
 
 

 

 

 

 

HIGOR RECCO PALHARINI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA GESTÃO DE OFICINA MECÂNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assis 

2014



 

 

 

HIGOR RECCO PALHARINI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA GESTÃO DE OFICINA MECÂNICA 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado ao Instituto Municipal de 

Ensino Superior de Assis como requisito 

do Curso Superior de Tecnologia em 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas. 

 

 

Orientador: Prof. Esp. Célio Desiró 

Área de Concentração: Análise e Desenvolvimento de Sistemas 

 

Assis 

2014 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA CATALOGRÁFICA 

 

PALHARINI, Higor Recco 

 

         Sistema Gestão de Oficina Mecânica / Higor Recco Palharini. Fundação 
Educacional do Município de Assis – FEMA – Assis, 2014.  

         66 páginas. 

 

           

         Orientador: Prof. Esp. Célio Desiró 

         Trabalho de Conclusão de Curso – Instituto Municipal de Ensino Superior de Assis – 
IMESA 

 

        1.Oficina Mecânica.  2.Gerenciamento.  3.SQL. 

 

 

                                                                                                 CDD:001.61 

                                                                                                 Biblioteca da FEMA  

 



 

 

SISTEMA GESTÃO DE OFICINA MECÂNICA 

 

 

 

 

 

 

HIGOR RECCO PALHARINI 

 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao 

Instituto Municipal de Ensino Superior de Assis, 

como requisito do Curso Superior de Tecnologia 

em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, 

analisado pela seguinte comissão examinadora: 

 

 

 

 

Orientador: Prof. Esp. Célio Desiró 

Analisador: Prof. Me. Douglas Sanches da Cunha 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assis 

2014 



 

 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este trabalho é dedicado, em primeiro 
lugar, a Deus, por ter me concedido a 
graça do dom da vida! 

Dedico, ainda, de forma especial, a meus 
pais, por terem viabilizado essa 
oportunidade única em minha vida e por 
terem me incentivado tantas vezes, nesta 
e em outras ocasiões da minha vida 
escolar! 

Dedico, também, com muito carinho, a 
minha querida namorada, por ter tido 
tanta paciência e compreensão no 
decorrer da minha vida acadêmica! 

Dedico, enfim, com muita alegria, a todos 
os amigos e professores que também se  

alegraram com essa minha vitória! 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Agradeço, em primeiro lugar, a Deus, pela vida e pela força de vontade que sempre 

demonstrei no enfrentamento dos obstáculos e na superação das dificuldades. 

Agradeço, especialmente, a meus amados pais, que sempre estiveram presentes 

nos momentos em que mais precisei, dedicando-me amor, paciência e todo auxílio 

necessário, a fim de que eu pudesse prosseguir nos estudos e me tornar um 

profissional de respeito. 

Agradeço, também, a minha querida namorada, que não mediu esforços para que 

eu pudesse terminar o curso com tranquilidade, sempre me amparando e me 

incentivando. 

Agradeço, carinhosamente, a meu orientador, Célio Desiró, pelo suporte, pela 

paciência e pelos incentivos a mim dispensados. 

Agradeço, finalmente, a todos que, direta ou indiretamente, participaram e 

contribuíram para a minha formação pessoal e profissional. 

Muito obrigado a todos! 



 

 

RESUMO 

 

Este trabalho aborda a análise e desenvolvimento de um sistema, denominado 

Sistema Gestão de Oficina Mecânica, que tem como objetivo principal viabilizar a 

organização das tarefas diárias de uma oficina mecânica, como, por exemplo, a 

elaboração do cadastro de clientes e a solicitação de suprimentos, a fim de tornar 

mais rápido e eficaz o atendimento ao cliente e a administração da empresa. Com a 

implantação do referido software, espera-se, entre outros benefícios, que a empresa 

seja capaz de modernizar suas tarefas administrativas, ganhando tempo e, 

consequentemente, obtendo mais lucro.  

 

 

Palavras-Chave: Gerenciamento; Oficina Mecânica; SQL. 



 

 

ABSTRACT 

 

This paper addresses the analysis and development of a system called Auto Shop 

Management System, whose main objective is to enable the organization of daily 

tasks of a machine shop, for example, the preparation of the customer base and 

ordering supplies in order to make faster and more efficient customer service and 

company management. With the implementation of this software, it is expected, 

among other benefits, the company is able to modernize their administrative tasks, 

saving time and thus obtaining more profit. 

