Referência: R8 

OPÇÃO 8 = ORÇAMENTOS 

USUÁRIO SISTEMA 

1 - O usuário “selecionou” a opção 

de “Orçamentos”; 

2 - O sistema responde abrindo em 

seu desktop a tela de 

“Orçamentos”; 

3 - O usuário preenche o nome do 

“Cliente”; ... 

4 - O usuário “seleciona” a opção 

“Buscar Cliente”; 

5 - O sistema busca no banco o 

“Cliente”. Se encontrado ele arrasta 

pra uma tabela os “Clientes” com 

aquele nome; caso contrário ele diz 

que o “Cliente” não está 

cadastrado; 

6 - O usuário da um “duplo clique” 

em um dos “Clientes”; 

7 - O sistema preenche os campos 

do “Cliente” com o do pesquisado; 

8 - Caso o usuário “pressione 

Alterar Cliente”; 

9 - O sistema limpa todos os dados 

e aguarda o passo 3 ao 7 

novamente; 

10 - O usuário digita um “Produto” e 

“pressiona Pesquisar”; 

11 - O sistema busca no banco o 

“Produto”. Se encontrado ele 

arrasta pra uma tabela os 

“Produtos” com aquele nome; caso 

contrário ele diz que o “Produto” 

não está cadastrado; 

12 - O usuário da um “duplo clique” 13 - O sistema preenche os 
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em um dos “Produtos”; campos do “Produto” com o do 

pesquisado; 

14 - O usuário preenche os demais 

campos e “pressiona Adicionar”; 

15 - O sistema verifica se a 

quantidade está dentro do 

“Estoque”; caso esteja ele faz os 

cálculos e preenche os campos de 

valor e adiciona o “Produto” no 

“Orçamento”, caso contrário ele diz 

que o saldo em “Estoque” é menor 

que o do “Orçamento”; 

16 - Passos 10 ao 14 repetidos; 17 - Passos 11 aos 15 repetidos; 

18 - Caso o usuário de um “duplo 

clique” em um dos “Produtos” 

adicionados; 

19 - O sistema pergunta se deseja 

realmente excluir este “Produto” do 

“Orçamento”, caso positivo ele 

exclui, caso negativo ele não exclui; 

20 - O usuário digita um desconto e 

“pressiona Desconto”; 
21 - O sistema calcula o desconto; 

22 - O usuário pressiona em 

“Finalizar Orçamento”; 

23 - O sistema finaliza o 

“Orçamento”; 

24 - O usuário “pressiona Fechar”; 
25 - O sistema fecha a janela de 

“Orçamentos”; 
 

 

4.1.10 Pedidos 
 
Atores: Usuário  

Propósito: Pedidos 

Descrição: O usuário pode fazer pedidos de venda 

Referência: R9 

OPÇÃO 9 = PEDIDOS 

USUÁRIO SISTEMA 

1 - O usuário “selecionou” a opção 

de “Pedidos”; 

2 - O sistema responde abrindo em 

seu desktop a tela de “Pedidos”; 
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3 - O usuário preenche o nome do 

“Cliente”; ... 

4 - O usuário “seleciona” a opção 

“Buscar Cliente”; 

5 - O sistema busca no banco o 

“Cliente”. Se encontrado ele arrasta 

pra uma tabela os “Clientes” com 

aquele nome; caso contrário ele diz 

que o “Cliente” não está 

cadastrado; 

6 - O usuário da um “duplo clique” 

em um dos “Clientes”; 

7 - O sistema preenche os campos 

do “Cliente” com o do pesquisado; 

8 - Caso o usuário “pressiona 

Alterar Cliente”; 

9 - O sistema limpa todos os dados 

e aguarda os passos 3 ao 7 

novamente; 

10 - O usuário digita um “Produto” e 

“pressiona Pesquisar”; 

11 - O sistema busca no banco o 

“Produto”. Se encontrado ele 

arrasta pra uma tabela os 

“Produtos” com aquele nome; caso 

contrário ele diz que o “Produto” 

não está cadastrado; 

12 - O usuário da um “duplo clique” 

em um dos “Produtos”; 

13 - O sistema preenche os 

campos do “Produto” com o do 

pesquisado; 

14 - O usuário preenche os demais 

campos e “pressiona Adicionar”; 

15 - O sistema verifica se a 

quantidade está dentro do 

“Estoque”; caso esteja ele faz os 

cálculos e preenche os campos de 

valor e adiciona o “Produto” no 

“Pedido”, caso contrário ele diz que 

o saldo em “Estoque” é menor que 

o do “Pedido”; 

