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1 Introdução
Atualmente, no âmbito empresarial, os Sistemas de Informação se mostram um grande
diferencial devido a sua grande eficiência em fazer a gestão das informações da empresa. Para
Dias (1975, p. 5) "Sistema de Informação é qualquer sistema usado para prover informação
(incluindo o seu processamento), qualquer que seja o uso feito dessa informação".
Segundo Laudon (1999, p. 26) “a razão mais forte pelas quais as empresas constroem
os sistemas, então, é para resolver problemas organizacionais e para reagir a uma mudança no
ambiente”.
No Brasil, em agosto de 2012 o governo brasileiro lançou o Programa TI Maior para
estimular desenvolvimento de software, com a promessa de investir R$500 milhões até 2015.
O programa tem como meta desenvolver a tecnologia da informação no país, aumentando a
produção de software.
Pensando nesse crescente mercado de sistemas computacionais, com o intuito de
atender a atual demanda das microempresas do centro-oeste mineiro, automatizando
processos que antes eram feitos de formas manuais e visando garantir uma gestão mais
eficiente das microempresas, é que se propõe o sistema MS Commerce.
O MS Commerce irá gerenciar informações de fornecedores, clientes, produtos,
pedidos e também controlar estoque, contas a pagar e receber e fluxo de caixa.

O

desenvolvimento do MS Commerce está voltado para plataforma Windows, sendo um sistema
Desktop. O software permitirá estabelecer os perfis de administrador, faturamento e
financeiro.
Este trabalho conta com, primeiramente, as especificações do sistema e suas
funcionalidades, seguido do projeto físico e a diagramação necessária para documentação do
sistema. Por fim, pode ser encontrada a conclusão do trabalho, seguido das referências
utilizadas como base para definições de diagramas e um anexo para enriquecimento do
conteúdo do documento, onde podem ser encontradas versões ampliadas de alguns diagramas.

1.1

Definição da Empresa

Microempresas de atividade varejista ainda não informatizadas, onde um funcionário
pode executar várias atividades por não existir, na maioria das vezes, divisão em
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departamentos. O foco principal se concentra nas vendas locais (venda varejista), onde ocorre
toda transação comercial.

1.2

Definição do Escopo

O sistema será inicialmente para plataforma Desktop, onde haverá um usuário
administrador que possuirá total acesso ao sistema, podendo cadastrar outros usuários.
Projetado para atuar no cenário de microempresas do ramo do varejo, o MS
Commerce dispõe de: formulários cadastrais da empresa, usuários, fornecedores, produtos,
clientes, bairro, cidades, natureza de operação, forma de pagamento, vendedores, categoria,
usuário caixa, operação caixa. O MS Commerce também conta com diversos tipos de
relatórios pré-definidos como: cadastros, movimentações de estoque e financeiros.
As vantagens de se utilizar o MS Commerce incluem o maior controle da empresa,
facilitando o acesso e a manipulação das informações, tornando a instituição mais organizada
e garantindo uma maior segurança dos dados.

1.3

Definição das Funcionalidades

1. A manutenção de cadastros tem finalidade de inserção, alteração, exclusão e atualização de
conteúdo referente a cadastros, e conta com as seguintes opções: empresa, clientes, bairros,
cidades, fornecedores, produtos, categorias, usuários, naturezas de operação, formas de
pagamentos, operações de caixa.
2. A funcionalidade de movimento proporciona a inserção, alteração, exclusão e atualização
do que se refere a movimentação de mercadorias dentro do estoque, como por exemplo: venda
de mercadorias, aquisição, devoluções e ajustes (conforme permissão de acesso).
3. A funcionalidade de financeiro permite ao usuário gerenciar o que se refere a entrada e
saída de finanças na empresa, o que inclui as opções de: Fluxo de Caixa, Manutenção de
Contas a Pagar e Contas a Receber.
4. A funcionalidade de relatórios proporciona ao usuário uma visão dos seguintes dados da
empresa, através da emissão das informações em um arquivo de formato pdf: Clientes,
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produtos, categorias, fornecedores, bairros, cidades, forma de pagamento, vendedores,
usuários, vendas por período, compras por período, contas a receber, contas a pagar e
movimento de caixa.

1.4

Referencial Teórico

O presente sistema será desenvolvido com base no modelo incremental como modelo
de desenvolvimento, por se mostrar mais viável para um desenvolvimento onde há uma
documentação mais consistente e garantia de um produto de qualidade superior.
Segundo Pressman (2010, p. 40) "o modelo incremental aplica sequências lineares de
uma forma racional à medida que o tempo passa. Cada sequência linear produz incrementos
do software possíveis de serem entregues."
Para o desenvolvimento do sistema propriamente dito, há a necessidade de traçar
metas e planos. Após ser feito um bom planejamento, crucial para ser concebido um produto
de qualidade, é possível começar o processo de modelagem de diagramas e estruturas do
software.
Para facilitar a gerência do projeto, será construída uma Estrutura Analítica do Projeto
(EAP). Segundo o PMBOK (2004, p. 112):

EAP é uma decomposição hierárquica orientada à entrega do trabalho a ser executado
pela equipe do projeto, para atingir os objetivos do projeto e criar as entregas
necessárias. A EAP subdivide o trabalho do projeto em partes menores e mais
facilmente gerenciáveis, em que cada nível descendente da EAP representa uma
definição cada vez mais detalhada do trabalho do projeto. É possível agendar, estimar
custos, monitorar e controlar o trabalho planejado contido nos componentes de nível
mais baixo da EAP, denominados pacotes de trabalho.

Esta estrutura irá possibilitar que seja feita uma estimativa do custo total do sistema,
assim como sua montagem e cronograma. Para a construção da EAP, será utilizado o software
Microsoft Office Project 2007.
Já para a modelagem do Diagrama de Entidade e Relacionamento (DER), que será
utilizado na construção do banco de dados, serão utilizados os softwares brModelo versão 2.0
e MySQLWorkbench 6.1.
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2 Projeto conceitual
Nessa seção serão apresentados os documentos conceituais, a fim de oferecer uma
melhor visão do contexto do software MS Commerce.
2.1

Diagrama de Contexto UML

Segue, na Figura 1, o diagrama de caso de uso do sistema.

