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RESUMO 



Sabe-se que um sistema constitui-se de partes formando-se um só com um único 
objetivo a realizar uma função, ou seja, é a base da implantação de um sistema de 
informação geográfica. O objetivo do trabalho foi desenvolver um programa que 
organize as funções de uma oficina, onde envolve controle de estoque, compra e 
venda de produtos, agendamento de serviços e pagamentos. O programa foi criado por 
meio da ferramenta Java junto com o banco de dados My SQL Server. O resultado final 
é satisfatório, uma vez que atende às expectativas e necessidades da empresa, 
concluindo que qualquer sistema é de grande importância para uma empresa. 
 

Palavras-chaves: Controle de estoque, Venda, Compra. 
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ABSTRACT 

It is known that a system consists of parts forming a single one with a single purpose to 
perform a function, is the basis of the implementation of a geographic information 
system. The objective of the work was to develop a program that organizes the 
functions of a workshop, where it involves inventory control, purchase and sale of 
products, service scheduling and payments. The program was created using the Java 
tool along with the My SQL Server database. The result is satisfying as it meets the 
expectations and needs of the company, concluding that any system is of great 
importance to a company. 
 

Key-words: Stock Control, Sale, Purchase. 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente trabalho constitui no desenvolvimento de um sistema que controla a 

entrada e saída de produtos e agendamento de serviços de uma oficina. O sistema 

envolve funções como cadastro de funcionários e automóveis à serem concertados, 

agendamento de serviços, formas de pagamento que variam entre dinheiro e cartão de 

crédito/débito, venda dos produtos, compra dos produtos, envio de e-mail pros clientes, 

geração de relatório. 

Segundo Oliveira (2008, p.7) "sistema é um conjunto de partes integrantes e 

interdependentes que, conjuntamente, formam um todo unitário com determinado 

objetivo e efetuam determinada função". Verifica-se que um sistema constitui-se de 

partes formando-se um só com um único objetivo a realizar uma função, ou seja, é a 

base da implantação de um sistema de informação geográfica. 

O sistema é nomeado como Sistema Berçalini, 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 (GURGEL, 2013). 

 

• Identidicação do sistema 

O Sistema Berçalini foi desenvolvido com o intuito de melhorar a organização 

de uma maneira geral de uma oficina, visando um melhor aproveitamento do tempo do 

proprietário da empresa. 

 

• Características do sistema 

O sistema organiza as funções da empresa em questão, ou seja, a oficina, 

controlando a entrada e saída do estoque a partir de planilhas geradas no sistema, 

também controlar os lucros, agendamento de serviços, pagamentos que estão em 

abertos e finalizados e controlar as vendas e compras efetuadas. 

 

 

 

• Equipamento necessário 

Para acesso ao sistema é necessário apenas conexão à internet e um 

navegador. 

 

  

 

• OBJETIVO 

• Objetivo geral: 

Desenvolver um sistema que organize as funções de uma oficina. 

 

• Objetivos específicos: 

• Monitorar a entrada e saída de produtos do estoque; 

• Verificar os lucros; 

• Controlar o agendamento de serviços da oficina; 

• Averiguar os pagamentos em abertos e finalizados; 



• Inspecionar as compras e vendas efetuadas; 

• Gerar relatórios. 

  

3 METODOLOGIA 

O desenvolvimento do sistema está dividido em: planejamento, construção, 

implantação, avaliação e manutenção. 

Na construção do sistema é necessário definir níveis de segurança da 

aplicação, versionamento do código fonte, construção da aplicação em si, criação de 

teste, promover carga de testes extremos e avaliação do produto final.  

A princípio foi discutido com proprietário da empresa os pontos que poderiam 

ser implantados no programa, no qual a partir disto foi possível analisar estratégias 

para o melhor funcionamento do sistema e assim realizar o planejamento e o 

desenvolvimento do mesmo. Entretanto, como o autor do trabalho vivencia a rotina do 

local e conhece as necessidades da empresa, algumas funções extras foram 

adaptadas no projeto. A partir da opinião do proprietário e dos conhecimentos do autor 

na área, o sistema começou a ser analisado e adaptado para resolver as principais 

necessidades. 