16 - Passos 10 ao 14 repetidos; 17 - Passos 11 ao 15 repetidos; 
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18 - Caso o usuário de um “duplo 

clique” em um dos “Produtos” 

adicionados; 

19 - O sistema pergunta se deseja 

realmente excluir este “Produto” do 

“Pedido”, caso positivo ele exclui, 

caso negativo ele não exclui; 

20 - O usuário digita um desconto e 

“pressiona Desconto”; 
21 - O sistema calcula o desconto; 

22 - O usuário “pressiona” em 

“Finalizar Pedido”; 

23 - O sistema dá baixa no 

“Estoque”; 

... 24 - O sistema finaliza o “Pedido”; 

25 - O usuário “pressiona Fechar”; 
26 - O sistema fecha a janela de 

“Pedidos’; 
 

 

4.1.11 Controle de Estoque 
 
Atores: Usuário 

Propósito: Controle de Estoque 

Descrição: O usuário pode fazer o controle de estoque 

dos produtos do sistema 

Referência: R10 

OPÇÃO 10 = CONTROLE DE ESTOQUE 

USUÁRIO SISTEMA 

1 - O usuário “selecionou” a opção 

de “Controle de Estoque”; 

2 - O sistema responde abrindo em 

seu desktop a tela de “Controle de 

Estoque”; 

2 - O usuário digita um “Produto” e 

“pressiona Pesquisar”; 

3 - O sistema busca no banco o 

“Produto”. Se encontrado ele 

arrasta pra uma tabela os 

“Produtos” com aquele nome; caso 

contrário ele diz que o “Produto” 

não está cadastrado; 

4 - O usuário da um “duplo clique” 

em um dos “Produtos”; 

5 - O sistema preenche os campos 

do “Produto” com o do pesquisado; 
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6 - O usuário preenche os dados 

pedidos na tela de alterar “Estoque” 

e “seleciona” a opção de alterar 

“Negativamente” ou “Positivamente” 

o “Estoque”; 

7 - O sistema altera o “Estoque” 

“Negativamente ou Positivamente”; 

... 

8 - O sistema salva as informações 

passadas pelo usuário sobre a 

mudança de “Estoque”; 

9 - Caso no passo 6 ele tivesse 

“pressionado alterar Produto”; 

10 - O sistema limparia os campos 

do “Produto” e aguardaria os 

passos 2 ao 5 se repetirem; 

11 - O usuário “seleciona Fechar”; 

12 - O sistema fecha a janela de 

pesquisa de “Controle de Estoque”; 
 

 
4.1.12 Pesquisa de Pedidos e Orçamentos 

 
Atores: Usuário 

Propósito: Pesquisar Orçamentos e Pedidos 

Descrição: Faz uma busca no BD dos orçamentos e 

pedidos 

Referência: R13 

OPÇÃO 11 = PESQUISAR PEDIDOS E ORÇAMENTOS 

USUÁRIO SISTEMA 

1 - O usuário “selecionou” a opção 

de “Pesquisa de Pedidos e 

Orçamentos”; 

2 - O sistema responde abrindo em 

seu desktop a tela de “Pesquisa de 

Pedidos e Orçamentos”; 
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3 - O usuário preenche os campos 

necessários e “pressiona 

Pesquisar”; 

4 - O sistema verifica se o campo 

foi preenchido. Se o campo foi 

preenchido - o sistema verifica se o 

“Pedido” ou “Orçamento” está 

cadastrado. Se estiver cadastrado 

ele traz as informações do 

pesquisado, caso contrário ele 

manda uma mensagem avisando 

que “Pedido” ou “Orçamento não 

existe; 

5 - O usuário da um “duplo clique” 

em algum “Pedido” ou “Orçamento” 

que aparece na tabela; 

6 - O sistema carrega todas as 

informações do “Pedido” ou 

“Orçamento” em um arquivo de 

texto para impressão; 

7 - O usuário “seleciona Fechar”; 

8 - O sistema fecha a janela de 

“Pesquisa de Pedidos e 

Orçamentos”; 

 
4.1.13 Relatório Financeiro 

 
Atores: Usuário 

Propósito: Gerar Relatórios das finanças 

Descrição: Faz pesquisas e relatórios dos pedidos e 

orçamentos armazenados no BD 

Referência: R14 

OPÇÃO 12 = RELATÓRIO FINANCEIRO 

USUÁRIO SISTEMA 

1 - O usuário “selecionou” a opção 

de “Relatório Financeiro”; 

2 - O sistema responde abrindo em 

seu desktop a tela de “Relatório 

Financeiro”; 
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3 - O usuário preenche os campos 

necessários e “pressiona 

Pesquisar”; 