FIGURA 1: Diagrama de Caso de Uso (DCU)
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2.2

Documentação dos Atores

Nesta seção serão definidos os atores do sistema. Os atores são os diferentes tipos de
usuários que podem ser utilizados para realizar login no MS Commerce.
2.2.1

Ator 1 – Administrador

Representa o usuário do sistema que tem como característica o controle total, podendo
executar qualquer funcionalidade oferecida pelo sistema.
2.2.2

Ator 2 – Faturamento

Representa o usuário que atua na parte da saída de produtos do sistema, tendo acesso
restrito a cadastro de usuários, a entrada de produtos no sistema e a emissão de relatórios.
2.2.3

Ator 3 – Financeiro

O usuário financeiro tem acesso à compra de mercadoria, gerenciamento de contas,
controle de caixa, geração de relatórios e fechamento de caixa.

2.3

Descrição Detalhada das Funcionalidades

Nesta seção serão descritas, de forma detalhada, todas as funcionalidades do sistema,
que consistem em: cadastro de tabelas no banco de dados, gerenciamento de entrada e saída
de produtos no estoque (compra e venda), gerenciamento de contas a pagar e a receber e
geração de relatórios.
2.3.1

Cadastros

Nesta seção serão descritos os tipos de cadastros disponíveis no sistema, os quais
interagem com o usuário através de uma interface gráfica amigável, possibilitando ao usuário
inserir dados nas caixas de texto e salvá-los no banco de dados. A data de inclusão e alteração
no banco de dados é inserida de forma automática, assim como o código do que está sendo
inserido.
2.3.1.1 Empresa
O cadastro de empresa no sistema, na Figura 2, possui uma interface que possibilita
inserção de dados de forma que também possa ser utilizado o CPF do proprietário da empresa,
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caso a empresa ainda não possua um CNPJ próprio, além de possibilitar a inserção da
inscrição estadual.
Há também a possibilidade de selecionar o bairro e cidade através do código dos
mesmos ou por meio de uma caixa de seleção, auxiliando na inserção de dados consistentes
no banco de dados, evitando variações destes dados por parte do usuário.

FIGURA 2: Tela para cadastro de empresa

2.3.1.2 Usuário
A Figura 3 representa o cadastro de usuário. O cadastro de usuário permite que sejam
registrados novos usuários no sistema, possibilitando a inserção de usuário do tipo
administrador, faturamento ou financeiro.
O usuário administrador tem acesso global as informações do sistema, possuindo todas
as funções de outros tipos de usuários.
O usuário faturamento tem acesso restrito ao sistema, sendo vedado o cadastro a
alteração de usuários, além de não ter acesso à geração de relatórios e as contas a receber da
empresa.
Já o usuário financeiro tem acesso as rotinas ligadas ao financeiro como contas a
pagar, contas a receber, fluxo de caixa e relatórios financeiros.
Poderão ser notados, nos cadastros seguintes, alguns botões desabilitados por conta do
acesso ser negado ao usuário dependendo de qual função do cadastro o usuário estiver usando.
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FIGURA 3: Tela para cadastro de usuário

2.3.1.3 Cliente, Fornecedor ou Vendedor
Cliente da empresa, fornecedor de produtos e vendedor da empresa possuem uma
interface semelhante a inserida abaixo, diferenciando apenas o local onde é salvo os dados
inseridos e, portando, estão sendo representado pela mesma imagem, a Figura 4. Além disto,
possuem o mesmo tipo de seleção de bairro e cidade presente no cadastro de empresa,
contando também com o cadastro de CNPJ/CPF, porém há o adicional de um campo situação
para informar se o cliente, fornecedor ou vendedor está ou não ativo na empresa.

FIGURA 4: Tela para cadastro de cliente, fornecedor ou vendedor

8

2.3.1.4 Produto
O cadastro de produto, representado na Figura 5, proporciona para o usuário a opção
de inserir a descrição do produto a ser cadastrado, a forma do produto (balde, caixa, dúzia,
quilo, entre outras unidades), caixa de seleção para fornecedor do produto e grupo, marca do
produto e inserção de preço para o produto. Também possui informações como preço médio,
saldo atual e Inventário que são gerados de acordo com o movimento dos produtos.

FIGURA 5: Tela para cadastro de produto

2.3.1.5 Bairro
O cadastro de bairros apenas pode ser utilizado se houver um registro de cidade já
inserido no banco de dados e, então, é registrado o bairro correspondente a cidade selecionada
no campo de seleção, como é mostrado na Figura 6.

FIGURA 6: Tela para cadastro de bairro
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2.3.1.6 Categoria
O cadastro de categorias, apresentado na Figura 7, tem a finalidade de inserir
categorias novas, que irão agrupar futuros produtos inseridos no sistema.

FIGURA 7: Tela para cadastro de categorias

2.3.1.7 Cidade
O cadastro de cidade, na Figura 8, funciona de forma semelhante ao cadastro de
categorias, porém é utilizado para agrupar futuros bairros que serão inseridos no sistema.

FIGURA 8: Tela para cadastro de cidades

2.3.1.8 Forma de pagamento
Com o objetivo de facilitar o manuseio do sistema por parte do usuário, poderá ser
feito antecipadamente o cadastro de formas de pagamento para que haja uma rápida utilização
no momento da realização da venda do produto. No campo de parcelas, será inserido quantas
parcelas poderá ser dividido o pagamento do produto e, em dias, quantos dias será o tempo do
parcelamento, como pode ser visto na Figura 9.
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FIGURA 9: Tela para cadastro de forma de pagamento

2.3.2

Vendas, devolução de vendas e compras

Nesta seção serão tratados os cadastros de vendas (saídas), devolução de vendas, e
compras (entradas) de mercadorias com a mesma tela, devido sua semelhança.

