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RESUMO 

 

Num mundo globalizado em que a distância deixou de ser barreira, a empresa 

precisa estar tecnologicamente atualizada com seus produtos e serviços. Manter o 

cliente e conquistar novos mercados tornou-se a meta principal das organizações. A 

importância em ter um departamento de compras com profissionais treinados, 

controles e processos dinâmicos permite à empresa maximizar ainda mais o seu 

lucro. Numa indústria a função de compras está diretamente ligada à produção, 

enquanto na indústria da construção civil ela está diretamente ligada às obras. É 

necessária uma boa gestão de compras de materiais para garantir bom 

desempenho, qualidade e eficácia na produção. Através da função de compras 

circula grande parte dos recursos financeiros de uma empresa construtora, tornando 

a atividade um âmbito mais estratégico com o aumento do foco das operações para 

atividades de planejamento e, simultaneamente, redução dos esforços em atividades 

operacionais de compras propriamente dita. Isto porque o processo de compras em 

muitas empresas ainda é um processo pouco informatizado e concentra-se mais em 

atividades operacionais e de baixo enfoque estratégico. 

Neste projeto, será desenvolvido um sistema de gestão para o departamento de 

compras de uma empresa que atua no ramo de construção civil, com o objetivo de 

aperfeiçoar os serviços, gerar lucros e satisfazer o cliente. O sistema será 

desenvolvido utilizando as tecnologias Java. 

 

 

Palavras-Chave: Sistema de Gestão. Construção Civil. Java. 
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ABSTRACT 

 

In a globalized world where distance no longer a barrier, the company needs to be 

technologically up to date with your products and services. Keep the customer and 

conquer new markets has become the primary goal of organizations. The importance 

of having a purchasing department with trained professionals, dynamic processes 

and controls allows the company to further maximize your profits. In an industry the 

purchasing function is directly linked to production, while in the construction industry 

is directly linked to her work. You need a good management of purchases of 

materials to ensure good performance, quality and efficiency in production. By 

purchasing function circulates most of the financial resources of a construction 

company, taking a broader strategic activity with increased focus of operations for 

planning activities, while simultaneously reducing efforts in operating activities of 

shopping itself. This is because the purchasing process in many companies is still a 

little computerized process and focuses more on operational activities and low 

strategic focus. 

In this project, we will develop a management system for the purchasing department 

of a company engaged in the business of construction, in order to improve services, 

generate profits and customer satisfaction. The system will be developed using Java 

technologies. 

 

KEYWORDS: Management Construction. Building. Java. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A área de construção civil vem crescendo no Brasil, e para sustentar essa evolução, 

as informações são cada vez mais relevantes no processo de gestão deste 

segmento. As organizações são complexos sistemas abertos, as quais estão em 

contínuo processo de mudanças. Para tanto, estas necessitam cada vez mais 

rapidez nas informações, e a Tecnologia de Informação (TI) vem sendo a grande 

aliada nesta tarefa. Segundo Bornia, as "atividades que não colaboram efetivamente 

para a agregação de valor ao produto devem ser reduzidas sistematicamente e 

continuamente, da mesma maneira que não se pode tolerar qualquer tipo de 

desperdício no processo produtivo" (BORNIA, 1993). 

A estratégia de negócios interligada a TI, a infraestrutura e o armazenamento da 

informação, a astúcia na tomada de decisão e os custos do investimento adequados 

ao custo de oportunidades de uma empresa, são alguns dos fatores relevantes para 

a gestão da informação (FARIAL ET AL., 2005).Uma empresa da área de construção 

civil pode adquirir melhor estruturação dentro da área gerencial, criando um 

ambiente de Sistema de Informação que forneça dados relevantes para uma 

determinada obra ou empresa. Neste contexto, a busca por um sistema de gestão 

capaz de atender todas as necessidades das empresas é baseada em soluções que 

possam oferecer os melhores resultados como um todo. 

Alinhada com as principais tendências do mercado, uma das funcionalidades que 

vem obtendo posição de destaque é a tecnologia web, cujos principais benefícios 

proporcionados são a segurança, facilidade de uso e agilidade nas operações. Em 

tempos nos quais a convergência digital é um processo natural e inevitável, as 

empresas que optam por soluções que facilitem a rotina dos clientes e de 

funcionários passam a atuar com maior vantagem competitiva frente à concorrência, 

alcançando posições de destaque e resultados expressivos no mercado. Sendo 

assim, este trabalho visa proporcionar para a empresa de construção civil um 

sistema para o departamento de compras que possibilita um maior controle das 

informações necessárias, incluindo desde as questões operacionais até a análise da 

cadeia produtiva, passando pelos aspectos estratégicos. Este sistema para gestão 

de compras em obras é de suma importância, pois integra os procedimentos de 
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compras ao planejamento e execução de obras. O sistema será desenvolvido em 

Java (DEITEL, 2003; POTTS e FRIEDEL JR, 2004; LEMAY e PERKINS, 1996). O 

desenvolvimento do trabalho foi dividido em duas fases: a primeira foi adquirir 

conhecimento das tecnologias escolhidas e com isso efetuar toda a modelagem e 

especificação do sistema e na segunda a implementação do sistema. Na 

qualificação foi apresentada a primeira fase, sendo que a segunda fase foi feita no 

segundo semestre. 

 

1.1 OBJETIVO 
 

Este trabalho teve como objetivo principal desenvolver um sistema de gestão para 

construção civil e a ideia surgiu da necessidade da empresa controlar melhor suas 

obras, para saber quanto, quando, como e onde gastam/ganham com seus 

empreendimentos. O sistema vai permitir ao usuário o acesso tanto desktop como 

web. As tecnologias envolvidas para o desenvolvimento do sistema são JSF (Java 

Server Faces), servidor de aplicação Apache TomCat, JasperReport, Hibernate, 

Java e banco de dados MySQL. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 
 

Muitos processos da empresa são realizados manualmente. O desenvolvimento 

deste projeto tem grande relevância, tendo em vista, que os processos empresariais 

bem desenvolvidos e executados podem tornar a organização mais eficiente e 

competitiva. A implantação deste sistema computacional tem como propósito e 

importância estratégica auxiliar no processo de tomada de decisões na busca da 

satisfação ao cliente, na agilidade do processo de atendimento, facilidade no 

processo de orçamento e base de custo. Outro fator importante são os principais 

benefícios proporcionados pela funcionalidade web, permitindo o acesso imediato à 

consulta e inclusão dos dados, abrindo ainda mais os canais de venda e 

consequentemente aumentando o volume de negócios. 
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1.3 MOTIVAÇÃO 
 

A motivação para o desenvolvimento deste trabalho se deve ao fato das empresas 

enfrentarem muitos desafios significativos, incluindo: lucratividade, competitividade, 

globalização, velocidade de mudança, adaptabilidade, crescimento e tecnologia. 

