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RESUMO 

 

 

Este trabalho objetivou desenvolver um sistema para o gerenciamento de uma gráfica, suprindo 

as necessidades de informatização existente, minimizando o tempo gasto nas atividades 

realizadas, bem como informatizar a empresa através do software desenvolvido, dando suporte 

para o crescimento, maior veracidade e integridade da informação, auxiliar e sustentar as tomadas 

de decisões necessárias para o melhor direcionamento operacional da empresa, além de agilizar 

os processos, aumentando a eficiência e a qualidade. Para seu desenvolvimento utilizou-se o 

Visual Studio versão 2015, o MySQL para a criação do banco de dados e o C# como linguagem 

de programação. Durante a coleta de dados adotou-se como método a pesquisa bibliográfica, 

definido este trabalho em sua metodologia sendo caráter descritivo qualitativo. Após o 

desenvolvimento do software foi aplicado um questionário disponibilizado no Google Docs e 

encaminhado aos funcionários da empresa. A partir dos dados obtidos pela análise do 

questionário, foi possível perceber a importância que o software teve em relação as informações 

que eram tratadas dentro da empresa. No momento da implantação do software surgiram algumas 

limitações apresentadas pelos funcionários como dados que não estavam disponibilizados no 

software no momento de efetivar uma venda, e posteriormente, as correções solicitadas foram 

feitas e aprovadas pelos funcionários.  Por fim, diante deste estudo realizado ao longo da 

implementação do software e a análise dos dados obtidos, pode-se concluir que o software 

desenvolvido supriu as necessidades de informatização que existia na empresa, tendo como 

principal vantagem a otimização no tempo de algumas atividades que são realizadas pela gestão 

da empresa.  

 

 

Palavras-chave: Software. Organização. Desenvolvimento. Otimização. 

  



 

 

 
 

ABSTRACT 

 

 

This work had the objective to develop a system for the management of a print shop, supplying 

the requirement of information existent,  minimizing the time spent on the tasks performed, as 

well as to computerize the enterprise through the software developed, supporting the 

organizational growth, a biggest truth and integrity of information, to help and maintain the 

decision making necessary for the best operational direction of the business, besides streamline 

the processes, expanding the efficiency and the quality. For the development, it was used tools as 

Visual Studio version 2015, the MySQL for the Data Base development and C# as a 

programming language. For the data collect it was adopted a bibliography research as a method, 

defining this work in its methodology as qualitative descriptive. After the software development, 

it was applied a questionnaire provided by Google, and referred to the enterprise employees. 

From the data obtained by the questionnaire analysis, it was possible to realize the importance 

that the software had about how the information were treated inside the enterprise. At time of the 

software implantation in the organization some limitations presented by the own officials as data 

that weren’t available in the moment to close a sail, and after, the corrects requested were made 

and approved by them. Lastly, in front of whole study performed throughout implementation and 

data analysis obtained, concludes that the software developed supplied the need of 

computerization that there was in the business, having as the main advantage the optimization in 

the time of some activities that are performed by the organization and its management. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

No mundo competitivo dos negócios, a cada dia surgem novas empresas, startups 

(empresas jovens, inovadoras e com potencial de crescimento), grandes e pequenos negócios, 

todos com a iniciativa de crescimento e consolidação no mercado. Como contrapartida, existe 

também o encerramento de muitas das mesmas, seja por motivos financeiros, má administração, 

mau planejamento. O Gerenciamento Empresarial vem com o intuito de dar sustentabilidade e 

expansão aos negócios, além de oferecer um maior preparo para atender as mudanças que 

surgem com o decorrer do tempo.  

O conceito de Gerenciamento Empresarial vem sofrendo grandes evoluções ao longo 

dos anos, como a tecnológica que infere ao seu favor, na qual facilita o gerenciamento e ajuda a 

entender como a organização funciona. Antigamente, bastava uma empresa possuir um produto 

com preço acessível e de qualidade para que fosse considerada de sucesso no mercado. A 

concorrência não era tão grande como nos dias atuais, tendo em vista que não dispunha de 

muita tecnologia para a propagação de sua marca na mídia, o que dificultava que os 

consumidores conhecessem uma empresa em nível muitas vezes mundial, isso permitia que uma 

empresa com pouca organização fosse capaz de ser gerida com os conceitos básicos e manuais, 

como o uso de arquivos contendo todos os dados de clientes, funcionários, vendas e até fluxo de 

caixa.  

As características que as empresas possuem têm mudado com frequência motivada pelo 

aumento da concorrência, vendas, movimentações financeiras, o que faz com que tenham de se 

adaptar da melhor forma possível para continuarem suas atividades e como decorrência, seu 

crescimento gradual. Como é abordado por Cordeiro e Ribeiro (2002, p. 1), deve-se ter a 

convicção que o desafio é a capacidade e a competência que as organizações devem possuir 

diariamente com o intuito de se adaptarem em todos os níveis hierárquicos, desde a alta 

gerência a níveis mais baixos, sendo de grande valia a incorporação de novos modelos, 

métodos, técnicas, instrumentos, atitudes e comportamentos em prol de mudanças e inovações, 

o que permite uma atividade sadia e competitiva diante do mercado.  

Nesse cenário vivido pelas organizações, com o aumento no fluxo de dados, são 

necessárias medidas que facilitem a transformação destes em informação, o que possibilita a 
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tomada de decisões. Segundo Fonseca e Garcia (2007), a informação é obtida através dos dados 

que mediante a necessidade são trabalhados e transformados em informações consistentes para 

o gerenciamento da organização desde determinado setor até a gerência, ficando claro que a 

informação é de suma importância para as organizações, tendo em vista que envolve todos os 

departamentos e devem ser bem estruturadas, fundamentadas e de fácil entendimento pelos 

gestores. 

Para o subsídio na transformação dos dados em informação, existem maneiras, técnicas 

e instrumentos para se chegar ao resultado esperado, de forma mais simplificada e rápida. A 

Tecnologia da Informação (TI) ajuda a aperfeiçoar esse processo através do uso de softwares 

utilizados para gerir e controlar as atividades. Para Fonseca e Garcia (2007, p. 14), “a TI pode 

ser definida como sistemas que tratam e processam os dados organizacionais, transformando-os 

em informações transmitidas através de relatórios, gráficos, entre outros”. 

Os Softwares utilizados em uma organização estão diretamente ligados aos Sistemas de 

Informação (SI), que tem por finalidade ajudar na gerência das informações, possibilitando 

maior facilidade e credibilidade além de apoiar os gestores na tomada de decisão. Laudon e 

Laudon (2011, p. 12), definem SI como “um conjunto de componentes que coletam, 

armazenam, processam e distribuem as informações visando apoiar a tomada de decisão, 

auxiliando também os usuários a visualizar e analisar problemas”.  

Diante do exposto, este trabalho tem como objetivo geral desenvolver um sistema para o 

gerenciamento de uma gráfica, suprindo as necessidades de informatização existente 

atualmente, minimizando o tempo a ser gasto nas atividades realizadas. 

Para alcançar o objetivo geral foram realizadas etapas através dos objetivos específicos. 

São eles:  

a) Informatizar a empresa através do software desenvolvido; 

b) Dar suporte para o crescimento, maior veracidade e integridade da informação; 

c) Auxiliar e sustentar as tomadas de decisões necessárias para o melhor 

direcionamento operacional da empresa; 

d) Agilizar os processos; 

e) Aumentar a eficiência e qualidade. 
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1.1 ESTRUTURA DA MONOGRAFIA 

 

 

 

Este trabalho está organizado em cinco capítulos. O primeiro apresenta uma introdução e 

os objetivos da pesquisa. O segundo contempla o referencial teórico e apresenta os principais 

conceitos e abordagens sobre o tema. O terceiro capítulo descreve a metodologia aplicada na 

realização da pesquisa. O quarto contém os resultados e a discussão do trabalho e o quinto e 

último capítulo destaca as considerações finais e trabalhos futuros. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

Este capítulo apresenta pontos de vista de diversos autores pesquisados, com o objetivo 

de identificar posturas e ideias. Na fundamentação teórica foram abordados os seguintes temas: 

as organizações, gestão empresarial, gráficas, processos de software, levantamento de 

requisitos, modelagem de dados, banco de dados, programação, design de interação e por fim, 

trabalhos correlatos.  