2.3.2.1 Venda ou entrada de mercadoria
Para realizar a venda ou entrada de mercadoria, é disponibilizado um formulário
semelhante para as duas operações. Portanto, será representado apenas um formulário que,
conforme sua natureza (venda ou compra) irá executar suas devidas funções. O formulário de
venda de mercadoria pode ser visto na Figura 10, onde podem ser inseridos dados como
cliente, vendedor, forma de pagamento e os produtos sequencialmente em uma lista, assim
como podem ser excluídos, se necessário. O modo de grade é utilizado para realização de
pesquisas através da aplicação de filtros. Neste formulário também e permitido realizar a
emissão de orçamento referente às vendas pesquisadas. Caso o usuário necessite também é
possível realizar a exclusão das vendas selecionadas. Já no formulário de entradas de
mercadoria, é permitida a entrada de dados como número de nota, fornecedores, forma de
pagamento e produtos. Estes formulários de Entradas e Vendas de mercadoria também
provem integração com contas a receber ou contas pagar e fluxo de caixa, estas integrações
depende da forma de pagamento informada na venda e entrada de mercadoria.
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FIGURA 10: Tela para realizar venda de mercadoria e entrada

2.3.2.2 Devolução de Venda
O Devolução de Vendas, na Figura 11, será usado para devolver vendas que ainda
estejam com título no contas a receber em situação de aberto.

FIGURA 11: Tela para realizar devoluções de Vendas
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2.3.3

Financeiro

A seção Financeiro do MS Commerce objetiva trabalhar com inserção ou busca de
dados sobre finanças da empresa no banco de dados e posterior alteração, atualização ou
exclusão, conforme necessidade do usuário.

2.3.3.1 Manutenção de contas a pagar ou receber
A manutenção de contas visto na Figura 12 é semelhante, mudando apenas a condição
de entrada ou saída no sistema. A manutenção de contas a pagar ou a receber, que pode ser
selecionado na aba manutenção de documentos, na tela principal do sistema, objetiva fazer
alteração em um registro já salvo no banco. As informações de cadastro também podem ser
vistas em modo tabela, facilitando a pesquisa.

FIGURA 12: Tela para manutenção de cadastro de contas a pagar ou receber

2.3.3.2 Quitação de contas a pagar ou receber
A quitação de contas a pagar (ou contas a receber), que pode ser visualizado na Figura
13 e acessado na aba de quitação de documentos, objetiva informar como pago o registro de
conta, lembrando que cada título poderá ser quitado total ou parcialmente. Para o registro ser
pesquisado, podem ser utilizados filtros de pesquisa. Poderão existir títulos nas situações de
Aberto(títulos ainda não quitados), Parcial/Aberto(títulos com valor quitado menor que o
valor total do título) e Quitado(título com valor total quitado).
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FIGURA 13: Tela para quitação de cadastro de contas a pagar ou receber

2.3.4

Relatórios

Os relatórios emitem os dados resultantes de uma consulta no banco de dados
conforme o desejo do usuário, utilizando-se de filtros para refinar a emissão.
2.3.4.1 Clientes
A missão de relatório de clientes é feita através de uma tela como a Figura 14, onde os
dados para emissão podem ser filtrados em cliente, cidade, bairro, tipo de documento e
situação.

FIGURA 14: Tela para emissão de relatório de clientes
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2.3.4.2 Produtos
A tela representada na Figura 15 permite a emissão de relatório de produtos, de forma
que sejam selecionadas anteriormente as opções de filtros.

FIGURA 15: Tela para emissão de relatório de produtos

2.3.4.3 Categorias
A tela na Figura 16 permite a emissão de relatório de categorias, de forma que seja
selecionada a categoria desejada, antes da emissão.

FIGURA 16: Tela para emissão de relatório de categorias

2.3.4.4 Fornecedores
A tela na Figura 17 permite a emissão de relatório de fornecedores, de forma que
sejam selecionadas anteriormente as opções de filtros.
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FIGURA 17: Tela para emissão de relatório de fornecedores

2.3.4.5 Bairros
A tela na Figura 18 permite a emissão de relatório de bairros, de forma que sejam
selecionadas anteriormente as opções de filtros.

FIGURA 18: Tela para emissão de relatório de bairros

2.3.4.6 Cidades
A tela na Figura 19 permite a emissão de relatório de cidades, de forma que sejam
selecionadas anteriormente as opções de filtros.

FIGURA 19: Tela para emissão de relatório de cidades
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2.3.4.7 Formas de pagamento
A tela na Figura 20 permite a emissão de relatório de formas de pagamento, de forma
que sejam selecionadas anteriormente as opções de filtros.

FIGURA 20: Tela para emissão de relatório de forma de pagamento

2.3.4.8 Vendedores
A tela na Figura 21 permite a emissão de relatório de vendedores, de forma que
sejam selecionadas anteriormente as opções de filtros.

FIGURA 21: Tela para emissão de relatório de vendedores

2.3.4.9 Usuários
A tela na Figura 22 permite a emissão de relatório de usuários, de forma que sejam
selecionadas anteriormente as opções de filtros.
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FIGURA 22: Tela para emissão de relatório de usuários

2.3.4.10 Vendas por período
A tela na Figura 23 permite a emissão de relatório de vendas, de forma que sejam
selecionadas anteriormente as opções de filtros. O relatório de vendas disponibiliza a opção
de filtrar por período de vendas, assim como situação da venda, vendedor e cliente, o que
facilita a utilização do sistema pelo usuário.

FIGURA 23: Tela para emissão de relatório de vendas por período

2.3.4.11 Compras por período
A tela na Figura 24 permite a emissão de relatório de entradas, de forma que sejam
selecionadas as opções de filtro, que incluem período da entrada, situação da entrada,
fornecedor, pagamento, entre outros.
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FIGURA 24: Tela para emissão de relatório de entradas

2.3.4.12 Contas a receber
A tela na Figura 25 permite a emissão de relatório de contas a receber, podendo
utilizar filtragem por três tipos de período: data de inclusão, data de vencimento e/ou data de
pagamento, além dos demais filtros.

FIGURA 25: Tela para emissão de relatório de contas a receber

2.3.4.13 Contas a pagar
A tela na Figura 26 referente a emissão de relatório de contas a pagar permite, assim
como no relatório de contas a receber, os mesmos tipos de período para filtragem. O relatório
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de contas a pagar é semelhante ao de contas a receber, porém com dados dos produtos que
entraram no estoque.

