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RESUMO 
 

 

 

 Este projeto consiste em um sistema de gerenciamento de compra, vendas, 

viagens e controle de cheques de uma vendedora autônoma de roupas em geral. O 

sistema se chama BHGerVendas e seu objetivo é de garantir um maior controle das 

vendas e compras para poder assim obter um maior lucro e organização. O sistema foi 

desenvolvido em Java, na plataforma JavaFX, sendo este responsável por todas as 

rotinas e regras de negócio implantadas no sistema. Um sistema multi-plataforma, 

contando com um módulo externo implantado em um dispositivo móvel, mais 

especificamente, um smartphone com sistema operacional Android, provendo assim 

uma portabilidade maior de suas informações. A comunicação é feita através de um 

WebService, garantindo que as informações se mantenham sempre atualizadas, evitando 

assim erros de cálculos e controle de contas. 

 

Palavras-chave: compra, venda, roupa, webservice, JavaFX, sacoleira, restful, Android 
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ABSTRACT 
 

 

 

 This project consists of a management system purchase, sales, travel checks and 

control of an autonomous selling clothing in general. The system is called 

BHGerVendas and your goal is to ensure a better control of sales and purchases in order 

to thus obtain a higher profit and organization. The system was developed in Java, 

JavaFX platform, which is responsible for all business rules and routines implemented 

in the system. A multi-platform, relying on an external module deployed on a mobile 

device, more specifically, a smartphone with Android operating system, thus providing 

greater portability of your information. The communication is done via a WebService, 

ensuring that the information will remain always updated, thereby preventing errors in 

calculation and control beads. 

  

Keywords: buying, selling, clothes, WebService, JavaFX, a saleswoman standalone, 

restful, android 
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1. INTRODUÇÃO 

Muitas pessoas imaginam que vender roupas de forma autônoma seja uma tarefa 

simples, afinal, em tese precisa-se apenas comprar a mercadoria, acrescentar uma margem de 

lucro razoável e vende-la novamente. O que muitos esquecem é que junto a essas etapas existem 

alguns passos que são muito importantes para o resto do processo como, por exemplo, a viagem 

que precisa ser agendada com antecedência para que não haja problemas de horário ou de 

lotação, assim como os cheques que são distribuídos, que precisam ser controlados para que não 

haja prejuízo, fora outros muitos detalhes que não são nenhum mistério para ninguém, mas que 

podem ser parte crucial do processo. Para resolver estes pequenos e grandes problemas é que 

este sistema foi desenvolvido, utilizando como maior inspiração o fato de existirem diversos 

problemas a serem estudados, analisados e corrigidos. Dentre estes problemas, alguns se 

revelam mais complexos, assim como outros que se mostraram serem problemas mais simples, 

porém que podem fazer uma grande diferença no momento de executar certas tarefas mais 

específicas.  

 Em meio a estes problemas existe o fato da vendedora de roupas, habitualmente viajar 

para outras cidades a procura do melhor preço para realizar suas compras, muitas vezes saindo 

até mesmo do seu estado ou país. Por este motivo, entende-se que seja necessário um maior 

controle sobre as ações da vendedora, pois uma maior lucratividade depende muitas vezes de 

pequenos detalhes que são deixados de lado. Por vezes, a vendedora se dispõe a perder um 

pouco do seu lucro na tentativa de cria um vinculo maior com o seu fornecedor, tornando assim 

a relação entre os mesmos, mais amigável, podendo desta forma negociar um melhor prazo de 

pagamento, descontos melhores e até mesmo compras consignadas. Estas pequenas condições 

de compra, muitas vezes podem fazer uma grande diferença no índice de lucratividade da 

vendedora, tanto para mais, quanto para menos. Pensando nestes detalhes, o sistema foi 

desenvolvido com um sistema de cadastramento de pedidos, com controle de status, forma de 

pagamento e quantidade de parcelas. Quanto ao sistema de cadastro de mercadorias, foi 

implementado de forma que o produto possa ser cadastrado com preço de custo e preço de 

venda, gerando automaticamente o lucro em duas formas distintas, como porcentagem e se for 

da preferência da vendedora, em reais, podendo assim escolher da melhor forma o lucro que 

será aplicado sobre o preço do produto. Assim como estes citados acima, cada um dos cadastros 

do sistema tem suas peculiaridades para ajudar da melhor forma o gerenciamento das 

informações cadastradas. 

 O gerenciamento de contas a pagar e a receber é uma parte crucial do controle 

financeiro de qualquer profissional. Porém, nem todas as etapas deste processo podem ser 

executas da empresa ou da residência dos profissionais, como por exemplo, o depósito que deve 



11 
 

ser feito mensalmente na conta bancária da vendedora para pagar os cheques que serão cobrados 

na mesma. Com base nesta etapa do processo, foi criado um aplicativo móvel na plataforma 

Android que tem como função a visualização das informações de pedido outrora cadastradas no 

sistema desktop.  

 Para que tal funcionalidade trabalhe de forma automatizada, o sistema foi construído 

com uma rotina específica que fará com que cada pedido efetivado seja separado conforme a 

quantidade de parcelas do mesmo. Esta separação criará registros em uma tabela de 

sincronização e poderão ser futuramente atualizados no banco de dados do aplicativo móvel a 

fim de serem mostrados de forma simples com o intuito de ajudar a profissional a se organizar 

no momento de realizar seus depósitos e saques. Para que todas estas etapas fossem possíveis, o 

sistema foi construído com uma conexão via webservice (WebService, 2012) que fará a ligação 

tanto do sistema desktop no banco de dados quando do banco de dados com o sistema Android, 

possibilitando assim que as informações sejam acessadas em qualquer lugar, dependendo apenas 

de uma conexão com a internet. 

1.1 Objetivo 

O objetivo do sistema é ajudar a vendedora a gerenciar suas informações comercias, 

para que possa a qualquer momento acessar a base de dados do sistema e verificar seus pedidos 

em aberto, datas de viagens passadas e futuras, produtos que possui em estoque e que pedidos se 

encontram com cada cliente. 

Para isso, o sistema será desenvolvido na plataforma JavaFX(JavaFX, 2012), possuindo 

neste todos os cadastramentos de informações, para que sejam utilizadas em seus pedidos, assim 

como uma aplicação Móvel na plataforma Android, que contará apenas com a visualização das 

informações previamente cadastradas no sistema desktop. 

A ambição maior deste projeto é conseguir tornar mais simples, organizado e lucrativo o 

negócio com o qual se está lidando, para isso, tem-se pretensões de gradualmente aumentar o 

nível de desenvolvimento, assim como sua frequência, obrigando alguns cadastros e alguns 

controles, a serem criados, controles estes que no processo atual não existem, para que com isso, 

a vendedora possa se aperfeiçoar e entender melhor o seu processo de venda com base 

informações que serão acumuladas com o tempo e ver uma maior organização de suas vendas, 

podendo assim ter um controle de lucros e saber quais pontos pode-se melhorar as suas vendas, 

como por exemplo, percebendo em que momentos do ano existe um maior número de compras, 

quando há um maior lucro e qual a média de vendas anual. 
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1.2 O Sistema Atual 

 Atualmente, o processo todo ocorre de forma manual, tendo a vendedora que anotar em 

uma agenda cada uma das suas viagens e posteriormente, lançar manualmente um a um todos os 

produtos que foram comprados na mesma. O mesmo acaba por ocorrer com suas clientes, que a 

cada compra tem o seu valor total escrito em uma página dedicada para a mesma, assim como 

suas parcelas e forma de pagamento.  

 Para um maior controle dos produtos e uma melhor estética do seu preço, são inseridas 

etiquetas a cada produto, contendo seu preço e o número de parcelas o mesmo pode ser 

dividido. Para que este processo seja possível, a vendedora deve separar cada nota fiscal, 

juntamente com seus produtos, analisando o preço pelo qual o produto foi comprado e a seguir 

adicionando uma razoável margem de lucro. Ao fim do processo, quando cada produto já tem 

seu preço final definido, as etiquetas são feitas de forma manual, e fixadas aos produtos, 

juntamente com sua etiqueta de marca e tamanho. 