 

 

2.1 ORGANIZAÇÕES 

 

 

As organizações são formadas por grupos de pessoas, em que seus esforços são 

combinados para a realização de um objetivo em comum. É através das organizações que é 

possível a obtenção de objetivos nos quais seriam difíceis de serem alcançadas por apenas uma 

pessoa. Uma organização pode atuar em diversas áreas, com objetivos diferentes, tamanhos 

diferentes, tendo como exemplo hospitais, gráficas, lojas, escolas, escritórios entre outros. 

Segundo Coelho (2003), as organizações podem ser definidas como um grupo de 

atividades que são realizadas tendo como propósito principal a obtenção de lucros através de 

serviços prestados e oferecidos ao mercado, sendo possível a realização do mesmo através de 

trabalho, tecnologia, capital e matéria prima.   

   

 

2.2 GESTÃO EMPRESARIAL 

 

 

A Gestão Empresarial (GE) envolve muitas atividades dentro da organização, como 

gestão de processos, de pessoas, financeira, e marketing, envolvendo também os indivíduos 

especializados em cada uma dessas áreas, com o objetivo de corrigir, adaptar, e melhorar em 

menor espaço de tempo, as diversas situações que possam afetar a organização diariamente.  
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Segundo Müller (2010), a GE possibilita a organização julgar, decidir e agir, tomando 

decisões em tempo hábil, corrigindo, adaptando e auditando o desempenho organizacional 

existente.  

Segundo Cordeiro e Ribeiro (2002, p. 2), “atualmente gerir uma organização envolve 

uma parcela muito mais abrangente e diversificada de atividades do que antigamente”. Em 

decorrência disso, o gestor precisa estar preparado a perceber, refletir e tomar as decisões 

necessárias em condições totalmente adversas das vistas antes. 

Dessa forma para uma GE efetiva, todos os colaboradores devem estar voltados em 

conjunto para o desenvolvimento correto das atividades e objetivos que a organização possui. 

Ferreira (2016), afirma que uma organização é composta por um grupo de pessoas que estão 

divididas e envolvidas em um trabalho, buscando um propósito comum, transformando-se em 

um sistema cooperativo racional, nas quais se relacionam e cooperam uns com os outros, 

buscando alcançar resultados e objetivos, que sem essa cooperação não teriam a possibilidade 

de conseguir. 

 

 

2.3 GRÁFICAS 

 

 

Gráfica é uma organização composta por muitos setores, como exemplo o de 

desenvolvimento gráfico, de impressão e o gerencial. Sua atuação é voltada para a impressão de 

serviços gráficos, como panfletos, cartões de visitas, banners, notas fiscais, utilizando-se de 

maquinário adequado para cada tipo de serviço. Atendendo ao público em geral, tanto pessoa 

física quanto jurídica. 

Segundo Sebrae (2016), gráfica é uma organização prestadora de serviço, tendo como 

objetivo transferir tinta para papel, plásticos entre outros, utilizando-se de um sistema de 

impressão como exemplo impressão off-set, rotogravuras, flexografia, entre outros. 

Como características importantes para o sucesso de uma gráfica, estão à criatividade e a 

inovação, a responsabilidade de perceber a variação das exigências feita pelo mercado, à 

seriedade diante as normas técnicas a serem utilizadas e o padrão de alta qualidade que é 

exigido pelos clientes (SEBRAE, 2016). 
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O setor gráfico é de grande valia para a economia nacional, devido suas importantes 

funções como veículo de informação, tendo como exemplo a divulgação de propagandas para 

organizações, informações gerais, divulgações, entre outros. Sebrae (2016) afirma que o 

faturamento do setor gráfico gira em torno de R$ 23 bilhões anuais, participando com 1% do 

Produto Interno Bruto (PIB) nacional. 

O cenário do setor gráfico nacional está se modernizando, mostrando a importância de 

se aliar isso a uma gestão eficiente dessas empresas em um período em que as importações de 

produtos gráficos crescem no país (SEBRAE, 2016). 

 

 

2.4 PROCESSOS DE SOFTWARE  

 

 

Processos de software podem ser entendidos como um conjunto de atividades que 

norteiam pessoas na produção de um software. Um processo, para ser considerado de sucesso, 

deve levar em conta as relações entre as atividades a serem desenvolvidas, as ferramentas, os 

procedimentos e o treinamento da equipe, os quais devem ser eficientes e confiáveis.  

Nicácio (2010), apud Toledo (2015), atesta sobre a eficiência, na qual a mesma é um dos 

principais fatores na execução de um software. Devendo ser verificado se ela é completa, ou 

seja, levando em consideração desde a primeira etapa, a análise de requisitos.  

Segundo a NBR ISO/IEC 9126-1 (2003), a confiabilidade é a capacidade do sistema em 

manter um nível de desenvoltura especificada. 

Segundo Sommerville (2011, p. 18), “um processo de software é a união de atividades 

relacionadas, que tem como objetivo final a produção de um software”. Essas atividades podem 

ser desenvolvidas em uma linguagem padrão de programação como, por exemplo, Java, C# (C 

Sharp), C e C++. As atividades apresentadas a seguir dos processos de software tem a 

finalidade de criar um produto de software que atenda às necessidades dos clientes e incluem 

quatro atividades fundamentais durante a especificação, são elas: a definição das 

funcionalidades e restrições; criação do projeto e implementação, nesta fase ocorre o 

desenvolvimento do software de acordo com as especificações; processo de validação, 
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momento em que são realizados os testes no software para garantir que atenda ao cliente; e a 

evolução, processo no qual o software deve evoluir para atender as mudanças. 

 

 

2.4.1 Levantamento de Requisitos 

 

 

Levantamento de requisitos reúne todas as tarefas que vão definir o escopo do novo 

sistema. É uma das mais importantes partes no processo de desenvolvimento de um software, 

nos quais todos os requisitos que os clientes necessitam são divididos, sejam eles funcionais ou 

não funcionais. Depois que essa análise é feita, é dado prosseguimento no desenvolvimento do 

software.   

Segundo Sommerville (2011, p. 57), “os requisitos de um sistema são as descrições das 

funções que o sistema vai fazer como os serviços que ele vai oferecer e também as restrições 

que vão existir no funcionamento do mesmo”. Esses requisitos representam as necessidades que 

os clientes possuem diante a finalidade do sistema, como por exemplo, o controle de um 

dispositivo, controle sobre pedidos, pesquisas entre outros.  

Mello (2010), afirma que o levantamento de requisitos é uma das partes fundamentais 

para o processo de desenvolvimento de um sistema. Deve-se entender tudo aquilo que o cliente 

precisa ou que acredita, as regras de negócios à qual pertence, sendo esses fatores determinantes 

para um bom seguimento no desenvolvimento de um software. 

Os requisitos podem ser definidos como funcionais e não funcionais. Os requisitos 

funcionais são aqueles que definem as funções que o software deverá realizar. Segundo 

Sommerville (2011, p. 59), “os requisitos funcionais descrevem o que o software deve fazer, de 

acordo com o tipo a ser desenvolvido”.  

Os requisitos não funcionais são voltados para ao uso da aplicação como desempenho, a 

usabilidade, confiabilidade, entre outros. Sommerville (2011, p. 60), afirma que “os requisitos 

não funcionais, como o nome sugere, são requisitos que não estão diretamente relacionados com 

os serviços específicos oferecidos pelo sistema a seus usuários”. 

Para a realização dos levantamentos de requisitos foi utilizada a Linguagem de 

Modelagem Unificada (UML). Ela é uma linguagem visual utilizada para sistemas 



19 

 

 
 

computacionais por meio da orientação a objetos, reunindo melhores práticas de metodologia de 

sistemas. Tem como objetivo auxiliar na definição das características de um software, 

fornecendo também representações gráficas para elementos essenciais como classes, atributos e 

objetos. É através dessa modelagem que é possível estruturar um sistema, facilitando assim, 

futuras manutenções a nível lógico antes de passar para a fase de desenvolvimento.  

