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                                            Resumo 

Este trabalho irá tratar da análise e da informatização de uma loja de materiais 

elétricos e hidráulicos, na qual o dono é responsável por toda movimentação. 

Com base na análise desenvolvida será elaborado um sistema com o objetivo de 

melhorar a gestão da empresa, o entendimento aos clientes, e consequentemente, 

a obtenção de lucros. Por meio da organização de cadastros e de uma mais 

precisa, atualizada e completa informação de dados torna-se a possível a 

elaboração de relatórios sobre toda a movimentação de estoque da loja e um 

maior conhecimento de sua organização geral suas atividades. 

Este projeto fará uso das tecnologias de modelagem UML e a ferramenta 

StarUML, a linguagem de programação C#, com ambiente de desenvolvimento 

Visual Studio 2010 e o banco de dados SQL Server. 

Palavras- chaves: 1. Programação de Sistema, 2. Análise, 3. Desenvolvimento 

de Sistema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

                                                          



 
 

                                                Abstract 

 

This paper will address the analysis and computerization of an electrical store 

and hydraulic, where the owner is responsible for all movement. Based on the 

analysis developed will produce a system with the objective of improving the 

management of the company, understanding customers, and consequently the 

profit. Through the organization of registers and a more accurate, current and 

complete information data becomes possible reporting of all stock movements 

Store and a better understanding of your organization's overall activities. 

This project will make use of technology and UML modeling tool StarUML, 

the C # programming language, development environment with Visual Studio 

2010 and SQL Server database. 

 

Keywords: 1. Programming System, 2. Analysis, 3. Development System. 
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1. Introdução 

Diante avanço tecnológico atual a maioria das empresas já visualiza 

possibilidade de aperfeiçoar o controle e a gestão de suas atividades visando 

garantir a manutenção segura do seu patrimônio e a obtenção de lucros. 

Objetivo  principal do negócio. 

A empresa, Hideal Elétrica e Hidráulica situada, á Avenida Siqueira Campos nº 

1345 na cidade de Paraguaçu Paulista, foi o foco deste trabalho. 

Com o aumento na demanda de seus produtos fez-se necessário que a mesma 

adquirisse maior flexibilidade, agilidade e controle em suas atividades para que 

pudesse obter melhores resultados. O controle antes feito em planilhas com 

base na ferramenta Excel tornou-se ineficiente para suprir todas as necessidades 

administrativas e de gerenciamento funcional da empresa. Tais fatores exigirão 

a implantação de um sistema mais prático, ágil e seguro que fornecesse as 

informações necessárias e atualizadas para o conhecimento da real situação da 

empresa permitindo uma melhoria na sua gestão e, consequentemente, em seu 

crescimento. 

 Como o processo envolve produtos, preços, clientes, fornecedores e 

funcionários, o sistema a ser implantado não poderia de deixar de garantir um 

gerenciamento, eficiente por meio de cadastros e de controle desses elementos 

envolvidos, com qualidade e com condições de segurança.    

1.1- Objetivo  

O objetivo principal deste trabalho é elaborar um sistema prático e útil, que 

propicie o controle de entrada e saída de fluxo do caixa, controle e atualização 

de cadastros de produtos, de cliente, de funcionários e de fornecedores. Para 

melhor gerir o desempenho do empreendimento. Assim, para atender as 

necessidades da empresa frente aos seus requisitos, optou-se por um sistema 

desenvolvido em C#, ao mesmo tempo simples e sofisticado e que ofereça 

facilidade de manipulação ao usuário. 

1.2-Público alvo 

Gerente e funcionários que trabalham na loja, o sistema também pode ser 

utilizado como vendas de outros produtos.  
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1.3-Justificativas  

Com o mercado muito competitivo, é preciso ganhar qualidade e agilidade no 

serviço de atendimento, além de melhoria de preço de material aos clientes, 

conseguindo maior rotatividade para vender e comprar produtos, obtendo assim 

a confiança e a preferência dos clientes pelo desempenho. 

Para controle de caixa o sistema consiste em processar toda a informação de 

entrada e saída de produtos, gerando uma visualização confiável da margem de 

lucros e das despesas em determinado tempo. 

O sistema procura também corrigir e diminuir outras falhas possíveis, fazendo 

orçamento impresso do material solicitado com quantidade de peças, e valores 

em dinheiro, dando tranquilidade ao cliente para pensar e fazer suas compras. 

Outro aspecto importante a ser focado é um melhor gerenciamento do controle 

de estoque. Um bom controle evita que a empresa tenha falta de produtos, 

pedidos com atraso, itens faltantes, e clientes insastifeito com a demora na 

entrega dos materiais, além de evitar que seja realizada compras de produtos 

que já possui quantidade suficiente no estoque. 

1.4-Estrutura do trabalho 

 Este projeto foi elaborado em 4 capítulos para um melhor entendimento e 

organização do mesmo. Neste primeiro capítulo foi realizada uma 

contextualização geral do trabalho.  

No capítulo 2 será descrito conceito diferentes de umas pesquisas realizada em 

relação a ferramentas e linguagem que serão utilizados para o desenvolvimento 

do sistema. 

No capítulo 3 será apresentada a elaboração da analise e a especificação do 

sistema contendo, o levantamento dos requisitos, os casos de uso e demais 

diagramas para melhor compreensão do sistema. 

No capítulo 4 será apresentado à gestão do projeto com enfoco na sequencia de 

atividade, e um estudos de custos para a realização e implantação do projeto.  

No capitulo 5 é apresentado a construção do sistema, por fim no capítulo 6 

serão apresentados as conclusões e trabalhos futuros.         
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2- Tecnologias para Análise e Desenvolvimento 

Segue neste capítulo a elaboração de uma pesquisa de ferramentas e linguagem 

a serem usadas, para o desenvolvimentos do sistema. 

2.1 Metodologia para Análise  

O sistema será modelado utilizando a metodologia de análise seguindo os 

conceitos de orientação a objetos. Para este projeto serão utilizados os conceito 

de Unified Modeling Language (UML), (LIMA, 2012). 