Como pode ser averiguado, o método é extenso, e pode acarretar muito trabalho a 

profissional, dependendo sempre da quantidade de produtos comprados a cada viagem. Após 

colocar os preços, chega o momento da venda, quando os produtos devem ser levados até as 

clientes – ou em alguns casos, a cliente deve ser trazida até os produtos – para que os mesmos 

possam ser experimentados e consequentemente comprados. A cada venda efetuada, a 

vendedora necessita ficar com a etiqueta que possui o preço, para que mais adiante possa com 

mais calma, escrever em sua agenda quantas peças de roupa cada cliente comprou, fazendo o 

fechamento manual do total de cada compra assim como o parcelamento da mesma. 

1.3 A Sincronização Android 

Para que a informação do módulo Android se mantenha sempre atualizada, foram 

criados dois métodos que efetuam a sincronização das informações geradas pelo módulo 

desktop. Pensando no fato de que cada pedido pode gerar um número grande de parcelas e que 

cada parcela gera um registro individual, o módulo Android trabalha com o processo de duas 

vias, na primeira parte do processo é realizada uma chamada para o método de sincronização, 

que por sua vez busca dentro do banco de dados todos os registro que tenham o campo 

“sincronizado” marcado como falso, o que indicaria que o registro em questão ainda não foi 

sincronizado no módulo Android. Após, a lista de registros adquiridos é importada para dentro 

do banco de dados interno do aparelho SmartPhone, tornando assim acessível mesmo que não 

se tenha mais acesso a internet. Logo em seguida, juntamente com a separação dos registros 

para a visualização, é feita uma chamada para o segundo método que por sua vez irá realizar a 

atualização do campo “sincronizado” de cada um dos registros, enviando ao final do processo 

toda a lista de registros para os dois bancos de dados, alterando assim seus registros e 
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informando que os registros se encontram agora atualizados, fazendo com que na próxima 

sincronização estes registros já não sejam trazidos, evitando assim que haja uma sobrecarga no 

processo de busca dos registros. Caso uma tentativa de sincronização seja efetuada em um 

momento em que o servidor se encontrar indisponível, seja por falta de conexão, por endereço 

IP incorreto ou qualquer outro motivo, os registros que devem ser mostrados na lista são aqueles 

já sincronizados anteriormente no banco de dados local do aparelho. 
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2. METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO 

Este projeto foi desenvolvido utilizando a metodologia de desenvolvimento conhecida 

como Prototipagem Evolutiva.(Prototipagem Evolutiva, 2007) Esta metodologia se refere ao 

desenvolvimento por etapas, ou por protótipos que deverão ser apresentados ao cliente 

periodicamente, fazendo com que o mesmo tenha a certeza de que o que está sendo 

desenvolvido realmente é o mesmo que lhe foi prometido, evitando assim surpresas 

desagradáveis ao final do desenvolvimento. A metodologia não especifica o que devem ser estes 

protótipos, ficando de livre escolha do desenvolvedor se irá utilizar desenhos simples, imagens 

gráficas que representem as telas do sistema ou até mesmo um protótipo completo do sistema 

sem que sejam implementados os seus métodos por trás da interface. 

 

 

Figura 1 - Prototipagem Evolutiva 

 
 Como todas as outras metodologias, esta também possui um ponto negativo, que se 

resume no fato de que o desenvolvedor corre o risco de perder o controle dos seus prazos devido 

ao fato que de que sistema só será realmente entregue quando for efetivamente aprovado pelo 

cliente, tornando assim o processo um pouco mais lento, obrigando o desenvolvedor a 

apresentar protótipos do sistema a cada modificação que o mesmo receber. Pode-se dizer que 

este problema ocorre devido ao fato de que a metodologia é baseada em interfaces, deixando um 

pouco de lado o desenvolvimento de mais baixo nível. Pois o cliente tem uma ideia de como ele 

quer que o seu sistema seja, para suprir suas necessidades, e pode basear-se nas interfaces já 

criadas para concluir se o sistema está realmente tomando a forma que deveria tomar. 
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3. REQUISITOS 

3.1 Método de Especificação de Requisitos 

Para realizar a especificação dos requisitos, foram utilizados dois métodos simples de 

coleta de informações, foram eles o de Observação e o BrainStorm (BrainStorm, 2012). Estes 

métodos foram utilizados por se encaixarem melhor no processo de aprendizado sobre o 

sistema. Devido ao fato de existir uma ótima comunicação entre o desenvolvedor e o cliente, 

chegou-se a conclusão de que a melhor forma de perceber o que realmente seria necessário para 

o desenvolvimento consistia em juntar o máximo de informações que fosse possível sobre o 

processo atual e após esta etapa iniciar construção das interfaces, formando algo concreto para 

se apresentar ao cliente, analisando assim a opinião do mesmo sobre o que já havia sido feito, 

até se conseguir um protótipo inicial que agrade o mesmo, partindo assim para a próxima etapa. 

Ao ponto que os protótipos começaram a ganhar forma, novas informações foram necessárias 

para a continuidade do processo de desenvolvimento, nesta fase, questionamentos diretos foram 

feitos ao cliente, para poder obter a informação de forma mais precisa e concreta possível. 

3.2 Requisitos Funcionais 

A seguir serão apresentados de forma descritiva os requisitos funcionais do sistema 

implementado. 

 

3.2.1  RF 01: Tela de login 

O sistema deve possuir uma tela de login na abertura do mesmo. 

 

3.2.2  RF 02: Cadastrar usuário 

O sistema deve permitir o cadastramento de um único usuário. 

 

3.2.3  RF 03: Alterar usuário 

O sistema deve permitir alterações de login e senha do usuário cadastrado. 

 

3.2.4  RF 04: Cadastrar clientes 

O sistema deve permitir o cadastramento de clientes. 

 

3.2.5  RF 05: Alterar clientes 

O sistema deve permitir alterações e cadastro nos clientes previamente cadastrados. 
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3.2.6  RF 06: Consultar clientes 

O sistema deve permitir a consulta dos clientes cadastrados no mesmo. 

 

3.2.7  RF 07: Excluir clientes 

O sistema deve permitir a exclusão de clientes ainda não utilizados pelo sistema e a 

inativação dos que já foram utilizados nos pedidos. 

 

3.2.8  RF 08: Cadastrar fornecedores 

O sistema deve permitir o cadastramento de fornecedores. 

 

3.2.9  RF 09: Alterar fornecedores 

O sistema deve permitir alterações e cadastro nos fornecedores previamente 

cadastrados. 

 

3.2.10  RF 10: Consultar fornecedores 

O sistema deve permitir a consulta dos fornecedores cadastrados no mesmo. 

 

3.2.11  RF 11: Excluir fornecedores 

O sistema deverá permitir a exclusão ou inativação dos fornecedores cadastrados no 

sistema. 

 

3.2.12  RF 12: Cadastrar produtos 

O sistema deve permitir o cadastramento produtos. 

 

3.2.13  RF 13: Alterar produtos 

O sistema deve permitir alterações nos produtos já cadastrados. 

 

3.2.14  RF 14: Consultar produtos 

O sistema deve permitir a consulta dos produtos previamente cadastrados. 

 

3.2.15  RF 15: Cadastrar viagens 

O sistema deve permitir o cadastramento de viagens. 

 

3.2.16  RF 16: Alterar viagens 

O sistema deve permitir alterações nas viagens já cadastradas. 
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3.2.17  RF 17: Consultar viagens 

O sistema deve permitir a consulta das viagens cadastradas e ainda não realizadas. 

 

3.2.18  RF 18: Cadastrar pedidos 

O sistema deve permitir o cadastramento de pedidos realizados. 

