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RESUMO 

O sistema foi desenvolvido com a finalidade da empresa contratante do mesmo, 

ter o controle de movimentações de suas negociações, tanto na parte de compra 

de produtos quanto na venda dos mesmos. Ainda assim, o sistema também 

oferece o controle de estoque dos produtos que ali estão cadastrados. O sistema 

foi desenvolvido em php e com o banco de dados My Sql. O resultado do trabalho 

foi satisfatório, pois atendeu todas expectativas necessárias 
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ABSTRACT 

The system was developed with the objective of the company hiring, to have 

control of the movements for yours negotiations, as much in the part of buying of 

products as in the sale of the same one. Still, the system also provides inventory 

control of the products that are registered there. The system was developed in php 

and with the My Sql database. The result of the work was satisfactory, having 

fulfilled all the necessary expectations 
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INTRODUÇÃO 

A importância das pessoas como um dos fatores críticos para o sucesso da 

implantação de Tecnologias da Informação é bem estabelecida e pode ser 

constatada tanto na literatura acadêmica como na imprensa especializada e na 

observação diária (LORENZI; RILEY, 2003; MALHOTRA; GALLETTA, 2004).  

Cabe ressaltar que a TI, para Castells (2000), inclui um conjunto 

convergente de tecnologias, compondo o que temos chamado de Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TICs). O autor entende o movimento ocorrido como 

uma verdadeira revolução, a chamada Revolução Digital, marcada por uma 

característica em especial: modo como se dá a inovação e o seu uso. Neste novo 

momento os usuários aprendem a tecnologia fazendo, “resultando na 



reconfiguração das redes e na descoberta de novas aplicações” (CASTELLS, 

2000, p. 51). 

O sistema consiste em uma plataforma web com proposta de melhorias 

nos setores de vendas e financeiros de uma empresa. No sistema o usuário terá a 

possibilidade de efetuar cadastros necessários para seus processos internos e 

externos.  

Em relação aos cadastros terão movimentações de vendas, contas a 

pagar, contas a receber, e controle de estoque. O usuário conseguirá fazer 

consultas de pedidos, clientes, produtos, produtos em estoque, contas a receber e 

contas a pagar. Foram desenvolvido relatórios para ter o controle dos dados 

inseridos no sistema. 

Os relatórios são gerados por período de data inicial e data final solicitada.  

Para maiores seguranças foi desenvolvido tipos de Perfis de usuários, para ter um 

controle de privilégio dos mesmos, de quais partes do sistema possam ter acesso. 

 

OBJETIVOS 

O sistema WEB EMPRESARIAL tem como principal objetivo facilitar os 

processos de controle de dados de uma empresa que trabalha com compras e 

vendas de produtos, controlando cada produto novo inserido no estoque, cada 

nova compra e novo pedido de vendas, gerando planilhas de relatórios para 

assim ter os resultados finais de acordo com o esperado. 

 

METODOLOGIA 

A principio foi conversado com o proprietário de uma empresa que faz 

entrada e saída de produtos, para ser discutido o que poderia ser feito para a 

melhoria de seus negócios, onde que estava a suas falhas e o que estava 

faltando para que sua empresa não tivesse mais erros no processo de vendas e 

compras. 

Para que não houvesse erros, foi marcado um dia para conversarmos 

sobre os erros. Então assim fazendo um escopo de suas solicitações fez com que 

facilitasse o desenvolvimento do mesmo, foi utilizado o modelo cascata utilizando 

todos seus procedimentos assim como; analise de requisitos, projeto. 



Entretanto, foi apontando problemas para serem implementados no 

sistema, para que as falhas não ocorressem mais. Assim foi desenvolvido o WEB 

EMPRESARIAL para solucionar tais dificuldades. 

O sistema foi desenvolvido nas seguintes linguagens de programação: 

Php, Javascript, HTML5 e CSS3, foi usado o framework Laravel. O banco de 

dados é o Mysql. 

 

RESULTADOS 

 O sistema WEB EMPRESARIAL, vem trazendo resultados positivos, pois o 

que foi solicitado para a correção da empresa, esta sendo feito corretamente. 

Entrada de produtos, saída de produtos, controle de pagamentos tanto recebidos 

quanto feitos e o controle do estoque. 

 Até então o sistema ainda não foi implantado para a empresa usar porém o 

mesmo está se comportando bem, pois como já dito, os resultados estão sendo 

satisfatórios. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A partir deste trabalho, podemos ver que empresas estão dispostas à 

melhorias, tanto em seus processos internos quanto externos, fazendo com que 

tudo corra corretamente com o seu planejamento com a prospecção de negócios. 

 Empresas com sistemas que oferecem totalmente sua linha de processo 

estão aptas para não terem falhas, e sempre que esta faltando algo, estão 

solicitando alterações no sistema. 

 O sistema desenvolvido cumpre com o objetivo do cliente, pois está 

fazendo as devidas correções com quais foram solicitadas. Futuramente caso 

necessite de alterações, nesse sistema poderá ser implantadas as devidas 

alterações. 
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