De acordo com Booch, Rumbaugh e Jacobson (2005), a UML é uma linguagem gráfica 

voltada para a parte de visualização até a documentação, na qual proporciona uma forma padrão 

para a construção da arquitetura de projetos, contento itens contextuais como funções do 

sistema e itens concretos como classes escritas. A UML tem como função a visualização, 

servindo para proporcionar uma visão geral e a lógica para o desenvolvimento do software, 

especificação descrevendo de forma clara e precisa, os métodos e os procedimentos de execução 

a serem adotados no seu desenvolvimento, a construção ou programação na qual é 

implementada uma determinada solução para um problema algorítmico e a documentação 

considerada uma das partes mais importantes do desenvolvimento de um software, pois é nela 

que está contida todas as características, os meios utilizados em sua criação, os códigos fontes 

utilizados e suas respectivas explicações, o que permite futuras modificações sem muitas 

dificuldades, podendo ser realizadas por terceiros. Neste trabalho foram desenvolvidos os 

Diagramas de Casos de Uso, Classe e Atividades. São descritos a seguir os Diagramas e a 

ferramenta para o desenvolvimento.  

O Diagrama de Casos de Uso tem como função orientar a comunicação entre o cliente e 

o usuário, é composto por um cenário onde são expostas as principais funcionalidades que irão 

compor o sistema, voltado para o lado do usuário. No mesmo, são especificados os atores que 

participarão diretamente, os casos de uso e as relações entre os elementos. Malucelli et al. 

(2010), afirmam que o Diagrama de Casos de Uso é essencial para a modelagem de um sistema, 

identificando as interações existentes. Neste trabalho são representados os atores, sendo estes 

representados como cliente, funcionário e gerente e também suas respectivas interações com o 

sistema, e caso de uso representado por elipse, com as interações entre eles representadas por 

uma linha contínua. Guedes (2011) aponta que o Diagrama de Casos de Uso é o Diagrama mais 

geral e informal da UML, necessário na fase de levantamento de requisitos, podendo ser 

consultado a qualquer hora no processo de modelagem. É composto de uma linguagem de fácil 

entendimento para os usuários, mostrando como o sistema se comporta e como é a interação 
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entre eles e procura sempre identificar as funcionalidades disponíveis pelo sistema aos usuários. 

O Diagrama de Caso de Uso que compõe este trabalho está no apêndice A. 

O Diagrama de Classes é uma representação da estrutura e relações das classes que 

servem como modelo para objetos, na qual é composto por objetos parecidos em suas 

características facilitando o seu agrupamento e a sua respectiva identificação, com o objetivo de 

encontrar suas classes. As classes possuem nome, atributos e métodos. Guedes (2011), afirma 

que o Diagrama de Classes é o mais utilizado, e de suma importância para a UML, sendo à base 

de auxílio para os demais Diagramas. Ele define a estrutura de classes do sistema, determinando 

assim suas características, além de estabelecer suas relações com outras classes e suas trocas de 

informações. O Diagrama de Classes que compõe estre trabalho está no apêndice B. 

 O Diagrama de Atividades tem como objetivo mostrar o fluxo de atividades no 

processo, mostrando como uma atividade depende de outra. É composto por “raias” ou 

swimlanes, em cada raia é definido o objeto, em seguida são adicionadas as atividades relativas 

aos objetos de cada raia, sendo feita a interação entre as raias. Booch, Rumbaugh e Jacobson 

(2005), afirmam que o Diagrama de Atividades mostra a estrutura de um processo, abordando a 

visão do que acontece no sistema. A aplicação nesse trabalho é na modelagem que mostra a 

função do sistema, dando ênfase no fluxo entre os objetos. Segundo Guedes (2011), Diagrama 

de Atividades tem como preocupação descrever os passos necessários para a conclusão de uma 

atividade específica, concentrando-se na representação do fluxo de controle dessa atividade. O 

Diagrama de Atividades que compõe estre trabalho está no apêndice C. 

Após levantamento dos Diagramas do trabalho, utilizou-se o Astah*, como afirmado por 

Carneiro (2015), antes denominado Jude, uma ferramenta utilizada para a modelagem UML, 

sendo uma ferramenta consolidada, na qual podem ser especificados Diagramas, como 

Diagrama de Atividades, Diagrama de Casos de Uso e Diagrama de Classes, entre outros.  

Segundo Alencar et al. (2013), o Astah Community é um software de código aberto, 

tendo como característica um uso simples e intuitivo, facilitando a construção de Diagramas 

como os trabalhados nesse trabalho. 
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2.4.2 Modelagem de dados 

 

 

Rezende (2006), afirma que a modelagem de dados é um processo que acontece 

anteriormente a construção de um Banco de Dados (BD) que foi utilizado em um software. Ela 

divide-se basicamente em três pilares, sendo respectivamente o modelo conceitual, lógico e 

físico. Essas etapas são de grande importância no desenvolvimento de um BD, pois qualquer 

erro levará a um BD ineficiente, que implicará em uma aplicação com problemas. 

Segundo Neto (2011), modelagem de dados é a ação de explorar estruturas orientadas a 

dados. Os modelos podem ser usados para muitos propósitos, sendo desde modelos conceituais 

até modelos físicos. 

Angelotti (2010), diz que “a importância de uma boa modelagem se deve ao fato de que 

as aplicações que estarão acessando as bases de dados devem estar em consonância com o 

modelo desenvolvido”. 

Angelotti (2010), diz que modelagem conceitual direciona-se ao desenvolvimento do 

modelo inicial, refletindo as necessidades do usuário, preocupando-se em descrever quais dados 

serão armazenados na base de dados e quais se relacionam. Para essa modelagem devem-se 

entender as necessidades do usuário final, procurando saber o que ele espera que o sistema 

disponibilize, como por exemplo, geração de relatórios. Para obtenção das informações 

necessárias nessa parte, o principal método utilizado é a entrevista, sendo recolhidas todas as 

informações disponibilizadas pelo usuário, procurando entender os objetivos do sistema e as 

expectativas que o usuário tem em relação ao mesmo. 

De acordo com Angelotti (2010), o modelo lógico refere-se ao processo de descrever 

como os dados serão armazenados no sistema e como o mesmo deve se relacionar. Essa parte 

significa a transformação de todos os dados que foram obtidos no modelo conceitual, em um 

modelo mais próximo da codificação.  

Sanchez (2011), diz que o modelo físico determina as estruturas físicas do BD e das 

informações em si.  

Para a modelagem do banco de dados utilizou-se o MySQL Workbench, sendo esta uma 

ferramenta visual para o desenvolvimento de banco de dados, proporcionando a seus 

desenvolvedores uma forma mais prática de se construir e manter o banco de dados e através do 
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mesmo, pode-se executar consultas SQL, permitindo fazer a modelagem do sistema, além de ter 

todo o gerenciamento da base de dados através de um ambiente incorporado.  

O MySQL Workbench possui duas edições, a Community Edition (Edição de 

comunidade) e a Standard Edition (Edição Padrão), disponíveis para os sistemas operacionais 

Windows, Linux e Mac OSX. A versão Community Edition é a versão gratuita disponível para 

os usuários em geral, além de ser à base do Standard Edition. O MySQL Workbench 

proporciona um ambiente de fácil manipulação, permitindo que seus desenvolvedores utilizem 

uma interface gráfica para realizarem configurações, administração, backup, recuperações e 

visualizações do banco de dados (MySQL, 2016). Por esses motivos neste trabalho utilizou-se o 

MySQL Workbench Community Edition. 

 

 

2.4.3 Banco de Dados 

 

 

Banco de dados é um conjunto de arquivos que relacionam entre si contendo registros de 

diferentes conteúdos como, por exemplo, registro de pessoas, empresas, clientes e financeiros. 

Esses registros são dados organizados que se relacionam de forma consistente, com intuito de 

gerar informações que possam ser entendidas e usadas em prol de algo, como por exemplo, em 

uma organização onde as tomadas de decisões devem ser corretas e precisas. O BD é gerenciado 

pelo Sistema de Gerenciamento de banco de dados (SGBD), no qual são criadas e manipuladas 

todas as informações do BD e também acontece a interação com o usuário.  

Segundo Elmasri e Navathe (2011), BD é uma coleção de dados relacionados entre si. 

No entanto, Papai (2008), afirma que BD ou base de dados são grupos de informações que são 

armazenadas em um modelo que permite a organização dos dados. 