Equilibrar estes e outros requisitos do negócio pode ser um processo difícil e 

assustador. Nesse ponto os sistemas de gestão podem ajudar, desbloqueando o 

potencial de sua organização. Ao implementar um sistema de gestão eficaz ele pode 

ajudar a: gerenciar seus riscos sociais e financeiros, melhorar a eficácia operacional, 

melhorar a satisfação dos clientes, proteger sua marca e imagem, conseguir 

melhorias contínuas, promover a inovação, remover as barreiras ao comércio e 

deixar as regras claras no mercado. 

 

1.4. ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

A estrutura do trabalho foi dividida em capítulos: 

1. Introdução; 

2. Fundamentação Teórica Básica; 

3. Desenvolvimento do Sistema; 

4. Orçamento; 

5. Conclusão; 

6. Referências Bibliográficas. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA BÁSICA 

 

Neste capítulo será feita uma descrição teórica básica das principais tecnologias 

utilizadas para o desenvolvimento do trabalho. 

 

2.1. A LINGUAGEM JAVA 
 

Java é uma linguagem de programação orientada a objetos desenvolvida na década 

de 90 pela empresa SunMicrosystems (recentemente comprada pela Oracle). 

Diferente das outras linguagens que são compilados em código nativo, a linguagem 

Java é compilada para um bytecode que é executado pela JVM (Java Virtual 

Machine). 

 

2.1.1. JAVA VIRTUAL MACHINE 
 

É um programa responsável por carregar e executar os aplicativos Java, 

convertendo os bytecode em código de máquina (código binário). 

 

2.1.2. PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS (POO) 
 

A POO é um conceito de desenvolvimento usado para fazer abstrações do mundo 

real, que possibilita “agrupar” abstrações de mesma CLASSE, onde cada classe 

determina o comportamento (definido nos métodos) que são ações que a classe 

executa e os estados possíveis (atributos) de seus objetos (DEITEL, 2003; POTTSe 

FRIEDEL JR, 2004). 

Em uma simples abstração de uma Concessionária de Automóveis, onde pode se ter 

um agrupamento (CLASSE) chamado Carro, que possui os comportamentos 

(MÉTODOS): ligar, acelerar, frear, etc., e alguns estados (ATRIBUTOS) como: cor, 

modelo, ano, ano de fabricação, quilometragem, etc. 
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2.1.3. CARACTERISTICAS 
 

A linguagem Java foi projetada, conforme (DEITEL, 2003) com os seguintes 

objetivos: 

• Orientação a Objeto: baseado no modelo de Smalltalk e Simula67; 

• Portabilidade: independência de plataforma; 

• Recursos de Rede: possui extensa biblioteca de rotinas que facilitam a 

cooperação com protocolos TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet 

Protocol), como HTTP (Hypertext Transfer Protocol) e FTP (File Transfer 

Protocol); 

• Segurança: pode executar programas via rede com restrições de execução; 

• Sintaxe: similar a Linguagem C/C++; 

• Facilidades de Internacionalização: suporta nativamente caracteres 

Unicode; 

• Simplicidade: na especificação, tanto da linguagem como do "ambiente"de 

execução (JVM); 

• Distribuída: com um vasto conjunto de bibliotecas (ou APIs–

ApplicationProgramming Interface) e facilidades para criação de programas 

distribuídos e multitarefa (múltiplas linhas de execução em um mesmo 

programa); 

• Desalocação de Memória Automática: feita por processo de coletor de lixo 

(GarbageCollector); 

• Carga Dinâmica de Código: programas em Java são formados por uma 

coleção de classes armazenadas independentemente e que podem ser 

carregadas no momento de utilização. 
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2.1.4. VANTAGENS 
 

As vantagens de se utilizar Java consistem em: 

• A linguagem Java funciona em qualquer sistema operacional, em qualquer 

arquitetura, ao contrário dos seus principais concorrentes; 

• Java é uma arquitetura aberta, extensível, com várias implementações, o que 

a torna independente do fornecedor. 

 

2.2. BANCO DE DADOS MYSQL 
 

O MySQL é um sistema de gerenciamento de banco de dados (SGBD), que utiliza a 

linguagem SQL (Linguagem de Consulta Estruturada, do inglês Structured Query 

Language) como interface. 

O MySQL é um banco de dados completo, robusto e extremamente rápido, com 

todas as características existentes nos principais bancos de dados disponíveis no 

mercado. O banco de dados MySQL é um sério competidor para os maiores 

sistemas de banco de dados existentes para aplicações de pequeno e médio porte. 

Uma das grandes vantagens do MySQL é suportar mais de uma dúzia de tipos de 

dados (MILANI, 2007). 

Desta forma, o MySQL é altamente recomendado para aqueles que irão desenvolver 

aplicações de pequeno e médio porte e querem bons resultados a um custo 

reduzido.Uma de suas peculiaridades são suas licenças para uso gratuito, tanto para 

fins estudantis como para realização de negócios, possibilitando que empresas o 

utilizem livremente. É atualmente, um dos bancos de dados mais populares, com 

mais de 10 milhões de instalações pelo mundo. 
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2.2.1. CARACTERÍSTICAS 

 

As principais características do MySQL, conforme (WELLING e THOMSON, 2005) 

são: 

• Portabilidade (suporta praticamente qualquer plataforma atual); 

• Compatibilidade (existem drivers ODBC, JDBC e .NET e módulos de interface 

para diversas linguagens de programação, como Delphi, Java, C/C++, Visual 

Basic, Perl, PHP, ASP); 

• Excelente desempenho e estabilidade; 

• Pouco exigente quanto a recurso de hardware; 

• É um Software Livre com base GPL;  

• Contempla a utilização de vários StorageEngines como MyISAM, InnoDB, 

Falcon, BDB, Archive, Federated, CSV, Solid; 

• Suporta controle transacional; 

• Suporta Triggers; 

• Suporta Cursors (Non-Scrollable e Non-Updatable); 

• Suporta Stored Procedures e Functions; 

• Interfaces gráficas (MYSQL Toolkit) de fácil utilização cedida pela MySQL Inc. 