4 - O sistema verifica se o campo 

foi preenchido. Se o campo foi 

preenchido - o sistema verifica se o 

“Pedido” ou “Orçamento” está 

cadastrado. Se estiver cadastrado 

ele traz as informações do 

pesquisado, caso contrário ele 

manda uma mensagem avisando 

que “Pedido” ou “Orçamento” não 

existe; 

5 - O usuário da um “duplo clique” 

em algum “Pedido” ou “Orçamento” 

que aparece na tabela; 

6 - O sistema carrega todas as 

informações do “Pedido” ou 

“Orçamento” em um arquivo de 

texto para impressão; 

7 – O usuário “pressiona Relatório”. 

8 - O sistema carrega todas as 

informações de todos os “Pedidos” 

ou “Orçamentos” em um arquivo de 

texto para impressão; 

9 - O usuário “seleciona Fechar”; 
10 - O sistema fecha a janela de 

“Relatório Financeiro”; 

 
 

 
4.1.14 Relatório de Movimentos de Estoque 

 

Atores: Usuário 

Propósito: Gerar Relatórios dos Movimentos do    

Estoque 

Descrição: Demonstra todos os movimentos feitos 

pelos usuários do sistema no estoque 

Referência: R14 
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OPÇÃO 13 = RELATÓRIO MOVIMENTOS DE ESTOQUE 

USUÁRIO SISTEMA 

1 - O usuário “selecionou” a opção 

de “Movimentos de Estoque”; 

2 - O sistema responde abrindo em 

seu desktop a tela de “Movimentos 

de Estoque”; 

3 - O usuário preenche os campos 

necessários e “pressiona 

Pesquisar”; 

4 - O sistema verifica se o campo 

foi preenchido. Se o campo foi 

preenchido - o sistema verifica se o 

“Movimento de Estoque” está 

cadastrado. Se estiver cadastrado 

ele traz as informações do 

pesquisado, caso contrário ele 

manda uma mensagem avisando 

que o “Movimento de Estoque” não 

existe; 

5 - O usuário da um “duplo clique” 

em algum “Movimento de Estoque” 

que aparece na tabela; 

6 - O sistema carrega todas as 

informações do “Movimento de 

Estoque” em um arquivo de texto 

para impressão; 

7 – O usuário “pressiona Relatório”; 

6 - O sistema carrega todas as 

informações de todos os 

“Movimentos de Estoque” em um 

arquivo de texto para impressão; 

9 - O usuário “seleciona Fechar”; 
10 - O sistema fecha a janela de 

“Movimentos de Estoque”; 

 
4.1.15 Relatório Estoque 

 
Atores: Usuário 

Propósito: Relatar Estoque 

Descrição: Gera Relatórios do que tem em estoque 

Referência: R14 
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OPÇÃO 14 = RELATÓRIO ESTOQUE 

USUÁRIO SISTEMA 

1 - O usuário “selecionou” a opção 

de “Relatório de Estoque”; 

2 - O sistema responde abrindo em 

seu desktop a tela de “Relatório de 

Estoque”; 

3 - O usuário preenche os campos 

necessários e “pressiona 

Pesquisar”; 

4 - O sistema verifica se o campo 

foi preenchido. Se o campo foi 

preenchido - o sistema verifica se o 

“Relatório de Estoque” está 

cadastrado. Se estiver cadastrado 

ele traz as informações do 

pesquisado, caso contrário ele 

manda uma mensagem avisando 

que o “Relatório de Estoque” não 

existe; 

5 - O usuário da um “duplo clique” 

em algum “Relatório de Estoque” 

que aparece na tabela; 

6 - O sistema carrega todas as 

informações do “Relatório de 

Estoque” em um arquivo de texto 

para impressão; 

7 – O usuário “pressiona Relatório”. 

6 - O sistema carrega todas as 

informações de todos os 

“Relatórios de Estoque” em um 

arquivo de texto para impressão; 

9 - O usuário “seleciona Fechar”; 
10 - O sistema fecha a janela de 

“Relatório de Estoque”; 

 

4.1.16 Cadastro de Transportes 
 
Atores: Usuário 

Propósito: Cadastrar Transportes 

Descrição: Cadastra um novo carro de transporte 

Referência: R13 



40 
 

OPÇÃO 15 = CADASTRO DE TRANSPORTES 

USUÁRIO SISTEMA 

1 - O usuário “selecionou Cadastrar 

Transporte”; 

2 - O sistema abriu a tela de 

“Cadastro de Transportes”; 

3 - O usuário preencheu os dados; ... 