A implantação do sistema inclui diversas atividades de testes que são 

executadas a fim de se validar o produto de software, testando cada funcionalidade de 

cada módulo, levando em consideração a especificação feita na fase de projeto. Ao 

final dessa atividade, os diversos módulos do sistema são integrados, resultando no 

produto de software. 

Foi utilizada linguagem Java, Css e para o desenvolvimento do sistema foi 

utilizado Eclipse LUNA, HTML 5 e o banco de dados MySQL Workbench 5.0 CE, 

Jaspersoft Studio 6.4.3, JSF, Primefaces 6.0, CDI, Hibernate, Maven. 

  

 

4 REFERENCIAL TEÓRICO 

4.1 Java  

Existem várias linguagens de programação para a criação de sistemas e dentre 

elas se destaca a linguagem Java, de acordo com o ranking do Instituto de 



Engenheiros Elétricos e Eletrônicos (Institute of Electrical and Electronics Engineers - 

IEEE) ela lidera o ranking das linguagens de programação sendo a que vem sendo 

mais utilizada no mundo (Canaltech, 2015). 

Lançada em 1995 pela Sun Microsystems e atualmente mantida pela Oracle, é 

uma linguagem de programação multi plataforma que, de acordo com a Oracle, é 

executada em mais de 850 milhões de computadores pessoais e em bilhões de 

dispositivos em todo o mundo, inclusive telefones celulares e demais dispositivos 

móveis. 

Segundo Santos Junior (2006, p.3), a linguagem JAVA é uma multi plataforma, 

esta afirmação reporta ao fato de que um programa escrito na linguagem JAVA pode 

ser executado em qualquer plataforma (sistema operacional) sem necessidade de 

alterações no código-fonte.  Como diz o slogan da Sun MicroSystems para exemplificar 

os benefícios multi plataforma da Linguagem Java:(Javafree, 2009) “Escreva uma vez, 

execute em qualquer lugar” 

O Java 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 (POWES, 

2008). 

A figura 1 apresenta um modelo de Java Virtual Machine. 

 

Figura 1: Java Virtual Machine 

Fonte: Codeuse (2015) 

4.2 CSS 

O Cascading Style Sheets (CSS) é uma "folha de estilo" composta por 

“camadas” e utilizada para definir a apresentação (aparência) em páginas da internet 



que adotam para o seu desenvolvimento linguagens de marcação (como XML, HTML e 

XHTML). O CSS define como serão exibidos os elementos contidos no código de uma 

página da internet e sua maior vantagem é efetuar a separação entre o formato e o 

conteúdo de um documento (PEREIRA, 2009). 

Primariamente, foi desenvolvido para habilitar a separação do conteúdo e 

formato de um documento (na linguagem de formatação utilizada) de sua 

apresentação, incluindo elementos como cores, formatos de fontes e layout. Esta 

separação proporcionou uma maior flexibilidade e controle na especificação de como 

as características serão exibidas, permitiu um compartilhamento de formato e reduziu a 

repetição no conteúdo estrutural de uma página (PEREIRA, 2009). 

O CSS também permite que as mesmas marcações de uma página sejam 

apresentadas em diferentes estilos, conforme os métodos de renderização (como em 

uma tela, impressão, via voz, baseadas em dispositivos táteis, etc.). A maioria dos 

menus em cascata, estilos de cabeçalho e rodapé de páginas da internet, por exemplo, 

atualmente são desenvolvidos em CSS (BERTOLUCCI, 2010). 

 

 

4.3 Eclipse Luna 

Eclipse (ECLIPSE, 2015) um IDE (ambiente de desenvolvimento 

integrado)  para desenvolvimento Java, porém suporta várias outras linguagens a partir 

de plugins como C/C++, PHP, ColdFusion, Python, Scala e plataforma Android. Ele foi 

feito em Java e segue o modelo open  HYPERLINK 

"https://pt.wikipedia.org/wiki/Open_source"source de desenvolvimento de software. 