 

2.3. HIBERNATE 
 

Hibernate foi criado por desenvolvedores Java, espalhados ao redor do mundo, e 

liderado por Gavin King. Posteriormente, JBoss Inc (empresa comprada pela Red 

Hat) contratou os principais desenvolvedores do programa para fazer o seu suporte. 

O Hibernate é uma ferramenta de mapeamento objeto/relacional para Java. Ela 

transforma os dados tabulares de um banco de dados em um grafo de objetos 

definido pelo desenvolvedor. O objetivo do Hibernate é diminuir a complexidade 
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entre os programas Java, baseado no modelo orientado a objeto, que precisam 

trabalhar com um banco de dados do modelo relacional (presente na maioria dos 

SGDBs). Em especial, no desenvolvimento de consultas e atualizações dos dados. 

(HEMRAJANI, 2006). 

Sua principal característica é a transformação das classes em Java para tabelas de 

dados (e dos tipos de dados Java para os da SQL). O Hibernate gera as chamadas 

SQL e libera o desenvolvedor do trabalho manual da conversão dos dados 

resultante, mantendo o programa portável para quaisquer bancos de dados SQL, 

acelerando a velocidade do seu desenvolvimento de uma forma fantástica,porém 

causando um pequeno aumento no tempo de execução (O´BRIE, 2009). 

 

2.4. JAVABEANS 
 

O JavaBeans é um componente da arquitetura Java para reutilização de código e 

criação de aplicações sofisticadas.Um JavaBean é uma classe Java que define 

propriedades e que se comunica com outros Beans através de eventos. As 

propriedades podem ser definidas através da definição da classe JavaBeans, ou 

podem ser herdadas de outras classes. Um Bean, porém, não precisa herdar 

características de nenhuma classe ou interface em particular (MONSON, 2007). 

Uma classe Java pode ser considerada como sendo um JavaBeans, de acordo com 

(ENDEL b, 2011 e ENDEL c, 2011) se: 

• implementar a interfacejava.io.Serializable; 

• possuir um construtor sem argumentos; 

• contar com métodos de acesso (getters e setters) para seus atributos, 

seguindo um padrão de nomenclatura. 
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2.5. JSF (JAVA SERVER FACES) 
 

As tecnologias voltadas para o desenvolvimento de aplicações web têm mudado 

constantemente. Inicialmente os sites possuíam apenas conteúdo estático, ou seja, 

o conteúdo de uma página não podia ser modificado em tempo de execução. 

Depois, os sites passaram a oferecer páginas com conteúdos dinâmicos e 

personalizados. Diversas tecnologias estão envolvidas no desenvolvimento das 

aplicações web como, por exemplo, CGI (Common Gateway Interface), Servlets e 

JSP (Java Server Pages). 

Entretanto, um dos grandes problemas destas tecnologias é que elas não resolvem 

o problema da manutenção das aplicações.Esse problema só foi resolvido quando 

começou a se aplicar os designs patterns no desenvolvimento das páginas. No caso 

das tecnologias para desenvolvimento web usando Java, o design pattern utilizado é 

o MVC (Model-View-Controller) (CONÇALVES, 2009). 

O JSF (Java Server Faces) é uma tecnologia que incorpora características de um 

framework MVC para web e de um modelo de interfaces gráficas baseado em 

eventos. Por se basear no padrão de projeto MVC, uma de suas melhores 

vantagens é a clara separação entre a visualização e regras de negócio (modelo). 

A ideia do padrão MVC é dividir uma aplicação em três camadas: modelo, 

visualização e controle.O modelo é responsável por representar os objetos de 

negócio, manter o estado da aplicação e fornecer ao controlador o acesso aos 

dados. A visualização representa a interface com o usuário, sendo responsável por 

definir a forma como os dados serão apresentados e encaminhar as ações dos 

usuários para o controlador. Já a camada de controle é responsável por fazer a 

ligação entre o modelo e a visualização, além de interpretar as ações do usuário e 

as traduzir para uma operação sobre o modelo, onde são realizadas mudanças e, 

então, gerar uma visualização apropriada (GEARY e HORSTMANN, 2007). O 

controle em JSF é composto por: 

• Um servlet denominado FacesServlet; responsável por receber requisições 

da web, redirecioná-las para o modelo e então remeter uma resposta; 
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• Um arquivo de configuração, responsáveis por realizar associações e 

mapeamentos de ações e pela definição de regras de navegação; 

• Um conjunto de manipuladores de ações e observadores de eventos, 

responsáveis por receber os dados vindos da camada de visualização, 

acessar o modelo, e então devolver o resultado para o FacesServlet. 

O modelo representa os objetos de negócio e executa uma lógica de negócio ao 

receber os dados vindos da camada de visualização. Finalmente, a visualização é 

composta por component trees (hierarquia de componentes UI – User Interface), 

tornando possível unir um componente ao outro para formar interfaces mais 

complexas. A Figura 1 mostra a arquitetura do JSF baseada no modelo MVC. 

 

 

Figura 1 - JSF baseada no modelo MVC. (TALITA, 2009) 

 

2.5.1. CARACTERÍSTICAS 
 

O Java Server Faces oferece ganhos no desenvolvimento de aplicações web por 

diversos motivos, de acordo com (GEARY e HORSTMANN, 2007): 

 

• Permite que o desenvolvedor crie UIs através de um conjunto de 

componentes UIs pré-definidos; 
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• Fornece um conjunto de tags JSP para acessar os componentes; 

• Reutiliza componentes da página; 

• Associa os eventos do lado cliente com os manipuladores dos eventos do 

lado do servidor (os componentes de entrada possuem um valor local 

representando o estado no lado servidor); 

• Fornece separação de funções que envolvem a construção de aplicações 

web; 

• Utiliza Ajax em alguns de seus componentes tornando alguns processos mais 

rapidos e eficientes. 

 

2.6. APACHE TOMCAT 
 

O Apache Tomcat foi desenvolvido pela Apache Software Foundation, e distribuído 

como software livre dentro do conceituado projeto Apache Jakarta, sendo 

oficialmente endossado pela Sun como a Implementação de Referência para as 

tecnologias Java. 

O Apache Tomcat é um servidor de aplicação web ou container para servlets, sendo 

que a sua principal característica técnica é estar centrada na linguagem de 

programação Java, mais especificamente nas tecnologias de Servlets e de JSP. Ele 

é o responsável por interpretar os códigos Java e transformá-los em códigos HTML 

para apresentação no browser (ENDEL d, 2011). 