 

3.2.19  RF 19: Consultar pedidos 

O sistema deve permitir consultar os pedidos cadastrados. 

 

3.2.20  RF 20: Status do pedido 

O sistema deve permitir que o pedido tenha um status para definir sua situação. 

 

3.2.21  RF 21: Status encomenda 

O sistema deve permitir que seja criado um pedido com o status encomenda, que não 

irá gerar pedidos para sincronização. 

 

3.2.22  RF 22: Rotina de Separação de Pedidos 

O sistema deve possuir uma rotina de separação dos pedidos cadastrados em 

decorrência de suas parcelas para que o mesmo seja sincronizado no módulo móvel. 

 

3.2.23  RF 23: Atualizar Pedidos 

O sistema deve permitir que estes pedidos previamente separados, sejam atualizados 

com o status de pagamento. 

 

3.2.24  RF 24: Banco de cidades e estados 

O sistema deve possuir uma lista de cidades e estados atualizada no sistema para usos 

nos cadastros de endereços. 

 

3.2.25  RF 25: Módulo Android de visualização 

O sistema deve contar com uma rotina de exportação de informações específicas em 

tempo real para acessos futuros em um módulo do aplicativo que funcionará no 

sistema Android. 

 

3.2.26  RF 26: Cálculos de lucro 

O sistema deve realizar o cálculo de lucro de cada produto automaticamente baseando-

se em informações cadastradas. 
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3.2.27  RF 27: Usuário Inicial 

O sistema deve informar ao usuário no seu primeiro acesso que o mesmo deve 

cadastrar um usuário para utilizar o sistema, levando-o para a tela de cadastro. 

 

3.2.28  RF 28: Produto Esgotado 

O sistema deverá possuir uma rotina preencher o campo “esgotado” como verdadeiro 

no momento em que produto for utilizado em algum pedido. 

 

3.3 Requisitos Não Funcionais 

 A seguir serão apresentados de forma descritiva os requisitos não funcionais do 

sistema. 

 

3.3.1  RNF 01 – Sistema Operacional 

O sistema deve ser compatível com o sistema operacional Windows. 

 

3.3.2  RNF 02 – Módulo Android 

O módulo de visualização em aparelhos móveis deve ser desenvolvido na tecnologia 

Android. 

 

3.3.3  RNF 03 – Conexão com Banco de Dados 

O sistema deve realizar a conexão com o banco de dados via webservice 

possibilitando com esta mesma conexão a sincronização do aplicativo móvel. 

 

3.3.4  RNF 04 – Plataforma JavaFX 

O sistema deve ser desenvolvido na plataforma JavaFX. 

 

3.3.5  RNF 05 – Tempo de Resposta 

O tempo de resposta das consultas não deve ser superior a 15 segundos. 

 

3.3.6  RNF 06 – Tamanho da Base 

O tamanho da base de dados do sistema não deve superar o tamanho de 100mb. 

 

3.3.7  RFN 07 – Autenticação no Banco de Dados 

O acesso ao banco de dados do sistema deve ser protegido com autenticação. 
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3.3.8  RFN 08 – Sistema Desktop Local 

O sistema desktop deve ser acessado somente de forma local, sendo instalado no 

mesmo computador que o banco de dados. 
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4. MODELAGEM 

 

4.1. Diagramas de Casos de Uso 

Abaixo serão apresentados os dois diagramas de casos de uso do sistema, o primeiro 

referenciando os casos de uso do usuário desktop e o segundo, do usuário Android. 

 

 

Figura 2 - Diagrama de Casos de Uso Desktop 

 
 

 

Figura 3 - Diagrama de Casos de Uso Android 
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4.2 Descrição dos Casos de Uso 

 
4.2.1  Logar no Sistema 

Ator: Usuário Desktop 

Propósito: Caso de uso que inicializa o sistema, realizando o reconhecimento do 

usuário, levando o mesmo para a tela principal ou para o cadastro. 

Descrição: No momento que o sistema for aberto, ocorrerá uma consulta na base 

de dados à procura de algum usuário cadastrado, caso não haja, o usuário será 

encaminhado para o cadastro de usuários, mas se houver algum usuário 

cadastrado, então o usuário será levado à tela de login. Na tela de login o usuário 

preenche os campos de usuário e senha e “clica” no botão “Logar” ou 

simplesmente pressionar a tecla “Enter”. 

Referência: RF 01, RF 02 

Resposta do Sistema: O sistema verifica se os campos foram preenchidos e se as 

informações estão corretas realizando uma consulta no banco de dados. Se as 

informações estiverem corretas o sistema abrirá a tela principal, porém, caso o 

sistema não encontre nenhum usuário cadastrado. 

 

4.2.2  Cadastro de Usuário 

Ator: Usuário Desktop 

Propósito: Permitir que seja adicionado um único usuário para a utilização do 

sistema. 

Descrição: O usuário preenche as informações referente ao cadastro do usuário 

(login, senha), e “clica” no botão de “salvar”. 

Referência: RF 02 

Resposta do Sistema: O sistema valida se todos os campos obrigatórios foram 

preenchidos e salva as informações no banco de dados. 

 

4.2.3  Alteração de Usuário 

Ator: Usuário Desktop 

Propósito: Permitir que o usuário altere as informações de login e senha do 

sistema. 

Descrição: Caso o usuário queira modificar seu login ou senha, o mesmo deverá 

acessar a tela de configurações iniciais e preencher os campos com as 

informações atualizadas e pressionar o botão “Salvar”. 

Referência: RF 03, RF 28 
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Resposta do Sistema: O sistema irá validar a senha digita no campo “Senha” com 

o valor presente no campo “Repita a senha”, estando as duas com o mesmo valor 

o sistema irá gravá-las no banco de dados. 

 

4.2.4  Cadastro de Clientes 

Ator: Usuário Desktop 

Propósito: Caso de uso que tem o propósito de cadastrar um ou mais clientes para 

utilizar em pedidos e encomendas. 

Descrição: O caso de uso se inicializa quando o usuário pressiona a tecla F2 ou o 

botão “Novo” no menu da tela principal de clientes. Após a abertura da tela, o 

usuário deverá preencher todos os campos referentes ao cliente. 

Referência: RF 04 

Resposta do Sistema: O sistema irá validar as informações preenchidas 

verificando se as mesmas foram preenchidas e estão coerentes com os seus 

respectivos campos. Se as informações estiverem corretas o sistema irá gerar um 

registro no banco de dados. 

 

4.2.5  Alteração de Clientes 

Ator: Usuário Desktop 

Propósito: Permitir alterações dos dados cadastrais do cliente. 

Descrição: O usuário poderá abrir o registro que deseja alterar clicando duas 

vezes sobre o mesmo na tela principal ou inserindo o seu código na tela de 

cadastro, após deverá modificar as informações que queira, após, clicar no botão 

“Salvar”. 

Referência: RF 05 

Resposta do Sistema: O sistema irá validar as novas informações preenchidas, 

estando as mesmas preenchidas corretamente, o sistema irá atualizar os campos 

do banco de dados. 

 

4.2.6  Consulta de Clientes 

Ator: Usuário Desktop 

Propósito: Permitir a consulta dos clientes cadastrados no sistema. 

Descrição: Estando na tela principal de clientes, o usuário poderá consultar os 

clientes cadastrados no sistema pelo seu código ou mesmo pelo seu nome apenas 

digitando o mesmo e pressionando o botão “Consultar”. 

Referência: RF 06 
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Resposta do Sistema: O sistema irá buscar em seu banco de dados por clientes 

que possuam as informações preenchidas nos campos da tela, ao terminar a 

consulta o sistema trará os registros encontrados e mostrará na tela principal os 

mesmos. 

 

4.2.7  Exclusão de Clientes 

Ator: Usuário Desktop 

Propósito: Permite ao usuário excluir ou inativar um cliente cadastrado. 

