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RESUMO 
 

A partir dos conhecimentos na área o sistema começou a ser pensado e moldado 
para sanar as principais necessidades da empresa. Foi desenvolvido na 
linguagem Java através do eclipse junto ao Banco de Dados MySQL para trazer 
as informações mais precisas e confiáveis, gerando relatórios e rendimentos. Por 
ser um sistema web pode ser acessado por notebooks, tablets e smartphones 
basta ter um navegador facilitando o desenvolvimento da produção e trazendo 
assim os resultados esperados em tempo real. 
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ABSTRACT 
 
From the knowledge in the area the system began to be thought and shaped to 
remedy the main needs of the company. It was developed in the Java language 
through eclipse next to the MySQL database to bring the most accurate and 
reliable information, generating reports and yields. As a web system can be 
accessed by notebooks, tablets and smartphones just have a browser facilitating 
the development of production and bringing the expected results in real time.  
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INTRODUÇÃO 
 

Com o avanço das novas tecnologias, em todos os segmentos da 

sociedade, faz-se necessário que as empresas se adaptem às transformações de 

mercado. 

A sobrevivência, crescimento e ordem de toda e qualquer 
empresa está associada e depende altamente de um 
gerenciamento tecnológico bem estruturado. Se bem 
administradas, as tecnologias podem se tornar muito mais 
eficientes e eficazes em todos os processos e recursos utilizados, 
além de aumentar sua visão para o futuro podendo prever 
possíveis inovações e assim estar à frente de seus concorrentes. 
(NATUME, CARVALHO e FRANCISCO, 2008, p. 1). 
 



 
 

 
 

Pensando nisso, o presente trabalho constitui no desenvolvimento de um 

sistema que controla a entrada, movimentação e embarque de um produto em 

específico, o couro, acompanhando desde a entrada até a saída do produto na 

empresa. O detalhamento do sistema perpassa o setor de pesagem, secagem e 

medição quando o couro passa pelo setor da enxugadeira; pelo setor de 

classificação onde é feita a separação por qualidade, até chegar ao setor de 

expedição onde o produto é revisado para embarque. 

Um sistema de informações pode ser fator decisivo para o 
estabelecimento de uma estratégia competitiva da empresa, 
a qual determinará as diretrizes e, consequentemente, as 
atividades que deverão ser desenvolvidas para alcançar os 
objetivos planejados. Este sistema deve estar alinhado às 
necessidades dos clientes e realidade do mercado, 
tornando-os dependentes de informações externas que 
possibilitarão aproveitar, por meio de informações internas, 
os recursos e habilidades da empresa. (CARMO e PONTES, 
1999, p. 56). 
 

Com base nisso, tal sistema recebeu o nome de Sistema Classic, e este foi 

desenvolvido dentro da empresa de atuação profissional do proponente do 

trabalho, as análises foram feitas a partir de entrevistas e também das vivências 

experienciadas pelo autor do mesmo. 

 
OBJETIVOS 
 
 Alcançar a total eficiência da empresa nos vários setores por onde o 

produto percorre até alcançar o objetivo da peça pronta e finalizada e identificar 

possíveis ajustes a serem feitos para evitar a perca de tempo e eficiência. 

 Com o intuito de desenvolver um sistema para otimizar o trabalho dentro da 

empresa, nossos objetivos específicos foram controlar a entrada do couro a partir 

da pesagem para verificar a quantidade de peças e quantos quilos deram entrada; 

também controlar o tempo de produção analisando se houveram perdas e ganhos 

de modo a tornar possível o controle dos rendimentos de custo-benefício. Ainda, 

através do Sistema Classic, acompanhar a classificação de qualidade dos lotes e 

controlar o percentual de desgaste. 

 
METODOLOGIA 
 



 
 

 
 

A princípio foram realizadas algumas entrevistas com funcionários da 

empresa, porém as informações obtidas em nada agregaram para o 

desenvolvimento desse sistema, então sendo funcionário de longa data e 

sabendo das necessidades da empresa foi dada a partida para tal projeto. A 

partir dos conhecimentos na área o sistema começou a ser pensado e moldado 

para sanar as principais necessidades.  