 

 

Keywords: Management; Mechanical Workshop; SQL. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Tendo em vista as necessidades de inovação e de avanços na área tecnológica, a 

implantação de softwares nas empresas tem se tornado cada vez mais necessária e 

imprescindível, a fim de auxiliar na organização, na produtividade e na qualidade de 

serviços oferecidos aos clientes. 

A implantação de software no ramo empresarial não deve limitar-se apenas a 

grandes empresas, mas abranger o setor como um todo, desde as microempresas, 

possibilitando assim inovação tecnológica. 

Todas as empresas têm em comum a necessidade de crescimento no setor 

econômico e, para isso, precisam satisfazer e servir bem o cliente. Assim sendo, a 

produção e a elaboração deste trabalho possibilitará a reformulação da gestão de 

uma oficina mecânica. 

Antes de iniciar a elaboração do referido sistema dentro da oficina mecânica 

escolhida, é necessário buscar conhecimentos diversos sobre a implantação do 

software proposto, a fim de que seja possível uma avaliação e uma posterior 

formulação teórica das reais necessidades da empresa. Consequentemente, a 

gestão da referida oficina mecânica sofrerá intervenção direta do sistema, que 

objetiva proporcionar melhoras no âmbito interno. 

O referido software abrange os seguintes requisitos: controle financeiro; controle de 

estoque; controle do orçamento para consertos e vendas de produtos. Essa 

implantação melhora o desenvolvimento das tarefas diárias realizadas pela 

empresa, tornando-as mais ágeis e eficazes. 

Espera-se que, com a implantação desse software na oficina mecânica, as tarefas 

diárias possam ocorrer com mais organização e aplicabilidade, visando à qualidade 

do serviço oferecido ao cliente. 
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1.1    OBJETIVO  

 

A informatização da oficina mecânica através da implantação do referido software 

tem como objetivo primordial trazer mais e modernos benefícios aos clientes e à 

própria empresa, de modo que a mesma obtenha um melhor desempenho de suas 

funções e possa se organizar de forma mais adequada, viabilizando bom 

atendimento ao cliente e o consequente crescimento da empresa. 

 

1.2    PÚBLICO ALVO 

 

O público a ser atingido é composto dos profissionais que trabalham na referida 

oficina mecânica: gerente, secretária, mecânico, auxiliar de mecânico etc. 

Todos esses profissionais deverão ter acesso ao Sistema Gestão de Oficina 

Mecânica, a fim de que todos os objetivos propostos com sua implantação sejam 

alcançados com êxito. 

 

1.3    JUSTIFICATIVA 

 

A oficina mecânica escolhida apresenta extrema necessidade de oferecer aos 

clientes e a si própria um trabalho mais rádio e eficaz, sem perder a qualidade do 

serviço.  

Para tanto, é necessário, entre outras mudanças, um controle mais preciso do 

estoque e do setor financeiro da empresa, o que poderá ser plenamente resolvido 

com a implantação e o desenvolvimento do referido programa, fazendo com que as 

necessidades sejam supridas, os objetivos sejam alcançados e a empresa inove no 

ramo tecnológico. 
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1.4    MÉTODO DE DESENVOLVIMENTO  

 

Para a produção deste Trabalho de Conclusão de Curso se faz necessário a 

realização de pesquisas em tutorias, sites, livros e qualquer outra fonte de 

informação que seja coerente com o assunto em pauta. 

Antes de iniciar a implantação e o desenvolvimento do referido sistema, é preciso 

realizar um levantamento de requisitos, através de informações colhidas na própria 

oficina mecânica, a respeito das necessidades da empresa. Através das 

informações obtidas, elabora-se sistematicamente o que é necessário constar no 

referido programa. 

Após o levantamento de dados, apresenta-se uma proposta contendo as 

necessidades do referido programa. Também são aceitas as sugestões da pessoa 

que contrata os serviços de implantação do sistema na oficina mecânica. A partir 

desse entrosamento, é possível definir o que é realmente necessário para a 

empresa em questão. 

 

1.4.1    Java 

 

Java é uma linguagem de programação orientada a objeto, desenvolvida na década 

de 90. A linguagem Java é compilada para um byte code que é executado por uma 

máquina virtual diferentemente das linguagens convencionais que são compiladas 

para código nativo (SERSON,2007). 

A linguagem Java foi submetida a grande experimentos e testada por milhares de 

desenvolvedores. 

Atualmente tornou-se uma linguagem eclética possível de ser introduzida na maioria 

dos dispositivos com tecnologia digital, permitindo ser desenvolvida em qualquer 

plataforma e executada em praticamente qualquer outra. 
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1.4.2    MySQL 

 

MySQL é um sistema de gerenciamento (SGBD), que usa linguagem de Consulta 

estruturada (SQL – Structured Query Language) como interface. 

