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RESUMO 

Objetivo: Desenvolver um sistema gerencial com o potencial para controle de 

uma vidraçaria em geral. Método: Trata-se do método evolucionário. Resultado: 

O sistema está em fase de testes que precede a implementação. Conclusão: 

Após a conclusão de todos os testes necessários será realizada a implementação 

do software.  
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Abstract 

Objective: To develop a management system with the potential to control a 

general glazing. Method: This is the evolutionary method. Result: The system is 

in the test phase that precedes the implementation. Conclusion: Upon completion 

of all necessary tests will be carried out the implementation of the software. 
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INTRODUÇÃO 

Atualmente empresa de todos os portes financeiros tem recorrido aos programas 

tecnológicos sofisticados e eficazes no gerenciamento e controle de suas finanças 

internas, controle de matérias primas entrada e saída de produtos e serviços, 

podendo assim atender as necessidades dos com agilidade e precisão. 

Um sistema de gestão tem com sua principal função agilizar processos, 

otimizar o atendimento aos clientes deixa o ambiente da empresa ainda mais 
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rápido, com mais precisão nas suas atividades evitando retrabalhos e 

desperdícios, o que facilita o gerenciamento da empresa e diminui o tempo gasto 

na prestação de serviços. 

A sobrevivência, crescimento e ordem de toda e qualquer empresa está 

associada e depende altamente de um gerenciamento tecnológico bem 

estruturado. (NATUME, CARVALHO e FRANCISCO, 2008, p. 1). 

Os sistemas de integração trazem diversas vantagens para seus usuários, 

melhor controle das informações, otimização de processos, visão sistemática do 

cenário e consequentemente melhora toda a gestão. 

Segundo Casas (2008), o produto final de um serviço é sempre um 

sentimento. Os clientes ficam satisfeitos ou não conforme suas expectativas. 

Portanto, a qualidade do serviço é variável de acordo com o tipo de pessoa. 

Sendo uma companhia que preza pela excelência, a empresa apoia seus clientes 

com serviços através de tecnologias inovadoras e atuação consultiva 

impulsionando seus clientes a inovar. 

O sistema é nomeado como TRS Sistema, no qual foi desenvolvido para a 

empresa cujo proprietário é de parentesco próximo do autor do trabalho. O 

sistema foi todo adaptado para facilitar e organizar a rotina do local, onde pôde 

ser feito através do levantamento de dados e planejamento estratégico, de acordo 

com as necessidades e realidade da empresa. Vale ressaltar que o sistema não é 

estático, podendo ser adaptado conforme as dinâmicas e necessidades futuras da 

empresa, já que os requisitos mais importantes devem ser transitórios para que 

possam mudar no futuro e essa mudança causa maior impacto no sistema. 

Projetar o banco de dados adequadamente aumenta a confiabilidade da 

aplicação. De acordo com Oliveira (2002): O projeto do banco de dados está para 

o sistema da mesma forma que a estrutura do prédio está para o edifício. Se não 

for dada a devida atenção ao desenho do banco de dados, pode-se comprometer 

todo o desenvolvimento do sistema. 

OBJETIVOS 



Toda empresa para ter um controle melhor sobre seus processo precisa de 

controles específicos de suas informações, substituindo papeis e planilhas. 

O TRS SISTEMA tem como objetivo principal o cadastrar clientes, 

fornecedores, vendedores, produtos, gerenciamento de entrada e saídas de 

produtos, orçamentos, pedidos de compra, além de auxiliar no controle 

administrativos contas a pagar e contras a receber e controlar movimentações de 

vendas e compras de produtos, controle de acesso de usuários. 

METODOLOGIA 

 Para descobrir o que realmente era necessário neste sistema, foi 

acompanhado por vários dias a rotina de uma vidraçaria. Levantamento de 

requisitos foi essencial na construção desse software   pois é neste processo que 

se determina o sucesso da aplicação. 

Foram utilizadas algumas ferramentas para desenvolvimento como o 

Embarcadero RAD Studio Delphi XE3, PLSQL Developer com banco de dados 

Oracle 10g e Case Studio  2.23.1. 

 

RESULTADOS 

O TRS SISTEMA traz informações relevantes, controle de estoque, contas 

a pagar e contas a receber, a entrada e saída de produtos e serviços é controlada 

de maneira eficaz, com isso terá uma redução no tempo gasto em manutenção do 

estoque e compra de mercadorias, isso permite ao gestor do sistema comparar 

vendas e compras de produtos com bastante eficácia. Abaixo segue uma tela de 

exemplo: 

      Figura 1 - Tela de Compra de Produto. 

 

 

 

 



 

Fonte: AUTOR,2018. 

CONCLUSÃO 

O motivo principal do sistema foi melhorar o gerenciamento dos processos, 

agilizando a maneira de trazer informações com mais segurança e controle. 

Mesmo que ainda não implantado vem se mostrando bastante promissor, 

com os padrões empregados é esperado que o sistema forneça clareza nas suas 

informações, e de fácil entendimento aos usuários. 
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