4 - O usuário “pressiona Salvar”; 

5 - O sistema verifica se todos os 

dados foram preenchidos; caso 

não foram todos dados 

preenchidos o sistema pede para 

que o usuário preencha todos os 

dados; caso contrário ele salva o 

“Transporte’ e informa que foi 

cadastrado com sucesso; 

6 - O usuário digita um “Transporte” 

e “pressiona Buscar”; 

7 - O sistema busca no banco de 

dados, caso encontre ele preenche 

na tabela todos os “Transportes” 

com aquele nome; caso contrário 

ele avisa que o “Transporte” não foi 

encontrado; 

8 - O usuário da um “duplo clique” 

em um dos “Transportes”; 

9 - O sistema preenche os dados 

do “Transporte” nos respectivos 

campos aguardando um novo 

comando; 

10 - O usuário edita as informações 

e “clica Salvar”; 

11 - O sistema salva as novas 

informações; 

12 - Repetido os passos 6 e 8; 13 - Repetido os passos 7 e 9; 

14 - O usuário “clica Excluir”; 
15 - O sistema exclui o 

“Transporte”; 

16 - Repetido os passos 6 e 8; 17 - Repetido os passos 7 e 9; 

14 - O usuário “clica Limpar”; 
15 - O sistema limpa todos os 

campos; 

16 - O usuário “pressiona Fechar”; 17 - O sistema fecha a janela de 
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“Cadastro de Transportes”; 

 
4.1.17 Status de Pedido 

 
Atores: Usuário 

Propósito: Alterar o Status do Pedido 

Descrição: Muda a posição que o pedido se encontra 

na empresa 

Referência: R13 

OPÇÃO 16 = STATUS PEDIDO 

USUÁRIO SISTEMA 

1 - O usuário “selecionou Status 

Pedido”; 

2 - O sistema abriu a tela de 

“Status Pedido”; 

3 - O usuário preencheu os dados; ... 

4 - O usuário digita um “Pedido” e 

“pressionou Buscar”; 

5 - O sistema busca no banco de 

dados, caso encontre ele preenche 

na tabela todos os “Pedidos”; caso 

contrário ele avisa que o “Pedido” 

não foi encontrado; 

6 - O usuário da um “duplo clique” 

sobre um dos “Pedidos”; 

7 - O sistema carrega as 

informações do “Pedido”; 

8 - O usuário altera o “Status do 

Pedido”; 
... 

9 - O usuário “pressiona” em 

“Salvar” informações; 

10 - O sistema salva o novo 

“Status do Pedido”; 

11 - O usuário “seleciona Fechar”; 
12 - O sistema fecha a janela de 

“Status de Pedido”; 
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4.1.18 Status Transporte 
 
Atores: Usuário 

Propósito: Alterar o Status do Transporte 

Descrição: Muda a posição que o Transporte se 

encontra na empresa 

Referência: R13 

OPÇÃO 17 = STATUS TRANSPORTE 

USUÁRIO SISTEMA 

1 - O usuário “selecionou Status 

Transporte”; 

2 - O sistema abriu a tela de 

“Status Transporte”; 

3 - O usuário preencheu os dados; ... 

4 - O usuário digita um “Transporte” 

e “pressionou Buscar”; 

5 - O sistema busca no banco de 

dados, caso encontre ele preenche 

na tabela todos os “Transporte”; 

caso contrário ele avisa que o 

“Transporte” não foi encontrado; 

6 - O usuário da um “duplo clique” 

sobre um dos “Transportes”; 

7 - O sistema carrega as 

informações do “Transporte”; 

8 - O usuário altera o “Status do 

Transporte”; 
... 

9 - O usuário “pressiona” em 

“Salvar” informações; 

10 - O sistema salva o novo 

“Status do Transporte”; 

11 - O usuário “seleciona Fechar”; 
12 - O sistema fecha a janela de 

“Status de Transporte”; 
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4.1.19 Gerenciamento de Entregas 
 
Atores: Usuário 

Propósito: Gerenciamento de Entregas 

Descrição: O usuário pode fazer o gerenciamento de 

entrega dos pedidos 

Referência: R11 

OPÇÃO 18 = GERENCIAMENTO DE ENTREGAS 

USUÁRIO SISTEMA 

1 - O usuário “selecionou” a opção de 

“Gerenciamento de Entregas”; 

2 - O sistema responde abrindo em seu 

desktop a tela de “Gerenciamento de 

Entregas’; 

3 - O usuário preenche o “Pedido”; ... 