De acordo Schimiguel (2014), o BD é uma aplicação de vital importância para a 

sobrevivência das organizações, logo após sua construção finalizada, geralmente não são feitos 

alterações em sua estrutura durante muito tempo. Essa ferramenta nas últimas décadas tornou-se 

uma das principais peças do SI.  

Os SGBD’s segundo Elmasri e Navathe (2011), são coleções de programas que 

permitem que os usuários possam criar e manipular um BD. Portanto é um sistema de software 
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genérico que facilita o processo de definição, construção e a manipulação de um BD para 

aplicações diversas. 

Schimiguel (2014), afirma que um SGBD é um software que é utilizado na gerencia de 

um BD, que permite sua criação, manipulação e eliminação da base de dados. Podendo também 

inserir e eliminar dados dentro da base de dados. 

O banco de dados que foi utilizado nesse trabalho é o MySQL, devido ser um SGBD de 

alta capacidade e código aberto. O MySQL.com (2010), afirma que o MySQL é um SGBD 

robusto SQL (Structured Query Language), com alta velocidade, sendo multitarefa e 

multiusuário. Esse programa é de licença dupla, ou seja, pode ser usado como um programa de 

código aberto sobre os termos da GNU (General Public License), ou pode ser adquirido uma 

licença comercial padrão da MySQL AB.  

De acordo com Niederauer e Prates (2006), o MySQL é o mais popular entre os BD com 

código aberto, sendo utilizado em mais de cinco milhões de instalações, é utilizado até mesmo 

por sites com grande fluxo de dados como, por exemplo, Google, NASA e Suzuki. O MySQL é 

uma alternativa, pois mesmo tendo uma tecnologia complexa de BD, seu custo é bastante baixo. 

Número ilimitado de acessos simultâneos, capacidade de manipulação de tabelas, de registros, 

alta velocidade de execução dos comandos e por fim, facilidade e eficiência no controle de 

privilégios de usuários, são vantagens que o MySQL possui. 

 

 

2.4.4 Programação  

 

 

A programação é lida com a parte de escrita através de códigos, na qual é utilizada a 

linguagem de programação, podendo ser definidas as tarefas que serão executadas e como esses 

dados serão tratados de forma lógica. Para o desenvolvimento do software deste trabalho foi 

utilizado uma IDE (Integrated Development Environment), ou seja, Ambiente de 

Desenvolvimento. Esses ambientes podem ser constituídos de frameworks que possibilitam a 

utilização de diversas ferramentas. O IDE utilizado foi o Microsoft Visual Studio®, devido 

suportar uma alta gama de linguagem como, por exemplo, C, C++, C#, Visual Basic, entre 
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outros. Suas últimas versões são o Visual Studio 2010, 2012, 2013 e como a versão mais atual 

tem-se a versão 2015. 

Segundo Gasparotto (2014), o Microsoft Visual Studio® pode ser considerado o melhor 

IDE de todos os tempos, desde sua primeira versão em 1997, devido entre outros motivos suas 

constantes atualizações e melhorias para o desenvolvimento de softwares. O Visual Studio é um 

conjunto de ferramentas de desenvolvimento integrado, facilitando o desenvolvimento das 

tecnologias .NET. Uma das vantagens do Visual Studio é o desenvolvimento de aplicações 

Windows Phone 8, Windows Store e Web. 

Após ser definido a IDE a ser utilizada, tem-se a necessidade de escolha da linguagem 

de programação a ser utilizada no desenvolvimento do software. O mesmo foi desenvolvido 

utilizando a linguagem C#, criada pela Microsoft como parte da plataforma .NET. É uma 

linguagem robusta totalmente direcionada a orientação a objetos. 

Lotar (2010), diz que a linguagem C# é uma evolução das linguagens C e C++, tendo 

como característica ser orientada a objeto (um padrão de desenvolvimento que é seguido por 

muitas linguagens). Sua sintaxe é relativamente fácil, facilitando no aprendizado da linguagem. 

De acordo com Lima e Reis (2002), algumas das principais características da linguagem 

C# que podem ser citadas é a simplicidade, pois é tão poderoso quanto o C++ e mais simples 

quanto o Visual Basic; orientada a objetos, pois todas as varáveis fazem parte de alguma classe; 

fortemente tipada, pois ajuda a evitar erros por manipulação indevida de tipos; flexibilidade e 

por último, linguagem gerenciada, no qual todo o gerenciamento de memória é feita em runtime 

via GC (Garbage Collector) e não diretamente pelo desenvolvedor, o que por sua vez reduz as 

chances de erros de tipos comuns em que o gerenciamento é feito pelo desenvolvedor. 

Para o correto funcionamento do software foram necessárias à emissão de relatórios, 

com o intuito de informar o histórico de algumas informações contidas no software. O 

ReportViewer é uma ferramenta da Microsoft e integrada ao Visual Studio .Net que permite a 

geração de relatórios e possui funcionalidades como a importação para outros aplicativos.  

Segundo Genovez (2007), o ReportViewer tem como finalidade a emissão de relatórios 

desenvolvidas na plataforma .Net. A geração dos relatórios é feita de forma simplificada, 

possuindo recursos como arrastar e soltar, além de ter algumas funcionalidades como 

exportação dos relatórios nos formatos Excel e PDF (Portable Document Format), permitirem a 

confecção de relatórios interativos, além de promover o processamento detalhado dos dados. 
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Pelas vantagens apresentadas este trabalho utilizará o ReportViewer para a emissão de 

relatórios. 

 

 

2.5 DESIGN DE INTERAÇÃO 

 

 

Design de interação é a área especializada na parte de projetos de interface e dispositivos 

interativos como, por exemplo, aplicativos mobile, desktop e jogos. O software deve ser de fácil 

manuseio e aprendizagem, fazendo com que os usuários se sintam satisfeitos ao usarem uma 

aplicação, ou seja, está ligado diretamente com a usabilidade. Tratando-se também do uso da 

computação como meio de comunicação entre usuários. Gonçalves (2008), de acordo com a 

ISO/IEC FCD 9126-1, diz que a usabilidade é a forma que permite saber sobre a relação usuário 

e máquina, como é a interação entre os dois, se o software é atraente, o uso é agradável, entre 

outros. 

Segundo Preece, Rogers e Sharp (2013), design de interação busca criar experiências 

que façam com que ocorram melhorias em relação à maneira com que as pessoas trabalham, 

comunicam e se interagem. 

Segundo Oliveira (2016), o design de interação surgiu como uma forma de avaliar, de 

uma maneira clara e objetiva, através de métodos, a interação entre pessoas, artefatos e 

instituições. 

 

 

2.6   TRABALHOS CORRELATOS 

 

 

Com objetivo de afirmar a necessidade desse trabalho, além de confirmar a qualidade do 

mesmo, foram realizados estudos e buscas a respeito de desenvolvimentos com características 

semelhantes a este. O trabalho apresentado a seguir mostra a relevância do desenvolvimento de 

um software para controle de uma empresa, apresentando a finalidade ao qual o mesmo foi 

direcionado, forma utilizada no desenvolvimento e ao resultado esperado dos objetivos.  
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Adriano Pereira da Costa é bacharel no curso de Sistemas de Informação pela Faculdade 

de Balsas, estado do Maranhão e desenvolveu um software de controle de estoque para a 

empresa Auto Molas JM. A ferramenta teve como objetivo auxiliar no controle de entrada e 

saída de produtos, realizando o cadastramento de produtos, clientes e fornecedores, além da 

geração de relatório de produtos no estoque. Essa ferramenta desktop foi desenvolvido 

utilizando a linguagem Java através do ambiente de desenvolvimento NetBeans IDE versão 

7.2.1 (COSTA, 2013). 

Thiago Campos Borges, Magno Silvério Campos e Elias Campos Borges 

implementaram um sistema para o controle de estoques em uma gráfica/editora de uma 

universidade, com o objetivo de desenvolver e descrever as etapas de implementação do 

mesmo. Eles buscaram fazer adequações no setor com o intuito de finalizar a implantação do 

sistema. Após essa implementação chegaram a um sistema customizado, de fácil manipulação e 

de alta funcionalidade o que mostra que conseguiram o resultado que era esperado pelos 

mesmos (BORGES, BORGES, CAMPOS, 2013). 