Atualmente faz parte do kit de desenvolvimento de software recomendado para 

desenvolvedores Android. 

O projeto Eclipse foi iniciado na Internacional Business Machines que 

desenvolveu a primeira versão do produto e doou-o como software livre para a 

comunidade. O gasto inicial da IBM no produto foi de mais de 40 milhões de dólares. 

Hoje, o Eclipse é o IDE Java mais utilizado no mundo. Possui como característica 

marcante o uso da SWT e não do Swing como biblioteca gráfica, a forte orientação ao 

desenvolvimento baseado em plug-ins e o amplo suporte ao desenvolvedor com 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Java_(linguagem_de_programa%C3%A7%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/C
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
https://pt.wikipedia.org/wiki/PHP
https://pt.wikipedia.org/wiki/ColdFusion
https://pt.wikipedia.org/wiki/Python
https://pt.wikipedia.org/wiki/Scala_(linguagem_de_programa%C3%A7%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Open_source
https://pt.wikipedia.org/wiki/Open_source
https://pt.wikipedia.org/wiki/Desenvolvimento_de_software
https://pt.wikipedia.org/wiki/Software_Development_Kit
https://pt.wikipedia.org/wiki/Software_livre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ambiente_de_Desenvolvimento_Integrado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Linguagem_de_programa%C3%A7%C3%A3o_Java
https://pt.wikipedia.org/wiki/SWT
https://pt.wikipedia.org/wiki/Swing_(Java)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Plug-ins


centenas de plug-ins que procuram atender as diferentes necessidades de diferentes 

programadores (STRAPASSON, 2015). 

 

 

4.4 HMTL 5 

HTML5 (Hypertext  HYPERLINK 

"https://pt.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Markup_Language"Markup HYPERLINK 

"https://pt.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Markup_Language"  HYPERLINK 

"https://pt.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Markup_Language"Language, versão 5) é uma 

linguagem para estruturação e apresentação de conteúdo para a World  HYPERLINK 

"https://pt.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web"Wide HYPERLINK 

"https://pt.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web"  HYPERLINK 

"https://pt.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web"Webe é uma tecnologia chave da 

Internet originalmente proposto por Opera Software.[1] É a quinta versão da 

linguagem HTML. Esta nova versão traz consigo importantes mudanças quanto ao 

papel do HTML no mundo da Web, através de novas funcionalidades como semântica 

e acessibilidade. Possibilita o uso de novos recursos antes possíveis apenas com a 

aplicação de outras tecnologias (STRAPASSON, 2015).  

Sua essência tem sido melhorar a linguagem com o suporte para as mais 

recentes multimídias, enquanto a mantém facilmente legível por seres humanos e 

consistentemente compreendida por computadores e outros dispositivos (navegadores, 

parsers etc). O HTML5 será o novo padrão para HTML, XHTML, e HTML DOM. 

Atualmente, está em fase de esboço, porém diversos navegadores já implementam 

algumas de suas funcionalidades (BERTOLUCCI, 2010). 

 

 

4.5 Banco de dados My SQL 

Segundo Strapasson (2015, p. 19) “O MySQL é um sistema de gerenciamento 

de banco de dados relacional, muito utilizado em servidores Web, por conter como 

principais características velocidade, flexibilidade e grande facilidade a integração a 

programação de sites dinâmicos. É um software Open Source e sendo assim é 

possível usar e modificar o programa. Teve como um dos objetivos iniciais o 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Markup_Language
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Markup_Language
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Markup_Language
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Markup_Language
https://pt.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
https://pt.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
https://pt.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
https://pt.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
https://pt.wikipedia.org/wiki/Opera_Software
https://pt.wikipedia.org/wiki/HTML5
https://pt.wikipedia.org/wiki/HTML
https://pt.wikipedia.org/wiki/Navegadores
https://pt.wikipedia.org/wiki/HTML
https://pt.wikipedia.org/wiki/XHTML


desenvolvimento para gerenciamento de bancos grandes, de uma maneira muito mais 

rápida que as soluções existentes.” 