Para adicionar, acessar e processar dados armazenados em um banco de dados de 

um computador, você precisa de SGBD como servidor MySQL. 

Banco de dados é um conjunto de dados armazenados em um computador. 

Observando esses dados separados não tem valor algum, mas quando são usados 

em ordem, eles revelam informações que podem ser usadas futuramente, por isso o 

banco de dados tem que ter um login e senha seguro para que não possa ser 

acessado por estranhos (LOBO,2008). 

 

1.4.3    Eclipse 

 

O Eclipse é uma plataforma de desenvolvimento de software livre, baseada em 

Java, ele vem com um conjunto padrão de plug-ins, conhecidas Ferramentas de 

Desenvolvimento Java (JDT). 

Embora o Eclipse seja escrito na linguagem de programação Java, ele não se limita 

a si mesmo. Estão disponíveis plug-ins de linguagens de programação como C/C++ 

e COBOL (GALLARDO, 2012). 

Eclipse é um software livre, liberado com uma licença aos usuários. 

 

1.4.4     Navicat for MySQL 

 

Navicat é uma ferramenta com várias conexões, que permite você se conectar ao 

MySQL, Oracle, PostgreSQL, SQLite, SQL Server, fazendo com que você administre 

seu Banco de Dados. 

Navicat permite você criar, organizar, acessar com rapidez sendo seguro e fácil. É 

uma ferramenta mundialmente conhecida (ALVEZ,2014). 
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1.4.5    iReport 

 

Essa ferramenta iReport foi criada justamente para gerar relatórios. E utilizei o 

JasperReports(framework) para gerar o relatório, é comum ver os dois ser usados 

juntos.  

JasperReports é um framework para gerar relatórios. Além de ser gratuita e open 

source é a mais utilizada. Ela é capaz de exportar relatórios em diversos formatos, 

exemplos PDF, HTML, XML, entre outros. (MACEDO, 2010). 
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2. LEVANTAMENTO DOS REQUISITOS 

 

Para desenvolver o referido sistema na oficina mecânica em questão, foi feito um 

levantamento de requisitos através de uma série de visitas ao local da implantação 

do software, a fim de se observar o cotidiano da empresa. 

Nas diversas visitas, é possível constatar os problemas apresentados pela empresa. 

Dentre eles, destacam-se: acúmulo diário de documentos; desorganização nos 

arquivos da empresa; demora na efetuação manual de cadastro; grande quantidade 

de pagamentos e recebimentos; notas geradas pela empresa sem serem emitidas e 

salvas em arquivos eletrônicos, entre outros problemas.  

 

2.1    ANÁLISE DOS REQUISITOS. 

 

Com base na formulação teórica dos requisitos, é possível compreender a dimensão 

problemática da empresa. O software aqui proposto reduz a quantidade de papéis 

manuseados e guardados nos arquivos da empresa, organiza e agiliza qualquer tipo 

de cadastro a ser realizado, além de controlar a contabilidade, que também passará 

por um processo rigoroso com a implantação do software. 

Essas modificações inovadoras implantadas na oficina mecânica melhoraram a 

gestão da empresa, tornando as tarefas realizadas mais ágeis, de forma simples e 

qualificativa. 

 

2.2    LISTA DE EVENTOS 

 

A tabela a seguir mostra a lista de eventos do Sistema. 
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N° Descrição Use Case 

01 Usuário gerencia e cadastra novos usuários. Manter Usuário  

02 Usuário gerencia e cadastra novos clientes. Manter Cliente 

03 Usuário gerencia e cadastra novos fornecedores. Manter Fornecedor 

04 Usuário gerencia e cadastra novas marcas. Manter Marca 

05 Usuário gerencia e cadastra novos grupos. Manter Grupo 

06 Usuário gerencia e cadastra novos produtos  Manter Produto 

07 Usuário gerencia e cadastra novas cidades. Manter Cidade 

08 Usuário gerencia e cadastra novos estados. Manter Estado 

09 Usuário gerencia e cadastra novos serviços. Manter Serviço 

10 Usuário gerencia suas contas a pagar. Contas a Pagar 

11 Usuário gerencia suas contas a receber  Contas a Receber 

12 Usuário consulta, emite novos orçamentos e 

efetua vendas. 