A construção de uma aplicação para web é um processo diferente do usado no 

desenvolvimento de aplicações tradicionais. Neste caso, os analistas e 

programadores têm à sua disposição uma biblioteca de classes (no paradigma 

orientado a objeto) que devem ser usadas para compor uma aplicação que seja 

executável. Para isso, cabe a eles tomar todas as decisões sobre como estruturar a 

nova aplicação (sua arquitetura, componentes, etc.). 
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2.7. JASPER REPORTS 
 

O JasperReports é uma biblioteca Java que permite a definição de um relatório, 

através da passagem de parâmetros (listas) ou por um SQL embutida no relatório 

(ENDEL e, 2011).  

A definição é feita em XML (Extensible Markup Language) e pode ser editada 

manualmente. Contudo é normalmente usada a ferramenta iReport que é um editor 

gráfico para o arquivo XML. O arquivo XML é depois compilado num arquivo com 

extensão .jasper que é um arquivo .class normal com a extensão modificada 

(ENDEL f, 2011).  

Este arquivo é depois executado contra uma fonte de dados, que na maioria dos 

casos é um banco de dados, mas não necessariamente. Existem várias fontes de 

dados e a biblioteca oferece mecanismos para que qualquer um crie uma fonte de 

dados compatível. A biblioteca pode ser usada para ver o relatório em tela ou gerar 

um PDF. Esta característica junto com a facilidade de uso e custo (grátis) das 

ferramentas fazem do JasperReports uma biblioteca de geração de relatórios 

completa.  
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3. DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA 

 

Neste capítulo, serão feitas a modelagem do sistema de gestão para o ramo de 

construção civil e suas especificações. 

 

3.1. DESCRIÇÃO DA CORPORAÇÃO 
 

A empresa envolvida no desenvolvimento desse projeto é uma construtora atuante 

no mercado da construção civil e estruturas metálicas e atende pelo nome de 

Artplan. Atualmente seu acervo técnico é composto por obras de médio e grande 

porte, em vários segmentos, dentre eles, é possível elencar alguns como: 

• Segmentos Industriais, Energia, Açúcar e Álcool e Alimentos; 

• Segmentos de Produção de Energia / Hidrelétricas; 

• Segmentos Hospitalares, Escolares e outros; 

• Segmentos Rodoviários. 

 

3.2. LEVANTAMENTO DE REQUISITOS 
 

A pesquisa foi iniciada com uma entrevista com os diretores responsáveis pela 

administração Basilio Barchi Junior e Antonio Carlos Manzano Ceciliato, visando a 

compreensão global do processo de funcionamento da empresa. Foi realizado 

também um acompanhamento rotineiro no local do trabalho para conhecer a 

coordenação das tarefas, possibilitando um melhor entendimento na análise do 

problema. Durante as entrevistas e o acompanhamento rotineiro foram coletados 

dados, formulários e documentos que proporcionassem uma análise mais apurada 

para embasamento do diagnóstico. Os principais requisitos solicitados foram: 

• O setor de compras não detém a informação do somatório total dos insumos 

das obras, o recebimento dessa informação tem o intuito de facilitar a compra 
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dos materiais; 

• Estabelecer uma sistemática de retroalimentação de informações recebidas 

da obra sobre a qualidade dos projetos adquiridos pela empresa; 

• Integrar o sistema de informação da empresa com o dos fornecedores, e 

daquela com os seus departamentos; 

• A não existência de um feedback na conclusão das diversas etapas do 

desenvolvimento do produto: projetos, obra, compras, satisfação dos clientes, 

manutenção; 

• O departamento de compras tem um baixo poder de barganha com relação 

ao volume de mercadorias negociadas com a obra, ficando responsável pelas 

compras de pequeno valor que não foram inseridas na solicitação de compra; 

•  Não existência de uma integração total de todos os dados dos 

departamentos da empresa. Alguns setores informaram haver falta de alguns 

dados, que não eram contemplados no sistema. 

 

3.3. DESCRIÇÃO DO SISTEMA 
 

Foi desenvolvido um sistema de gestão comercial para o departamento de compras 

da empresa Artplan, que atua no ramo de construção civil. Na construção civil, o 

processo de produção e as ações são iniciados por informações geradas nos vários 

setores da empresa. Desta forma, o sistema de informação responsável pelo trâmite 

das informações durante o andamento do processo é muito importante. Geralmente 

as informações fluem de cima para baixo na pirâmide hierárquica da empresa. 

Terminado este fluxo, o percurso é invertido, passando a ser de baixo para cima, 

avaliando a ação e iniciando o retorno das informações referentes à realização das 

atividades (controle da atividade). Com isso, este sistema é indispensável na 

empresa, para que a mesma possa alcançar suas metas e objetivos. 

O setor da construção civil possui características que dificultam a formação de um 

sistema de informação eficiente, devido a não continuidade das equipes de trabalho 
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(clientes, projetistas, engenheiros, empreiteiros, operários e fornecedores), 

especificidade de cada empreendimento (produto único, com grande volume de 

informação) e as necessidades internas e externas que provocam alteração no 

desenvolvimento das atividades. 

Este sistema vai contribuir significativamente na melhoria desse processo 

possibilitando maior agilidade e eficiência nas rotinas administrativas, principalmente 

no controle das informações geradas pelo departamento de compras/suprimentos. 

 

3.4. ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO (WBS) 
 

O WBS (Work Breakdown Structure – Estrutura Analítica do Projeto) em Sistemas de 

Engenharia e Gestão de Projetos é uma ferramenta utilizada para definir e agrupar 

tarefas para auxiliar na organização e definição do alcance total do projeto. A figura 

2 mostra a estrutura analítica do projeto. 
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Figura 2 - Estrutura Analítica do Projeto (WBS). 
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3.5. SEQUENCIAMENTODE ATIVIDADES 
 

O objetivo do seqüenciamento das atividades é identificar e documentar as relações 

de dependência entre as atividades. A figura 3 mostra o seqüenciamento das 

atividades. 

 

 

Figura 3 - Seqüência de atividades. 
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3.6. ESPECIFICAÇÕES 
 

Foi utilizada uma metodologia orientada a objetos no processo de especificação do 

sistema desenvolvido. Tal especificação está representada em diagramas 

elaborados com o uso da ferramenta ArgoUML, inteiramente escrita em Java é uma 

das  principais  ferramentas open source de modelagem UML (Unified Modeling 

Language) que inclui suporte para a maioria dos diagramas UML 1.4 padrão. 

Na especificação foram incluídos os diagramas de casos de uso, diagrama de 

classes, os diagramas de sequência e o diagrama de atividade. 