FIGURA 26: Tela para emissão de relatório de contas a pagar

2.3.4.14 Movimento de caixa
O relatório de caixa, que pode ser emitido através da tela representada na Figura 27,
permite, além da escolha do número da nota e origem, o tipo de movimento, situação da
translação e período em que ela ocorreu.

FIGURA 27: Tela para emissão de relatório de caixa

20

2.3.4.15 Backup
O MS Commerce conta com opção para realização de backup, de forma que salva uma
cópia do banco de dado em formado “.sql”, utilizando um utilitário MySQL Server chamado
MySQL Dump.
A cópia do banco de dados é salva em um caminho pré-definido, dentro do diretório
do sistema MS Commerce. O backup pode ser resgatado e, posteriormente, inserido no
gerenciador de banco de dados para utilização no sistema.

FIGURA 28: Tela de confirmação de Backup realizado
2.3.4.16 ServerConfig
O ServerConfig é um diferencial do MS Commerce, que proporciona maior facilidade
para instalação e configuração do sistema na máquina do cliente. O ServerConfig gera três
arquivos em formado texto com as informações inseridas nos campos disponibilizados. Após
gerados, estes arquivos texto são utilizados para encontrar o caminho e realizar a conexão
com o banco de dados que será utilizado pelo MS Commerce.

FIGURA 29: Tela para inserção de informações para conexão com o banco de dados

21

3 Projeto Físico
No projeto físico, é retratada a implementação do banco de dados por meio de
diagramas que norteiam os relacionamentos, atributos e classes do banco.
Os relacionamentos tratam da conexão entre tabelas do banco, representando a troca
de informação entre estas tabelas. Já os atributos são propriedades que definem uma entidade.
Portanto, os atributos são a composição de uma classe.

3.1

DER – Diagrama de Entidade e Relacionamento

O Diagrama de Entidade e Relacionamento tem a finalidade de descrever o banco de
dados em si, seus relacionamentos, tabelas, atributos e chaves primárias. O Diagrama de
Entidade e Relacionamento está representado na Figura 30. Uma versão ampliada pode ser
encontrada no anexo 7.1 da documentação.
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FIGURA 30: Diagrama de Entidade e Relacionamento (DER)
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3.2

Dicionário de Dados

O dicionário de dados objetiva presentar o agrupamento de tabelas, habilitadas para
leitura ou consulta, dentro de um banco de dados, de forma escrita.
Bairros = *cadastro de bairros* bai_cod + bai_nome + bai_cod_cidade + bai_dt_inclusao +
bai_dt_alteracao
Caixa = *movimento do caixa* cx_cod + cx_nota + cx_data + cx_origem + cx_tipo +
cx_destino + cx_valor + cx_observacao + cx_situacao
Categorias = *cadastro de categorias* cat_cod + cat_nome + cat_dt_inclusao +
cat_dt_alteracao
Cidades = *cadastro de cidades* cid_cod + cid_nome + cid_uf + cid_dt_inclusao +
cid_dt_alteracao
Clientes = *cadastro de cliente* cli_cod + cli_nome + cli_endereco + cli_numero +
cli_complemento + cli_cep + cli_cod_bairro + cli_cod_cidade + cli_tipo_doc +
cli_documento + cli_ie + cli_cep + cli_telefone + cli_email + cli_situacao + cli_dt_inclusao
+ cli_dt_alteracao
Contaspagar = *contas a serem pagas* contpag_cod + contpag_nr_entrada +
contpag_dt_inclusao
+
contpag_dt_vencimento
+
contpag_cod_fornecedor
+
contpag_cod_pagamento + contpag_valor + contpag_dt_pagamento + contpag_valor_pago +
contpag_valor_aberto + contpag_situacao
Contasreceber = *contas a serem recebidas* contrec_cod + contrec_cod_pedido +
contrec_dt_inclusao
+
contrec_dt_vencimento
+
contrec_cod_cliente
+
contrec_cod_pagamento + contrec_valor + contrec_dt_pagamento + contrec_valor_pago +
contrec_valor_aberto + contrec_situacao
Fornecedores = *cadastro de fornecedores* for_cod + for_nome + for_endereco +
for_cod_bairro + for_cod_cidade + for_cep + for_tipo_doc + for_documento + for_ie +
for_telefone + for_email + for_dt_inclusao + for_dt_alteracao
Empresa = *cadastro de empresa* emp_cod + emp_nome + emp_endereco + emp_numero +
emp_complemento + emp_cep + emp_cod_bairro + emp_cod_cidade + emp_tipo_doc +
emp_documento + emp_ie + emp_telefone + emp_email
Entradas = *dados da entrada* ent_cod + ent_data + ent_nr + ent_cod_fornecedor + ent_cod_pagamento + ent_acrescimo + ent_desconto + ent_valor + ent_situacao
Entradas_produto = *produtos da entrada* entprod_cod
entprod_cod_produto + entprod_quantidade + entprod_valor

+

ent_cod_entrada

+

Fornecedores = *cadastro de fornecedores* for_cod + for_nome + for_endereco +
for_numero + for_complemento + for_cep + for_cod_bairro + for_cod_cidade + for_tipo_doc
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+ for_documento + for_ie, for_telefone + for_email + for_situacao + for_dt_inclusao +
for_dt_alteracao
Pagamento = *cadastro de tipo de pagamento* pag_cod + pag_nome + pag_tipo +
pag_parcelas + pag_dias + pag_dt_inclusao + pag_dt_alteracao
Produtos = *cadastro de produtos* prod_cod + prod_nome + prod_cod_fornecedor,
prod_cod_categoria + prod_estoque + prod_valor + prod_situacao + prod_dt_inclusao +
prod_dt_alteracao
Saldo_caixa = *cadastro de saldo no caixa* scx_cod + scx_saldo
Usuarios = *cadastro de usuário* usu_cod + usu_nome + usu_perfil + usu_login + usu_senha
+ usu_dt_inclusao + usu_dt_alteracao
Vendas = *dados da venda* ven_cod + ven_data + ven_cod_cliente + ven_cod_vendedor +
ven_cod_pagamento + ven_acrescimo + ven_desconto + ven_valor + ven_situacao
Vendas_produto = *produtos da venda* venprod_cod + venprod_cod_venda +
venprod_cod_produto + venprod_quantidade + venprod_valor
Vendedores = *cadastro de vendedores* ven_cod + ven_nome + ven_endereco +
ven_numero + ven_complemento + ven_cep + ven_cod_bairro + ven_cod_cidade +
ven_tipo_doc + ven_documento + ven_ie + ven_telefone + ven_email + ven_situacao +
ven_dt_inclusao + ven_dt_alteracao
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3.3

Diagrama de Sequência

O diagrama de sequência representa a sequência de processos de um software
enquanto está sendo executado. Segue, na Figura 31 e Figura 32, o Diagrama de Sequência do
MS Commerce, dividido em duas partes para melhor visualização.