Descrição: Quando o usuário abrir algum cliente ele poderá pressionar o botão 

“Remover” para excluir ou inativar o cliente. 

Referência: RF 07 

Resposta do Sistema: O sistema irá verificar se este cliente já possui algum 

pedido ou encomenda no sistema, caso o cliente não possua, ele será excluído do 

sistema, porém, caso ele já esteja ativo no sistema, ele será apenas inativado, não 

podendo gerar novos pedidos nem encomendas. 

 

4.2.8  Cadastro de Fornecedores 

Ator: Usuário Desktop 

Propósito: Permite ao usuário o cadastramento de fornecedores no sistema. 

Descrição: O caso de uso se inicializa quando o usuário pressiona a tecla F2 ou o 

botão “Novo” no menu da tela principal de fornecedores. Após a abertura da tela, 

o usuário deverá preencher todos os campos referentes ao fornecedor. 

Referência: RF 08 

Resposta do Sistema: O sistema irá validar as informações preenchidas 

verificando se as mesmas foram preenchidas e estão coerentes com os seus 

respectivos campos. Se as informações estiverem corretas o sistema irá gerar um 

registro no banco de dados. 

 

4.2.9  Alteração de Fornecedores 

Ator: Usuário Desktop 

Propósito: Permitir alterações dos dados cadastrais do fornecedor. 

Descrição: O usuário poderá abrir o registro que deseja alterar clicando duas 

vezes sobre o mesmo na tela principal ou inserindo o seu código na tela de 

cadastro, após deverá modificar as informações que queira, após, clicar no botão 

“Salvar”. 

Referência: RF 09 

Resposta do Sistema: O sistema irá validar as novas informações preenchidas, 
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estando as mesmas preenchidas corretamente, o sistema irá atualizar os campos 

do banco de dados. 

 

4.2.10  Consulta de Fornecedores 

Ator: Usuário Desktop 

Propósito: Permitir a consulta dos fornecedores cadastrados no sistema. 

Descrição: Estando na tela principal de fornecedores, o usuário poderá consultar 

os fornecedores cadastrados no sistema pelo seu código ou mesmo pelo seu nome 

apenas digitando o mesmo e pressionando o botão “Consultar”. 

Referência: RF 10 

Resposta do Sistema: O sistema irá buscar em seu banco de dados por 

fornecedores que possuam as informações preenchidas nos campos da tela, ao 

terminar a consulta o sistema trará os registros encontrados e mostrará na tela 

principal os mesmos. 

 

4.2.11  Exclusão de fornecedores 

Ator: Usuário Desktop 

Propósito: Permite ao usuário excluir ou inativar um fornecedor cadastrado. 

Descrição: Quando o usuário abrir algum fornecedor ele poderá pressionar o 

botão “Remover” para excluir ou inativar o fornecedor. 

Referência: RF 11 

Resposta do Sistema: O sistema irá verificar se este fornecedor já possui algum 

pedido no sistema, caso o fornecedor não possua, ele será excluído do sistema, 

porém, caso ele já esteja ativo no sistema, ele será apenas inativado, não podendo 

gerar novos pedidos. 

 
4.2.12  Cadastro de Produtos 

Ator: Usuário Desktop 

Propósito: Permitir o cadastramento de novos produtos no sistema. 

Descrição: O usuário deverá abrir o cadastro de produtos e preencher 

corretamente todos os campos disponíveis na tela, após clicar no botão “Salvar”. 

Referência: RF 12 

Resposta do Sistema: O sistema deverá validar as informações digitadas em cada 

campo para verificar se condizem com os seus respectivos campos, estando 

corretas elas serão gravadas em um novo registro no banco de dados. 
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4.2.13  Alteração de Produtos 

Ator: Usuário Desktop 

Propósito: Alterar os dados cadastrais de algum produto. 

Descrição: O usuário deverá abrir algum dos registros de produtos do sistema, 

clicando duas vezes sobre o mesmo ou digitando o seu código na tela de cadastro. 

Após poderá modificar as informações que forem necessárias clicando no botão 

“Salvar” ao fim do processo. 

Referência: RF 13 

Resposta do Sistema: O sistema deverá validar todas as informações digitadas nos 

campos da tela, estando todas as informações em conformidade com os seus 

respectivos campos, o registro será atualizando com as novas informações. 

 

4.2.14  Consulta de Produtos 

Ator: Usuário Desktop 

Propósito: Consultar os produtos cadastrados no sistema. 

Descrição: O usuário poderá consultar os produtos cadastrados informando o 

nome do produto ou o seu código no campo de consulta presente na tela principal 

de produtos, após deverá pressionar o botão “Consultar”. 

Referência: RF 14 

Resposta do Sistema: O sistema irá buscar os registros de produto que contenham 

as informações digitadas nos campos de consulta, trazendo todos os registros 

encontrados e os mostrando na tela principal. 

 

4.2.15  Cadastro de Viagens 

Ator: Usuário Desktop 

Propósito: Cadastramento das viagens do usuário no sistema. 

Descrição: O usuário deverá abrir o cadastro de viagens e preencher corretamente 

todos os campos disponíveis na tela, após clicar no botão “Salvar”. 

Referência: RF 15 

Resposta do Sistema: O sistema deverá validar as informações digitadas em cada 

campo para verificar se condizem com os seus respectivos campos, estando 

corretas elas serão gravadas em um novo registro no banco de dados. 

 
4.2.16  Alteração de Viagens 

Ator: Usuário Desktop 

Propósito: Alterar dados cadastrais de alguma viagem ainda não ocorrida. 

Descrição: O usuário deverá abrir algum dos registros de viagens do sistema que 
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ainda não tenha ocorrido, clicando duas vezes sobre a mesmo ou digitando o seu 

código na tela de cadastro. Após poderá modificar as informações que forem 

necessárias clicando no botão “Salvar” ao fim do processo. 

Referência: RF 16 

Resposta do Sistema: O sistema deverá validar todas as informações digitadas nos 

campos da tela, estando todas as informações em conformidade com os seus 

respectivos campos, o registro será atualizando com as novas informações. 

 

4.2.17  Consulta de Viagens 

Ator: Usuário Desktop 

Propósito: Consultar as viagens cadastradas no sistema. 

Descrição: O usuário poderá consultar as viagens cadastradas informando a data 

da mesma ou o seu local no campo de consulta presente na tela principal de 

viagens, após deverá pressionar o botão “Consultar”. 

Referência: RF 17 

Resposta do Sistema: O sistema irá buscar os registros de viagens que contenham 

as informações digitadas nos campos de consulta, trazendo todas as viagens 

encontradas e as mostrando na tela principal. 

 

4.2.18  Cadastro de Pedidos 

Ator: Usuário Desktop 

Propósito: Permitir o cadastramento de novos pedidos no sistema. 

Descrição: O usuário deverá abrir o cadastro de pedidos e preencher corretamente 

todos os campos disponíveis na tela, após clicar no botão “Salvar”. 

Referência: RF 18, RF 25 

Resposta do Sistema: O sistema deverá validar as informações digitadas em cada 

campo para verificar se condizem com os seus respectivos campos, estando 

corretas elas serão gravadas em um novo registro no banco de dados. Após a 

gravação o sistema deverá gerar um registro na tabela de sincronização para cada 

parcela do pagamento do pedido, a fim de sincronizar as informações 

posteriormente no aplicativo móvel. 

 
4.2.19  Consulta de pedidos 

Ator: Usuário Desktop 

Propósito: Realizar a consulta dos pedidos cadastrados no sistema. 

Descrição: O usuário deverá preencher o campo de data do pedido e/ou o campo 

de cliente ou mesmo o campo de fornecedor, e após clicar no botão “Consultar”. 
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Referência: RF 19 

Resposta do Sistema: O sistema irá buscar no banco de dados por todos os 

registros de pedidos que contenham as informações digitadas nos campos de 

consulta e trazer os respectivos pedidos para a tela. 