Segundo LIMA, 2012 a ( UML) possui diagramas (representações gráficas do 

modelo parcial de um sistema) que são usados em combinação, com a 

finalidade de obter todas as visões e aspectos do sistema. Assim é uma 

linguagem completa e cheia de recursos, que permite não apenas capturar 

informações, mas também expressá-las com uma sintaxe clara e objetiva. 

Os modelos são documentados visualmente e possibilitam a produção de 

artefatos que podem ser publicados e mantidos com facilidade, qualidade e 

produtividade. Pois a existência de um processo bem gerenciado e bem 

definido é fundamental para o sucesso de qualquer projeto. Para desenvolver os 

diagramas foi usado a ferramenta do UML do   AstarUML.
1
 

2.1.2 Linguagem De Programação 

A linguagem escolhida para a implementação do sistema será o C# (CSHARP), 

é uma linguagem que vem crescendo e inovando a cada dia, com facilidade 

para o programador. 

A linguagem C# foi criada pela Microsoft em conjunto com arquitetura.NET. 

Embora todas as quatro linguagem apresentadas diretamente pela Microsoft 

(C#, vb.net, C++, JScrip) sejam bastantes capazes,é justo dizer que o C# é a “ 

linguagem de referência” do .Net pela seguintes razões: 

 Foi criada do zero para funcionar na plataforma.NET, sem 

preocupações de compatibilidade com os códigos já existentes. A 

plataforma.NET permite o desenvolvimento de aplicativos muito 

semelhantes aos que desenvolvemos hoje. No caso aplicativos para 

rodar em servidores Web, criando páginas HTML. 

                                                             
1 Site StarUML - http/uml.sourceforge.net 
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Os recursos acima fazem do C# uma linguagem fácil de aprender e de usar, 

robusta e com um bom desempenho. Em conjunto com os demais recursos da 

arquitetura.NET, o C# é a linguagem ideal para a criação de uma nova 

categoria de programas a serem desenvolvidas. (Mauro Sant’Anna, 2001). 

2.1.3 BANCO DE DADOS SQL SERVER 2008 

Para a manipulação dos dados vai ser usado um sistema de SQL Server 2008 

que é comercializado atualmente pela Microsoft. Nasceu em 1988, a partir de 

uma parceria da Microsoft e Sybase. 

Junto com a Microsoft Visual Studio, o SQL Server 2008 permite a rápida 

criação de aplicações ocasionalmente conectadas. A criação acontece por meio 

da combinação de novos serviços de sincronização no ADO. NET e designers 

Office no Visual Studio. O SQL Server2008 fornece suporte para a detecção de 

mudanças. Isso permite que desenvolvam aplicações baseadas em 

armazenamento, sincronização e notificação, usando uma implementação 

robusta com mínima sobrecarga de desempenho. 

Porém a plataforma proporciona segurança, confiabilidade, facilidade de 

gerenciamento escolanavél de data warehouse. Além disso, essa plataforma é 

adequada para aplicações de pequeno e grande porte.
2
 

2.1.4 VISUAL STUDIO 2010 ULTIMATE 

 O Visual Studio 2010 é um conjunto completo de ferramentas de 

desenvolvimento para construção de aplicações Web Asp.Net, serviços Web 

XML, aplicações desktop e aplicações móveis. Também facilita uma visão 

geral conceitual dos recursos principais da funcionalidade do.NET Framework, 

que fornece acesso às tecnologias chave que simplificam o desenvolvimento de 

aplicativos Web em ASP e serviços Web XML.  
3
 

 

 

 

                                                             
2 Site SQL Server HTTP://WWW.microsolft.com/pt-br/server-cloud/windows-server/2008-r2-overview.aspx   

   3  Site Visual Studio HTTP://www.microsolft.com/visualstudio/ptb/products/visual-studio-overview 
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2.1.5 CRYSTAL REPORTS 

Um relatório é apresentação de dados. Como uma ferramenta de administração, 

um relatório é usado para proporcionar a direção da empresa subsídios, para 

que possa tomar decisões baseada em dados fetivos. 

Crystal Reports é uma ferramenta que permite a criação de relatório. Pertence á 

SAP BusinessObjects. Pode ser aplicado em linguagem como o Visual 

Basic,.NET ou diretamente  em aplicações Web ou na própria sintaxe, Não é 

somente um criador de relatórios. Ele pode também criar varias outras coisas 

como certificados e  carnês para lojas. 

Para geração de relatórios vai ser usada uma ferramenta chamada Crystal 

Reports, que é completa e de fácil utilização. Acessado em (Junho 2013) Site 

do Crystal Reports. 
4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4 Site do Crystal Report HTTP://pt.wikipedia.org/wiki/Crystal_Report          
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3-ANÁLISE E ESPECIFICAÇÃO DO SISTEMA 

Neste capítulo será apresentado  a análise e a modelagem  do sistema proposto. 

3-1 LEVANTAMENTO DE REQUISITOS 

Entrevista realizada na loja Hideal Elétrica e Hidraúlica. 

a) Qual o ramo da loja? 

R: Venda de materias elétrico e hidraúlicos. 

b) Que pessoas utilizam o sistema da loja? 

R: O dono e dois funcionário. 

c) Descreva os problemas gerados por falta de um sistema. 

R: Muitas dificuldades no controle de produtos, no cadastro de clientes, e na         

emissão de relatórios. 

d) Quais os requisitos necessário para atender as necessidades da empresa?  

 R: É preciso  um sistema que venha atender toda necessidade da firma como:        

controle de estoque, cadastro de clientes e fornecedores, controle do fluxo de 

caixa, emissão de relatório e  orçamento impressos de materiais pretendidos 

pelos clientes. 

e) Qual o resultado esperado com a implatação do sistema? 

R: Que o sistema ofereça toda segurança ao dono da loja para gerir seu 

empreendimento com eficiência mantendo seu crescimento em um mercado 

competitivo.  