Realizar Orçamento 

Tabela 1 Lista de Eventos 
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2.3   ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO (WBS) 

 

Segundo Martinelli (2009, p.39): 

 

A Estrutura Analítica do Projeto(EAP), em inglês conhecida como Work 
Breakdown Structure (WBS) é uma ferramenta utilizada para se dividir as 
atividades de um projeto em partes menores e mais fáceis de serem 
gerenciadas, com o intuito de minimizar falhas ao longo do projeto. 

 

A figura a seguir apresenta a Estrutura Analítica do Projeto(WBS) do sistema. 

 

 

Figura 1 Estrutura Analítica do Projeto 
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3. CRONOGRAMA 

 

A figura a seguir, desenvolvida através da ferramenta Microsoft Project, apresenta o 

cronograma desde o levantamento dos requisitos até a instalação do Sistema. 

 

Figura 2 Cronograma 
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4. DIAGRAMAS 

 

A elaboração dos diagramas, feita através do levantamento de requisitos do sistema, 

é essencial para a análise e auxilia o desenvolvimento do software.  

 

4.1    CASO DE USO  

 

A figura a seguir apresenta o Caso de Uso do sistema 

 

 

Figura 3 Caso de Uso 
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A figura a seguir apresenta o caso de uso Manter Usuário 

 

 

Figura 4 UC 01. Manter Usuário 

 

Finalidade/Objetivo: Permite ao usuário do sistema cadastrar 
novos usuário, 

 alterar ou excluir usuários cadastrados. 

Atores: Usuário do Sistema. 

 

Pré-Condições: O usuário deve estar autenticado no 
sistema. 

Evento inicial: a. O usuário seleciona a opção 
"Cadastrar usuário" no menu principal e 
em seguida escolhe a opção "novo 
usuário"[A1][A2]. 
b. O sistema solicita os dados 
necessários para o cadastro do usuário 
c. O usuário fornece os dados e salva a 
operação. [A3] 

Fluxo Principal: A1. O usuário seleciona a opção "Excluir 
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usuário" 

O sistema solicita o nome do usuário a 

ser excluído. 

A2. O usuário escolhe a opção "Alterar 

usuário" 

O sistema solicita o nome do usuário a 

ser alterado. 

A3. O usuário escolhe a opção Fechar. 

O sistema volta ao passo 4.a do Fluxo 

Principal. 

 

Casos de Teste: 
 

 

Verifica se todos os campos foram 
preenchidos corretamente (campos 
Numéricos, nome e etc....). 

Tabela 2 Descrição UC01 - Manter Usuário 
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A figura a seguir apresenta o caso de uso Manter Cliente 

 

 

Figura 5 UC02 Manter Cliente 

 

Finalidade/Objetivo: Permite ao usuário do sistema cadastrar 
novos clientes, alterar ou excluir clientes 
cadastrados. 

Atores: Usuário do Sistema. 

 

Pré-Condições: O usuário deve estar autenticado no 
sistema. 

Evento inicial: a. O usuário seleciona a opção 
"Cadastrar Cliente" no menu principal e 
em seguida escolhe a opção "Novo 
Cliente"[A1] [A2]. 

b. O sistema solicita os dados 

necessários para o cadastro do cliente. 
c. O usuário fornece os dados e salva a 
operação. [A3]. 

Fluxo Principal: A1. O usuário seleciona a opção “Excluir 
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cliente”. 

O sistema solicita o nome do cliente a ser 

excluído. 

A2. O usuário escolhe a opção “Alterar 

cliente”. 

O sistema solicita o nome do cliente a ser 

alterado. 

A3. O usuário escolhe a opção Fechar. 

O sistema volta ao passo 4.a do Fluxo 

Principal. 

 

Casos de Teste: 
 

 

Verifica se todos os campos foram 
preenchidos corretamente (campos 
Numéricos, nome e etc....). 

Tabela 3  Descrição - UC02 - Manter Cliente 
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A figura a seguir apresenta o diagrama de sequência do Cadastro de 

Cliente. O usuário cadastra os dados no sistema, que em seguida são 

gravados no Banco de Dados, retornando uma mensagem ao usuário que o dados 

foram cadastrados com sucesso. O mesmo princípio é adotado nas opções 

Alterar e Excluir. 

 

 

Figura 6 UC02 – Diagrama de Sequência – Cadastro Cliente 
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A figura a seguir apresenta o caso de uso Manter Fornecedor 

 

 

Figura 7 UC03 Manter Fornecedor 

 

Finalidade/Objetivo: Permite ao usuário do sistema cadastrar 
novos fornecedores 
alterar ou excluir fornecedores 
cadastrados. 

Atores: Usuário do Sistema. 