Lucas Bahri, William Diogo Pasternak, Elena Mariele Bini desenvolveram um sistema 

para o gerenciamento automatizado dos processos de uma empresa, e para a elaboração do 

mesmo, foi utilizada a linguagem de programação Java, frameworks OpenSwing e Hibernate e o 

banco de dados MySQL. Esse sistema possibilitou um melhor controle de seus cadastros 

(BAHRI, PASTERNAK, BINI, 2016). 

O trabalho proposto na pesquisa tem como diferencial em relação aos supracitados e a 

outros com a mesma finalidade, o controle de fluxo de caixa, no qual são expostas todas as 

movimentações financeiras realizadas dentro da empresa. Além disso, há na emissão de 

relatórios, outro diferencial, que possui a opção do usuário emitir os relatórios de datas 

retroativas, movimentações de informações de meses ou anos anteriores de acordo com a 

necessidade, proporcionando ao gestor uma maior segurança diante do financeiro da empresa, 

na qual possibilita uma tomada de decisão mais rápida e precisa para um melhor gerenciamento 

e consequentemente o crescimento da organização. 
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3 METODOLOGIA 

 

 

Para alcançar os objetivos propostos foram reunidos um conjunto de técnicas e os 

processos que são empregados na pesquisa e na formulação de um trabalho científico. Iniciou-

se a metodologia com a natureza da pesquisa, em seguida os instrumentos, a população e 

amostra, os métodos e procedimentos e por fim o tratamento dos dados.  

  

 

3.1   NATUREZA DA PESQUISA 

 

 

A natureza da pesquisa visa definir o tipo de estudo, ou seja, a estratégia utilizada no seu 

desenvolvimento, mostrando como foram pesquisados e procurados os materiais que foram 

necessários para uma maior clareza do assunto e como foram obtidos os dados para embasá-lo. 

Segundo Lakatos e Marconi (2003), de acordo com a natureza de pesquisa são determinadas as 

maneiras que serão utilizadas na coleta de dados e a escolha da amostra abordada, buscando ser 

adequada e suficiente para apoiar os resultados e conclusões.  

A metodologia aplicada no desenvolvimento do trabalho tem caráter descritivo, 

realizando-se do estudo à interpretação dos dados encontrados. Gil (2008), diz que as pesquisas 

descritivas têm como principal objetivo descrever as características de uma população, 

fenômeno ou estabelecimento de relações entre variáveis. 

As pesquisas de caráter descritivo têm como características usar padrões textuais, como 

por exemplo, questionários para a obtenção dos dados, tendo como finalidade observar, registrar 

e analisar os fenômenos sem intervir no seu conteúdo. Nesse tipo de pesquisa não acontece à 

intervenção do investigador, o mesmo apenas procura entender cuidadosamente a frequência em 

que o fenômeno acontece, fazendo a análise completa dos questionários obtidos, na qual se 

busca chegar a uma conclusão concreta e verídica. Segundo Gil (2008), uma das características 

da pesquisa descritiva é descrever as características de determinadas populações, utilizando-se 

das coletas de dados, como por exemplo, questionários e observações sistemáticas como uma 

pesquisa referente à opinião pública sobre determinado assunto. 
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Essa pesquisa possui caráter qualitativo, que permitiu ao pesquisador a identificação de 

determinadas características em que os fatos foram investigados. Segundo Diehl (2004), a 

pesquisa qualitativa tem como objetivo mostrar em nível de complexidade de determinados 

problemas, sendo essencial a compreensão e a classificação dos processos vividos no grupo, 

contribuindo nas mudanças, permitindo a compreensão das mais diversas características dos 

indivíduos.  

 

 

3.2 INSTRUMENTOS 

 

 

O sistema desenvolvido nesse trabalho é um software para o gerenciamento de uma 

gráfica, utilizando tecnologias atuais e robustas. Para a realização dos levantamentos de 

requisitos foi utilizado a UML por se tratar de uma linguagem visual utilizada para sistemas 

computacionais por meio da orientação a objetos, logo após foi necessária à modelagem dos 

Diagramas, utilizando o Astah*. Para a parte de criação e modelagem do banco de dados 

utilizou-se o MySQL Workbench, tendo como SGBD o MySQL, devido sua alta capacidade 

além de ser de código aberto. 

 Para o desenvolvimento do software, ou seja, em sua programação utilizou-se o 

ambiente de desenvolvimento Visual Studio versão 2015, tendo como escolha a linguagem de 

programação C#. Lotar (2010), diz que a linguagem de programação C# é simples e ao mesmo 

tempo poderosa. Para as emissões de relatórios que irão compor o sistema foi utilizado o 

ReportViewer por se tratar de uma ferramenta da Microsoft e integrada ao Visual Studio.  

 

 

3.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

 

População e amostra para Lakatos e Marconi (2003), podem ser definidas em duas 

partes: a primeira é a população sendo um conjunto de seres que possuem pelo menos alguma 
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característica em comum, já a segunda é a amostra podendo ser considerado parte da população 

que é selecionada intencionalmente.  

A empresa na qual foi destinado o software abordado nesse trabalho tem como razão 

social Gráfica Estrela da Manhã, situada na cidade de Sabará, estado de Minas Gerais. De 

acordo com a gerente da empresa, a mesma atua no mercado a mais de 20 anos fornecendo 

serviços gráficos como encartes, notas fiscais, cartões de visita, entre outros. Possui cerca de 

dez funcionários distribuídos entre os setores: administrativo, gerencial e produtivo. Dos 4 

(quatro) funcionários respondentes foram obtidos apenas 2 (duas) respostas em tempo hábil de 

análise, em que esses funcionários pertencem a direção da empresa e a parte de atendimento, 

sendo um gestor e um atendente, respectivamente, o que possibilitou obter opiniões de campos 

diferentes dentro da organização.  

Este trabalho abordou como campo de estudo, a utilização dos recursos do software por 

parte dos funcionários da empresa. Como amostra, quatro funcionários desta empresa foram 

convidados a responder um formulário. Cada funcionário está direcionado em funções distintas, 

abrangendo todas as características possíveis do funcionamento do software. Os quatro setores 

abordados foram respectivamente: a recepção, administração, desenvolvimento e a direção 

geral. 

 

 

3.4 MÉTODOS E PROCEDIMENTOS 

 

 

Nesse trabalho, foram utilizados alguns métodos, como, por exemplo, o treinamento e 

análise a fim de obter dados na execução do software pelos funcionários. Os usuários foram 

treinados pelos pesquisadores visando auxiliá-los no funcionamento do mesmo. Além disso, 

foram apresentadas suas características e funcionalidades, promovendo maior interação, 

aproveitando assim ao máximo as vantagens proporcionadas pela utilização correta do software.  

Após aproximadamente um mês de adaptação dos funcionários, como já apresentado, foi 

aplicado um questionário com perguntas fechadas disponibilizado para os mesmos, de forma 

online via Google Docs, em que o objetivo foi mensurar a vivência do usuário na utilização do 

software. 
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O software foi utilizado por cada setor que compõe a empresa, mostrando a capacidade 

de desenvoltura que este possui. Considerando que o objetivo geral do trabalho consiste em 

suprir as necessidades de informatização existente atualmente e que o sistema deve minimizar o 

tempo a ser gasto nas atividades realizadas, o questionário foi aplicado com o objetivo de 

verificar se realmente este objetivo foi alcançado com sucesso. Caso o objetivo não fosse 

alcançado, outros procedimentos seriam realizados através de uma análise das respostas do 

questionário, em busca de sanar os problemas eventuais nos resultados obtidos.  

 

 

3.5 TRATAMENTO DOS DADOS 

 

 

Após a aplicação dos métodos e procedimentos, foi realizado o tratamento dos dados 

respectivos ao questionário, a partir da análise da experiência dos funcionários em relação ao 

uso do software.  

As respostas do questionário fechado, aplicado aos funcionários, foram analisadas de 

forma qualitativa, pois tratou-se de verificar a aceitação dos funcionários em relação ao 

funcionamento e desempenho do software, além de ser feito a documentação do mesmo. E por 

fim, após a conclusão e testes do software os resultados foram publicados. 