 

 

 

 

 



19 
 

3.2-MAPA MENTAL 

 

 

 

                                     Figura1. Mapa Mental do Sistema 
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3.3-LISTA DE EVENTOS 

 

   

 
 

 

 

                                                                   N° EVENTOS CASO DE USO 
1 O Gerente e funcionário Mantêm usuário Manter login 

2 O Gerente e funcionário mantêm as vendas Gerenciar vendas 

3 O Gerente mantém fornecedor Manter fornecedor 

4 O Gerente mantém produtos Manter produtos 

5 O Gerente mantém as contas apagar Efetuar contas apagar 

6 O Gerente e funcionário mantêm as contas a receber Efetuar contas a receber 

7 O Gerente mantém as compras Gerenciar compras 

8 O Gerente mantém o funcionário Manter funcionário 

9 O Gerente e funcionário mantêm os clientes Manter cliente 

10 O Gerente solicita a emissão de relatório do cliente Relatório de cliente 

11 O Gerente solicita a emissão de relatório de vendas Relatório de vendas 

12 O Gerente solicita a emissão de relatório do 

fornecedor 

Relatório de fornecedor 

13 O Gerente solicita a emissão de relatório de 

produtos 

Relatório de produtos 

14 O Gerente solicita a emissão de relatório de contas a 

pagar 

Relatório de contas a pagar 

15 O Gerente solicita a emissão de relatório de contas a 

receber 

Relatório de contas a receber 

16 O Gerente solicita a emissão de relatório de 

compras 

Relatório de compras 

17 O Gerente solicita a emissão de relatório diário Relatório de faturamento diário 

18 O Gerente solicita a emissão de relatório mensal Relatório de faturamento mensal 

19 O Gerente solicita a emissão de relatório por 

período 

Relatório de faturamento por 

período 
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3.4-VALIDAÇÕES DO REQUISITO 

a) Os requisitos leventados através da entrevista estão correto? 

Sim (x) Não ( ). 

b) As informações coletada atende ao cliente? 

Sim (x) Não ( ). 

c) Os requisitos são reais? 

Sim (x) Não ( ). 

d) Houve algum tipo de redundância ou clareza do requisito? 

Sim ( ) Não (x ). 

e) Os  levantamento dos requisitos esta de acordo com necessidades do cliente? 

Sim (x) Não ( ). 
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3.5-DIAGRAMA DE CASO DE USO GERAL 

Para um melhor entendimento do sistema o diagrama de caso de uso  fornece, 

um modo de  visão de alto nivel  do sistema. 

3.5.1DIAGRAMA DE CASO DE USO GERAL 

                                                     Fugura 2.Caso de Uso Geral Ator Gerente 
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Figura 3.Caso de Uso Geral do Funcionário 

 

                                                    Figura 3.UC – Caso de uso geral do funcionário 

3.5.3-Caso de uso de Emitir Relatórios 

                  Figura 4. Diagrama de Caso de Uso de Emitir Relatórios 
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3.6 – DIAGRAMA DE CASO DE USO ESPECÍFICO 

3.6.1- Caso de Uso Manter Usuário 

                                                                             
Figura 5.UC – Manter login 

Caso de uso Manter login 

Atores Gerente e  funcionário 

Objetivo/finalidade O caso de uso gerenciar login, tem a 

finalidade do usuário ter acesso as 

informações do sistema. 

Pré-condições O usuário ter selecionado a opção de acesso 

no sistema. 

Cenário principal 1. O usuário informa com o  nome e  senha. 

2. Na tela principal o usuário seleciona a 

opção desejada. 

3. O sistema verifica se as informações são 

válidas e autentica o usuário. 

4. O caso de uso esta encerrado. 

Cenário alternativo O  usuário tem opção de cancelar o  caso de 

uso.  

Caso de testes 1. O sistema verifica se as informações estão 

corretas, e libera o acesso ao sistema. 

2. No passo 3 do cenário principal ,o sistema 

válida as informações , porém se o dados  

não estiverem corretos, o sistema envia uma 

mensagem “Dados não conferem”. 
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3.6.2 - Caso de Uso Manter Produtos 

 

 
                                                                    Figura 6. UC-Manter produtos 

 

Nome do caso de uso Manter   produtos 

Atores Gerente 

Objetvo/finalidade O caso de uso manter produtos descreve a 

operação para alterar, excluir e inserir  um 

produto no sistema.  

Pré-condições  O usuário deve  estar autenticado no sistema. 

Cenário principal 1. O usuário é autenticado no sistema. 

2. O usuário escolhe a opção, gerenciar  

produtos na tela pricipal do sistema. 

3. O usuário consulta o produto no sistema.  

4. O caso de uso é encerrado 

Cenário altenativo 1. inserir um novo produto. 

1.No passo 3 do cenário principal, caso  o 

produto  não esteja cadastrado, o usuário terá 

que fazer o seu cadastro.   

2.Na interface  do sistema, o usuário entrará 

com o novo dados do produto. 

3.Se o usuário escolher a opção “cadastrar” 

as informações seraõ salvas no banco de 

dados. 

4. Se o usuário escolher a opção “cancelar” 

as informações seraõ ignoradas. 

2.Alterar um produto. 

1.No passe 3 no cenário principal ,o usuário  
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poderá alterar os dados de um produto. 

2. O usuário seleciona a opção desejada. 

3. Na interface do sistema,o usuário altera as 

informações no campo de dados. 

4.Se o usuário escolher a opção “alterar” as 

informações seraõ salvas no banco de dados 

do sistema. 

5. Se o usuário escolher a opção “cancelar” 

as informações seraõ ignoradas. 

3. Excluir produtos. 

1. No passe 3 do cenário principal,o usuário 

poderá excluir  um produto.  

2. O usuário escolhe a opção desejada. 

3. Na interface do sistema ,usuário seleciona 

os   produtos que serão excluido. 

4. Na opção “excluir” o sistema  verificar se 

os produtos poderá ser excluido,e enviará um 

mensagem de sim ou não. 

5. Se a resposta for sim,o sistema verifica se 

tem os produtos,se estiver o sistema ignora a 

exclusão.  

6. Se a resposta for não,e contém informação 

dos produtos, o sistema ignora a operação.          

 

Caso de teste 1. O sistema verifica se os dados foram 

inserido corretamente. 

2. Se o dados dos produtos ja foi cadastrado o 

sistema enviará uma mensagem “ja foi 

cadastrado”. 