 

4.2.20  Combo de Status do Pedido 

Ator: Usuário Desktop 

Propósito: Definir de que forma o usuário irá saber a situação atual do pedido. 

Descrição: Ao criar pedido, o mesmo irá iniciar com seu status “Pendente”, no 

caso do usuário estar criando um pedido de encomenda, ele deve alterar o status 

do mesmo para “Encomenda”. Se o pedido já estiver criado e o usuário estiver 

efetivando uma venda, o mesmo deverá alterar o status para “Efetivado”. 

Referência: RF 20, RF 21, RF 22, RF 23, RF 24, RF 28. 

Resposta do Sistema: Ao pressionar o botão salvar com um pedido em status de 

“Pendente” ou “Encomenda”, o mesmo será unicamente salvo no banco de dados, 

não modificando o campo “esgotado” presente nos produtos utilizados no pedido. 

Porém quando o pedido receber o status de “Efetivado” e for salvo, o mesmo irá 

gerar os registros da tabela de sincronização assim como o campo “esgotado” de 

cada produto utilizado passará de falso para verdadeiro, fazendo com que o 

produto não seja mais trazido para pedidos futuros. 

 
4.2.21  Combo de UF e Cidades 

Ator: Usuário Desktop 

Propósito: Garantir que a cidade cadastrada faça realmente parte do estado 

cadastrado. 

Descrição: Ao abrir o cadastro de fornecedores ou clientes, a combo de estado 

estará preenchida com todos os estados brasileiros, ao cadastrar um novo 

endereço para o cliente, o usuário deverá selecionar o estado em que reside o 

cliente em questão. 

Referência: RF 24 

Resposta do Sistema: Ao selecionar o estado, a combo de cidades será 

automaticamente preenchida com as cidades do estado em questão para que o 

usuário possa selecionar a cidade correta. 
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4.2.22  Módulo Android 

Ator: Usuário Android 

Propósito: Permitir um controle de pagamentos a fazer e a receber via a qualquer 

lugar, requerendo apenas acesso a internet. 

Descrição: Ao abrir o aplicativo, o usuário deverá preencher o mês, o ano e que 

tipo de pagamento deseja consultar (cliente, fornecedor ou todos), após pressionar 

o botão atualizar. 

Referência: RF 25 

Resposta do Sistema: O sistema irá consultar o banco de dados via webservice 

para verificar se existem registros a serem atualizados no banco de dados 

Android. Havendo registros novos, ele trará os mesmos e acrescentará os mesmos 

no banco móvel. Após este processo o sistema móvel irá buscar todos os registros 

do banco de dados Android que sejam compatíveis com os parâmetros marcados 

na consulta, trazendo os mesmos para a tela em forma de lista. Caso o Usuário 

deseje realizar uma nova consulta de um mês diferente, ele precisará apenas 

selecionar o mês e ano, na própria tela dos registros. 

 
4.2.23  Cálculo de Lucro 

Ator: Usuário Desktop 

Propósito: Calcular o lucro de cada produto baseando-se no preço de venda e 

preço de compra. 

Descrição: Ao cadastrar um novo produto, o usuário terá a opção de calcular um 

lucro específico para o seu preço de venda digitando o mesmo no campo de lucro. 

O campo possui a opção de cálculo por porcentagem ou por valor real. 

Referência: RF 28 

Resposta do Sistema: Quando o usuário terminar de digitar os valores que deseja 

incluir no cálculo ele deverá trocar o foco para o campo que deseja calcular, neste 

momento o sistema automaticamente validará se existem informações 

preenchidas nos campos, em caso positivo, o cálculo deverá ser executado 

automaticamente, inserindo o valor no campo restante. 

 
4.2.24  Usuário Inicial 

Ator: Usuário Desktop 

Propósito: Cadastrar o usuário do sistema que deverá ser utilizado para acessar o 

mesmo. 

Descrição: No momento em que o sistema for aberto pela primeira vez, o usuário 

receberá um aviso que não existe nenhum usuário cadastrado, tendo assim que 
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preencher o cadastro para o mesmo. 

Referência: RF 27. 

Resposta do Sistema: No momento em que o usuário pressionar o botão salvar na 

tela de cadastro de usuário, o sistema irá efetuar o cadastramento do usuário com 

as informações preenchidas nos campos, retornando assim para a tela de login. 

4.3 Diagrama de Classes 

Este capítulo tratará do diagrama com as classes a serem utilizadas no sistema, o 

sistema foi pensado para ter uma classe entidade, que será utilizada tanto para os fornecedores 

quanto para os clientes, apenas modificando o atributo Enumeration tipo entidade, que definirá 

exatamente a que se refere esta entidade. 

Todo sistema girará em torno dos pedidos, sendo eles o ponto central de todo o sistema, 

o pedido conterá uma lista de produtos e será vinculada a duas classes diferentes, dependendo 

do seu caso, a classe viagem trabalhará diretamente com o pedido. Quando o pedido foi oriundo 

de uma encomenda, ele será referenciado com o status encomenda destinado exclusivamente a 

este fim, esta encomenda por sua vez, referenciará uma viagem, que no caso, será o momento 

em que vendedora irá buscar o produto para então finalizar o pedido com a cliente. 

Uma viagem, sempre contará com pelo menos um pedido, desde que a vendedora (que 

neste caso específico se torna a compradora) compre em ao menos de um fornecedor. Cada 

compra será referenciada como um pedido, e este, adicionado na lista de pedidos da viagem. 
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Figura 4 - Diagrama de Classes 

 
Como o sistema contará com um módulo Android, este terá uma classe específica, que 

será utilizada somente neste módulo, contendo todas as informações que poderão ser 

visualizadas pelo usuário, esta classe se chama Sync, referenciando a sincronização que será 

feita entre o módulo Android e o banco de dados para manter a situação das informações sempre 

atualizada. 

No diagrama de classes exposto logo acima, são apresentadas todas as tabelas presentes 

no banco de dados do servidor, assim como a única tabela presente no banco de dados do 

módulo Android, a tabela Sync que conta com informações de referência dos pedidos realizados 

no sistema. 
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5. TECNOLOGIAS UTILIZADAS 

Neste capítulo veremos um pouco das tecnologias utilizadas para a construção deste 

sistema, desde a tecnologia de banco de dados até a plataforma na qual o sistema foi construído. 

Para a elaboração deste sistema foi utilizada a plataforma JavaFX que é uma tecnologia de  

interface rica que cada dia mais vem sendo utilizada para aplicações multimídia, devido a sua 

qualidade gráfica e portabilidade.  

5.1 Interfaces Ricas 

As interfaces ricas não se resumem apenas ao JavaFX, mas sim a uma grande gama de 

outras tecnologias como o JavaScript
1
, o Adobe Flex

2
, o Ajax

3
 e o Microsoft Silverlight

4
. Cada 

uma destas tecnologias possui suas peculiaridades que as diferenciam e as tornam únicas, porém 

todas elas têm como característica principal a riqueza de recursos para se desenvolver 

multimídia.  

Inicialmente o termo RIA (Rich Interface Application) era utilizado para referenciar as 

interfaces de maior riqueza de recursos voltadas para a construção de aplicativos web, como por 

exemplo o JavaScript e o Flash, que até hoje são tecnologias muito conhecidas por gerarem 

conteúdo de qualidade em plataformas Web. 

5.2  JavaFX 

O JavaFX é uma plataforma relativamente nova, visto que foi apresentada em Maio de 

2007 na JavaOne – que nada mais é que uma conferência anual organizada pela Sun  

Microsystems que visa debater novas tecnologias Java –, sendo apresentada como uma 

estratégia da empresa para levar o Java (Java, 2012) ao desenvolvimento mais facilitado de 

interfaces ricas. No evento foi apresentado o JavaFX Script que nada mais é do que uma 

linguagem de programação para interfaces Swing/AWT/Java2D de forma mais facilitada do que 

se tem com o atual JavaSE.  