 

 

4.6 Jaspersoft Studio 

Jaspersoft Studio é o novo gerador de relatório baseado em Eclipse para 

JasperReports e JasperReports Server. Ele permite que você crie layouts sofisticados 

que contêm gráficos, imagens, sub-relatórios, tabelas de referência cruzada e entre 

outros. A execução do relatório é realizado por meio de um arquivo de Jasper e uma 

fonte de dados para JasperReports, podendo ser preenchido a partir de uma consulta 

SQL, um arquivo XML, um arquivo .csv, uma consulta HQL (Hibernate Query 

Language), uma coleção de JavaBeans, e outros. O JasperReports também permite 

que a escritura de uma fonte de dados personalizada (BERNARDO, 2015). 

 

 

4.7 Java Server Faces (JSF) 

Java Server Faces é uma especificação Java para a construção de interfaces 

de usuário baseadas em componentes para aplicações web. Possui um modelo de 

programação dirigido a eventos, abstraindo os detalhes da manipulação dos eventos e 

organização dos componentes, permitindo que o programador se concentre na lógica 

da aplicação (CORDEIRO, 2012). 

 

 

4.8 Primefaces  

PrimeFaces é uma biblioteca de componentes ricos em Java Server Faces. A 

suíte de componentes inclui diversos campos de entrada, botões, tabelas de dados, 

árvores, gráficos, diálogos, etc. Os componentes do PrimeFaces possuem 

funcionalidade de Ajax integrado, baseado na API de Ajax do JSF (Faria, 2015). 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Java_(linguagem_de_programa%C3%A7%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Interface_de_usu%C3%A1rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Interface_de_usu%C3%A1rio
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4.9 CDI 

O CDI (Contexts and Dependency Injection) provê um mecanismo de injeção 

de dependências entre classes de uma aplicação Java EE 6, permitindo também o 

acesso por páginas Web a partir da linguagem de expressões unificada (EL). 

Dependências são associadas a contextos e tem seu ciclo de vida gerenciado 

automaticamente pelo container. Ao redor deste mecanismo, o CDI oferece uma série 

de funcionalidades como qualificadores, alternativas, decoradores, interceptadores e 

eventos que permitem uma grande flexibilidade no desenvolvimento da aplicação (DEV 

MEDIA). 

 

 

 

4.10 Hibernate 

De acordo com o site Dev Media, o  Hibernate é um framework para 

o mapeamento objeto-relacional escrito na linguagem Java, mas também é disponível 

em .Net com o nome NHibernate. Este framework facilita o mapeamento dos atributos 

entre uma base tradicional de dados relacionais e o modelo objeto de uma aplicação, 

mediante o uso de arquivos ou anotações Java. Sua principal característica é a 

transformação das classes em Java para tabelas de dados (e dos tipos de dados Java 

para os da SQL). O Hibernate gera as chamadas SQL e libera o desenvolvedor do 

trabalho manual da conversão dos dados resultante, mantendo o programa portável 

para quaisquer bancos de dados SQL, porém causando um pequeno aumento no 

tempo de execução.  

 

 

4.11 Maven 

 O Maven (MAVEN, 2015) é uma ferramenta de gerenciamento de projetos, 

construção e implantação de projetos, que auxilia no processo de gerenciamento de 

dependências, build, geração de relatórios e de documentação (CAVALCANTI, 2008). 

Cada um dos módulos da Aplicação Corporativa tem um arquivo de configuração do 

Maven, pom.xml, onde são especificadas as dependências do 34 módulo. O Maven 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Framework
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mapeamento_objeto-relacional
https://pt.wikipedia.org/wiki/Java_(linguagem_de_programa%C3%A7%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/.Net
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tipos_de_dados
https://pt.wikipedia.org/wiki/SQL


encarrega-se de gerenciar estas dependências, obtendo a partir de um repositório 

remoto e realizando a construção dos módulos. 

  

 

5 INFORMAÇÕES BÁSICAS DO SISTEMA 

Para ter acesso ao sistema, insira no navegador.  