4 - O usuário “seleciona” a opção 

“Buscar Pedido”; 

5 - O sistema busca no banco o “Pedido”. 

Se encontrado ele arrasta pra uma tabela 

os “Pedidos”; caso contrário ele diz que o 

“Pedido’ não está cadastrado; 

6 - O usuário da um “duplo clique” em 

um dos “Pedidos”; 

7 - O sistema preenche os campos do 

“Pedido” com o do pesquisado; 

8 - O usuário digita um “Transporte” e 

“pressiona Pesquisar”; 

9 - O sistema busca no banco o 

“Transporte”. Se encontrado ele arrasta 

pra uma tabela os “Transportes”; caso 

contrário ele diz que o “Transporte” não 

está cadastrado; 

10 - O usuário da um “duplo clique” 

em um dos “Transportes”; 

11 - O sistema preenche os campos do 

“Transporte” com o do pesquisado; 

12 - O usuário preenche os demais 

campos e “seleciona Adicionar”; 

13 - O sistema faz os cálculos informa o 

troco e preenche os campos de valor e 

adiciona o “Pedido” no “Transporte”; 

14 - O usuário “pressionou Finalizar”; 
15 - O sistema finaliza o carregamento do 

“Transporte”; 

16 - O usuário ‘seleciona Fechar”; 17 - O sistema fecha a janela de 
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“Gerenciamento de Entregas”; 

 

4.1.20 Relatório de Transportes 
 
Atores: Usuário  

Propósito: Relatório do que será entregue 

Descrição: Faz pesquisas e gera relatórios das cargas dos 

transportes 

Referência: R14 

OPÇÃO 19 = RELATÓRIO TRANSPORTE 

USUÁRIO SISTEMA 

1 - O usuário “selecionou” a opção 

de “Relatório de Transportes”; 

2 - O sistema responde abrindo em 

seu desktop a tela de “Relatório de 

Transportes”; 

3 - O usuário preenche os campos 

necessários e “pressiona 

Pesquisar”; 

4 - O sistema verifica se o campo 

foi preenchido. Se o campo foi 

preenchido - o sistema verifica se o 

“Transporte” está cadastrado. Se 

estiver cadastrado ele traz as 

informações do pesquisado, caso 

contrário ele manda uma 

mensagem avisando que 

“Transporte” não existe; 

5 - O usuário da um “duplo clique” 

em algum “Transporte” que aparece 

na tabela; 

6 - O sistema carrega todas as 

informações do “Transporte” em 

um arquivo de texto para 

impressão; 

7 - O usuário “seleciona Fechar”; 
8 - O sistema fecha a janela de 

“Relatório de Transportes”; 
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4.1.21 Baixa de Nota Fiscal 
 
Atores: Usuário 

Propósito: Baixar Notas recebidas 

Descrição: Serve para atualizar no sistema as notas fiscais 

recebidas 

Referência: R12 

OPÇÃO 20 = BAIXA NOTA FISCAL 

USUÁRIO SISTEMA 

1 - O usuário “selecionou Baixa 

Nota Fiscal”; 

2 - O sistema abriu a tela de “Baixa 

Nota Fiscal”; 

3 - O usuário preencheu os dados; ... 

4 - O usuário digita um “Produto” e 

“pressionou Buscar”; 

5 - O sistema busca no banco de 

dados, caso encontre ele preenche 

na tabela todos os “Produtos” com 

aquele nome; caso contrário ele 

avisa que o “Produto” não foi 

encontrado; 

6 - O usuário da um “duplo clique” 

em um dos “Produtos”; 

7 - O sistema preenche os dados 

do “Produto” nos respectivos 

campos aguardando um novo 

comando; 

8 - O usuário preenche os demais 

campos; 
... 

9 - O usuário “pressionou Finalizar”; 
10 - O sistema salva as 

informações; 

11 - O usuário “pressionou Fechar”; 
12 - O sistema fecha a janela de 

“Baixa Nota Fiscal”; 
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4.1.22 Relatório Baixas de Notas Fiscais 
 
Atores: Usuário 

Propósito: Relatar as Baixas Fiscais 

Descrição: Gerar Um relatório sobre as notas recebidas no 

sistema 

Referência: R14 

OPÇÃO 21 = RELATÓRIO BAIXAS NOTAS FISCAIS 

USUÁRIO SISTEMA 

1 - O usuário “selecionou” a opção 

de “Relatório de Baixa de Nota 

Fiscal”; 

2 - O sistema responde abrindo em 

seu desktop a tela de “Relatório de 

Baixa de Nota Fiscal”; 