3. O sistema volta para a interface manter 

produtos . 
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3.6.3 - Caso de Uso Manter Fornecedor 

                                                                         

                                                           Figura 7.UC - Manter fornecedor 

Nome do Caso de Uso Manter  fornecedor 

Atores  Gerente  

Finalidade/Obejtivo O caso de uso manter  fornecedor,  tem a 

operação para inserir, alterar e excluir  as 

informações necessárias,  do fornecedor  no 

sistema . 

Pré-Condições O usuário deve estar autenticado no sistema.  

Cenário Principal 1. O usuário é  autenticado no sistema. 

2. O usuário escolhe a opção de manter 

fornecedor na tela principal do sistema. 

3. O usuário consulta o fornecedor no 

sistema. 

4. O caso de uso é encerrado. 

Cenário altenativo 1. Inserir novo fornecedor.  

1. Na opção 3 do cenário principal, poderá  

verificar as informações  do fornecedor, caso 

o fornecedor não esteja cadastrado, o sistema 

vai solicitar seu cadastro.   

2. O usuário entra na opção desejada. 

3. Se usuário selecionar opçaõ  “cadastrar ” o 

sistema  salva as informacões no banco de 

dados. 

4. Se usuário selecionar “cancelar” o sistema 

ignorá a informações. 
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2. Alterar funcionário. 

1. Na opção 3 do cenário principal, poderá  

verificar as informações de gerenciamento do 

fornecedor. 

2.  O usuário entra na opção desejada. 

3. Se o usuário selecionar opçaõ  ”alterar” o 

sistema salva asinformações no banco de 

dados. 

4. Se o usuário selecionar opção “cancelar” o 

sistema ignorá as informações. 

1. Excluir fornecedor 

1. Na opção 3 do cenário principal, o usuário 

poderá  excluir o fornecedor. 

2. O usuário seleciona o fornecedor desejado. 

3. Se o usuário selecionar  a opção “excliur” 

o sistema  vai enviar uma mensagem 

“confirma”. 

4. O sistema  vai receber sim ou não. 

5. Se a resposta for sim, as informações serão 

excluido  do banco de dados. 

6. Se a resposta for não o sistema ignorá as 

informações.  

Casos de testes 1. O sistema verifica se os dados do  

fornecedor estão correto, se o fornecedor ja é 

cadastrado. 

2. Se o fornecedor for cadastrado, sistema 

enviará uma mensagem “fornecedor ja é 

cadastrado”. 

3. O sistema volta para tela de manter 

fornecedor.    
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3.6.4 - Caso de Uso Gerenciar Compras 

                                           
Figura 8. UC – Gerenciar Compras 

Nome do caso de uso Gerenciar Compras 

Atores Gerente 

Objetivo/finalidade O caso de uso gerenciar compras descreve a 

operação para inserir, alterar e excluir um 

cadastro de pedidos de compras.  

Pré-Condições O usuário deve estar autenticado no sistema.  

Cenário Principal 1. O usuário é autenticado no sistema. 

2. O usuário escolhe a opção de 

gerenciamento de compras na tela principal 

do sistema. 

3. O usuário solicita o pedido de compra para 

o fornecedor que tem cadastro. 

4. O usuário consulta o produto a ser 

comprado. 

5. O usuário informa a quantidade de produto 

para a compra. 

6. O sistema apresenta o valor total da 

Compra. 

7. O sistema direciona para o caso de uso 

contas a pagar. 

8. O usuário tem a opção de informa o tipo de 

pagamento.  

9. O usuário finaliza a compra. 

10. O caso de uso é encerrado. 
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Cenário Alternativo O usuário pode cancelar da compra. 

Caso de teste 1. O sistema verifica se os dados foram 

preenchidos corretamente no campo 

específico. 

2. O usuário verifica se o fornecedor tem 

cadastro, caso não existir o sistema envia 

uma mensagem “fornecedor não cadastrado”. 

3. O sistema volta para a tela de gerenciar 

compras.  
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3.6.5 - Caso de Uso Manter Cliente 

                                                          Figura 9. UC – Manter Cliente 

Nome do caso de uso Manter cliente 

Atores Gerente/funcionário 

Objetivo/finalidade  O caso de uso manter cliente descreve a 

operação para inserir, alterar e excluir um 

cliente do sistema. 

Pré-condições O usuário deve estar autenticado no sistema. 

Cenário principal 1. O usuário é autenticado no sistema. 

2. O usuário escolhe a opção de gerenciar 

cliente na tela principal do sistema. 

3. O usuário consulta o cliente no sistema. 

4. O caso de uso esta encerrado. 

 

Cenário alternativo 1. Inserir um novo cliente. 

2. Na opção 3 do cenário principal, caso o 

cliente não tenha cadastro, o sistema solicita o 

cadastro. 

2. É aberta uma tela para o usuário informar os 

dados do cliente no campo específico. 

3. Se o usuário escolher a opção cadastrar o 

sistema salva as informações no banco. 

4. Se o usuário escolher a opção cancelar  

O sistema ignora as informações. 

2. Alterar cliente. 

1. Na opção 3 do cenário principal, o usuário 
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tem opção de alterar o cadastro do cliente. 

2. É aberta uma tela para o usuário alterar as 

informações do cliente. 

3. O usuário informa o cliente desejado. 

4- Se o usuário escolher a opção alterar, o 

sistema salva as informações no banco. 

5. Se o usuário escolher a opção cancelar o 

sistema será ignorado. 

3. Excluir cliente. 

1. Na opção 3 do cenário principal, o usuário 

tem a opção de excluir o cadastro do cliente. 

2. É aberta uma tela para o usuário excluir as 

informações do cliente. 

3. O usuário informa o cliente desejado. 

4. Se o usuário escolher a opção “excluir” o 

sistema salva as informações no banco de 

dados. 

5. Se o usuário escolher a opção de “cancelar” o 

sistema ignorá operação. 

 

Teste 1. Verificar se os dados do cliente foram 

digitados corretamente nos campos de texto. 

2. Verifica se cliente já é cadastrado, então 

enviar uma mensagem “cliente cadastrado”. 

3. O sistema volta para tela manter cliente.  
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3.6.6 - Caso de Uso Manter Funcionário 

                                                                     Figura. 10 UC – Manter Funcionário 

Nome do caso de uso Manter funcionário 

Atores Gerente  

Objetivo/Finalidade O caso de uso manter funcionário descreve a 

operação para (inserir, alterar e excluir) cadastro 

do funcionário no sistema. 