Figura 2: Insirir a url 

 

 

 

• TELA DE LOGAR NO SISTEMA 

 Figura 3 – Tela de login 

 
Fonte: Do autor, 2017. 

 

1 – Campo responsável para colocar o email para entrar no sistema. 



2 – Campo responsável para colocar a senha para entrar no sistema. 

3– Botão para entrar no sistema. 

 

 

 

 

2 LISTA DE PRODUTO 

Figura 4 – Tabela de produto 

 

 

 

 

Fonte: Do autor, 2017. 

 

Tela responsável para mostrar a tabela de produtos. 

1 – Botão responsável para inserir um novo produto. 

2 – Botão responsável para editar o produto. 

3 – Botão responsável para excluir o produto. 

4 – Botão responsável para imprimir. 

5 – Campo responsável para pesquisar o código do produto. 

6 – Campo responsável para pesquisar por nome do produto. 

7 – Campo responsável para pesquisar o preço unitário do produto. 

8 – Campo responsável para pesquisar o preço da venda do produto. 

9 – Campo responsável para pesquisar a marca do produto. 

10 – Campo responsável para pesquisar a categoria do produto. 

11– Campo responsável para pesquisar o nome do fornecedor. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Cadastro de produto 

Figura 5 – Cadastro do produto 

 

Fonte: Do autor, 2017. 

 

Tela responsável pelo cadastro do produto. 

1 – Campo responsável para selecionar a categoria do produto. 

2 – Botão responsável para adicionar uma nova categoria do produto. 



3 – Campo responsável para digitar o nome do produto. 

4 – Campo responsável para inserir o valor do produto. 

5 – Campo responsável para inserir o valor do produto para a venda. 

6 – Campo responsável para selecionar um fornecedor. 

7 – Botão responsável para adicionar um novo fornecedor. 

8 – Campo responsável para selecionar uma marca. 

9 – Botão responsável para adicionar uma marca. 

10 – Botão responsável para salvar o produto.  

11 – Botão responsável para voltar. 

 

 

 

 

 

2.2 Tela de excluir o produto 

Figura 6 – Excluir produto 

 
Fonte: Do autor, 2017. 

 

Essa tela é responsável pela exclusão do produto. 

1 – Botão para confirmar a exclusão do produto. 

2 – Botão para cancelar a exclusão do produto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 TELA DE LISTA DE USUÁRIO 

Figura 7 – Tabela usuário. 

 

 

 

Fonte: Do autor, 2017. 

 

 

Tela responsável para mostrar a tabela do usuário. 

1 – Botão responsável para inserir um novo usuário. 

2 – Botão responsável para editar o usuário. 

3 – Botão responsável para excluir o usuário. 



4 – Botão responsável para gerar o relatório do usuário. 

5 – Campo responsável para pesquisar o código do usuário. 

6 – Campo responsável para pesquisar o nome do usuário. 

7 – Campo responsável para pesquisar a senha do usuário. 

8 – Campo responsável para pesquisar por email do usuário. 

9 – Campo responsável para pesquisar por confirmar a senha do usuário. 

10 – Campo responsável para pesquisar por perfil de acesso do usuário. 

11– Campo responsável que mostra a foto do usuário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Tela de cadastro de usuário. 

Figura 8 – cadastro usuário 



 
 Fonte: Do autor, 2017.  

 

Tela responsável por cadastrar um usuário. 

1 – Campo responsável para digitar o nome do usuário. 

2 – Campo responsável para digitar o email do usuário. 

3 – Campo responsável para digitar a senha do usuário. 

4 – Campo responsável para confirmar a senha do usuário. 

5 – Campo responsável para procurar uma foto para o usuário. 

6 – Campo responsável para selecionar o perfil do usuário. 

7 – Campo responsável para marcar se o usuário é ativo. 

8 – Botão responsável para salvar. 

9 – Botão responsável para voltar. 

 

 

 

 

 



3.2 Tela de excluir o usuário 

Figura 9 – Excluir usuário 

 
 Fonte: Do autor, 2017. 

 

Essa tela é responsável por excluir o usuário. 