3 - O usuário preenche os campos 

necessários e “pressiona 

Pesquisar”; 

4 - O sistema verifica se o campo 

foi preenchido. Se o campo foi 

preenchido - o sistema verifica se o 

“Nota Fiscal” está cadastrado. Se 

estiver cadastrado ele traz as 

informações do pesquisado, caso 

contrário ele manda uma 

mensagem avisando que “Nota 

Fiscal” não existe; 

5 - O usuário da um “duplo clique” 

em alguma Nota Fiscal’ que 

aparece na tabela; 

6 - O sistema carrega todas as 

informações da “Nota Fiscal” em 

um arquivo de texto para 

impressão; 

7 – O usuário “pressiona Relatório”. 

6 - O sistema carrega todas as 

informações de todas as “Notas 

Fiscais” em um arquivo de texto 

para impressão; 

9 - O usuário “seleciona Fechar”; 
10 - O sistema fecha a janela de 

Relatório de Baixa de Nota Fiscal”; 
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4.1.23 Sair do Sistema 
 
Atores: Usuário  

Propósito: Sair do sistema  

Descrição: O usuário encerra o sistema 

Referência:  
 

SAIR DO SISTEMA 

USUÁRIO SISTEMA 

1 - O usuário terminou as ações do 

sistema; ... 

2 – O usuário “seleciona” a opção 

de “Fechar o Sistema”; 

3 - O sistema responde encerrando 

o programa; 
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4.2 Diagramas de Caso de Uso 

 Abaixo, demonstram-se os exemplos do Diagrama de Caso de Uso, cuja 

função é colaborar na comunicação do analista com o cliente, demonstrando 

assim as interações do sistema com os usuários. 

4.2.1 Administrador 

 Apresentam-se as funcionalidades disponíveis ao Administrador 

na Figura 3. 

 

Figura 3 – Diagrama de Caso de Uso: Administrador 

 Demonstra-se então que neste modelo o usuário Administrador tem 

acesso a todas as funcionalidades disponíveis no SisLegno. 
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4.2.2 Financeiro  
Este se apresenta na Figura 4, as funcionalidades disponíveis ao 

Financeiro.

 
Figura 4 – Diagrama de Caso de Uso: Financeiro 

 È possível notar na Figura 4 que este perfil apresenta todos os 

“Relatórios” disponíveis no SisLegno, além de poder também fazer “Baixas de 

Notas Fiscais” e “Pesquisar Clientes”, “Produtos”, “Pedidos” e “Orçamentos”. 

 

4.2.3 Pátio 

Neste apresentam-se as funcionalidades disponíveis ao 

funcionário de Pátio, demonstrada na Figura 5. 

Conforme poderá se observar logo mais, neste perfil é possível 

apenas funcionalidades básicas como “Relatórios de Transporte”, 

“Estoque” e “Movimentos de Estoque”, além de “Pesquisar Produtos”, 

“Pedidos”, “Orçamentos” e “Controlar Estoque”. 
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Figura 5 – Diagrama de Caso de Uso: Pátio 

4.2.4 Vendedor 

Na Figura 6 apresenta-se as funcionalidades disponíveis ao 

Vendedor.

 

Figura 6 – Diagrama de Caso de Uso: Vendedor 

 Neste caso, o usuário não possui acesso aos “Relatórios de Movimentos 

de estoque e Financeiro”, além é claro dos “Cadastros de Transporte”, “Login”, 

“Baixa de Nota Fiscal” e “Status de Transporte”. 
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4.3 Diagrama de Entidade de Relacionamento (ER) 

Neste, demonstra-se o Diagrama de Entidade de Relacionamento, 

demonstrando na Figura 7, as interações que o banco de dados apresenta. 

 

Figura 7 – Diagrama Entidade de Relacionamento 

 Como verificado na Figura 7, as tabelas presentes no BD do SisLegno 

possuem diversas interações onde algumas destas tabelas utilizam “Itens” para 

poderem apresentar mais de um tipo do “Item” como verificamos no “Pedido” 

com “Item Pedido” – que possue um “Produto” – por exemplo. Estas interações 

são importantes para o bom andamento e planejamento correto do sistema. 
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4.4 Diagrama de Redes 

Buscando um controle do projeto, a Figura 8 demonstra o Diagrama de 

Redes que mostra todas as atividades empregadas no projeto. Estas atividades 

são verificadas desde o inicio do desenvolvimento do projeto até a parte de sua 

implementação, demonstrando assim todos os processos e atividades que o 

sistema possui. A somatória destes processos resulta no sistema final. 