 

3.6.1. LISTA DE EVENTOS 
 

A lista dos principais eventos relacionados com as entidades que interagem com o 

sistema é: 

 

Nº DESCRIÇAO CASO DE USO 
01 Administrador autentica-se no sistema Logar no Sistema 

02 Usuário gerenciar o fornecedor (incluir, alterar, 
excluir, procurar) 

Manter Fornecedor 

03 Usuário gerenciar obra (incluir, alterar, excluir, 
procurar) 

Manter Obra 

04 Usuário gerenciar a fase (incluir, alterar, 
excluir, procurar) 

Manter Fase 

05 Usuário gerenciar a natureza (incluir, alterar, 
excluir, procurar) 

Manter Natureza 

06 Usuário gerenciar o produto (incluir, alterar, 
excluir, procurar) 

Manter Produto 

07 Usuário gerenciar o caixa/banco (incluir, 
alterar, excluir, procurar) 

Manter Caixa/Banco 

08 Usuário gerenciar o grupo (incluir, alterar, 
excluir, procurar) 

Manter Grupo 

09 Usuário gerencia um pedido de compra 
(incluir, alterar, excluir, procurar) 

Compras/Suprimentos 

10 Usuário gera as cotações a partir do pedido de 
compras 

Compras/Suprimentos 

11 Usuário gera as liberações a partir das Compras/Suprimentos 
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cotações ou dos pedidos de compra. 
12 Usuário gera os romaneios a partir dos 

pedidos de compra 
Estoque 

13 Usuário realiza o inventários dos produtos em 
estoque (incluir e excluir) 

Estoque 

14 Usuário gerencia os documentos a pagar 
(incluir, alterar, excluir, procurar) 

Financeiro 

15 Usuário gerencia as duplicatas a pagar 
(baixar, desbaixar). 

Financeiro 

16 Usuário gerencia os documentos a receber 
(incluir, alterar, excluir, procurar) 

Financeiro 

17 Usuário gerencia as duplicatas a receber 
(baixar, desbaixar). 

Financeiro 

18 Usuário gerencia as movimentações bancárias 
(incluir, excluir) 

Financeiro 

 

3.6.2. DIAGRAMA DE CASO DE USO 

 

O Diagrama de Caso de Uso exerce um papel importante na análise de sistemas, 

pois é uma técnica de modelagem usada para descrever o que um novo sistema 

deve fazer. Ele é construído por um processo interativo no qual as discussões entre 

o cliente e os desenvolvedores conduzem a uma especificação do sistema da quais 

todos estão de acordo. As figuras 4 e 5 mostram os diagramas de caso de uso geral. 
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Figura 4 - Caso de Uso geral. 

 

 

Figura 5 - Caso de Uso Geral Web 
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3.6.2.1. UC 01 – Logar no sistema. 
 

A figura 6 mostra o Diagrama de Caso de Uso logar no sistema. 

 

 

Figura 6 - Diagrama de Caso de Uso (Login). 

 

A tabela 1 mostra a especificação UC 01. 

 

Finalidade/objetivo Permite ao usuário ter acesso ao sistema; 
Ator Usuário; 
Pré-condições O usuário deve ser cadastrado no sistema; 
Evento inicial O sistema solicita o nome e senha para o login ser 

autenticado; 
Fluxo Principal 1 - O usuário fornece seu nome e senha; 

2 – O sistema valida o usuário e redireciona a tela inicial; 
Fluxo Alternativo 1.1 Cancela o login; 
Fluxo de Exceção O sistema retorna um erro de autenticação. 

Tabela 1 - Especificação UC01. 
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3.6.2.2. UC02 – Manter (CRUD – Create, Reader, Update e Delete). 
 

A figura 7 mostra o Diagrama de Caso de Uso manter. 

 

 

Figura 7 - Diagrama de Caso de Uso (CRUD). 

 

A tabela 2 mostra a especificação UC 02. 

 

Finalidade/objetivo Permite ao usuário cadastrar, consultar, alterar e excluir 
o fornecedor, Caixa/Banco, Produto, Fase, Obra, 
Natureza e Grupo; 

Ator Administrador, Usuário; 
Pré-condições O usuário deve ser autenticado no sistema; 
Evento inicial O sistema solicita os dados necessários para realizar a 

operação; 
Fluxo Principal 1. O ator informa os dados solicitados; 

2. O sistema valida os dados informados e efetua a 
operação. 

Fluxo Alternativo 1.2 Cancela a operação; 
Fluxo de Exceção O sistema retorna um erro de validação de dados. 

Tabela 2 - Especificação UC02. 
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3.6.2.3. UC03 – Compras/Suprimentos. 
 

A figura 8 mostra o Diagrama de Caso de Uso compras/suprimentos 

 

Figura 8 - Diagrama de Caso de Uso (Compras/Suprimentos). 

A tabela 3 mostra a especificação UC 03. 

Finalidade/objetivo Permite ao usuário cadastrar, consultar, alterar e excluir 
um pedido de compra; 

Ator Administrador, Usuário; 
Pré-condições 1. O usuário deve ser autenticado no sistema; 

2. O usuário deve ter permissão para realizar 
operação. 

Evento inicial 1. O sistema solicita os dados necessários para 
realizar a operação; 

2. O sistema solicita os itens a serem comprados 
(Produto, Natureza, Comprador, Quantidade, 
Obra, Fase e Data de Entrega); 

Fluxo Principal O ator informa os dados solicitados; 
Fluxo Alternativo 1.1 Cancela a operação; 

2.1 O sistema oferece a tela de cadastro de produto 
caso o mesmo não esteja cadastrado; 

Fluxo de Exceção O sistema retorna um erro de validação de dados. 

Tabela 3 - Especificação UC03 - Pedido de Compra 
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A tabela 4 mostra a especificação UC 03. 

Finalidade/objetivo Permite ao usuário cadastrar, consultar, alterar e excluir 
uma cotação; 

Ator Administrador, Usuário; 
Pré-condições 1. O usuário deve ser autenticado no sistema; 

2. O usuário deve ter permissão para realizar 
operação; 

Evento inicial 1. O sistema solicita os dados necessários para 
realizar a operação; 

2. O sistema solicita os itens pedidos a serem 
cotados; 

3. O sistema solicita os fornecedores para cotação; 
Fluxo Principal O ator informa os dados solicitados; 
Fluxo Alternativo 1.2 Cancela a operação; 

2.1 O sistema oferece a tela de importação dos itens 
pedidos; 

Fluxo de Exceção O sistema retorna um erro de validação de dados. 

Tabela 4 - Especificação UC03 – Cotação. 

 

A tabela 5 mostra a especificação UC 03. 