FIGURA 31: Diagrama de Sequência (Parte 1)
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FIGURA 32: Diagrama de Sequência (Parte 2)
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3.4

Diagrama de Classes

O diagrama de classe que se segue objetiva descrever a estrutura e relações das classes
no sistema, sendo útil no desenvolvimento, pois define as classes que o sistema possuirá.
Abaixo segue partes do diagrama, ilegível devido a grande quantidade de informações. Em
anexo, será feita uma versão legível do diagrama.
Devido a dimensão do Diagrama de Classes do MS Commerce, segue abaixo o nome
das classes com suas respectivas associações e, no anexo 7.2, pode-se encontrar as classes
individuais e completas.
Classe
DAOEntradas
Associações
Conexão
ControllerEntradas
Classe
Conexao
Associações
ServerConfig
DAOCidade
DAOSaldoCaixa
DAOFluxoCaixa
DAOConta
DAOVendedor
DAOCliente
DAOVendas
DAOContasReceber
DAOCategoria
DAOContasPagar
DAOPagamento
DAOBairro
DAOProdutos
DAOFornecedor
DAOUsuario
DAOEntradas
Classe
DAOCidade
Associações
ControllerCidade
Conexao
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Classe
DAOFluxoCaixa
Associações
ControllerFluxoCaixa
Conexao
Classe
DAOCliente
Associações
ControllerCliente
Conexao
Classe
DAOContasReceber
Associações
ControllerContasReceber
Conexao
Classe
DAOContasPagar
Associações
ControllerContasPagar
Conexao
Classe
DAOPagamento
Associações
ControllerPagamento
Conexao
Classe
DAOProdutos
Associações
ControllerProdutos
Conexao
Classe
DAOUsuario
Associações
ControllerUsuario
Conexao
Classe
DAOFornecedor
Associações
ControllerFornecedor
Conexao
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Classe
DAOBairro
Associações
ControllerBairro
Conexao
Classe
DAOCategoria
Associações
ControllerCategoria
Conexao
Classe
DAOVendas
Associações
ControllerVendas
Conexao
Classe
DAOVendedor
Associações
ControllerVendedor
Conexao
Classe
DAOConta
Associações
ControllerConta
Conexao
Classe
DAOSaldoCaixa
Associações
ControllerSaldoCaixa
Conexao
Classe
ControllerVendas
Associações
DAOVendas
ViewCliente
ViewPagamento
ViewVendedor
ViewDevolucaoVenda
ViewVenda
ViewEmpresa
ViewRelatorioVendas
ViewProduto
ViewContasReceber
ViewFluxoCaixa
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DAOVendas
DAORelatorios
Classe
ControllerUsuario
Associações
DAOUsuario
ViewRelatorioUsuario
ViewUsuario
DAORelatorios
Classe
ControllerCliente
Associações
DAOFluxoCaixa
ViewRelatorioCliente
ViewRelatorioContasReceber
ViewBairro
ViewContasReceber
ViewQuitacaoContasReceber
ViewEmpresa
DAORelatorios
ViewCliente
ViewDevolucaoVenda
DAOCliente
ViewRelatorioVenda
ViewVenda
ViewCidade
Classe
ControllerConta
Associações
DAOConta
DAORelatorios
Classe
ControllerVendedor
Associações
DAOVendedor
ViewCidade
ViewRelatorioVendedor
ViewVenda
ViewVendedor
DAORelatorios
ViewBairro
ViewDevolucaoVenda
ViewRelatorioVendas
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Classe
ControllerCategoria
Associações
ViewRelatorioCategoria
DAOCategoria
DAORelatorios
ViewProduto
ViewRelatorioProduto
ViewCategoria
Classe
ControllerSaldoCaixa
Associações
DAORelatorios
ViewFluxoCaixa
DAOSaldoCaixa
Classe
ControllerContasPagar
Associações
ViewEntrada
DAOContasPagar
ViewQuitacaoContasPagar
ViewPagamento
DAORelatorios
ViewRelatorioContasPagar
ViewContasPagar
ViewFornecedor
Classe
ControllerPagamento
Associações
ViewQuitacaoContasReceber
ViewEntrada
ViewRelatorioContasReceber
ViewQuitacaoContasPagar
ViewContasReceber
DAORelatorios
ViewDevolucaoVenda
ViewVenda
ViewRelatorioVendas
ViewContasPagar
ViewRelatorioContasReceber
ViewPagamento
ViewRelatorioEntradas
ViewRelatorioPagamento
DAOPagamento
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Classe
ControllerFluxoCaixa
Associações
ViewVenda
ViewRelatorioFluxoCaixa
ViewEntrada
DAORelatorios
ViewFluxoCaixa
DAOFluxoCaixa
Classe
ControllerEntradas
Associações
ViewEntrada
ViewPagamento
ViewProduto
DAOEntradas
DAORelatorios
ViewFornecedor
ViewRelatorioEntradas
Classe
ControllerFornecedor
Associações
ViewBairro
ViewContasPagar
ViewEntrada
ViewCidade
DAORelatorios
ViewProduto
ViewRelatorioContasPagar
DAOFornecedor
ViewQuitacaoContasPagar
ViewFornecedor
ViewRelatorioFornecedor
ViewRelatorioEntradas
ViewRelatorioProduto
Classe
Datas
Classe
ControllerProdutos
Associações
DAOProdutos
DAORelatorios
ViewRelatorioProduto
ViewEntrada
ViewCategoria
ViewVenda
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ViewDevolucaoVenda
ViewProduto
Classe
ControllerCidade
Associações
DAOCidade
ViewRelatorioCliente
ViewCliente
ViewRelatorioCidade
ViewRelatorioFornecedor
ViewRelatorioBairro
ViewFornecedor
ViewEmpresa
ViewBairro
ViewVendedor
DAORelatorios
ViewCidade
ViewRelatorioVendedor
Classe
ControllerBairro
Associações
ViewCliente
ViewRelatorioVendedor
ViewRelatorioFornecedor
ViewVendedor
DAORelatorios
ViewBairro
ViewRelatorioBairro
ViewRelatorioCliente
DAOBairro
Classe
ControllerContasReceber
Associações
ViewEmpresa
ViewVenda
ViewPagamento
ViewRelatorioContasReceber
DAOContasReceber
ViewQuitacaoContasReceber
ViewContasReceber
DAORelatorios
ViewCliente
Classe
ViewFluxoCaixa
Associações
ModelSessaoContasPagar
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ModelSaldoCaixa
ControllerSaldoCaixa
ModelSessaoEntradas
ModelFluxoCaixa
ModelSessaoVendas
ControllerFluxoCaixa
ModelSessaoContasReceber
ControllerVendas
ModelFluxoCaixa
Classe
ViewEntrada
Associações
ControllerFluxoCaixa
ModelProduto
ControllerProdutos
ModelEntradas
ModelFornecedor
ModelFluxoCaixa
ModelSessaoEntradas
Classe
MascValores
Associações
ViewEntrada
ViewVenda
Classe
LogoSistema
Classe
TiraAcentos
Classe
ServerConfig
Classe
ViewLogin
Associações
ModelSessaoUsuario
Classe
ViewCategoria
Associações
ModelProduto
ControllerProdutos
ModelCategoria
ControllerCategoria
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Classe
ViewSobre
Classe
ViewDevolucaoVenda
Associações
ModelProduto
ControllerVendas
ModelPagamento
ModelVendedor
ControllerPagamento
ModelVendas
ModelProduto
ModelSessaoVendas
ModelCliente
ModelVendas
ControllerVendedor
ControllerCliente
ControllerProdutos