Pré-condições O usuário deve estar autenticado no sistema. 

Cenário principal 1. O usuário é autenticado no sistema. 

2. Uma tela é aberta no sistema. 

3. O usuário consulta o cadastro do funcionário. 

4. O caso de uso é encerrado.   

Cenário alternativo 1. Inserir um funcionário 

2. Na opção 3 do canário principal, se o 

funcionário não estiver cadastro, o sistema 

solicita o cadastro. 

3. É aberta uma tela para a opção desejada. 

4. Se a opção do usuário for “cadastrar” o 

sistema salva as informações no banco de dados. 

5. Se a opção do usuário for “cancelar” o sistema 

ignorá a operação. 

2. Alterar funcionário 

1. Na opção 3 do cenário principal, o usuário tem 

a opção de fazer a alteração de dados do usuário. 

2. É aberta uma tela para a opção desejada. 

3. O usuário entra com os dados no campo 
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específico. 

4. Se a opção do usuário for “alterar” as 

informações será salvo no banco de dados. 

5. Se a opção do usuário for “cancelar” o sistema 

ignorá a operação. 

3. Excluir funcionário 

1. Na opção 3 do cenário principal o usuário, tem 

a opção de excluir o funcionário. 

2. É aberta uma tela, o usuário escolhe a opção 

desejada. 

3. O usuário seleciona o funcionário no campo 

especifico. 

4. Se o usuário escolher a opção “excluir” o 

sistema enviará uma mensagem “confirma 

exclusão”. 

5. O sistema vàlida a resposta é sim ou não. 

6. Se a resposta for sim as informações serão 

excluído banco de dados. 

7. Se a resposta for não o sistema ignorá a 

operação. 

Teste 1. O sistema verifica se as informações do 

funcionário estão correto. 

2. O sistema verifica se o funcionário já tem 

cadastro, caso exista então emite uma mensagem 

“funcionário cadastrado”. 

3. O sistema volta para tela de manter 

funcionário. 
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3.6.7- Caso de Uso Efetuar Pagamento de Contas Apagar 

                                                   Figura 11. UC – Efetuar Pagamento de Contas Apagar 

Nome do caso de uso Efetuar Pagamento de Contas Apagar 

Atores Gerente 

Objetivo/finalidade O caso de uso efetuar pagamento de contas 

apagar descreve a operação de pagamento de 

compras registrado no banco de dados. 

Pré-condições O usuário deve estar autenticado no sistema. 

Cenário Principal 1. O usuário escolhe a opção de gerenciar 

contas a pagar no sistema. 

2. O usuário consulta o fornecedor que vai ser 

efetuado pagamento. 

3. O usuário consulta a conta a ser paga. 

4. O usuário consulta a quantidade de parcela a 

ser pago ao fornecedor. 

5. O sistema atualiza o caixa, e registra o 

pagamento. 

6. Caso de uso é encerrado. 

Cenário alternativo O pagamento da conta pode ser cancelado.  

Teste 1. O sistema verifica se os dados do fornecedor 

estão corretos no campo de dados. 

2. O sistema volta para tela efetuar pagamento 

de contas a pagar.  
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3.6.8 - Caso de Uso Efetuar Pagamento de Contas a Receber 

                                                             
Figura 12. UC – Efetuar Pagamento de Contas a Receber  

Nome do caso de uso Efetuar pagamento de contas a receber 

Atores Gerente e funcionário 

Objetivo/finalidade O caso de uso efetuar pagamento de contas a 

receber, descreve a operação de recebimento 

de uma conta, e registrar no banco de dados. 

Pré-condições O usuário deve estar autenticado no sistema. 

Cenário Principal 1. O usuário escolhe a opção gerenciar contas 

a receber na tela principal do sistema. 

2. O usuário verifica a conta do cliente que vai 

efetuar o pagamento. 

3. O usuário consulta o valor conta a receber. 

4. O usuário consulta a quantidade de parcela 

que foi pago. 

5. O sistema efetua o pagamento e registra no 

banco de dados. 

6. O caso de uso é encerrado.  

Cenário alternativo O usuário pode cancelar o caso de uso. 

Teste 1. O sistema verifica se os dados do cliente 

esta corretamente preenchido no campo de 

dados. 

2. O sistema volta para a tela efetuar 

pagamentos de contas a receber.   
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3.6.9 - Caso de Uso Gerenciar Vendas 

                                                Figura 13. UC – Gerenciar Vendas 

Nome do caso de uso Gerenciar vendas. 

Atores Gerente e funcionário. 

Objetivo/finalidade O caso de uso gerenciar vendas descreve a 

operação de cadastrar a venda no sistema, e 

registrar no banco de dados. 

Pré-condições O usuário deve estar autenticado no sistema. 

Cenário principal 1. O usuário é autenticado no sistema. 

2. O usuário acessa a interface para gerenciar 

vendas. 

3. O usuário seleciona o cliente desejado a fazer 

a venda. 

4. O usuário seleciona o produto a ser vendido 

para o cliente. 

5. O usuário informa a quantidade do produto. 

6. O usuário informa o valor total na lista de 

produto. 

7. O sistema encaminha o caso de uso para 

contas a receber. 

8. O usuário seleciona o tipo de pagamento, se 

for a prazo, o sistema gera uma conta a receber. 

9. O usuário finaliza a venda. 

10. O sistema atualiza a quantidade de produto. 

11. O usuário emite a nota fiscal do produto. 

12. O caso de uso é encerrado.     
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Cenário alternativo 1. A inclusão mais de um produto. 

1. Se a venda for mais de um produto, o sistema 

volta para o passo 4 do caso de uso. 

2. Cancelamento da venda. 

1. O usuário pode cancelar a venda a qualquer 

momento. 

2. O caso de uso volta para o passo 2 do cenário 

principal.  

Testes 1. O sistema verifica se os dados foram 

preenchidos corretamente. 

2. A pós a conclusão da venda o sistema emite 

uma mensagem “deseja fazer uma nova 

compra”. 