 

Pré-Condições: O usuário deve estar autenticado no 
sistema. 

Evento inicial: a. O usuário seleciona a opção 
"Cadastrar Fornecedor" no menu principal 
e 
em seguida escolhe a opção "Novo 
Fornecedor" [A1] [A2]. 

b. O sistema solicita os dados. 

necessários para o cadastro do 
fornecedor. 
c. O usuário fornece os dados e salva a 
operação [A3]. 
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Fluxo Principal: 

 

 

 

 

 

 

 

  

A1. O usuário seleciona a opção “Excluir 

fornecedor”. 

O sistema solicita o nome do fornecedor a 

ser excluído. 

A2. O usuário escolhe a opção “Alterar 

fornecedor”. 

 O sistema solicita o nome do fornecedor 

a ser alterado. 

A3. O usuário escolhe a opção Fechar. 

O sistema volta ao passo 4.a do Fluxo 

Principal. 

 

Casos de Teste: 
 

 

Verifica se todos os campos foram 
preenchidos corretamente (campos 
Numéricos, nome e etc....). 

Tabela 4 Descrição UC03 – Manter Fornecedor 
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A figura a seguir apresenta o caso de uso Manter Marca 

 

 

Figura 8 UC04 Manter Marca 

 

Finalidade/Objetivo: Permite ao usuário do sistema cadastrar 
novas marcas  
alterar ou excluir marcas cadastradas. 

Atores: Usuário do Sistema. 

 

Pré-Condições: O usuário deve estar autenticado no 
sistema. 

Evento inicial: a. O usuário seleciona a opção 
"Cadastrar Marca" no menu principal e 
em seguida escolhe a opção "Novo 
Marca”. [A1]. [A2]. 

b. O sistema solicita os dados 

necessários para o cadastro da marca. 
c. O usuário fornece os dados e salva a 
operação. [A3]. 

Fluxo Principal: A1. O usuário seleciona a opção “Excluir 
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marca”. 

 O sistema solicita o nome da marca a ser 

excluída. 

A2. O usuário escolhe a opção “Alterar 

marca”. 

 sistema solicita o nome da marca a ser 

alterada. 

A3. O usuário escolhe a opção Fechar. 

O sistema volta ao passo 4.a do Fluxo 

Principal. 

 

Casos de Teste: 
 

 

Verifica se o campo descrição foi 
preenchido corretamente. 

Tabela 5 Descrição UC04 – Manter marca. 
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A figura a seguir apresenta o caso de uso Manter Grupo 

 

 

Figura 9 UC05 Manter Grupo 

 

Finalidade/Objetivo: Permite ao usuário do sistema cadastrar 
novos grupos  
alterar ou excluir grupos cadastrados. 

Atores: Usuário do Sistema. 

 

Pré-Condições: O usuário deve estar autenticado no 
sistema. 

Evento inicial: a. O usuário seleciona a opção 
"Cadastrar Grupo" no menu principal e 
em seguida escolhe a opção "Novo 
Grupo”. [A1]. [A2]. 
b. O sistema solicita os dados 

necessários para o cadastro do grupo. 
c. O usuário fornece os dados e salva a 
operação. [A3]. 



35 

 

Fluxo Principal: 

 

 

 

 

 

 

 

  

A1. O usuário seleciona a opção “Excluir 

grupo”. 

 O sistema solicita o nome do grupo a ser 

excluído. 

A2. O usuário escolhe a opção “Alterar 

grupo”. 

 O sistema solicita o nome do grupo a ser 

alterado. 

A3. O usuário escolhe a opção Fechar. 

O sistema volta ao passo 4.a do Fluxo 

Principal. 

 

Casos de Teste: 
 

 

Verifica se o campo nome foi preenchido 
corretamente. 

Tabela 6 Descrição UC05 – Manter Grupo 
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A figura a seguir apresenta o caso de uso Manter Produto 

 

 

Figura 10 UC06 Manter Produto 

              

Finalidade/Objetivo: Permite ao usuário do sistema cadastrar 
novos produtos alterar ou excluir produtos 
cadastrados. 

Atores: Usuário do Sistema. 

Pré-Condições: O usuário deve estar autenticado no 
sistema. 

Evento inicial: a. O usuário seleciona a opção 
"Cadastrar Produto" no menu principal e 
em seguida escolhe a opção "Novo 
Produto" [A1] [A2]. 

b. O sistema solicita os dados 
necessários para o cadastro do produto. 

c. O usuário fornece os dados e salva a 
operação. [A3]. 

d. O usuário volta ao menu principal e 
seleciona a opção” Produtos Pendentes 
de Compra”. 

e. O usuário volta ao menu principal e 
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seleciona a opção “Entrada de 
Mercadoria”. 

f. O sistema solicita os dados da 
mercadoria para dar entrada no sistema. 

g. O usuário fornece o nome do produto e 
a quantidade e confirma a operação. 