 

Figura 8 – Diagrama de Redes 
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5. SISLEGNO: VISÃO GERAL DO SISTEMA 
 
 Demonstra-se neste, as telas presentes no SisLegno. 

 
5.1 Login 
 A Figura 9 demonstra a Tela para efetuar Login. Ela serve para 

efetuar o Login, conforme descrito no Capítulo 4, seção 4.1, subseção 4.1.1. 

 

 
Figura 9 – Tela de Login 

 
5.2 Tela Principal 
 A Figura 10 demonstra a Tela Principal onde o sistema atua. É 

onde o sistema atua, conforme descrito no Capítulo 4, seção 4.1, subseção 

4.1.1. 

 



54 
 

 
Figura 10 – Tela Principal 

 

5.3 Cadastro de Login 
 A Figura 11 demonstra a tela de cadastro de logins. É utilizada 

para cadastrar novos usuários, conforme descrito no Capítulo 4, seção 4.1, 

subseção 4.1.2. 

 
Figura 11 – Cadastro Login 

5.4 Cadastro de Clientes 
 A Figura 12 demonstra a tela de Cadastro dos Clientes. Tem 
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como função cadastrar novos Clientes, conforme descrito no Capítulo 4, 

seção 4.1, subseção 4.1.3. 

 
Figura 12 – Cadastro de Clientes 

 

5.5 Pesquisa de Clientes 
 A Figura 13 demonstra a tela de Pesquisa de Clientes. Faz uma 

busca nos Clientes cadastrados, conforme descrito no Capítulo 4, seção 

4.1, subseção 4.1.4. 

 
Figura 13 – Pesquisa Clientes 
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5.6 Cadastro de Produtos 
 A Figura 14 demonstra a tela de Cadastro dos Produtos do 

sistema. Ela visa cadastrar novos Produtos, conforme descrito no Capítulo 4, 

seção 4.1, subseção 4.1.5. 

 
Figura 14 – Cadastro de Produtos 

 

5.7 Cadastro de Unidade 
 A Figura 15 demonstra a tela de Cadastro das Unidades de 

Produto. Cadastra novas Unidades de Produto, conforme descrito no Capítulo 

4, seção 4.1, subseção 4.1.6. 
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Figura 15 – Cadastro de Unidade 

 
5.8 Cadastro de Tipo 

A Figura 16 demonstra a tela de Cadastro dos Tipos de Produto. 

Busca cadastrar novos Tipos de Produto, conforme descrito no Capítulo 

4, seção 4.1, subseção 4.1.7. 

 
Figura 16 – Cadastro de Tipo 
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5.9 Pesquisa de Produtos 
 A Figura 17 demonstra a tela de Pesquisa dos Produtos. Faz uma 

busca nos Produtos cadastrados, conforme descrito no Capítulo 4, seção 4.1, 

subseção 4.1.8. 

 
Figura 17 – Pesquisa Produtos 

 

5.10 Vendas 
 A Figura 18 demonstra a tela seletor de função Pedido e 

Orçamento. Serve basicamente para indicar se o usuário quer realizar um 

Pedido ou um Orçamento. 
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Figura 18 – Pesquisa Produtos 

5.11 Orçamentos 
 A Figura 19 demonstra a tela que realiza Orçamentos. Visa 

realizar novos Orçamentos, conforme descrito no Capítulo 4, seção 4.1, 

subseção 4.1.9. 

 
Figura 19 – Orçamentos 
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5.12 Pedidos 
  A Figura 20 demonstra a tela que realiza Pedidos. Visa realizar 

novos Pedidos, conforme descrito no Capítulo 4, seção 4.1, subseção 4.1.10. 

 

Figura 20 – Pedidos 
 

5.13 Controle de Estoque 
 A Figura 21 demonstra a tela de Controle de Estoque. Tem como 

função Controlar o Estoque dos Produtos, conforme descrito no Capítulo 4, 

seção 4.1, subseção 4.1.11. 
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Figura 21 – Controle de Estoque 

 

5.14 Pesquisa de Pedidos e Orçamentos 
 A Figura 22 demonstra a tela de Pesquisa dos Pedidos e 

Orçamentos do sistema. Faz uma busca dos Pedidos e Orçamentos do 

Sistema, conforme descrito no Capítulo 4, seção 4.1, subseção 4.1.12. 

 
Figura 22 – Pesquisa de Pedidos e Orçamentos 

 
 



62 
 

5.15 Relatório Financeiro 
 A Figura 23 demonstra a tela de Relatório Financeiro. Visa buscar 

e relatar em documento as questões Financeiras, conforme descrito no 

Capítulo 4, seção 4.1, subseção 4.1.13. 