Classe
ViewRelatorioCategoria
Associações
ControllerCategoria
ModelCategoria
Classe
ViewProduto
Associações
ModelFornecedor
ModelProduto
ModelEntradas
ControllerFornecedor
ControllerEntradas
ControllerVendas
ControllerCategoria
ModelVendas
ModelCategoria
ControllerProdutos
Classe
ViewRelatorioCidade
Associações
ModelCidade
ControllerCidade
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Classe
ViewRelatorioVendedor
Associações
ModelBairro
ModelVendedor
ModelCidade
ControllerVendedor
ControllerBairro
ControllerCidade

Classe
ViewQuitacaoContasPagar
Associações
ModelPagamento
ControllerPagamento
ControllerContasPagar
ModelFornecedor
ModelEntradas
ControllerFornecedor
ModelContasPagar
ModelSessaoContasPagar
Classe
Filtros
Classe
MySQLBackup
Associações
ViewPrincipal
Classe
Mascaras
Classe
ViewRelatorioContasReceber
Associações
ControllerPagamento
ControllerCliente
ModelCliente
ModelContasReceber
ModelPagamento
ModelCliente
ControllerContasReceber

Classe
ViewPrincipal
Associações
MySQLBackup

37

Classe
ViewRelatorioUsuario
Associações
ModelUsuario
ControllerUsuario
Classe
ViewPagamento
Associações
ModelVendas
ModelPagamento
ControllerVendas
ControllerEntradas
ModelContasReceber
ControllerContasPagar
ModelContasPagar
ControllerPagamento
ModelEntradas
Classe
ViewContasReceber
Associações
ControllerPagamento
ModelVendas
ModelCliente
ControllerCliente
ModelContasReceber
ModelPagamento
ControllerVendas
ControllerContasReceber
Classe
ViewVenda
Associações
ModelCliente
ModelVendedor
ControllerContasReceber
ControllerFluxoCaixa
ModelFluxoCaixa
ModelPagamento
ControllerVendas
ControllerPagamento
ModelVendas
ModelProduto
ControllerVendedor
ModelSessaoVendas
ControllerProdutos
ModelContasReceber
ControllerCliente
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Classe
ViewEmpresa
Associações
ModelBairro
ModelCliente
ControllerContasReceber
ControllerBairro
ModelVendas
ModelCliente
ControllerVendas
ModelCidade
ControllerCliente
ModelContasReceber
ControllerCidade
Classe
ViewRelatorioEntradas
Associações
ControllerPagamento
ModelPagamento
ModelFornecedor
ModelEntradas
ControllerEntradas
ControllerFornecedor
Classe
ViewCliente
Associações
ModelContasReceber
ControllerVendas
ModelBairro
ControllerCidade
ModelCidade
ControllerBairro
ModelVendas
ModelCliente
ControllerContasReceber
Classe
ViewRelatorioCliente
Associações
ModelBairro
ControllerCliente
ControllerCidade
ModelCidade
ModelCliente
ControllerBairro