3. O sistema volta para a interface de gerenciar 

vendas. 
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3.6.10 - Caso de Uso Emitir relatório de fornecedor 

                                                                  

                                                Figura 14. UC - Emitir relatório Fornecedor 

 

Nome do caso de uso Emitir relatório de fornecedor 

Atores Gerente  

Objetivo/finalidade O caso de uso emitir relatório de fornecedor 

tem a operação de emitir todas as solicitações 

de fornecedor cadastrado.  

Pré-condições O usuário deve estar autenticado no sistema. 

Cenário Principal 1. O usuário é autenticado no sistema 

2. Na tela principal o usuário escolhe a opção 

emitir relatório do fornecedor cadastrado. 

3. O caso de uso é encerrado. 

 

Cenário alternativo O usuário pode cancelar o caso de uso 

Teste 1. O sistema verifica se os dados do 

fornecedor esta cadastrado, caso não exista o 

sistema emite uma mensagem “fornecedor não 

cadastrado”.  

2. O sistema volta para tela de emitir relatório 

de fornecedor.  

 

 

 



40 
 

3.6.11- Caso de Uso Emitir relatório de produtos 

                                               Figura 15. UC – Emitir relatório de produtos 

Nome do caso de uso Emitir relatório de Produtos 

Atores Gerente 

Objetivo/finalidade O caso de uso emitir relatório de produtos tem a 

operação de solicitar todos os produtos 

cadastrados.  

Pré-Condições O usuário deve estar autenticado no sistema. 

Cenário Principal 1. O usuário é autenticado no sistema. 

2. Na tela principal o usuário tem a opção de 

solicitar uma emissão de relatório de produtos 

cadastrado no sistema. 

3. O caso de uso é encerrado. 

Cenário Alternativo O usuário pode cancelar o caso de uso. 

Teste 1. O sistema verifica se o produto solicitado é 

cadastrado, caso não exista emite uma 

mensagem “produto sem cadastro”. 

2. O sistema volta para tela de emitir relatório 

de produtos. 
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3.6.12 - Caso de Uso Emitir relatório de contas apagar 

                                             Figura 16. UC - Emitir relatório de contas apagar 

 

Nome do caso de uso Emitir relatório de contas apagar. 

Atores Gerente 

Objetivo/finalidade O caso de uso emitir relatório de contas apagar 

tem a operação de solicitar emissão de todas as 

contas apagar cadastrada.   

Pré-Condições O usuário deve estar autenticado no sistema. 

Cenário Principal 1. O usuário é autenticado no sistema. 

2. Na tela principal o usuário tem a opção de 

solicitar a emissão de relatório das contas a 

pagar cadastrada no sistema. 

3. O caso de uso é encerrado. 

Cenário Alternativo O usuário pode cancelar o caso de uso.  

Teste 1. O sistema verifica se todas as contas esta 

cadastrada, caso exista uma conta sem cadastro, 

o sistema emite uma mensagem “conta sem 

cadastro”. 

2. O sistema volta para tela emitir relatório de 

contas apagar. 
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3.6.13 - Caso de Uso Emitir relatório de contas a receber 

                                           

                                           Figura 17. UC - Emitir relatório de contas a receber 

Nome do caso de uso Emitir relatório de contas a receber. 

Atores Gerente 

Objetivo/finalidade O caso de uso emitir relatório de contas a 

receber, tem a operação de solicitar todo 

relatório de contas a receber cadastrada no 

sistema. 

Pré-Condições O usuário deve estar autenticado no sistema. 

Cenário Principal 1. O usuário é autenticado no sistema. 

2. Na tela principal do sistema o usuário 

escolhe a opção de gerar relatório de contas a 

receber. 

3. Caso de uso é encerrado. 

Cenário Alternativo O usuário pode e cancelar o caso de uso. 

Teste 1. O sistema verifica se todas as contas a 

receber esta cadastrada no sistema, caso não 

exista o sistema emite uma mensagem “contas a 

receber sem cadastro”. 

2. O sistema volta para tela de emitir relatório 

de contas receber.   

 

 

 



43 
 

3.6.14 - Caso de Uso Emitir relatório de compras 

                                           Figura 18. UC- Emitir Relatório de compras 

Nome do caso de uso Emitir relatório de compras. 

Atores Gerente 

Objetivo/finalidade O caso de uso emitir relatório de compras tem 

a operação de solicitar o relatório de todas as 

compras cadastradas no sistema. 

Pré-Condições O usuário deve estar autenticado no sistema.  

Cenário Principal 1. O usuário é autenticado no sistema. 

2. Na interface principal do sistema o usuário 

escolhe a opção emitir relatório de compras 

cadastradas. 

3. O caso de uso é encerrado.   

Cenário Alternativo O usuário pode cancelar o caso de uso. 

Teste 1. O sistema verifica se tem alguma compra 

sem cadastro, caso exista emite uma 

mensagem “compra não cadastrada”. 

2. O sistema volta para tela de emitir relatório 

de compras. 
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3.6.15 - Caso de Uso Emitir relatório de vendas 

                              

                                          Figura 19. UC - Emitir relatório de vendas 

Nome do caso de uso Emitir relatório de vendas. 

Atores Gerente 

Objetivo/finalidade O caso de uso emitir relatório de vendas tem a 

operação de gerar todo o relatório de vendas 

cadastrado no sistema.  

Pré-Condições O usuário deve estar autenticado no sistema 

Cenário Principal 1. O usuário é autenticado no sistema. 

2. Na tela principal o usuário escolhe a opção 

de emitir relatório de vendas cadastrado no 

sistema. 

3. O caso de uso é encerrado. 

Cenário alternativo O usuário pode cancelar o caso de uso. 

Teste 1. O sistema verifica se tem alguma venda sem 

cadastro, caso exista emite uma mensagem 

“venda não cadastrada”. 

2. O sistema volta para tela de emitir relatório 

de venda. 
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3.6.16 - Caso de Uso Emitir relatório de cliente 

                                             

                                         Figura 20. UC - Emitir relatório de cliente 

Nome do caso de uso Emitir relatório do cliente. 

Atores Gerente 

Objetivo/finalidade O caso de uso emitir relatório do cliente tem a 

operação de emitir relatório de cliente 

cadastrado no sistema.  

Pré-Condições O usuário deve estar autenticado no sistema. 