 
Figura 23 – Relatório Financeiro 

 

5.16 Relatório de Movimentos de Estoque 
 A Figura 24 demonstra a tela de Relatórios dos Movimentos 

executados em estoque. Visa buscar e relatar em documento as questões de 

Movimentos de Estoque, conforme descrito no Capítulo 4, seção 4.1, subseção 

4.1.14. 
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Figura 24 – Relatório de Movimentos de Estoque 

 

5.17 Relatório de Estoque 
A Figura 25 demonstra a tela de Relatório dos Produtos que tem 

em estoque. Visa buscar e relatar em documento as questões de Estoque, 

conforme descrito no Capítulo 4, seção 4.1, subseção 4.1.15. 

 
Figura 25 – Relatório de Estoque 
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5.18 Cadastro de Transporte 
A Figura 26 demonstra a tela de Cadastro de um novo Transporte. 

Tem como objetivo Cadastrar novos Transportes para entregas, conforme 

descrito no Capítulo 4, seção 4.1, subseção 4.1.16. 

 

 
Figura 26 – Cadastro de Transporte 

 

5.19 Status Pedido 
 A Figura 27 demonstra a tela de Status do Pedido. Visa alterar o 

Status dos Pedidos do sistema, conforme descrito no Capítulo 4, seção 4.1, 

subseção 4.1.17. 
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Figura 27 – Status Pedido 

 
5.20 Status Transporte 
 A Figura 28 demonstra a tela de Status do Transporte. Tem como 

meta alterar o Status dos Transportes do sistema, conforme descrito no 

Capítulo 4, seção 4.1, subseção 4.1.18. 

 
Figura 28 – Status Transporte 
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5.21 Adicionar Pedido em Transporte 
 A Figura 29 demonstra a tela de Adicionar Pedidos em 

Transporte. Tem como função Adicionar Pedidos em cargas para Transporte, 

conforme descrito no Capítulo 4, seção 4.1, subseção 4.1.19. 

 

 
Figura 29 – Adiciona Pedido em Transporte 

5.22 Relatório de Transporte 

 A Figura 30 demonstra a tela de Relatório de Transportes e o que 

irá ser transportado pelos mesmos. Visa buscar e relatar em documento as 

questões de Transporte, conforme descrito no Capítulo 4, seção 4.1, subseção 

4.1.20. 
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Figura 30 – Relatório de Transporte 

 
5.23 Baixa Nota Fiscal 

  A Figura 31 demonstra a tela de Recebimento de Notas Fiscais. 

Busca Cadastrar Baixas de Notas Fiscais Recebidas, conforme descrito no 

Capítulo 4, seção 4.1, subseção 4.1.21. 

 
Figura 31 – Baixa Nota Fiscal 
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5.24 Relatório de Nota Fiscal 
 A Figura 32 demonstra a tela de Relatório das Notas Recebidas e 

cadastradas no sistema. Visa buscar e relatar em documento as questões de 

Notas Fiscais, conforme descrito no Capítulo 4, seção 4.1, subseção 4.1.20. 

 
Figura 32 – Relatório de Nota Fiscal 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base nos conteúdos abordados em aula, foi elaborado o 

SisLegno, que ajudou a aprimorar conhecimentos vistos na teoria e 

submetidos sobre este em prática, fortalecidos com práticas adquiridas 

através de estudos e pesquisas.  

Descobriu-se também um confrontamento da teoria com a prática, 

onde descobriu-se que muitas vezes o visto na teoria não é exatamente 

o que se realiza na prática, como por exemplo o uso de uma 

metodologia que defende programação em pares mas num projeto de 

graduação este ter que ser realizado individualmente. 

  Importante também destacar que a construção de um projeto com 

base em uma metodologia de programação torna-o mais ágil e com 

maior facilidade de implementação sobre uma arquitetura de módulos. 

 

6.1 Trabalhos Futuros 
São descritas a seguir as propostas de atividades futuras para 

complementar o SisLegno: 

• Implementar Java Web Start para a utilização do sistema na 

empresa através de um computador como servidor ligado a rede 

com outros computadores que emulam uma espécie de máquina 

virtual do sistema. 

• Implementar módulo do “Cupom Fiscal” como meio de cumprir a 

Obrigação Tributária Acessória. 

• Implementar módulo de “Nota Fiscal Eletrônica” como meio de 

cumprir a “Obrigação Tributária Acessória”. 

 

6.2 Publicações 

• 20° Congresso de Iniciação Cientifica da Universidade Católica de 

Pelotas. 
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