Fluxo Principal: 

 

 

 

 

 

 

 

  

A1. O usuário seleciona a opção “Excluir 
produto”. 

 O sistema solicita o nome do produto a 
ser excluído. 

A2. O usuário escolhe a opção “Alterar 
produto”. 

 O sistema solicita o nome do produto a 
ser alterado. 

A3. O usuário escolhe a opção Fechar. 

O sistema volta ao passo 4.a do Fluxo 
Principal. 

A4. O usuário seleciona a aba de 
consulta e em seguida vai em produtos 
pendentes para compra. 

O sistema abre a tela de produtos 
pendentes. 

A5. O usuário seleciona a aba comercial 
e em seguida vai em entrada de 
mercadoria. 

O sistema solicita os dados para da 
entrada na mercadoria. 

A3. O usuário escolhe a opção Fechar. 

O sistema volta ao passo 4.a do Fluxo 
Principal. 

Casos de Teste: 
 

 

Verifica se todos os campos foram 
preenchidos corretamente (campos 

Numéricos, nome e etc....). 

Tabela 7 Descrição UC06 – Manter Produto 
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A figura a seguir apresenta o caso de uso Manter Cidade 

 

 

Figura 11 UC07 Manter Cidade 

 

Finalidade/Objetivo: Permite ao usuário do sistema cadastrar 
novas cidades alterar ou excluir cidades 
cadastradas. 

Atores: Usuário do Sistema. 

Pré-Condições: O usuário deve estar autenticado no 
sistema. 

Evento inicial: a. O usuário seleciona a opção 
"Cadastrar Cidade" no menu principal e 

em seguida escolhe a opção "Novo 
Cidade”. [A1]. [A2]. 

b. O sistema solicita os dados 
necessários para o cadastro da cidade. 

c. O usuário fornece os dados e salva a 
operação. [A3]. 

Fluxo Principal: A1. O usuário seleciona a opção “Excluir 
cidade”. 
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 O sistema solicita o nome da cidade a 
ser excluído. 

A2. O usuário escolhe a opção “Alterar 
cidade”. 

Sistema solicita o nome da cidade a ser 
alterado. 

A3. O usuário escolhe a opção Fechar. 

O sistema volta ao passo 4.a do Fluxo 
Principal. 

Casos de Teste: 
 

 

Verifica se todos os campos foram 
preenchidos corretamente (campos nome 
e estado). 

Tabela 8 Descrição UC07 – Manter Cidade 
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A figura a seguir apresenta o caso de uso Manter Estado 

 

 

Figura 12 UC08 Manter Estado 

 

Finalidade/Objetivo: Permite ao usuário do sistema cadastrar 
novos estados alterar ou excluir estados 
cadastrados. 

Atores: Usuário do Sistema. 

Pré-Condições: O usuário deve estar autenticado no 
sistema. 

Evento inicial: a. O usuário seleciona a opção 
"Cadastrar Estado" no menu principal e 

em seguida escolhe a opção "Novo 
Estado".[A1].[A2]. 

b. O sistema solicita os dados 

necessários para o cadastro do estado. 

c. O usuário fornece os dados e salva a 
operação. [A3]. 

Fluxo Principal: A1. O usuário seleciona a opção “Excluir 
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estado”. 

 O sistema solicita o nome do estado a 
ser excluído. 

A2. O usuário escolhe a opção “Alterar 
estado”. 

 O Sistema solicita o nome do estado a 
ser alterado. 

A3. O usuário escolhe a opção Fechar. 

O sistema volta ao passo 4.a do Fluxo 
Principal. 

Casos de Teste: 
 

 

Verifica se o campo nome foi preenchido 
corretamente. 

Tabela 9 Descrição UC08 – Manter Estado 
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A figura a seguir apresenta o caso de uso Manter Serviço 

 

 

Figura 13 UC09 Manter Serviço 

 

Finalidade/Objetivo: Permite ao usuário do sistema cadastrar 
novos serviços   

alterar ou excluir serviços cadastrados. 

Atores: Usuário do Sistema. 

 

Pré-Condições: O usuário deve estar autenticado no 
sistema. 