1 – Botão responsável para confirmar a exclusão do usuário. 

2 – Botão responsável para cancelar a exclusão do usuário.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

• TELA DA LISTA DE CARGOS 

 

Figura 10 – Tabela cargos 

 

 

 

 

Fonte: Do autor, 2017. 

 

Tela responsável para mostrar a tabela do cargo. 

1– Botão responsável Inserir um novo cargo. 

2 – Botão responsável para editar o cargo. 

3 – Botão responsável para excluir cargo. 

4 – Botão responsável para imprimir relatório do cargo. 

5 – Campo responsável para pesquisar o código do cargo. 

6 – Campo responsável para pesquisar o nome do cargo. 

 

4.1 Tela de cadastro do cargo 

Figura 11 – cadastro do cargo 



 
 Fonte: Do autor, 2017. 

 

Tela responsável para cadastrar um novo cargo. 

1 – Campo responsável para digitar o nome do cargo. 

2 – Botão responsável para salvar. 

3– Botão responsável para voltar 

4.2 Tela de excluir cargo 

Figura 12 – excluir cargo 

 
Fonte: Do autor, 2017. 

 

Tela responsável pela exclusão do cargo. 

1– Botão responsável para confirmar a exclusão do cargo. 

2– Botão responsável para cancelar a exclusão do cargo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 TELA DA LISTA DE CARROS 

Figura 13 – tabela carro 



 

 

 

Fonte: Do autor, 2017. 

 

Tela responsável para mostrar a tabela de carro.  

1 – Botão responsável para inserir um novo carro. 

2 – Botão responsável para editar o carro selecionado. 

3 – Botão responsável para excluir o carro selecionado. 

4 – Botão responsável para gerar relatório do carro. 

5 – Campo responsável para pesquisar o código do carro. 

6 – Campo responsável para pesquisar o nome do carro. 

7 – Campo responsável para pesquisar a placa do carro. 

8 – Campo responsável para pesquisar o ano do carro. 

9 – Campo responsável para pesquisar o modelo do carro. 

10 – Campo responsável para pesquisar a marca do carro. 

11 – Campo responsável para pesquisar a cor do carro. 

12– Campo responsável para pesquisar o nome do cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.1 Tela de cadastro do carro 

Figura 14 – Cadastro carro 

 

 
Fonte: Do autor, 2017. 

 

Tela responsável para cadastrar um carro novo. 

1 – Campo para digitar o nome do carro. 

2 – Campo para digitar a placa do carro. 

3 – Campo para digitar o ano do carro. 

4 -  Campo para selecionar uma cor. 

5 – Botão para adicionar uma nova cor. 

6 – Campo para selecionar um modelo. 

7 – Botão para adicionar um modelo novo. 

8 – Campo para selecionar uma marca. 

9 – Botão para adicionar um marca nova. 

10 – Campo para selecionar um cliente. 

11 – Botão para adicionar um cliente. 

12 – Botão para adicionar o carro a uma lista de carro. 

13 – Botão para apagar os dados do carro, para adicionar um novo carro a lista. 

14 – Botão para salvar. 

15– Botão para voltar. 

 

 

 

 

 



 

 

5.2 Tela de excluir carro 

Figura 15 – Excluir carro 

 
Fonte: Do autor, 2017. 

 

Tela responsável pela exclusão do carro. 

1 – Botão para confirmar a exclusão do carro. 

2– Botão para cancelar a exclusão do carro. 

  

 

6 TELA DE LISTA DE CLIENTES 

Figura 16 – tabela de cliente 

 

 

 

Fonte: Do autor, 2017. 

Tela responsável para mostrar a lista de clientes. 

1 – Botão para inserir um novo cliente. 

2 – Botão para editar o cliente selecionado. 

3 – Botão para excluir o cliente selecionado. 

4 – Botão para imprimir o relatório de clientes. 

5 – Campo para pesquisar o código do cliente. 

6 – Campo para pesquisar o celular do cliente. 



7 – Campo para pesquisar o tipo de pessoa do cliente, exemplo (Jurídica, Física). 