Cenário Principal 1. O usuário é autenticado no sistema. 

2. Na tela principal do sistema o usuário 

escolhe a opção de gerar um relatório de cliente 

cadastrado no sistema. 

3. O caso de uso é encerrado. 

Cenário Alternativo O usuário pode cancelar o caso de uso. 

Teste 1. O sistema verifica se os dados do cliente esta 

corretamente digitado no campo do texto. 

2. O sistema volta para tela relatório de cliente.   
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3.6.17 - Caso de Uso Emitir Relatório de Faturamento Diário 

    

                                      Figura 21.UC – Emitir relatório de faturamento diário 

 

Nome do caso de uso Emitir relatório de faturamento diário 

Atores Gerente 

Objetivo/Finalidade  O caso de uso emitir relatório diário tem a 

operação, de gerar o relatório do dia.  

Pré-Condições O usuário deve estar autenticado no sistema. 

Cenário Principal 1. O usuário é autenticado no sistema 

2. O usuário escolhe a opção de gerar 

relatório de faturamento diário na tela 

principal do sistema. 

3. O sistema gera o relatório de faturamento 

do dia. 

4. O caso de uso é encerrado.  

Cenário Alternativo O usuário pode cancelar o caso de uso. 

 

 

 

 

 



47 
 

 

3.6.18 - Caso de Uso Emitir Relatório Por Periodo 

                                                                             

                                          Figura 22.UC – Emitir relatório de faturamento por período 

Nome do caso de uso Emitir relatório de faturamento por período 

Atores Gerente 

Objetivo/Finalidade O caso de uso emetir relatório de 

faturamento por período, tem a oparação de 

gerar relatório por um período determinado 

de dias.  

Pré-Condições O usuário deve estar autenticado no sistema. 

Cenário Principal 1. O usuário é autenticado no sistema. 

2. O usuário escolhe a opção emitir relatório 

de faturamento por período na tela principal 

do sistema. 

3. O usuário informa período desejado.   

4. O sistema gera o relatório de faturamento 

do período solicitado pelo usuário. 

5. O caso de uso é encerrado. 

Cenário Alternativo O usuário pode cancelar o caso de uso. 
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3.6.19 - Caso de Uso Emitir Relatório de Faturamento Mensal 

 

                                         Figura 23.UC - Emitir relatório de faturamento mensal 

 

Nome do caso de uso Emitir relatório de faturamento mensal. 

Atores Gerente 

Objetivo/Finalidade O caso de uso emitir relatório de faturamento 

mensal, descreve a operação de gerar 

relatório de vendas do mês.  

Pré-Condições O usuário deve estar autenticado no sistema. 

Cenário Principal 1. O usuário é autenticado no sistema. 

2. O usuário escolhe a opção de emitir 

relatório de faturamento mensal na interface 

principal do sistema.  

3. O sistema gera o relatório de faturamento 

mensal. 

4. O caso de uso é encerrado. 

Cenário Alternativo O usuário pode cancelar o caso de uso. 
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3.7-Diagrama de Entidade e Relacionamento 

 

 

 

                                                     

 

                                                Figura 24. – Diagrama de Relacionamento e Entidade 
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3.8-Diagrama de Atividade 

 

                                                                         

                                                                    Figura 25. – Diagrama de Atividade 
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3.9-Diagrama de Classe 

                                                                    Figura 26. – Digrama de Classe 
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3.10 –Diagrama de Seqüência 

Gerenciar Cliente 

 

                                                   Figura 27. – Digrama de seqüência : Gerenciar cliente 

 

 

 



53 
 

4-PROJETOS 

4.1- WORK BREAKDOWN STRUCTURE  

 

 

 

 

                                                                

 

 

                                    Figura 28. Work Breackdown Structure 
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4.2- SEQUENCIAMENTOS DE ATIVIDADE                                      

 

         

 

               

                                       Figura 29. Diagrama de Sequenciamento de atividade 
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Recursos Necessários para o Desenvolvimento 

4.3 - ORÇAMENTOS DO PROJETO 

 

4.4 - SERÃO NECESSÁRIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO 

PROJETO OS SEGUINTES RECURSOS. 

1-Analista 

1-Programador 

1-computador 

1-impressora 

Estimativa de custos para atividades e estimativa para os recursos. 

Pessoal 

Analista Quantidade de 

horas trabalhada 

Custo por hora Total 

 

Sebastião 90 20,00 1.800,00 

Custo do analista   1.800,00 

 

 

Programador Quantidade de 

horas trabalhada 

Custo por hora Total 

Sebastião 118 30,00 3.540,00 

Custo programador   3.540,00 

 

Total custo pessoal= 5.340,00 

4.5 -Equipamentos 

01-COMPUTADOR 

 • Valor unitário = R$2.000,00 

 • Dias de uso = 26d*8h trabalhada=208 horas 

 • Depreciação = R$2.000,00/12 meses = R$166,66/mês 
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 • Custo no 26 dias = R$144,43/26 = R$5,55/dia 

Custo de cada computador = 5,55*208h = 1.154,40 

 

01-impressora 

 • Valor unitário = R$400,00 

 • Dias de uso = 26d 

 • Depreciação = 400,00/12 meses = R$33,33 

 • Custo por dia = 33,33/26 = R$1,28 

 • Custo impressora = 1,28*208 = R$266,66 

Custo total de equipamento = 1.154,40+266,66 = 1.421,06 

Custo total do projeto = 1.421,06+5.340,00 = 6.761,06 
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4.6 – CRONOGRAMA 

 

 

 

 

                                                         Figura 30. Cronograma do projeto 
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5 - Implementação do Sistema 

Conforme mencionado anteriormente, para a implementação do sistema, foi 

usado o ambiente do Visual Studio 2010 Ultimate com a linguagem de 

programação C#. 

5.1 - Organização do pacote de Classe do sistema.   

Para um melhor entendimento o sistema foi dividido em camadas, na figura 30. 

Contém o pacote que organiza o sistema. 

 

   

 

Figura 31. Arquivo e Pacote do Código Fonte.    
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As pastas clsDados é responsáveis para armazenar as classes e métodos do 

sistema contendo duas pasta (BLL e DAL) e o EntityFrameWork TCCEntities. 