Evento inicial: a. O usuário seleciona a opção 
"Cadastrar Serviço" no menu principal e 

em seguida escolhe a opção "Novo 
Serviço”. [A1]. [A2]. 

b. O sistema solicita os dados 

necessários para o cadastro do serviço. 

c. O usuário fornece os dados e salva a 
operação. [A3]. 
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Fluxo Principal: 

 

 

 

 

 

 

 

  

A1. O usuário seleciona a opção “Excluir 

serviço”. 

 O sistema solicita o nome do serviço a 

ser excluído. 

A2. O usuário escolhe a opção “Alterar 

serviço”. 

 Sistema solicita o nome do serviço a ser 

alterado. 

A3. O usuário escolhe a opção Fechar. 

O sistema volta ao passo 4.a do Fluxo 
Principal. 

Casos de Teste: 
 

 

Verifica se os campos descrição e valor 
foi preenchido corretamente. 

Tabela 10 Descrição UC09 – Manter Serviço 
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A figura a seguir apresenta o caso de uso Contas a Pagar 

 

 

Figura 14 UC010 Contas a Pagar 

 

Finalidade/Objetivo: Permite ao usuário do sistema Verificar 
contas a pagar. 

Atores: Usuário do Sistema. 

 

Pré-Condições: O usuário deve estar autenticado no 
sistema. 

Evento inicial: a. O usuário seleciona a opção 
"Cadastrar Contas a Pagar" no menu 
principal[A1] [A2]. 

b. O sistema solicita os dados 

necessários para cadastrar a conta. 
c. O usuário fornece os dados e confirma 
a operação [A3]. 

Fluxo Principal: 

 

 

 

A1. O usuário seleciona a opção “Buscar 

conta”. 

O sistema solicita o nome da conta a ser 

consultada. 
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A2. O usuário escolhe a opção “alterar 

conta”. 

O sistema solicita o nome da conta a ser 

alterada. 

A3. O usuário escolhe a opção “Excluir 

conta”. 

O sistema solicita o nome da conta a ser 

excluída. 

A3. O usuário escolhe a opção Cancelar. 

O sistema volta ao passo 4.a do Fluxo 

Principal. 

 

Casos de Teste: 
 

 

Verificar se todos os campos foram 
preenchidos corretamente (campos 
Numéricos, nome e etc....). 

Tabela 11 Descrição UC010 – Contas a Pagar 
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A figura a seguir apresenta o caso de uso Contas a Receber 

 

 

Figura 15 UC011 Contas a Receber 

 

Finalidade/Objetivo: Permite ao usuário do sistema Verificar 
contas e emitir vendas. 

Atores: Usuário do Sistema. 

 

Pré-Condições: O usuário deve estar autenticado no 
sistema. 

Evento inicial: a. O usuário seleciona a opção "Venda" 
no menu principal[A1] [A2]. 

 b. O sistema solicita os dados do 
produto, serviço e cliente. 
c. O usuário fornece os dados e confirma 
a operação. [A3]. 

d. O sistema verifica se todos os dados 
foram fornecidos e em seguida o usuário 
escolhe se o pagamento é a prazo ou 
não. 

e. O usuário seleciona a opção “Consultar 
Venda” no menu principal. 

f. O sistema solicita os dados do cliente. 

g. O usuário fornece os dados do cliente 
e faz a busca. 
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Fluxo Principal: 

 

 

 

 

 

 

 

  

A1. O usuário seleciona a opção “(F12) 

Finalizar Venda”. 

O sistema solicita se é a prazo. 

A2. O usuário gera o quantidade de 

parcela que o cliente solicitou e em 

seguida imprimi a ordem de serviço. 

O Sistema solicita se é a vista e se deseja 

imprimir a ordem de serviço. 

A3. O usuário escolhe a opção “Fechar”. 

O sistema volta ao passo 4.a do Fluxo 

Principal. 

A4. O usuário seleciona a opção” 

Consultar venda” no menu principal. 

 O sistema solicita os dados do cliente 

para fazer a busca. 

A5. O usuário fornece os dados e busca. 

O sistema traz as descrição dos clientes. 

A6. O usuário seleciona um cliente e 

escolhe a opção “Imprimir”. 

O sistema abre a tela de impressão. 

A7. O usuário escolhe a opção “Estornar”. 

O sistema pergunta se realmente deseja 

estornar a conta. 

A8. O usuário escolhe a opção” Fechar”. 

O sistema volta ao passo 4.a do Fluxo 

Principal. 

Casos de Teste: 
 

 

Verificar se todos os campos foram 
preenchidos corretamente (campos de 
cliente, produto e etc....). 