Finalidade/objetivo Permite ao usuário cadastrar, consultar, alterar e excluir 
uma liberação de compra; 

Ator Administrador, Usuário; 
Pré-condições 1. O usuário deve ser autenticado no sistema; 

2. O usuário deve ter permissão para realizar 
operação; 

Evento inicial 1. O sistema solicita os dados necessários para 
realizar a operação; 

2. O sistema solicita os itens pedidos a serem 
liberados; 

Fluxo Principal O ator informa os dados solicitados; 
Fluxo Alternativo 1.1 Cancela a operação; 

2.1 O sistema oferece a tela de importação dos itens 
pedidos; 

2.2 O sistema oferece a tela de importação de 
cotação; 

2.3 O sistema oferece a tela para cadastro de novo 
pedido; 

Fluxo de Exceção O sistema retorna um erro de validação de dados. 

Tabela 5 - Especificação UC03 - Liberação de Compra. 
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3.6.2.4. UC04 – Estoque. 
 

A figura 9 mostra o Diagrama de Caso de Uso Estoque. 

 

 

Figura 9 - Diagrama de Caso de Uso (Estoque). 

 

A tabela 6 mostra a especificação UC 04. 

Finalidade/objetivo Permite ao usuário cadastrar, consultar, alterar e excluir 
um romaneio; 

Ator Administrador, Usuário; 
Pré-condições 1. O usuário deve ser autenticado no sistema; 

2. O usuário deve ter permissão para realizar 
operação; 

Evento inicial 1. O sistema solicita os dados necessários para 
realizar a operação; 

2.  O sistema solicita os itens a serem enviados para 
a obra; 

Fluxo Principal O ator informa os dados solicitados; 
Fluxo Alternativo 1.1 Cancela a operação; 

2.1 O sistema oferece a tela de importação dos itens 
direcionados para o estoque; 

2.2 O sistema oferece a tela de novo pedido; 
Fluxo de Exceção O sistema retorna um erro de validação de dados. 

Tabela 6 - Especificação UC04 – Romaneio. 
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A tabela 7 mostra a especificação UC 04. 

 

Finalidade/objetivo Permite ao usuário alterar o estoque de um produto; 
Ator Administrador, Usuário; 
Pré-condições 1. O usuário deve ser autenticado no sistema; 

2.  O usuário deve ter permissão para realizar 
operação; 

Evento inicial 1. O sistema solicita os dados necessários para 
realizar a operação (Produto); 

Fluxo Principal O ator informa os dados solicitados; 
Fluxo Alternativo 1.1 Cancela a operação; 
Fluxo de Exceção O sistema retorna um erro de validação de dados. 

Tabela 7 - Especificação UC04 – Inventário. 

 

3.6.2.5. UC 05 – Financeiro. 
 

A figura 10 mostra o Diagrama de Caso de Uso Financeiro. 

 

 

Figura 10 - Diagrama de Caso de Uso (Financeiro). 
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A tabela 8 mostra a especificação UC 05. 

Finalidade/objetivo Permite ao usuário cadastrar, consultar, alterar e excluir 
um documento a pagar; 

Ator Administrador, Usuário; 
Pré-condições 1. O usuário deve ser autenticado no sistema; 

2.  O usuário deve ter permissão para realizar 
operação; 

Evento inicial 1. O sistema solicita os dados necessários para 
realizar a operação; 

2.  O sistema solicita os itens liberados para compor 
o documento; 

3. O sistema solicita a quantidade e os vencimentos 
das parcelas do documento; 

Fluxo Principal O ator informa os dados solicitados; 
Fluxo Alternativo 1.1 Cancela a operação; 

2.1 O sistema oferece a tela de importação dos itens 
liberados; 

2.2 O sistema direciona para tela de rateio dos 
custos; 

Fluxo de Exceção O sistema retorna um erro de validação de dados. 

Tabela 8 - Especificação UC05 - Documento a pagar 

 

A tabela 9 mostra a especificação UC 05. 

Finalidade/objetivo Permite ao usuário efetuar ou cancelar o pagamento das 
duplicatas; 

Ator Administrador, Usuário; 
Pré-condições 1. O usuário deve ser autenticado no sistema; 

2.  O usuário deve ter permissão para realizar 
operação; 

Evento inicial 1. O sistema solicita que o ator selecione as 
duplicatas para realizar as movimentações; 

2. O sistema solicita os dados para efetuar a 
operação; 

Fluxo Principal O ator seleciona as duplicatas; 
Fluxo Alternativo Ator cancela a operação; 
Fluxo de Exceção O sistema retorna um erro de validação de dados. 

Tabela 9 - Especificação UC05 - Duplicata a pagar. 
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A tabela 10 mostra a especificação UC 05. 

 

Finalidade/objetivo Permite ao usuário cadastrar, consultar, alterar e excluir 
um documento a receber; 

Ator Administrador, Usuário; 

Pré-condições 1. O usuário deve ser autenticado no sistema; 
2. O usuário deve ter permissão para realizar 

operação; 
Evento inicial 1. O sistema solicita os dados necessários para 

realizar a operação; 
2. O sistema solicita a quantidade e os vencimentos 

das parcelas do documento; 
Fluxo Principal O ator informa os dados solicitados; 

Fluxo Alternativo Cancela a operação; 
Fluxo de Exceção O sistema retorna um erro de validação de dados. 

Tabela 10 - Especificação UC05 - Documento a receber. 

 

A tabela 11 mostra a especificação UC 05. 

 

Finalidade/objetivo Permite ao usuário efetuar ou cancelar o recebimento 
das duplicatas; 

Ator Administrador, Usuário; 

Pré-condições 1. O usuário deve ser autenticado no sistema; 
2. O usuário deve ter permissão para realizar 

operação; 
Evento inicial 1. O sistema solicita que o ator selecione as 

duplicatas para realizar as movimentações; 
2.  O sistema solicita os dados para efetuar a 

operação; 
Fluxo Principal O ator seleciona as duplicatas; 

Fluxo Alternativo Ator cancela a operação; 
Fluxo de Exceção O sistema retorna um erro de validação de dados. 

Tabela 11 - Especificação UC05 - Duplicata a receber. 
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A tabela 12 mostra a especificação UC 05. 

 

Finalidade/objetivo Permite ao usuário cadastrar ou excluir uma 
movimentação bancaria; 

Ator Administrador, Usuário; 

Pré-condições 1. O usuário deve ser autenticado no sistema; 
2.  O usuário deve ter permissão para realizar 

operação; 
Evento inicial 1. O sistema solicita os dados para efetuar a 

operação; 
Fluxo Principal O ator seleciona as duplicatas; 

Fluxo Alternativo Ator cancela a operação; 
Fluxo de Exceção O sistema retorna um erro de validação de dados. 