O método de desenvolvimento utilizado foi o Modelo Cascata, algumas 

vezes chamado ciclo de vida clássico, sugere uma abordagem sequencial e 

sistemática para o desenvolvimento de software, começando com o 

levantamento e necessidades por parte do cliente, avançando pelas fases de 

planejamento, modelagem construção, emprego e culminando no suporte 

contínuo do software concluído. No modelo em cascata, o projeto segue uma 

série de passos ordenados, ao final de cada fase a equipe finaliza uma revisão. 

(VASCONCELOS, 2006) 

Foram selecionadas algumas linguagens específicas, o Java, Css e 

JavaScript. Segundo Powes (2008), o JavaScript é uma linguagem que oferece 

interação em tempo real com os usuários de uma página web e permite que o 

usuário possa interagir com a página, em complemento a isso podemos citar 

que, para Morrison (2008), o Javascript permite manipular tudo que é 

renderizado por um navegador. Ele é capaz de capturar praticamente todas as 

ações do usuário em uma página web. O CSS, de acordo com Murph et al. 

(2012), é uma ferramenta de estilização que complementa o HTML e serve para 

cores, alinhamentos, backgrounds, etc.  Sua maior finalidade, é separar o estilo 

da página, de seu conteúdo, deixando assim, o código mais limpo e facilitando a 

sua manutenção e escrita. 

E para o desenvolvimento do sistema foi utilizado Eclipse oxygen, HTML 

5, que é uma versão mais evoluída do HTML 4, sua função principal é deixar o 

HTML mais semântico, ou seja, dar mais significado e objetividade na leitura do 

código (MAZZA, 2013). Junto ao HTML 5 utilizamos o JSF 2.2, Primefaces 3.5 e 

o tema Barcelona.  

O Sistema Gerencial de Banco de Dados MySQL 5.7.6 junto com 

Workbench 5.0 CE, que facilita o controle e gerencia dados armazenados, e 

para relatórios utilizou-se o Jasper 6.3.1. Inicialmente foram utilizadas outras 



 
 

 
 

ferramentas que posteriormente foram atualizadas pelas acima descritas, pois 

estas se mostraram mais eficientes para o desenvolvimento do Sistema Classic. 

 
 
 
RESULTADOS 
 

O Sistema Classic vem apresentando resultados satisfatórios, foi como 

esperado, o sistema está atendendo os requisitos apresentados nos objetivos do 

trabalho proposto. Desde a entrada até a saída do produto, todos os setores que 

o couro perpassa estão sendo monitorados e controlados através deste sistema 

de informação. O Sistema Classic controla entrada de couro, armazenamento de 

estoque e gerenciamento relatórios, facilitando o processo de produção e 

possibilitando menor perda e maior agilidade na produção.   

 

CONCLUSÃO  

 

O sistema mostrou-se eficiente quanto aos ajustes por ele realizados nos 

mais diferentes setores da empresa. Viu-se que o acompanhamento das peças de 

couro desde a entrada, pesagem e sua movimentação são instrumentos que 

precisam ser observados atentamente pois demonstram onde a eficácia se perde.  

A observação e melhoria do setor da entrada e pesagem salientou que um 

desvio na quantidade acarretava em metas e lucros errôneos nos próximos 

passos por onde o produto passava, logo um controle árduo sobre a entrada e a 

conferencia das peças de couro fez-se necessário e regulou os demais cálculos a 

respeito da passagem do couro pela empresa. Logo na entrada destes, a 

identificação e marcação dos lotes para o acompanhamento no sistema resultou 

na facilidade na identificação dos lotes de maior e menor qualidade. 

A produção, antes sem um controle eficiente, mostra então grandes ganhos 

em relação ao tempo e controle de suas perdas, pois com estas foi possível 

recalcular o percentual de custo e benefício. O rendimento do produto, ligado ao 

percentual de descarte dos resíduos foi recalculado e observado. É nítido que o 

melhor controle da entrada e pesagem nos mostraram quantidades exatas dos 

descartes e de antemão a qualidade no momento da revisão e conferencia para o 

embarque. 
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