Para a estruturação do questionário, foram usados critérios de avaliação de software, 

conforme as quatro categorias propostas por Oliveira; Costa; Moreira (2001), que são: 1 - 

Interação aluno-SE-professor, que retrata a facilidade de uso, recursos motivacionais, 

adequação das atividades pedagógicas, adequação dos recursos de mídia às atividades 

pedagógicas, interatividade social e o favorecimento do papel de facilitador do professor. 2 - 

Fundamentação pedagógica, que aborda a base pedagógica que permeia as atividades com 

clareza epistemológica, adequação à situação de aprendizagem, variedade de abordagens e 

conhecimentos prévios. 3 - Conteúdo, que aponta níveis de exigência com a área de 

conhecimento selecionada, pertinência no conteúdo, correção do conteúdo, atualidade do 

conteúdo e metodologia. 4 - Programação, que mostra a confiabilidade conceitual, 

fidedignidade integridade, legibilidade, operacionalidade, manutenibilidade, modularidade e 

documentação.  
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  Através dos critérios supracitados, o questionário da dissertação de Toledo (2015), que 

faz referência ao uso de softwares, foi adaptado pelos estudantes.  

 

 

3.6 PROTOTIPAÇÃO 

 

 

A prototipação visa esclarecer e facilitar ao desenvolvedor e cliente o entendimento dos 

requisitos, mostrando as funcionalidades que permeiam o software. Camarini (2013), aponta a 

importância da prototipação, em que a mesma ajuda no entendimento de qual é o propósito do 

software desenvolvido, o negócio ao qual será implantado e facilitar a visualização de possíveis 

melhorias.   
Na Figura 1 representa a Tela de Login do software, possuindo a logomarca da 

organização e campos em que o usuário tem a opção de entrar no sistema através de seu 

“Usuário” e “Senha” preenchidos respectivamente, possibilitando também sua saída, caso seja 

desejado. 
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Figura 1 - Tela de Login 

 
Fonte: Elaborado pelos autores.  

  

Na Figura 2 está representada o Menu Inicial, sendo apresentada ao usuário logo após a 

efetivação do seu login. Pode ser visualizado na parte superior as opções “Cadastrar”, 

“Consultar”, “Relatórios”, “Caixa”, “Ajuda” e “Sair”. Logo abaixo tem-se a logomarca da 

organização e o nome do sistema sendo esse SYSGGEM que significa Sistema de 

Gerenciamento Gráfica Estrela da Manhã. Na parte central da tela estão representados quatro 

blocos divididos nas seguintes categorias: O primeiro bloco “Cadastrar” contendo as opções de 

“Cadastro de Clientes”, “Cadastro de Funcionários”, “Cadastro de Produtos” e por último 

“Cadastro das Vendas”. O segundo bloco “Consultar/Editar”, possui as opções “Clientes”, 

“Funcionários” e “Produtos”. Logo após no terceiro bloco é apresentado o “Relatório”, na qual 

pode-se escolher as opções “Caixa”, “Produtos” e “Vendas”. Tendo como último e quarto bloco 
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“Sair”, as opções de “Alterar Usuário” e “Sair”. Permitindo assim, que o usuário escolha a 

opção que desejar. 

 

Figura 2 - Menu Inicial 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

As Figuras 3, 4, 5, 6, 7 e 8 respectivamente apresentam o Menu Inicial, dando enfoque 

na parte superior da tela, mostrando as opções de escolha que os usuários têm e os atalhos que 

representam essas opções.  

 
 

Figura 3 - Parte Superior Opções e Atalhos - Cadastro 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Figura 4 - Parte Superior Opções e Atalhos - Consultas 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 



34 

 

 
 

Figura 5 - Parte Superior Opções e Atalhos - Relatórios 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

 

Figura 6 - Parte Superior Opções e Atalhos - Caixa 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

 

Figura 7 - Parte Superior Opções e Atalhos - Ajuda 

 
Fonte: Elaborado pelos autores.  

 

 

Figura 8 - Parte Superior Opções e Atalhos - Sair 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Ao realizar a escolha de “Cadastro de Clientes” no Menu Inicial na parte superior ou no 

Bloco 1, tem-se a Figura 9 representada pelo “Cadastro de Clientes”, em que o funcionário irá 

inserir todos os dados que são necessários levando em consideração a característica de 

determinado cliente, além de possuir também as opções de “Voltar”, “Limpar” e “Cadastrar”. 
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Figura 9 - Cadastro de Clientes 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Clicando na opção “Cadastro de Funcionários” no Menu Inicial na parte superior ou no 

Bloco 1, tem-se a Figura 10 representada pelo “Cadastro de Funcionários”, em que o gerente 

inicialmente irá inserir todos os dados necessários de seu novo funcionário, possuindo também 

as opções de “Voltar”, “Limpar”, “Cadastrar” e “Criar Login”. 
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Figura 10 - Cadastro de Funcionários 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Logo após a inserção dos dados do funcionário e efetivação de seu cadastramento, o 

gerente deverá criar o login para aqueles funcionários que vão utilizar o sistema. A Figura 11 

representa a tela na qual o gerente pode criar o login do novo funcionário contendo os campos 

“Nome”, “Senha” e por último “Confirmar Senha”, apresentando também as opções “Voltar”, 

“Limpar”, “Confirmar” e “Alterar Senha”, em que o gerente pode escolher a opção que desejar. 
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Figura 11 - Criar Login 

  
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Logo após o acionamento da opção de “Cadastro de Produtos” no Menu Inicial na parte 

superior ou no Bloco 1, tem-se a Figura 12 representada pelo “Cadastro de Produtos”, onde o 

funcionário poderá inserir os dados que são necessários para o cadastro do produto, possuindo 

também as opções de “Voltar”, “Limpar” e “Cadastrar”. 
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Figura 12 - Cadastro de Produtos 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Assim que for escolhida a opção de “Cadastro de Vendas” no Menu Inicial na parte 

superior ou no Bloco 1, tem-se a Figura 13 representada pelo “Ordem de Serviço”, onde o 

funcionário poderá inserir os dados que são necessários para que a venda seja realizada, 

possuindo também as opções de “Voltar”, “Limpar” e “Cadastrar”. 
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Figura 13 - Ordem de Serviço 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Quando o funcionário tiver a necessidade de realizar alguma consulta, tem-se o bloco 

“Consultar/Editar” sendo escolhida a opção “Cliente” no Menu Inicial na parte superior ou no 

Bloco 2, tem-se a Figura 14 representada pelo “Consulta de Cliente”, onde o funcionário poderá 

inserir o nome do cliente para que seja realizada a consulta, obtendo assim todos as informações 

sobre o mesmo em poucos segundos, possuindo também as opções de “Voltar”, “Limpar” e 

“Alterar Dados”, caso seja necessário. 
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Figura 14 - Consulta de Cliente 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Caso o gerente ou algum funcionário queira consultar ou editar as informações sobre um 

determinado funcionário tem-se a opção “Consultar Funcionário” no Menu Inicial na parte 

superior ou no Bloco 2, a Figura 15 representada pelo “Consulta de Funcionário”, onde o 

gerente e/ou funcionário poderão inserir o nome do determinado funcionário para que seja 

realizada a consulta, obtendo assim, todos as informações sobre mesmo em poucos segundos, 

possuindo também as opções de “Voltar”, “Limpar” e “Alterar Dados”, caso seja necessário. 
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Figura 15 - Consulta de Funcionário 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Caso algum funcionário queira consultar ou editar as informações sobre um determinado 

produto tem-se a opção “Consultar Produtos” no Menu Inicial na parte superior ou no Bloco 2, 

a Figura 16 representada pelo “Consulta de Produto”, nesta opção o funcionário é capaz de 

inserir o nome de determinado produto para que seja realizada a consulta, obtendo assim todos 

as informações sobre mesmo em poucos segundos, possuindo também as opções de “Voltar”, 

“Limpar” e “Alterar Dados”, caso seja necessário. 
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Figura 16 - Consulta de Produtos 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Quando houver a necessidade de saber de algum histórico como o de vendas realizadas, 

e o de caixa, tem-se a opção de “Relatórios” no Menu Inicial na parte superior ou no Bloco 3, 

sendo disponibilizadas as opções “Relatório de Caixa”, “Relatório de Produtos” e “Relatórios 

de Vendas”, ao acionar essa função o funcionário poderá escolher o que melhor lhe atende no 

momento. Caso seja feita a escolha “Relatório de Caixa”, tem-se a Figura 17 “Relatório de 