8 – Campo para pesquisar a cidade do cliente. 

9– Campo para pesquisar o nome do cliente. 

 

 

6.1 Tela de cadastro de cliente 

Figura 17 – cadastro cliente 

     

 

Fonte: Do autor, 2017. 

Tela responsável para cadastrar o cliente. 

1 – Campo para digitar o nome. 

2 – Campo para digitar o email. 

3 – Campo para digitar o telefone. 

4 – Campo para digitar o celular. 

5 – Campo para selecionar um tipo de pessoa, exemplo (FÍSICA, JURÍDICA). 

6 – Campo para digitar o CEP. 

7 – Botão para buscar o CEP. 

8 – Campo que irá aparecer com o CEP buscado. 

9 – Campo que irá aparecer com a cidade buscada. 

10 – Campo que irá aparecer com o bairro buscado. 

11 – Campo que irá aparecer com o logradouro buscado. 

12 – Campo que irá aparecer com o complemento buscado. 

13 – Campo que irá aparecer com o estado buscado. 

14 – Campo para digitar o número da casa. 

15 – Botão para salvar. 

16– Botão para voltar. 

 



 

 

6.2 Tela de excluir cliente 

Figura 18 – Excluir cliente 

 
Fonte: Do autor, 2017. 

 

Tela responsável pela exclusão do cliente. 

1 – Botão para confirmar a exclusão do cliente. 

2– Botão para cancelar a exclusão do cliente. 

 

 

 

 

 

7 TELA DE LISTA DE FORMA DE PAGAMENTO  

Figura 19 – tabela de pagamento 

 

 

 

Fonte: Do autor, 2017. 

 

Tela responsável pela lista de forma de pagamentos. 



1 – Botão para inserir uma nova forma de pagamento. 

2 – Botão para editar a forma de pagamento selecionada. 

3 – Botão para excluir a forma de pagamento selecionada. 

4 – Botão para imprimir o relatório da forma de pagamento. 

5 – Campo para pesquisar pelo código da forma de pagamento. 

6 – Campo para pesquisar pela sigla de forma de pagamento. 

7– Campo para pesquisar a forma de pagamento. 

 

7.1 Tela de cadastro de forma de pagamento  

Figura 20 – cadastro forma de pagamento 

 
Fonte: Do autor, 2017. 
 
 

Tela responsável por cadastrar uma forma de pagamento. 

1 – Campo para digitar a descrição da forma de pagamento. 

2 – Campo para digitar a sigla da forma de pagamento. 

3 – Botão para salvar. 

4– Botão para voltar. 

•  Tela excluir forma de pagamento 

Figura 21 – excluir forma de pagamento 

 
Fonte: Do autor, 2017. 

 
Tela responsável pela exclusão da forma de pagamento. 



1 – Botão para confirmar a exclusão da forma de pagamento. 

2– Botão para cancelar a exclusão da forma de pagamento. 

 

  

 

8 TELA DE LISTA DE CARTÃO 

Figura 22 – tabela do cartão 

 

 

 

 Fonte: Do autor, 2017. 

 

Tela responsável pela lista de cartões. 

1 – Botão para inserir um novo cartão. 

2 – Botão para editar o cartão selecionado. 

3 – Botão para excluir o cartão selecionado. 

4 – Botão para imprimir o relatório de cartão. 

5 – Campo para pesquisar o código do cartão. 

6– Campo para pesquisar pelo nome do cartão. 

 

 

8.1 Tela de cadastro de cartão 

Figura 23 – cadastro cartão 



 
 Fonte: Do autor, 2017. 

 

Tela responsável pelo cadastro de cartão de crédito. 

1 – Campo para digitar o nome do cartão. 

2 – Botão para salvar. 

3– Botão para voltar. 

8.2 Tela de excluir o cartão 

Figura 24 – Excluir cartão 

 
Fonte: Do autor, 2017. 

 

Tela responsável pela exclusão do cartão. 

1 – Botão para confirmar a exclusão do cartão. 

2– Botão para cancelar a exclusão do cartão. 

. 