Tabela 12 - Especificação UC05 - Movimento Caixa/Banco. 

 

A tabela 13 mostra a especificação Caso de Uso Geral Web. 

 

Finalidade/objetivo Permite ao usuário consultar o processo de compras 
(Pedido, Cotação e Liberação); 

Ator Administrador, Usuário; 

Pré-condições 1. O usuário deve ser autenticado no sistema; 
2. O usuário deve ter permissão para realizar 

operação; 
Evento inicial O sistema solicita os parâmetros para realizar a consulta;  
Fluxo Principal 1. O ator informa os dados; 

2. O ator realiza a pesquisa. 

Fluxo Alternativo Ator cancela a operação; 
Fluxo de Exceção O sistema retorna um erro de validação de dados. 

Tabela 13 - Especificação Caso de Uso Geral Web. 
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3.6.3. DIAGRAMA DE CLASSES 

 

O Diagrama de Classes descreve a estrutura estática do sistema em termos de 

classes e relacionamentos entre elas, onde estas representam os objetos que são 

gerenciados pela aplicação (BOOCH, JACOBSON, RUMBAUGH, 2000). 

 

3.6.3.1. Financeiro 
 

A figura 11 mostra o diagrama de classe Financeiro. 

 

 

Figura 11 - Diagrama de Classe (Financeiro). 
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3.6.3.2. Estoque 
 

A figura 12 mostra o diagrama de classe Estoque. 

 

 

Figura 12 - Diagrama de Classe (Estoque). 
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3.6.3.3. Compras/Suprimentos 
 

A figura 13 mostra o diagrama de classe Compras/Suprimentos. 

 

 

Figura 13 - Diagrama de Classe (Compras/Suprimentos). 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

3.6.3.4. Compras/Suprimentos 
 

A figura 14 mostra o diagrama de classe Cotacao. 

 

 

Figura 14 - Diagrama de Classe (Cotação). 
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3.3.6. DIAGRAMA DE ATIVIDADE 
 

O diagrama de atividade descreve a coordenação de atividades. Estes diagramas 

são considerados um dos melhores mecanismos para mostrar dependências 

essências entre atividades realizadas por várias entidades (LEE, TEPFENHART 

2001). 

 

3.6.4.1. Pedido de Compra 
 

A figura 15 mostra o diagrama de atividade Pedido de Compra. 

 

Figura 15 - Diagrama de Atividade (Pedido de Compra). 
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3.6.4.2. Liberação de Compra 
 

A figura 16 mostra o diagrama de atividade Liberação de Compra. 

 

 

Figura 16 - Diagrama de Atividade (Liberação de Compra). 
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3.6.4.3. Cotação 
 

A figura 17 mostra o diagrama de atividade Cotação. 

 

 

Figura 17 - Diagrama de Atividade (Cotação). 
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3.6.4.3. Romaneio 
 

A figura 18 mostra o diagrama de atividade Romaneio. 

 

 

Figura 18 - Diagrama de Atividade (Romaneio). 
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3.3.6.4. Documento a Pagar 
 

A figura 19 mostra o diagrama de atividade Documento a Pagar. 

 

 

Figura 19 - Diagrama de Atividade (Documento a Pagar). 
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3.3.6.5. Documento a Receber 
 

A figura 20 mostra o diagrama de atividade Documento a Receber. 

 

 

Figura 20 - Diagrama de Atividade (Documento a Receber). 
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3.3.7. DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA 
 

O diagrama de sequência descreve o fluxo de controle por ordenamento de tempo e 

enfatiza a passagem de mensagens à medida que elas vão se desenrolando durante 

o tempo. Ele revela a sequência de mensagens que implementam um serviço ou 

transação (LEE, TEPFENHART 2001). 

 

3.6.5.1. PEDIDO DE COMPRA 
 

A figura 21 mostra o diagrama de sequência Pedido de Compras. 

 

 

Figura 21 - Diagrama de Sequência (Pedido de Compra). 
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3.6.5.2. LIBERAÇÃO DE COMPRA 
 

A figura 22 mostra o diagrama de sequência Liberação de Compra. 

 

 

Figura 22 - Diagrama de Sequência (Liberação de Compra). 
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3.6.5.3. COTAÇÃO 
 

A figura 23 mostra o diagrama de sequência Cotação. 

 

Figura 23 - Diagrama de Sequência (Cotação). 
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3.6.5.4. ROMANEIO 

 

A figura 24 mostra o diagrama de sequência Romaneio. 

 

 

Figura 24 - Diagrama de Sequência (Romaneio). 
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3.3.7.4. DOCUMENTO A PAGAR 
 

A figura 25 mostra o diagrama de sequência documento a pagar. 

 

 

Figura 25 - Diagrama de Sequência (Documento a Pagar). 
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3.3.7.5. DOCUMENTO A RECEBER 
 

A figura 26 mostra o diagrama de sequência documento a receber. 

 

 

Figura 26 - Diagrama de Sequência (Documento a Receber). 

 

3.4. IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA 
 

A implementação do sistema de gestão para a empresa que atua no setor de 

construção civil foi desenvolvido no segundo semestre do corrente ano. As figuras 

abaixo ilustram as principais movimentações do sistema. 
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3.4.1. Desktop 
 

Para o usuário acessar o sistema é necessário efetuar o “login” informando o código 

do usuário e a senha conforme mostra a figura 27. 

 

Figura 27 - Interface“Login”. 

 

A figura 28 mostra a interface principal com o menu de opções na parte superior 

esquerda da ilustração. 

 

Figura 28 - Interface Principal. 
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Para realizar a manutenção de pedidos de compra é necessário buscar um pedido 

existente ou criar um novo informando o solicitante e adicionando os itens do pedido 

de compra, conforme ilustra a figura 29. 

 

 

Figura 29 – Interface Pedido de Compra. 
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Para fazer uma cotação, o primeiro passo necessário é preencher a data limite para 
que essa cotação seja finalizada, importar os itens já pedidos e adicionar os 
fornecedores que irão cotar os itens adicionados, conforme mostra a figura 30. 

 

 

Figura 30 – Interface para Cotação (Parte 1). 
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Para finalizar a cotação é necessário buscar as cotações cadastras e informar por 
fornecedor a condição de pagamento e o vendedor, e para cada item a quantidade 
cotada, o valor e a data de entrega, conforme mostra a figura 31. 