39

Classe
ViewBairro
Associações
ControllerFornecedor
ModelBairro
ControllerCliente
ModelVendedor
ModelCidade
ControllerCidade
ControllerVendedor
ModelCliente
Classe
ViewRelatorioBairro
Associações
ModelCidade
ModelBairro
ControllerCidade
ControllerBairro
Classe
ViewRelatorioContasPagar
Associações
ModelFornecedor
ModelContasPagar
ControllerPagamento
ControllerFornecedor
ModelPagamento
Classe
ViewRelatorioVendas
Associações
ModelVendedor
ModelCliente
ControllerPagamento
ControllerVenda
ModelVendas
ModelPagamento
ControllerCliente
ControllerVendedor
Classe
ViewRelatorioProduto
Associações
ModelCategoria
ModelFornecedor
ControllerProdutos
ModelProduto
ControllerCategoria
ControllerFornecedor
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Classe
ViewRelatorioFornecedor
Associações
ModelBairro
ModelFornecedor
ModelCidade
ControllerCidade
ControllerBairro
ControllerFornecedor
Classe
ViewQuitacaoContasReceber
Associações
ControllerPagamento
ModelContasReceber
ControllerCliente
ControllerContasReceber
ModelVendas
ModelSessaoContasReceber
ModelContasReceber
ModelCliente
ModelPagamento
Classe
ViewUsuario
Associações
ControllerUsuario
ModelUsuario
Classe
ViewRelatorioFluxoCaixa
Associações
ControllerFluxoCaixa
ModelFluxoCaixa
ModelPagamento
Classe
ModelUsuario
Associações
ViewRelatorioUsuario
ViewUsuario
Classe
ViewRelatorioPagamento
Associações
ModelPagamento
ControllerPagamento
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Classe
ViewCidade
Associações
ControllerBairro
ModelCidade
ModelFornecedor
ControllerFornecedor
ControllerVendedor
ModelBairro
ControllerCidade
ModelVendedor
ModelCliente
ControllerCliente
Classe
ViewFornecedor
Associações
ControllerBairro
ModelContasPagar
ModelFornecedor
ControllerCidade
ModelCidade
ModelEntradas
ModelBairro
ControllerContasPagar
ControllerFornecedor
ControllerEntradas
Classe
ViewContasPagar
Associações
ControllerFornecedor
ModelPagamento
ModelContasPagar
ControllerPagamento
ModelFornecedor
ControllerContasPagar
ModelEntradas
Classe
ModelSessaoUsuario
Associações
ViewLogin
Classe
ModelSaldoCaixa
Associações
ViewFluxoCaixa
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Classe
ModelContasPagar
Associações
ViewEntrada
ViewFornecedor
ViewContasPagar
ViewRelatorioContasPagar
ViewPagamento
ViewQuitacaoContasPagar
Classe
ModelEntradas
Associações
ViewEntrada
ModelEntradas
ViewProduto
ViewFornecedor
ViewQuitacaoContasPagar
ViewRelatorioEntradas
ViewPagamento
ViewContasPagar
Classe
ModelFornecedor
Associações
ViewRelatorioContasPagar
ViewProduto
ViewRelatorioFornecedor
ViewRelatorioProduto
ViewRelatorioEntradas
ViewCidade
ViewFornecedor
ViewQuitacaoContasPagar
ViewEntrada
ViewFornecedor
ViewRelatorioProduto
ViewContasPagar
ViewBairro
Classe
ModelPagamento
Associações
ViewQuitacaoContasPagar
ViewPagamento
ViewRelatorioPagamento
ViewRelatorioEntradas
ViewContasPagar
ViewEntrada
ViewContasPagar
ViewDevolucaoVenda
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ViewVenda
ViewRelatorioContasReceber
ViewContasReceber
ViewRelatorioVendas
ViewRelatorioContasPagar
ViewPagamento
ViewRelatorioFluxoCaixa
ViewQuitacaoContasReceber
Classe
ModelCliente
Associações
ViewVenda
ViewEmpresa
ViewRelatorioContasReceber
ViewRelatorioVendas
ViewContasReceber
ViewRelatorioCliente
ViewDevolucaoVenda
ViewCliente
ViewCidade
ViewPrincipal
ViewQuitacaoContasReceber
ViewBairro
Classe
ModelVendedor
Associações
ViewRelatorioVendas
ViewRelatorioVendedor
ViewVenda
ViewBairro
ViewVendedor
ViewDevolucaoVenda
ViewCidade
Classe
ModelProduto
Associações
ViewProduto
ViewDevolucaoVenda
ViewEntrada
ViewRelatorioProduto
ModelProduto
ViewVenda
ViewCategoria
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Classe
ModelVendas
Associações
ViewPagamento
ViewContasReceber
ModelVendas
ViewEmpresa
ViewDevolucaoVenda
ViewVenda
ViewRelatorioVendas
ViewCliente
ViewQuitacaoContasReceber
ViewProduto
ViewVendedor
Classe
ModelSessaoContasReceber
Associações
ViewFluxoCaixa
ViewQuitacaoContasReceber
Classe
ModelSessaoVendas
Associações
ViewDevolucaoVenda
ViewFluxoCaixa
ViewVenda
Classe
ModelControleRelatorio
Classe
ModelCategoria
Associações
ViewRelatorioProduto
ViewRelatorioCategoria
ViewCategoria
ViewProduto
Classe
ModelSessaoContasPagar
Associações
ViewFluxoCaixa
ViewQuitacaoContasPagar
Classe
ModelBairro
Associações
ViewRelatorioCliente
ViewRelatorioVendedor

45

ViewRelatorioFornecedor
ViewBairro
ViewRelatorioBairro
ViewEmpresa
ViewCliente
ViewVendedor
ViewCidade
ViewFornecedor
ViewCliente
Classe
ModelFluxoCaixa
Associações
ModelFluxoCaixa
ViewFluxoCaixa
ViewVenda
ViewRelatorioFluxoCaixa
ViewEntrada
Classe
ModelSessaoEntradas
Associações
ViewFluxoCaixa
ViewEntrada
Classe
ModelConta
Classe
ModelContasReceber
Associações
ViewCliente
ViewQuitacaoContasReceber
ViewContasReceber
ViewRelatorioContasReceber
ViewPagamento
ViewEmpresa
ViewVenda
Classe
ModelCidade
Associações
ViewRelatorioBairro
ViewRelatorioCidade
ViewCidade
ViewRelatorioFornecedor
ViewCliente
ViewRelatorioVendedor
ViewRelatorioCliente
ViewEmpresa
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ViewBairro
ViewFornecedor
ViewVendedor
Classe
DAORelatorios
Associações
ControllerSaldoCaixa
ControllerProdutos
ControllerPagamento
ControllerFornecedor
ControllerContasPagar
ControllerCliente
ControllerEntradas
ControllerBairro
ControllerFluxoCaixa
ControllerCidade
ControllerCategoria
ControllerConta
ControllerVendedor
ControllerUsuario
ControllerContasReceber
ControllerVendas
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3.5

Diagrama de estados

O diagrama de estados objetiva demonstrar o comportamento interno das classes do
sistema. Na figura 33, podem ser observados os estados principais do diagrama, sem
detalhamento dos estados internos. Posteriormente, serão inseridas as Figuras com o
detalhamento destes estados internos.