De lá pra cá, a plataforma vem sofrendo mudanças até chegar à versão 2.1.1, no qual a 

até então linguagem de programação JavaFX Script foi descontinuada, sendo substituída pela 

Visage, que é uma linguagem voltada para construção de interfaces de usuários. Desde que a 

Oracle começou a administrar o JavaFX, o mesmo vem sofrendo melhorias significativas, 

aumentando seus recursos e suas aplicabilidades. Atualmente a plataforma conta com um 

sistema de manipulação de HTML e CSS3, playback (reprodução) de mídia digital armazenada 

                                            
1
 JavaScript - http://pt.wikipedia.org/wiki/JavaScript 

2 
Adobe Flex - http://pt.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flex 

3 
Ajax - http://pt.wikipedia.org/wiki/AJAX_%28programa%C3%A7%C3%A3o%29 

4 
Microsoft Silverlight - http://pt.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Silverlight 

http://pt.wikipedia.org/wiki/JavaScript
http://pt.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flex
http://pt.wikipedia.org/wiki/AJAX_%28programa%C3%A7%C3%A3o%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Silverlight
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no formato MPEG-4, suporte para WebView para chamadas de método JavaScript para Java e 

também plugins para Adobe Photoshop e Adobe Illustrator permitindo a criação de gráficos 

avançados que podem futuramente ser integrados diretamente nas aplicações JavaFX tornando o 

sistema alvo mais atraente e completo. 

Porém, o foco do projeto baseia- se em outro recurso, o FXML, que se trata de um 

documento XML sendo utilizado para definir uma interface gráfica, tendo suas ações 

controladas por uma classe de controle Java. Para o desenvolvimento deste projeto, foi utilizada 

a IDE de desenvolvimento NetBeans (NetBeans, 2012) que por si só já cria o documento FXML 

e a classe de controle Java. Porém para a edição e elaboração dos arquivos FXML está sendo 

utilizado o aplicativo JavaFX Scene Builder, devido ao fato do mesmo possuir uma interface 

mais amigável e intuitiva para a construção das telas do projeto. 

 

5.3  NetBeans 

Para a codificação do sistema, foi utilizada a IDE NetBeans 7.2 que além de ter sido 

amplamente utilizada em sala de aula, também é a mesma ferramenta que utilizo no meu 

ambiente profissional e doméstico. O NetBeans é uma plataforma de desenvolvimento de 

softwares muito completa, tendo suporte para diversas tecnologias e não somente o Java 

utilizado para este projeto. Ele ainda oferece o recurso de GUI Builder, que é uma ferramenta 

utilizada para criação de interface em tecnologias como o Swing, contendo recursos usuais 

como o alinhamento de campos automático e a possibilidade de edição das propriedades de 

elementos como JLabels, JFrames e JDialogs. 

O NetBeans é um  ambiente de desenvolvimento integrado desenvolvido em java e que 

possui código aberto, o que propicia que qualquer desenvolvedor crie plugins para o mesmo, 

melhorando assim a sua utilização. Atualmente a versão estável mais atual é a 7.2.1 que se 

encontra disponível nas versões para Windows, Linux, Solaris e MacOS, nas versões x86 e x64. 

 

5.4 Webservice 

Um webservice é uma maneira de uma aplicação se comunicar com um servidor Web. 

Existem duas técnicas de construir Webservices, o Representational State Transfer (REST, 

2012) e Simple Object Access Protocol (SOAP, 2012), neste projeto será utilizado o padrão 

REST por ser um padrão mais simplista, portando mais adequado as informações que irão 

trafegar no sistema, sendo um processo rápido e simples. 

Para realizar a construção deste WebService, o uso segue sendo da plataforma de 

desenvolvimento NetBeans (WebService com NetBeans, 2008), que possui um sistema com o 

qual facilmente se pode criar e manipular este tipo de recurso. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ambiente_de_desenvolvimento_integrado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Windows
http://pt.wikipedia.org/wiki/Linux
http://pt.wikipedia.org/wiki/Solaris
http://pt.wikipedia.org/wiki/MacOS
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5.4.1  SOAP  

O SOAP é uma técnica que funciona de forma a pegar uma mensagem XML e 

encapsula-la dentro de um “envelope” para envia-la posteriormente via Http, após receber e 

tratar uma mensagem de retorno, que assim como a mensagem de envio, vem dentro de um 

envelope como mensagem XML. Um webservice SOAP funciona a partir de um ou mais 

arquivos WSDL que de forma simples, são arquivos XML que contém a definição dos arquivos 

XML transportados pelo webservice. Habitualmente quando se usa SOAP, costuma-se utilizar 

bibliotecas ou ferramentas para a construção do cliente e do servidor do mesmo, devido ao fato 

de que ele é complexo o suficiente para se tornar inviável de ser construído a mão, fazendo com 

que muitos desenvolvedores recorram ao REST. 

 

5.4.2  REST 

O REST é uma forma mais fácil e simplificada de transportar arquivos XML via 

webservice, ele utiliza os métodos mais simples de comunicação Http, sendo estes GET, POST, 

PUT e DELETE. Este tipo de webservice é de fácil implementação, devido ao fato de realizar 

requisições Http puras, também por este mesmo motivo, esta técnica é muito superior ao SOAP 

em questão de velocidade de envio e retorno, pois os arquivos que ela transporta se tornam 

muito menores, fazendo com que o consumo de recursos seja também muito menor, tanto na 

criação, quanto no processamento e no transporte das informações, tornando esta a maneira 

favorita quando se tratam de informações simples, que não requerem toda a complexidade 

disponível a um webservice SOAP. 

 

5.5  Android 

O Android é um sistema operacional baseado no núcleo Linux voltado para dispositivos 

móveis como smartphones e tablets. O Android iniciou em uma empresa chamada Android Inc. 

fundada na Califórnia em Outubro de 2003 por Andy Rubin, Rich Miners, Rick Sears e Chris 

White e em Julho de 2005 a mesma foi comprada pela Google Inc. que iniciou seu crescimento, 

criando diversas funcionalidades e incentivando um mercado de aplicativos móveis que cresceu 

com uma proporção incalculável, fazendo com que o Android Market – a loja de aplicativos da 

Google que a algum tempo atrás passou a se chamar Google Play – ultrapassasse a marca de 15 

bilhões de downloads até março de 2012.  

Vendo este crescimento da tecnologia Android decidiu-se por para desenvolver o 

aplicativo móvel de visualização das informações presentes no banco de dados, referentes às 

compras e vendas. Assim como está sendo usado um aplicativo externo para a criação das telas 
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JavaFX, também usou-se um software com esta mesma função no desenvolvimento do módulo 

Android. Neste caso, o aplicativo escolhido foi o DroidDraw (DroidDraw, 2012) que é um 

aplicativo para trabalhar com os arquivos XML especificamente criados para conter as 

interfaces gráficas do Android. 

 

5.6 Bancos de Dados 

Para a utilização do sistema desenvolvido é necessário que se tenha dois bancos de 

dados distintos que serão utilizados, um destes localizado no servidor, sendo este um banco de 

dados PostgreSQL
5
 que será utilizado para guardar todas as informações utilizadas pelos dois 

softwares, tanto o desktop quando o Android. O outro banco de dados a ser utilizado será 

unicamente para o módulo Android e será um SQLite
6
, este banco terá como única função 

possibilitar a utilização do sistema de forma off-line, armazenando todas as informações 

sincronizadas no mesmo, possibilitando assim uma possível utilização futura destas informações 

sem nem mesmo estar conectado a internet pelo dispositivo móvel. Este banco de dados contará 

apenas com uma tabela que será a tabela de Sync, contendo uma réplica exata de todas as 

informações contidas na mesma tabela do banco de dados PostgreSQL.
 2
 

 

Figura 5 - Gráfico Explicativo do Sistema 

                                            
5
 PostgreSQL - http://pt.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL 

6 
SQLite - http://pt.wikipedia.org/wiki/SQLite 

http://pt.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL
http://pt.wikipedia.org/wiki/SQLite
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6. OS WEBSERVICES DO PROJETO 

 Para efetuar o transporte entre os sistemas e o banco de dados, foram construídos alguns 

webservices, que são utilizados para realizar consultas, cadastros e alterações das informações 

do banco de dados. A transmissão das informações entre as aplicações e servidor são feitas via 

protocolo HTTPS que se trata de uma implementação do protocolo HTTP sobre uma camada de 

segurança SSL. Essa camada adicional permite que os dados sejam transmitidos com segurança 

através de criptografias. 