Caixa”, na qual o funcionário irá escolher a data inicial e a data final que deseja e escolher a 

opção “Gerar Relatório”, sendo exibidas assim, todas as informações contidas dentre as datas 

selecionadas. Existindo também a opção “Voltar”. 
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Figura 17 - Relatório de Caixa 

  
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Caso seja escolhida a opção “Relatório de Produtos”, tem-se a Figura 18 “Relatório de 

Produtos”, no qual o funcionário pode inserir o nome do produto desejado e as datas iniciais e 

finais que deseja pesquisar. Logo após, será exibido o relatório com a data em que foram 

vendidos, o nome e a quantidade em que saíram na mesma venda, tendo também a opção de 

“Voltar”. 
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Figura 18 - Relatório de Produtos 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Para a opção “Relatório de Vendas”, tem-se a Figura 19 “Relatório de Vendas”, nesta 

opção o funcionário é capaz de entrar com o nome de um determinado cliente e emitir um 

relatório constando o nome do cliente as datas das compras, quantidade da compra realizada e o 

valor total da venda, sendo exibidos na ordem decrescente, ou seja, da compra mais atual à mais 

antiga. 
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Figura 19 - Relatório de Vendas 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Quando o funcionário realizar uma venda e for entrar com dinheiro no caixa, ou precisar 

realizar a retirada de dinheiro do mesmo, terá a opção “Caixa” encontrada no Menu Inicial na 

parte superior da tela, quando essa opção for escolhida tem-se a Figura 20 “Login Caixa”, no 

qual o funcionário terá que entrar com seu “Usuário” e “Senha” para ter acesso ao caixa. 

Podendo ser escolhida também a opção de “Voltar”.  

Figura 20 - Login Caixa 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Após a confirmação de acesso por parte do funcionário, tem-se a Figura 21 “Caixa”, 

sendo exibidas as opções para realizar as operações que forem necessárias, possuindo os 

campos “Alterar Senha”, e opções como “Voltar”, “Limpar” e “Confirmar”. 
 

Figura 21 - Caixa 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
 

 

Se for escolhida a opção “Alterar Senha”, será exibida a tela “Alterar Login” conforme a 

Figura 22 “Alterar”, na qual o gerente terá a opção de realizar a mudança de senha de acesso ao 

caixa, existindo também as opções “Voltar”, “Limpar” e “Alterar Senha”. 
 

Figura 22 - Alterar 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Caso no decorrer do uso por parte do funcionário em relação ao software surgir alguma 

dúvida e/ou problema, no Menu Inicial na parte superior encontra-se a opção “Ajuda”, e ao ser 

escolhida a opção será exibida uma tela conforme a Figura 23 “Ajuda”, constando informações 

dos desenvolvedores que o funcionário poderá recorrer sempre que precisar.   

 

Figura 23 - Ajuda 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
 

Quando o funcionário desejar trocar de usuário, tem-se a opção “Alterar Usuário” 

localizada no bloco 4, quando essa opção for escolhida será exibida uma mensagem conforme a 

Figura 24 “Alterar Usuário”, na qual o funcionário terá a opção de confirmar ou não. 
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Figura 24 - Alterar Usuário 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
 

E por fim, quando o funcionário finalizar a aplicação, tem-se disponível no Menu Inicial 

na parte superior ou no bloco 4 a opção “Sair”. Quando essa opção for selecionada, será exibida 

uma mensagem como demostrada na Figura 25 “Sair”, na qual o funcionário terá a opção de 

confirmar a saída ou não. 
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Figura 25 - Sair 

  
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Para apresentação dos resultados dos questionários, foram elaborados gráficos (anexos 

do trabalho) e também uma tabela com o questionário, seguidos da análise dos dados obtidos. A 

análise utilizada na pesquisa aplicada aos funcionários, foi feita de modo descritivo, pois 

pretendia-se analisar a experiência dos funcionários em relação ao uso do software.  

 

 

4.1 ANÁLISE QUALITATIVA DO USO DO SOFTWARE 

 

 

Tendo em vista que o instrumento utilizado para a coleta de dados foi composto 

basicamente por escalas de resposta do tipo Likert de 5 pontos (5 - Concordo plenamente, 4 - 

Concordo parcialmente, 3 - Nem concordo nem discordo, 2 - Discordo parcialmente, 1 - 

Discordo totalmente). Segundo Alexandre et al. (2003) a escala likert é dividida geralmente em 

4 (quatro) ou 5 (cinco) categorias ordinais. Utilizou-se essa escala para facilitar o entendimento 

dos respondentes diante a mensuração de sua experiência em relação ao funcionamento do 

software, além de facilitar no tratamento das informações obtidas no questionário aplicado aos 

mesmos.   

O emprego dos softwares para auxílio dos profissionais na empresa aconteceu de forma 

prática, por meio de simulações e demonstrações. Durante a realização da capacitação, foram 

disponibilizadas informações de apoio ao uso e testes com os pesquisadores, para exploração do 

software. Ao final do questionário, houve a opção de uma questão livre, destinada à 

apresentação de sugestões, pelos funcionários, quanto ao uso e aplicação do software, o que 

proporcionou um maior enriquecimento da pesquisa. Os quatro funcionários convidados, 

aceitaram ser respondentes do questionário, porém o questionário foi respondido por dois dos 

convidados. 

A Tabela 1 exibe os atributos relativos à utilização do software pelos funcionários. As 

variáveis que identificam esses indicadores foram estabelecidas com as iniciais “Q”, sendo que 
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a numeração que as acompanha indica a localização das sentenças no questionário, em um total 

de 21 questões.  

Tabela 1 - Questionário para Análise Qualitativa 

Q1 Gostou de sua interação com software 

Q2 O software é de fácil compreensão e uso 

Q3 O software mantém interação constante ao usá-lo 

Q4 Os ícones são de fácil reconhecimento 

Q5 O software possui uma interface amigável  

Q6 Há facilidade no manuseio do software 

Q7 O software é estável  

Q8 O software passa segurança  

Q9 O vocabulário utilizado é de fácil entendimento 

Q10 Os atalhos ajudam a otimizar o uso do software 

Q11 O software realmente atende ao que foi proposto  

Q12 O software auxilia nas tomadas de decisões  

Q13 O software possui mensagens de erro, direcionando-o para o uso correto  

Q14 Existe a possibilidade de correção de erros 

Q15 As informações contidas nos relatórios estão dispostas de forma simples  

Q16 Há interesse por parte dos usuários na utilização do software 

 

 

 

 

Q17 As informações contidas no software são de fácil localização  

Q18 O software possibilitou melhor controle sobre o caixa da empresa  

Q19 O software agiliza o atendimento ao cliente  

Q20 O software contém todos os recursos que a empresa necessita 

Q21 Existe alguma opinião, comentário ou sugestão a ser feita em relação ao software? 

Fonte: Adaptado pelos autores. 

O primeiro grupo de perguntas sendo estas de Q1 a Q5 correspondem a usabilidade do 

sistema, como afirmado por Gonçalves (2008), no qual é identificado a aceitação do usuário 

diante do software, levando em consideração características como interface, o seu uso, entre 

outros. Após serem analisadas as questões do primeiro grupo, pode-se observar que os 

respondentes consideram de fácil uso. O software proporciona interação entre o usuário e 

máquina, possuindo uma interface amigável. 
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 O segundo grupo de Q6 a Q10 correspondem a confiabilidade. A NBR ISO/IEC 9126-1 

(2003), afirma que a confiabilidade é a capacidade do sistema em manter um nível de 

desenvoltura especificada, dando ao usuário mais firmeza na utilização do sistema, levando em 

consideração características como o manuseio, a estabilidade, a otimização entre outros. As 

respostas correspondentes ao segundo grupo foram respondidas em sua maioria com nota 5 

(Concordo plenamente), na qual apenas um respondente avaliou com nota 4 (Concordo 

parcialmente) a décima questão referindo-se à otimização através do uso de atalhos. Com isso, 

observa-se que o propósito do desenvolvimento foi satisfatório, uma vez que o software é 

seguro e atende com relação a solicitação da empresa. 