 

DAL (Data Acess Layer) – Camada onde reside o código que trata da obtenção 

tratamento do retorno de dados salvos na camada de armazenamento do banco 

de dados. 

   

BLL (Businnes Logic Layer) – Camada onde esta o código que obtém os dados 

retornados pela DAL e o repassa para o cliente de forma intuitiva, efetuando as 

regras de negócio verificando se os dados esta no formato correto.   

Model1.AXP - Responsável em fazer o mapeamento das tabelas do banco de 

dados e trazer para o desenvolvedor mais facilidade e confiança. 

Form - Responsável pela ilustração e interface do sistema. 

Resourses - responsável pela figura e ícone na interface do sistema.  

5.2 – INTERFACE DO SISTEMA 

Ao acessar o sistema o usuário depare com a tela de login que apresenta na 

figura abaixo. 

 

 

                                      Figura 32. “Autenticar Usuário” 
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Após ao autenticar o usuário terá acesso no menu principal do sistema para a 

solicitação de cadastro ou consultas e relatório. 

 

                            Figura 33. Interface do “Menu Principal” 

 

No Menu Principal do sistema contém as interfaces de gerenciamento para 

Cadastrar, Cliente, Fornecedor, Funcionário, Compras, Vendas e também gerar 

relatórios etc.  
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Formulário “Manter Funcionário” 

  

 

                                 Figura 34 “Manter Funcionário” 
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Este método dos cadastros de funcionário o botão btSalvar serve para inserir um 

novo funcionário no banco de dados e atualizar. 

 

                                  Figura 35. “Botão Salvar” 

 

Ao clicar no botão salvar é instanciado um objeto do tipo funcionário, que por 

sua vez ira receber uma variável que esta na textbox. Depois de instanciado da 

camada BLL do funcionário, por sua vez é responsável para salvar e atualizar o 

novofunc no banco de dados.  
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Botão Remover “Cadastrar de Funcionário”. 

 

Figura 36 código do botão remover do formulário “Cadastrar Funcionário” 

 

Ao Clicar no botão remover será ixibida uma mensagemBox, confirmando a 

exclusão, se o usuário escolher sim é instanciado um objeto da camada BLL em 

um objeto da classe, em seguida o atributo código do objeto oFun recebe o 

conteúdo da txtboxId, então é chamado o método BLL para remover o oFun da 

base de dados.   
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Formulário “Gerenciar Compras”. 

 

                                   Figura 37. “Cadastro de Compras” 

Este método tem a finalidade de cadastrar todas as compras feitas na empresa. 
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Métodos da classe Compra inserido dentro do pacote Dal. 

 

 

 

                          Figura 38.  “Classe do pacote DAL” 
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Esta Classe de Compras do pacote DAL, mostra o código de inserir e atualizar 

uma compra.  

 

 

                           Figura 39. “Classe de compras do pacote DAL” 
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6 – CONCLUSÃO 

No desenvolvimento de  software o objetivo é identificar os problemas 

complexos e dividir em tarefas menores. Para conseguir analisar os problemas e 

riscos, é preciso desenvolver um produto de qualidade, então pode - se dizer 

que um projeto precisa de um bom modelo.  

  

Por meio de uma entrevista realizada com o gerente da loja, suas informações 

foram bem precisas, então procurou-se identificar a funcionalidade do sistema 

usando os diagramas Unified Modeling Languagem (UML), para um melhor 

entendimento e visualização. 

 

A linguagem de programação C# por ser uma linguagem bem conhecida no 

mercado de trabalho, tem grandes recursos e desempenho para o 

desenvolvimento em camadas, facilita o entendimento do sistema e possibilita 

uma facilidade de conexão com o banco de dados, garantindo eficiência e 

segurança. 

 

Durante a realização deste trabalho, adquiri-se mais conhecimento da linguagem 

de programação C#, pois tem muitas ferramentas que facilitam no 

desenvolvimento do sistema e oferece mais facilidades e tranquilidade para a 

programação.  

 

Desta maneira pode-se concluir que hoje são umas das linguagens de 

programação mais procurada e reconhecida no mercado de trabalho. 

 

 

  

 

 



                                                                                                                                                                            68 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 LIMA, Adilson da Silva, UML 2.3 Do Requisito á Solução, 1°. ed. São     

Paulo, Editora Érica Ltda. 2012. 

TROELSEN, Andrew, Profissional C# e a Plataforma.Net 3.5 Curso     

Completo 4°. ed. Rio De Janeiro, Editora Altabooks, 2009 . 

Referências eletrônicas 

Site do Crystal Reports <  http://pt.wikipedia.org/wiki/Crystal_Report>           

acessado em 10, de Junho de 2013. 

Site  Visual Studio http://www.microsoft.com/visualstudio/ptb/products/visual-

studio-overview,  acessado  em 10, de Junho de 2013. 

Site Linguagem de Programação C#, SANT´ANNA, Mauro; C#: A nova 

linguagem da arquitetura .Net, Portal da Programação, disponível em:  

http://www.portaldaprogramacao.com/artigos2.asp?n=103, acesso em março de 

2013.  

Site Linguagem de Programação C# 

http://www.linhadecodigo.com.br/artigo/15/csharp-a-nova-linguagem-da-

arquitetura-net.aspx, acessado em 10 de Maio de 2013. 

Site SQL Server http://www.microsoft.com/pt-br/server-cloud/windows-

server/2008-r2-overview.aspx, acessado em 21 de Junho de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Crystal_Report%3e
http://www.microsoft.com/visualstudio/ptb/products/visual-studio-overview,
http://www.microsoft.com/visualstudio/ptb/products/visual-studio-overview,
http://www.portaldaprogramacao.com/artigos2.asp?n=103
http://www.linhadecodigo.com.br/artigo/15/csharp-a-nova-linguagem-da-arquitetura-net.aspx
http://www.linhadecodigo.com.br/artigo/15/csharp-a-nova-linguagem-da-arquitetura-net.aspx
http://www.microsoft.com/pt-br/server-cloud/windows-server/2008-r2-overview.aspx
http://www.microsoft.com/pt-br/server-cloud/windows-server/2008-r2-overview.aspx