 Foram implementados webservices específicos para cada uma das classes do sistema, 

criando uma boa abstração para que as informações não se misturem, causando confusão e 

desorganização. Para que pudessem ser efetuados os cadastramentos no banco de dados, cada 

um dos webservices (exceto os das classes Cidade e UF) recebeu um método create que serve 

não somente para criar novos objetos, mas também para editar objetos já existentes no banco de 

dados, sendo preciso apenas chamar o mesmo passando um objeto que já contenha um ID.  

 Seguindo esta mesma lógica de possibilitar as operações básicas de cada entidade, 

foram criados métodos de find que é um método GET que recebe como parâmetro o id do 

objeto em questão, o método findAll não recebe nenhum parâmetro e retorna todos os objetos da 

classe no banco e o método remove que é um método DELETE que assim como o find, também 

recebe apenas o id do objeto que deseja excluir, porem, este apenas para os objetos de Entidade 

que não estejam em uso, evitando assim que se percam vínculos criados anteriormente com os 

objetos, no caso do objeto se encontrar em uso, ele será apenas inativado, evitando assim que 

possa ser utilizado novamente. 

 O sistema sempre aponta para um webservice pelo endereço 

https://IP:8181/WebService-war/resources, sendo o IP, o endereço IP do servidor no qual se 

localiza o webservice. Para efetuar operações nos webservices é necessário apenas passar ao 

final do endereço o nome completo da entidade que deseja buscar e o parâmetro passado. Agora 

veremos algumas das chamadas especificas de cada um dos webservices criados. 

 

6.1 Cidade 

O webservice de cidades possui apenas um método GET específico. 

 findAll(UF) – recebe o código da UF em questão e retorna todas as 

cidades da mesma. 

https://IP:8181/WebService-war/resources/br.com.ejb.bean.cidade/{id} 

 

6.2 Entidades 

O webservice das entidades, por ser utilizado tanto para clientes quanto para 

fornecedores possui 5 métodos específicos, sendo todos métodos GET. 
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 findCli (id) – recebe um id de entidade e retorna a entidade referente ao id 

com o tipo entidade igual a cliente. 

https://IP:8181/WebService-war/resources/br.com.ejb.bean.entidade/cliente/{id} 

 

 findForn (id) – recebe um id de entidade e retorna a entidade referente ao 

id com o tipo entidade igual a fornecedor. 

https://IP:8181/WebService-

war/resources/br.com.ejb.bean.entidade/fornecedor/{id} 

 

 findCliNome (nome) – recebe um nome de entidade e retorna a entidade 

com tipo entidade igual a cliente e o nome informado. 

https://IP:8181/WebService-

war/resources/br.com.ejb.bean.entidade/clienteNome/{nome} 

 

 findFornNome (nome) – recebe um nome de entidade e retorna a entidade 

com o tipo entidade igual a fornecedor e o nome informado. 

https://IP:8181/WebService-

war/resources/br.com.ejb.bean.entidade/fornecedorNome/{nome} 

 

 findAll (tipoEntidade) – recebe um tipo entidade e retorna todas as 

entidade do tipo especifico. 

https://IP:8181/WebService-

war/resources/br.com.ejb.bean.entidade/tipoEntidade/{tp} 

 

6.3 Pedido 

 O webservice de pedidos possui dois métodos GET específicos. 

 findAllByEntidade (tipoEntidade, id) – recebe um tipo de entidade e um 

id de uma entidade especifica, retornando assim todos os pedidos daquela 

entidade em questão. 

https://IP:8181/WebService-war/resources/br.com.ejb.bean.pedido/ 

entidade/{tp}/{id} 

 

 findByCli (nome) – recebe como parâmetro um nome de um cliente, e 

retorna todos os pedidos que este cliente fizer parte. 

https://IP:8181/WebService-war/resources/br.com.ejb.bean.pedido/ 

cliente/{nome} 
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6.4  Viagem 

O webservice de viagens possui apenas um método GET especifico. 

 findLocal (local) – recebe como parâmetro um local especifico e retorna 

todas as viagens que tiverem este local especifico. 

https://IP:8181/WebService-war/resources/br.com.ejb.bean.viagem/local/{local} 

 

6.5  Usuário 

O webservice de usuários possui dois métodos GET específicos. 

 findByNome (nome) – recebe como parâmetro o nome de um usuário e 

busca o mesmo no banco retornando seu objeto. 

https://IP:8181/WebService-war/resources/br.com.ejb.bean.usuario/{nome} 

 

 isEmpty – não recebe parâmetro algum e retorna se o banco está vazio ou 

não. 

https://IP:8181/WebService-war/resources/br.com.ejb.bean.usuario/isempty 

 

6.6 Sync 

O webservice da classe Sync possui um método GET e um método PUT. 

 atualiza (listaSync) – recebe como parâmetro uma lista de sync e não 

retorna nada, apenas alterando o campo sincronizado de cada objeto da 

lista para true e atualizando os objetos no banco. Este método PUT é 

exclusivo de uso do módulo Android. 

https://IP:8181/WebService-war/resources/br.com.ejb.bean.sync/atualiza/{syncs} 

 

 sincroniza – não recebe parâmetro e retorna a lista de todos os objetos 

sync que contenham a flag sincronizado como false. 

https://IP:8181/WebService-war/resources/br.com.ejb.bean.sync/ 

 

6.7  Produto 

O webservice de produtos possui apenas um método GET especifico. 

 findDesc (descricao) – recebe como parâmetro uma descrição e retorna 

todos os objetos que contenham esta descrição. 

https://IP:8181/WebService-

war/resources/br.com.ejb.bean.produto/descricao/{desc} 
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7. TELAS 

Neste capítulo serão apresentadas algumas das telas do sistema, todas desenvolvidos em 

JavaFX com o auxílio da ferramenta gráfica de desenvolvimento JavaFX Scene Builder, 

mencionada no capítulo 5. 

As telas de cadastro foram criadas com a ideia de utiliza-las também para visualização de 

informações, por exemplo, a tela de cadastro de clientes e fornecedores, também será acionada 

quando algum cliente for aberto para visualização, porém com algumas informações bloqueadas 

para alteração. 

 
Figura 6 - Tela de Abertura do Servidor 

 

No momento em que o servidor estabelece uma conexão ele necessita avisar ao usuário que 

esta conexão foi estabelecida, por este motivo esta tela é exibida a cada vez que a conexão for 

efetuada com sucesso. 

 

Figura 7 - Tela de Login 

 

A tela de login do sistema foi desenvolvida para ser o mais simples possível, uma tela com 

uma ação de botões padronizada, sendo o Esc o botão padrão de fechamento e o Enter, para o 

envio das informações preenchidas. 
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Figura 8 - Tela De Cadastro De Novos Produtos 

 

Este é o cadastro de produtos, conforme requisição da cliente, o sistema de cadastro de 

produtos conta com uma rotina de cálculo de lucro baseado no preço de compra e preço de 

venda, precisando apenas preencher dois dos três campos exibidos (preço de compra, preço de 

venda e lucro). 