 O terceiro grupo de Q11 a Q15 é especificada pela eficiência, na qual buscou-se analisar 

se o software realmente alcançou seu objetivo, ou seja, se deu apoio à tomada de decisões, 

auxiliou o usuário mediante algum erro e mostrou o que deveria ser feito para corrigir o mesmo. 

Essa etapa confirma o que Nicácio (2010), apud Toledo (2015), atesta sobre a eficiência, a qual 

a mesma é um dos principais fatores na execução de um software. Os respondentes 

demostraram terem tido o mesmo nível de satisfação. Assim, segue o pensamento de Segundo 

Preece, Rogers e Sharp (2013), que afirmam que a forma de lidar com as funcionalidades 

disponíveis no software colabora com o usuário, permitindo atingir a eficiência na sua 

utilização, possibilitando a aptidão de aprendizagem e de memorização.  

  O quarto grupo de Q16 a Q20 é especificada pela interação, em que procurou analisar 

como foi a vivência do usuário em relação as funcionalidades do software, em que o intuito era 

possibilitar uma boa relação entre usuário e máquina. Segundo Preece, Rogers e Sharp (2013), o 

design de interação busca melhorar a experiência entre o usuário e máquina em relação a como 

as pessoas trabalham, se comunicam e interagem. As respostas obtidas pelo quarto grupo de 

perguntas variaram entre as notas 5 (Concordo plenamente), 4 (Concordo parcialmente), e 3 

(Nem concordo nem discordo), sendo a maioria nota 5, algumas notas 4 e uma nota 3. As 

respostas da décima sexta, e décima nona questões foram avaliadas com a nota 5. Já a décima 

sétima e décima oitava questões variaram entre as notas 4 e 5 e a vigésima questão variou entre 

3 e 4. Essas pontuações mostram que foram alcançados com êxito em sua maioria os objetivos 

traçados com relação a interação do software e que em uma destas teve como resposta a 

indiferença, retratada pela nota 3, onde os recursos no momento da instalação na empresa não 
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estavam totalmente alinhados com as necessidades existentes, sendo feitas rapidamente as 

correções que foram mostradas por parte dos funcionários. 

A última questão Q21 possibilitou aos respondentes expressarem sua opinião diante do 

uso do software, o que possibilitou registrar as informações e elucidar se haveria necessidade de 

eventual correção.  

O primeiro respondente disse que “Atende ao proposto e com as atualizações vai ficar 

melhor a cada dia”. O segundo respondente teve como opinião que “O software é muito bom. 

Solicitamos que fossem feitas algumas alterações e as mesmas foram feitas rapidamente”. Essas 

opiniões mostram que mesmo diante alguns conflitos encontrados, as atualizações pedidas por 

parte dos funcionários foram atendidas de forma eficiente e os respondentes se sentiram 

satisfeitos com esse trabalho e por sua vez o software SYSGGEM atende as reais necessidades 

existentes na organização, consequentemente, um resultado satisfatório.  

 

  



54 

 

 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Este trabalho teve como objetivo desenvolver um sistema para o gerenciamento de uma 

gráfica para suprir as necessidades de informatização existente atualmente e minimizar o tempo 

a ser gasto nas atividades realizadas na empresa. 

O software SYSGGEM já está pronto para o uso por parte da empresa, e todos os 

objetivos apresentados nesse trabalho foram alcançados com êxito, contribuindo assim, com 

administração, tomadas de decisões e um bom desenvolvimento da mesma. Mas, como todo 

software, existem melhorias que podem ser feitas, a fim de potencializar seu funcionamento. 

Pode-se citar uma melhoria na parte de gerenciamento de estoque, no qual seria possível obter 

relatórios referentes a tipos e a quantidades de materiais disponíveis para a execução das 

atividades diárias da organização, possibilitando ao gestor saber quais materiais efetivamente 

estão faltando ou quais não tem uso constante e não necessitam de uma grande reposição.  

A partir do código do sistema atual, ficará fácil de serem realizadas eventuais alterações, 

adicionando as funcionalidades necessárias para as melhorias que o software poderá necessitar.    
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Questão 01 - Gostou de sua interação 
com software. 

Discordo Totalmente

Discordo Parcialmente

Indiferente

Concordo Parcialmente

Concordo Totalmente

0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

1 
50% 

1 
50% 

Questão 02 - O software é de fácil 
compreensão e uso. 

Discordo Totalmente

Discordo Parcialmente

Indiferente

Concordo Parcialmente

Concordo Totalmente
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Questão 03 - O software mantém 
interação constante ao usá-lo. 

Discordo Totalmente

Discordo Parcialmente

Indiferente

Concordo Parcialmente

Concordo Totalmente

0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

2 
100% 

Questão 04 - Os ícones são de fácil 
reconhecimento. 

Discordo Totalmente

Discordo Parcialmente

Indiferente

Concordo Parcialmente

Concordo Totalmente
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Questão 05 - O software possui uma 
interface amigável. 

Discordo Totalmente

Discordo Parcialmente

Indiferente

Concordo Parcialmente

Concordo Totalmente

0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

2 
100% 

Questão 06 - Há facilidade no 
manuseio do software. 

Discordo Totalmente

Discordo Parcialmente

Indiferente

Concordo Parcialmente

Concordo Totalmente
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Questão 07 - O software é estável. 

Discordo Totalmente

Discordo Parcialmente

Indiferente

Concordo Parcialmente

Concordo Totalmente

0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

2 
100% 

Questão 08 - O software passa 
segurança. 

Discordo Totalmente

Discordo Parcialmente

Indiferente

Concordo Parcialmente

Concordo Totalmente
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Questão 09 - O vocabulário utilizado 
é de fácil entendimento. 

Discordo Totalmente

Discordo Parcialmente

Indiferente

Concordo Parcialmente

Concordo Totalmente

0 
0% 0 

0% 

0 
0% 

1 
50% 

1 
50% 

Questão 10 - Os atalhos ajudam a 
otimizar o uso do software. 

Discordo Totalmente

Discordo Parcialmente

Indiferente

Concordo Parcialmente

Concordo Totalmente
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Questão 11 - O software realmente 
atende ao que foi proposto. 

Discordo Totalmente

Discordo Parcialmente

Indiferente

Concordo Parcialmente

Concordo Totalmente

0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

2 
100% 

0 
0% 

Questão 12 - O software auxilia nas 
tomadas de decisões. 

Discordo Totalmente

Discordo Parcialmente

Indiferente

Concordo Parcialmente

Concordo Totalmente
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Questão 13 - O software possui 
mensagens de erro, direcionando-o 

para o uso correto. 

Discordo Totalmente

Discordo Parcialmente

Indiferente

Concordo Parcialmente

Concordo Totalmente

0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

2 
100% 

Questão 14 - Existe a possibilidade de 
correção de erros. 

Discordo Totalmente

Discordo Parcialmente

Indiferente

Concordo Parcialmente

Concordo Totalmente
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Questão 15 - As informações contidas 
nos relatórios estão dispostas de 

forma simples. 

Discordo Totalmente

Discordo Parcialmente

Indiferente

Concordo Parcialmente

Concordo Totalmente

0 
0% 

0 
0% 0 

0% 
0 

0% 

2 
100% 

Questão 16 - Há interesse por parte 
dos usuários na utilização do 

software. 

Discordo Totalmente

Discordo Parcialmente

Indiferente

Concordo Parcialmente

Concordo Totalmente
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Questão 17 - As informações contidas 
no software são de fácil localização. 

Discordo Totalmente

Discordo Parcialmente

Indiferente

Concordo Parcialmente

Concordo Totalmente

0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

1 
50% 

1 
50% 

Questão 18 - O software possibilitou 
melhor controle sobre o caixa da 

empresa. 

Discordo Totalmente

Discordo Parcialmente

Indiferente

Concordo Parcialmente

Concordo Totalmente
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Questão 19 - O software agiliza o 
atendimento ao cliente. 

Discordo Totalmente

Discordo Parcialmente

Indiferente

Concordo Parcialmente

Concordo Totalmente

0 
0% 

0 
0% 

1 
50% 

1 
50% 

0 
0% 

Questão 20 - O software contém 
todos os recursos que a empresa 

necessita. 

Discordo Totalmente

Discordo Parcialmente

Indiferente

Concordo Parcialmente

Concordo Totalmente