FIGURA 33: Estados principais do Diagrama de Estados

48

FIGURA 34: Estado “Cadastrando dados” do Diagrama de Estados
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FIGURA 35: Estado “Emitindo relatório” do Diagrama de Estados
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FIGURA 36: Estado “Movimento caixa” do Diagrama de Estados
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3.6

Diagrama de implantação

O diagrama de implantação descreve os componentes de hardware e software
necessários para suportar o processamento do software. Na Figura 37 pode ser visto o
diagrama de implantação do MS Commerce.
Neste diagrama, estão representados dois computadores ligados a um servidor através
de transmissão de dados pelo protocolo TCP/IP, onde cada computador tem seus requisitos
mínimos para suportar o MS Commerce. Já o computador que servirá de servidor, tem um
requisito diferenciado para suporte do sistema.

FIGURA 37: Diagrama de implantação
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3.7

Diagrama de componentes

Objetiva capturar a estrutura física da implementação e suas relações. Alguns
exemplos de estrutura física são as “dll” e classes utilizadas para funcionamento do software.
O diagrama está divido em duas partes onde, na Figura 38, o componente Bibliotecas está sem
seus componentes internos, que são mostrados na Figura 39.

FIGURA 38: Diagrama de componentes (Parte 1)
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FIGURA 39: Diagrama de componentes (Parte 2)
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4 Cronograma
Abaixo, na Figura 40, pode ser visualizada a Estrutura Analítica do Projeto (EAP)
elaborada no Microsoft Office Project 2007.

FIGURA 40: Estrutura analítica do projeto
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5 Conclusão
Após o MS Commerce ter sido finalizado, conclui-se que foi obtido um resultado mais
que satisfatório, superando as expectativas em relação ao sistema. Foram implementadas
funcionalidades que não foram planejadas anteriormente, como o ServerConfig e o Backup,
trazendo um resultado positivo ao sistema.
O sistema, atualmente, possibilita a realização de cadastros de:
- Empresa, com as informações da empresa que está utilizando o sistema.
- Usuário, informando o perfil de acesso do usuário, de forma que os três diferentes
perfis de acesso vetam o acesso a certas funções do sistema, dependendo do tipo de perfil o
acesso as funções.
- Clientes, com as informações dos clientes da empresa que utiliza o sistema, de forma
que o registro de clientes é ligado a diversas funcionalidades do sistema, sendo a principal a
relação de cliente e saída de produto.
- Produtos, possibilitando ao usuário registrar o produto que foi comprado pela
empresa e será estocado, informando o nome, a quantidade do produto, o fornecedor que
vendeu o produto, a categoria, o valor e a situação. O cadastro de produtos será utilizado para
diversas funções, dentre elas o registro de quais produtos foram retirados do estoque no
momento da venda e sua quantidade, atualizando o número de produtos em estoque.
- Categoria, possibilitando o agrupamento de vários produtos em uma categoria,
facilitando a utilização do MS Commerce para organização de produtos e venda.
- Fornecedores, gerenciando os fornecedores de produtos a empresa, associando as
informações de fornecedor a cada produto que entra na empresa.
- Bairro, associado diretamente a uma cidade, proporciona facilidade e segurança para
inserção de informações de endereço, evitando dados comprometidos no banco de dados.
- Cidade, abrangendo as informações de bairro, auxilia na inserção de endereço.
- Forma de pagamento, que pode ser cadastrada a gosto do usuário, proporciona a
inserção de tipo de pagamento à vista ou a prazo, além da inserção de parcelas, dias de
vencimento e o nome da nova forma de pagamento.

56

- Vendedor, sendo associado a cada venda efetuada pelo sistema, para posterior
averiguação de quem realizou certa venda.
Com estas informações, podem ser realizadas as operações de venda ou compra de
produto na empresa. Ambas as operações, como mostrado nas seção de telas do sistema,
proporcionam a inserção ou remoção de itens em lista, visando facilitar a utilização do MS
Commerce pelo usuário.
Após uma compra ou venda ter sido realizada a prazo, é possibilitado a um usuário do
sistema que tenha acesso a seção financeira realizar a quitação da compra ou venda em parte
ou total, assim como acrescer o prazo de vencimento da ação a prazo.
O MS Commerce também permite a emissão de relatórios de conteúdos cadastrais, de
vendas, de entradas e de finanças. Cada relatório provê diferentes tipos de filtros que
objetivam refinar a procura que o sistema faz por informações no banco, trazendo para o
usuário apenas as informações que ele deseja.
O sistema também conta, como dito anteriormente, com funcionalidade de backup e
configuração de servidor de banco de dados.
A funcionalidade de backup, que não estava planejada, foi adicionada ao projeto e
implementada com sucesso, proporcionando a oportunidade de realizar uma cópia do atual
banco de dados do usuário para um diretório reservado para esta finalidade dentro do diretório
do MS Commerce. O backup proporciona segurança e maior conforto para trabalhar com o
sistema pois, caso ocorra qualquer tipo de problema com relação ao banco de dados, o último
backup pode ser retomado e o usuário pode prosseguir com seu trabalho na empresa.
Já a funcionalidade de configuração de servidor proporciona maior facilidade na hora
de instalação do sistema na máquina do futuro usuário, não necessitando de qualquer
alteração do código do software para adaptação ao computador do usuário.
O MS Commerce será implementado em micro e pequenas empresas como forma de
teste e, à medida que são encontrados erros e novas necessidades do cliente, o software será
adaptado às necessidades do cliente e do mercado.
É esperado um bom retorno por parte das empresas que se disporem a testar o
software, devido à automação e melhoria da segurança da informação que o MS Commerce
disponibiliza ao âmbito de trabalho.
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