 

 

Figura 9 - Cadastro de Pedidos 
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Todos os cadastros seguem um padrão de cores e locais de botões que foi definido para 

obter uma melhor utilização por parte do usuário. Neste cadastro de pedidos podemos perceber 

que temos além dos campos pertinentes ao mesmo, uma tabela, que referencia aos produtos que 

estão presentes no pedido em questão, podendo perceber a existência de um botão logo abaixo, 

que aciona a busca de produtos, que pode ser filtrada através dos campos que o antecedem, 

padronizados com o código da entidade ou a descrição da mesma. 

 

Figura 10 - Tela de Busca de Produtos 

 
Esta é a tela de busca de produtos, esta tela também segue um padrão de locais de botões e 

campos para uma melhor utilização do usuário. Esta tela possui uma função de leitura de tecla 

para que seja retornada para a tela anterior quando pressionado o botão ESC, esta função foi 

replicada a todas as telas de pesquisa, visto que todas elas seguem o mesmo padrão. 

 

Figura 11 - Cadastro de Entidades 
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O cadastro de Entidades, este cadastro deve contemplar tanto os Clientes quanto os 

Fornecedores de forma a minimizar o tamanho do sistema sem perder recursos. Como podemos 

perceber, existe um combo selecionado como cliente, este campo é exatamente o que diferencia 

os clientes de fornecedores. Neste cadastro, podemos notar a presença de uma tabela, está tabela 

será usada para listar todos os pedidos realizados para/por esta entidade. 

 

Figura 12 - Cadastro de Viagens 

 

 

Acima podemos ver a tela de cadastro de viagens, que assim como algumas das anteriores, 

possui uma grid que serve exatamente para ver todos os pedidos que estão cadastrados com o 

número de viagem igual ao da entidade aberta. 

 

Figura 13 - Tela Principal dos Clientes 

 

A tela principal ainda não está definida, mas até o momento, o planejamento é que ela 

seja toda em abas, e cada uma das abas com uma tabela referente à classe desejada.  

 



42 
 

Além destas telas apresentadas acima, também foram criadas duas telas para o 

aplicativo Android, uma tela apenas apresentará uma lista com as informações requisitadas, e a 

outra é a tela principal juntamente com a tela de filtro. 

 

 

Figura 14 - Tela Principal do Android 

 

Ao pressionar o botão Atualizar, o usuário será levado a tela de amostra de informações, 

uma tela que apresentará apenas as informações dos pedidos filtrados na tela anterior. A tela 

apresenta os registros em lista, com os campos de tipo de registro (E para registros de venda e S 

para registros de compras), data do registro, nome do cliente ou fornecedor, dependendo do tipo 

de registro, valor do registro e número de parcelas. 

 

Figura 15 - Tela de Amostra de Informações Android 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

8.1 Conclusão 

Ao fim do processo de desenvolvimento, pôde-se perceber que a missão inicial foi 

concluída, tendo em vista que o sistema ficou realmente como havia sido planejado 

inicialmente, cumprindo as expectativas iniciais e realizando todas as funcionalidades 

prometidas ao cliente ao inicio do processo de levantamento de requisitos.  

Inicialmente, foi escolhida a Plataforma NetBeans (NetBeans Plataform, 2012)  para 

construir o software, porém foram encontradas algumas dificuldades para entender a maneira 

como a plataforma funcionava, por este motivo foi decidido que a plataforma seria alterada para 

o JavaFX. Crê-se que em sua grande maioria as dificuldades encontradas foram oriundas do mal 

gerenciamento do tempo livre, o que acabou estendendo o processo mais do que estava 

planejado, causando algumas alterações no cronograma combinado. Porém, mesmo com as 

alterações, o projeto foi concluído dentro do tempo hábil e se encontra em processo de 

homologação por parte do cliente para ser colocado em produção no inicio do ano de 2013. 

 

8.2 Trabalhos Futuros 

Neste capítulo veremos um pouco das previsões de mudanças que deverão ser 

executadas futuramente neste sistema, modificações tanto estéticas como funcionais que 

deverão ser implementadas aos poucos para que não haja um impacto muito grande para o 

usuário, porém que venham a ser úteis nos momentos certos. 

Dentre as modificações esperadas, pode-se citar a remodelação da tela principal do 

sistema, trocando o atual sistema de abas por uma tela mais intuitiva, que será modelada 

futuramente com o usuário, pensando na melhor utilização do espaço disponível e na maior 

facilidade de acesso a cada uma das funções criadas no sistema. Para a remodelagem, devem ser 

utilizados botões de fácil acesso, caracterizados com imagem que representem para o 

profissional as tarefas que o mesmo deseja executar. 

Em meio às prioridades, podemos destacar a criação do sistema de relatórios, que deve 

ser implementado o quanto antes por ser uma função de grande utilidade para o usuário. Os 

relatórios devem ser gerados em formato PDF a partir de consultas realizadas na tela principal 

de cada uma das entidades. 

 



44 
 

9. REFERÊNCIAS 

AlvesPedro, O debate SOAP vs REST．Inóspito．Criado em: 10 Outubro 2007．[Citado em: 

22 Novembro 2012] http://www.inospito.net/2007/10/o-debate-soap-vs-rest/． 

Brainstorming．Wikipedia．Criado em: 28 Setembro 2012．[Citado em: 20 Novembro 2012] 

http://pt.wikipedia.org/wiki/BrainStorm． 

CosseFelipe, DroidDraw．Desenvolvimento Android．Criado em: 23 Março 2012．[Citado 

em: 25 Julho 2012] http://felipecosse.com.br/tag/droiddraw/． 

Google Android e Java Micro Edition (ME)．Guj.com.br．Criado em: 2012．[Citado em: 22 

Novembro 2012] http://www.guj.com.br/forums/show/14.java． 

Java (linguagem de programação)．Wikipedia．Criado em: 4 Dezembro 2012．[Citado em: 

2012 Julho 2012] http://pt.wikipedia.ord/wiki/Java_(linguagem_de_programação)． 

JavaFX．Wikipédia．Criado em: 5 Setembro 2012．[Citado em: 23 Outubro 2012] 

http://pt.wikipedia.org/wiki/JavaFX． 

LaubeKlausPeter, Webservices: Conhecendo o REST．Profissionais TI．[Online ] 5 Março 

2009．[Citado em: 22 Novembro 2012] 

http://www.profissionaisti.com.br/2009/03/webservices-conhecendo-o-rest/． 

LongoJoãoSávio C., WebService com NetBeans．JavaFree.org．Criado em: 17 Agosto 

2008．[Citado em: 23 Junho 2012] http://javafree.uol.com.br/artigo/874362/Web-Service-com-

NetBeans.html． 

Oracle Corporation, NetBeans．Netbeans.org．Criado em: 2012．[Citado em: 23 Junho 2012] 

http://netbeans.org/features/index.html． 

Trilha do Aprendizado da Plataforma NetBeans．NetBeans.org．Criado em: [Citado em: 2012 

Maio 14] http://netbeans.org/kb/trails/platform_pt_BR.html． 

REST．Wikipedia．Criado em: 13 Novembro 2012．[Citado em: 23 Outubro 2012] 

http://pt.wikipedia.org/wiki/REST． 



45 
 

SOAP．Wikipedia．Criado em: 27 Novembro 2012．[Citado em: 23 Outubro 2012] 

http://pt.wikipedia.org/wiki/SOAP． 

SoaresBrunoC, Prototipagem Evolutiva. Criado em: 23 Fevereiro 2007.  [Citado em: 23 11 

2012] http://homepages.dcc.ufmg.br/~rodolfo/dcc823-2-07/Entrega4/Bruno4.pdf． 

WebService．Wikipedia．Criado em: 20 Novembro 2012．[Citado em: 23 Outubro 2012] 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Web_service． 

XML．Wikipedia．Criado em: 30 Novembro 2012．[Citado em: 23 Outubro 2012] 

http://pt.wikipedia.org/wiki/XML． 

 