Tabela 12 Descrição UC011 – Contas a Receber 
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A figura a seguir apresenta o diagrama de sequência de Vendas e Orçamento 

referente ao Case Uso Contas a Receber. 

 

Figura 16 UC011 – Diagrama de Sequência – Contas a Receber 

 

 



49 

 

A figura a seguir apresenta o caso de uso Realizar Orçamento 

 

 

Figura 17 UC012 Realizar Orçamento 

 

Finalidade/Objetivo: Permite ao usuário do sistema Realizar 
orçamentos. 

Atores: Usuário do Sistema. 

 

Pré-Condições: O usuário deve estar autenticado no 
sistema. 

Evento inicial: a. O usuário seleciona a opção “Vendas" 
no menu principal. 

b. O sistema solicita os dados do 
orçamento. 
c. O usuário fornece os dados e em 
seguida escolhe a opção "(F11) 
Orçamento"[A1] [A2]. 

Fluxo Principal: 

 

 

 

A1. O usuário seleciona a opção “Gerar”. 

O sistema solicita a KM do veículo, e em 

seguida gera o orçamento solicitado pelo 

usuário. 

A2. O usuário escolhe a opção 
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“Cancelar”. 

O sistema volta a tela de serviço/venda. 

A3. O usuário seleciona a opção “X”. 

O sistema volta ao passo 4.a do Fluxo 

Principal. 

Casos de Teste: 
 

 

É necessário digitar a KM do veículo na 
tela de orçamento. 

Tabela 13 Descrição UC012 – Realizar Orçamento 
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4.2    DIAGRAMA DE CLASSES 

 

A figura a seguir apresenta o Diagrama de Classes do sistema. 

 

 

 

Figura 18 Diagrama de Classes 
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4.3    DIAGRAMA DE ATIVIDADE 

 

A figura a seguir apresenta o diagrama de atividade do sistema 

 

 

Figura 19 Diagrama de Atividade 
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4.4    DIAGRAMA DE ENTIDADE E RELACIONAMENTO 

 

A figura a seguir apresenta o modelo de entidade e relacionamento do sistema. 

 

Figura 20 Diagrama de Entidade e Relacionamento 
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5. CONCLUSÃO 

 

O Sistema Gestão de Oficina Mecânica tem como objetivo melhorar o arquivamento 

de documentos, agilizando os orçamentos e serviços da empresa.    

O referido software viabilizou o enfrentamento de dificuldades, tento em vista de que 

foi programado do começo ao fim. 

Viabilizou ainda a boa prática de programação através do uso da linguagem de 

programação Java, um desafio a ser vencido; e o uso do Banco de Dados mysql, 

que possibilitou a aprendizagem de uma linguagem atual, usada no mundo todo.  

Esse software é de grande importância para o mercado de Oficinas Mecânicas em 

geral, pois possibilita que as empresas estejam conectadas com o mundo 

tecnológico, tendo em vista que se trata de uma tecnologia inovadora, capaz de 

acessar documentos e controlar o financeiro da empresa, de forma muito rápida, e 

mais eficaz do que o sistema manual. 
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ANEXOS 

 

INTERFACE DO SISTEMA 

 

A figura a seguir apresenta o Setup Inicial do sistema, com a autenticação do 
usuário. 

 

 

Figura 21 Tela de Login do Usuário 
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A figura a seguir apresenta o Menu Principal do sistema  

 

 

Figura 22 Tela do Menu principal 
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A figura a seguir apresenta a Tela de Cadastro do Cliente ou Fornecedor  

 

       

Figura 23 Tela de Cadastro Cliente 
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A figura a seguir apresenta a Tela Cadastro de Duplicatas a pagar  

 

 

Figura 24 Tela Cadastro Duplicata a Pagar 
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A figura a seguir apresenta a tela de Serviço ou venda 

 

 

Figura 25 Tela de Serviço/ Venda 
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A figura a seguir apresenta a Tela de Entrada de Mercadoria  

 

 

Figura 26 Tela Entrada de Mercadoria 
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A figura a seguir apresenta a Tela para consulta de vendas lançadas no sistema 

 

 

Figura 27 Tela de Consulta Venda 
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A figura a seguir apresenta a Tela de Consulta conta a pagar 

 

 

Figura 28 Tela de Consulta Conta a Pagar 
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A figura a seguir apresenta o Relatório do Orçamento 

 

Figura 29 Listagem do Orçamento 
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A figura a Seguir apresenta o Relatório de venda (Ordem de Serviço)   

 

 

 

Figura 30 Relatório de Venda (Ordem de Serviço) 

 


