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RESUMO 

 

O presente trabalho teve como foco o desenvolvimento de um software em 

desktop. O FV System é um sistema com a função de auxiliar na gestão da 

empresa no ramo comercial de produtos alimentícios, a atividade principal da 

empresa é a venda de diversos produtos no varejo, controlando as compras, 

vendas e a produção da mesma. Assim a empresa terá o controle de estoque 

com as entradas e saídas dos produtos. Além de controlar as contas a pagar e 

receber. Com isso o gestor da empresa poderá reavaliar decisões, assim obtendo 

a melhor. 
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ABSTRACT: The present work focused on the development of desktop software. 

The PV system is a system with an auxiliary function in the management of the 

company without commercial branch of food products, a main activity of the 

company is a sale of several non-retail products, controlling how purchases, sales 

and production of the same. Thus, a company will have inventory control as inputs 

and outputs of the products. In addition to controlling how accounts payable and 

receivable. With this, the company manager can reevaluate decisions, thus 

obtaining the best. 
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INTRODUÇÃO  

 

O Sistema será desenvolvido na Siloé Ltda, uma empresa no ramo 

comercial de produtos alimentícios, a atividade principal da empresa é a venda de 

diversos produtos. A empresa trabalha com produtos próprios e de terceiros, a 

qual nunca utilizou nenhum tipo de sistema de informação. 

Atualmente não existe nenhum sistema informatizado para controle interno 

da empresa, todo o controle é feito via papel. Isso torna o processo lento e 

trabalhoso.  

O objetivo do sistema é agilizar esses processos internos, podendo obter 

respostas mais precisas e rápidas.  

           As vendas são controladas por uma ficha de papel, nela são inseridas 

informações sobre determinada venda, como por exemplo, data da venda, nome 

do cliente, produto vendido, valor da venda, forma de pagamento.  

           O controle de estoque não é feito, assim não tendo um controle sobre os 

produtos. 

 Sabendo disso, o sistema foi desenvolvido com a funcionalidade de obter 

um cadastro de pessoas e produtos atualizados, controlando as compras, vendas 

e produção da empresa, com isso controlamos a quantidade de cada produto em 

estoque e as contas à receber e à pagar. 

 

METODOLOGIA  

 

O processo de desenvolvimento do sistema se vez através do modelo 

clássico ou cascata, que também é conhecido por abordagem “topdown”, foi 

proposto por Royce em 1970. Na visão de Engholm (2010, p.183), esse modelo 

de desenvolvimento de software foi divido em seis fases que visam produzir maior 

estabilidade e confiança na construção de um software. 

 

• Levantamento de Requisitos: trata das restrições e dos objetivos do 

sistema, estabelecidos por meio da consulta aos usuários do sistema. Em 

seguida, os detalhes para a especificação do sistema são averiguados; 



• Análise de Requisitos: envolve estudo das necessidades do usuário para 

se encontrar uma definição correta ou completa do sistema ou requisito de 

software. Os requisitos colhidos devem ser quantitativos, detalhados e 

relevantes para o projeto; 

• Projeto: realiza agrupamento dos requisitos em sistemas de hardware e 

software. Feito isso, ocorre a identificação e a descrição das abstrações 

fundamentais do sistema; 

• Implementação: atividades de codificação, compilação, integração e testes. 

A implementação visa traduzir o design num programa, utilizando 

linguagens e ferramentas adequadas; 

• Teste: nessa etapa, as unidades de programa são integradas e testadas 

como um sistema completo. Esse procedimento ocorre para garantir que 

todos os requisitos foram atendidos. O software é entregue ao cliente após 

os testes alcançarem resultado positivo; 

• Manutenção: fase em que o sistema é colocado em operação. A 

manutenção envolve corrigir erros que não foram descobertos nas fases 

anteriores do ciclo de vida. Dessa forma, ocorrerá uma nova análise para 

melhorar a implementação das unidades do sistema. 

 

Como metodologia, o desenvolvimento do software realizou-se na 

linguagem Object Pascal, desenvolvido em Delphi7, como Banco de Dados 

MySQL juntamente com MySQL Workbench 6.3 CE, conexão feita através do 

componente ODBC. 

 

Resultados 

 

Com a utilização do sistema de gestão integrada todos os seus processos 

estarão suportados e controlados por ferramentas informatizadas. 

Todas as operações serão registradas e o fluxo da informação e das 

atividades será monitorado. Assim, cada venda gera uma conta à pagar, uma 

venda gera uma conta à receber. 



O estoque no almoxarifado será incrementado através das movimentação 

de venda, compra e produção. A área de manufatura manipulará este insumo e a 

área de vendas poderá vender o produto acabado que foi produzido. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O software está cada vez mais presente na vida das pessoas. E há uma 

crescente demanda por softwares de qualidade. 

Com esse projeto, a empresa em questão sofrerá um grande auxílio quanto 

a gestão da mesma, pois, além da funcionalidade de monitoramento pelo 

software, ele contará com uma base de dados forte e flexível, havendo assim uma 

maior precisão e facilidade na sua gestão. 
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