 

 

Figura 31 - Interface para Cotação (Parte 2). 
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Enfim, para finalizar o processo de compras, é necessário realizar uma liberação de 
compra informando o fornecedor, o vendedor, a condição de pagamento, importar os 
itens que já foram pedidos e informar o valor unitário do item, conforme figura 32. 

 

 

Figura 32 - Interface Liberação de Compra. 
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Para cadastrar um documento a pagar é necessário informar o numero do 
documento, a data de emissão, importar os itens que foram liberados pelo 
comprador e se necessário gerar as duplicatas para pagamento, conforme mostra a 
figura 33. 

 

 

Figura 33 - Interface Documento a Pagar. 
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Após o cadastramento de um documento a pagar, é necessário realizar o 
pagamento das duplicatas geradas por tal documento. Para realizar esse passo é 
necessário buscar as duplicatas em abertos, selecionar as duplicatas que deseja 
efetuar a baixa, conforme mostra a figura 34. 

 

 

Figura 34 - Interface Pagamento de Duplicatas. 
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Após selecionar as duplicatas que serão baixadas, é necessário informar o banco 
que será debitado o valor, a forma de pagamento, a data do pagamento e um breve 
histórico sobre aquela operação, conforme mostra a figura 35. 

 

 

Figura 35 - Interface Baixa Duplicata. 
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Para efetuar o cadastro de um documento a receber é necessário informar o número 

do documento, a data de emissão, o cliente, o tipo de documento e o valor. Em 

seguida, caso haja, informar as retenções, as duplicatas de tal documento e fazer o 

rateio por obra dizendo qual o valor que esta recebendo de cada obra, conforme 

mostra a figura 36. 

 

 

Figura 36 - Interface Documento a Receber. 
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Após o cadastramento de um documento a receber, é necessário realizar o 
pagamento das duplicatas, caso essas tenham sido geradas por tal documento. 
Para realizar esse passo e necessário buscar as duplicatas em abertos, selecioná-
las para efetuar a baixa, conforme mostra a figura 37. 

 

 

Figura 37 - Interface Duplicatas a Receber. 
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Após selecionar as duplicatas que serão baixadas, é necessário informar o banco 
que será creditado o valor, a forma do recebimento, a data que recebeu e um breve 
histórico sobre aquela operação, conforme mostra a figura 38. 

 

 

Figura 38 - Interface Baixa Duplicata a Receber. 
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3.4.2. Web 
 

Para acessar o sistema web, também é necessário efetuar o “login” informando o 
código do usuário e a senha, conforme mostrar a figura 39. 

 

 

Figura 39 - Interface de “Login”. 

 

Depois de efetuado o “login” o sistema exibira a tela de boas vindas com o menu de 
opções do lado esquerdo da tela, conforme mostra a figura 40. 

 

 

Figura 40 - Interface Principal. 
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Ao selecionar o item “Pedido” no menu de “Acompanhamento”, o sistema listará 
todos os pedidos cadastrados que o usuário que esta “logado” efetuou, conforme 
mostra a figura 41. 

 

 

Figura 41–Interface de Acompanhamento de Pedidos. 

 

Depois de listado os pedidos de compra caso necessário, selecionando o item 
“Detalhar” é possível visualizar todos os itens daquele pedido, conforme mostra a 
figura 42. 

 

 

Figura 42–Interface de Detalhes do Pedido. 
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4. ORÇAMENTO 
 

Neste capítulo serão apresentados os recursos necessários para o desenvolvimento 
do projeto, bem como as estimativas de custo.  

 

4.1. ESTIMATIVA DE CUSTOS 
 

Serão necessários para o desenvolvimento do projeto os seguintes recursos: 

• Humano 

o 01 Analista/ Programador; 

• Equipamento 

o 01 Notebook Intel Core i3 de 2.4Ghz, 4 Gb de memória RAM e HD de 

320 Gb; 

o 01 Multifuncional (Copiadora, Impressora e Scanner); 

• Software 

o Eclipse Ganymed 3.4.2; 

o Servidor de aplicação Apache Tomacat; 

o iReport 3.7.5. 

o Navicat for MySQL 9.0.10 – enterprise. 

o MySQL 5.1.36. 

 

4.2. ESTIMATIVA DE CUSTOS 
 

01 Analista/Desenvolvedor 

- Custo Diário: R$ 47,00; 

- Total de dias: 115; 
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- Custo Total: (Custo diário * Total de dias) = R$ 5.405,00. 

01 Notebook: 

- Valor unitário = R$ 2350,00; 

- Dias de uso = 23 dias (184 h/ 08 trabalho diário); 

- Depreciação = R$ 2350,00 / 24 meses = R$ 97,91/mês; 

- Custo dia = R$ 97,91 / (23 dias) = R$ 4,25 (ao dia); 

- Custo do notebook = 4,25 * 105 dias = 446,25. 

 01 Impressora: 

- Valor = R$ 400,00; 

- Dias de uso = 23 dias; 

- Depreciação = R$ 400,00 / 24 = R$ 17,40; 

- Custo dia = R$ 17,40/ 23 = R$ 0,75; 

- Custo da impressora = R$ 0,75 * 105 dias = R$ 78,75. 

SOFTWARE 

- Eclipse Ganymed – Open Source 

- Servidor de aplicação Apache Tomcat – Open Source 

- iReport – Open Source 

- Banco Dados MySQL=Open Source 

 

ITENS VALOR 
Analista/Programador R$ 5.405,00 
Notebook R$ 446,25 
Impressora R$ 78,75 
Custo Total R$ 5.930,00 
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5. CONCLUSÃO 
 

A procura por um sistema que possa incorporar grande parte, senão todos, os 

departamentos e necessidades de uma empresa vêm crescendo gradativamente. 

Tecnologias estão cada vez mais voltadas para a informatização e acessibilidades 

dos processos deixando-os mais ágeis e práticos. O sistema desenvolvido nesse 

projeto atende todos os requisitos propostos, visto que o mesmo engloba os setores 

de compras/suprimentos, estoque e financeiro e possui recentes tecnologias 

disponíveis no mercado que permite tal desempenho como o acesso web, tornando 

o sistema funcional e prático para gerar as informações necessárias nas tomadas de 

decisões. 

O desenvolvimento deste trabalho contribuiu expressivamente para o crescimento 

pessoal e profissional, uma vez que ampliou as fronteiras de novas oportunidades e 

proporcionou conhecimentos específicos tanto para a área de tecnologia quanto 

para questão administrativa. 
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