  

 

• TELA DE LISTA DE FORNECEDOR  

Figura 25 – tabela fornecedor 



 

 

 

 Fonte: Do autor, 2017. 

 

 

Tela responsável pela lista de fornecedor. 

1 – Botão para inserir um novo fornecedor. 

2 – Botão para editar o fornecedor selecionado. 

3 – Botão para excluir o fornecedor selecionado. 

4 – Botão para imprimir o fornecedor. 

5 – Campo para pesquisar o código do fornecedor. 

6 – Campo para pesquisar o nome do fornecedor. 

7 – Campo para pesquisar o celular do fornecedor. 

8 – Campo para pesquisar o email do fornecedor. 

9– Campo para pesquisar a razão social do fornecedor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9.1 Tela de cadastro de fornecedor 

Figura 26 – Cadastro do fornecedor 

 
Fonte: Do autor, 2017. 

 

Tela responsável por cadastrar fornecedor. 

1 – Campo para digitar o nome do fornecedor. 

2 – Campo para digitar o celular do fornecedor. 

3 – Campo para digitar o email do fornecedor. 

4 – Campo para digitar a razão social do fornecedor. 

5 – Botão para salvar. 

6– Botão para voltar. 

 

 

 

 

 



 

 

 

9.2 Tela de excluir fornecedor 

Figura 27 – excluir fornecedor 

 
Fonte: Do autor, 2017.  

 

Tela responsável por excluir o fornecedor. 

1 – Botão para confirmar a exclusão do fornecedor. 

2– Botão para cancelar a exclusão do fornecedor. 

  

 

10 TELA DE LISTA DE FUNCIONÁRIO 

Figura 28 – tabela de funcionário 

 

 

 

 Fonte: Do autor, 2017. 

 

Tela responsável pela lista de funcionário. 

1 – Botão para inserir um novo funcionário. 

2 – Botão para editar o funcionário selecionado. 

3 – Botão para excluir o funcionário selecionado. 



4 – Botão para imprimir o funcionário. 

5 – Campo para pesquisar o código do funcionário. 

6 – Campo para pesquisar CPF do funcionário. 

7 – Campo para pesquisar o cargo do funcionário. 

8 – Campo para pesquisar o celular do funcionário. 

9 – Campo para pesquisar a cidade do funcionário. 

10– Campo para pesquisar o nome do funcionário. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1 Tela de cadastro do funcionário 

Figura 29 – cadastro funcionário 

 

 

 

 



 

  

 

Fonte: Do autor, 2017. 

 

Tela de cadastro do funcionário. 

1 – Campo para digitar o nome do funcionário. 

2 – Campo para digitar o CPF do funcionário. 

3 – Campo para digitar o RG do funcionário. 

4 – Campo para digitar o telefone do funcionário. 

5 – Campo para digitar o celular do funcionário. 

6 – Campo para digitar o email do funcionário. 

7 – Campo para digitar a graduação do funcionário. 



8 – Campo para selecionar o estado civil do funcionário. 

9 – Campo para digitar o salário do funcionário. 

10 – Campo para digitar a data de nascimento do funcionário. 

11 – Campo para escolher a data de admissão do funcionário. 

12 – Campo para selecionar o cargo do funcionário. 

13 – Campo para digitar o CEP do funcionário. 

14 – Botão para buscar o CEP do funcionário. 

15 – Campo que vai buscar o CEP do funcionário. 

16 – Campo que vai buscar a cidade do funcionário. 

17 – Campo que vai buscar o estado do funcionário. 

18 – Campo que vai buscar o complemento do funcionário. 

19 – Campo que vai buscar o bairro do funcionário. 

20 – Campo que vai buscar a rua do funcionário. 

21 – Campo para digitar o número da casa do funcionário. 

22 – Botão para salvar. 

23 – Botão para voltar. 

24 – Botão para adicionar um novo cargo. 

 

 

 

10.2 Tela de excluir funcionário 

Figura 30 – excluir funcionário 

 
Fonte: Do autor, 2017. 

 

Tela responsável para a exclusão do funcionário. 

1 – Botão para confirmar a exclusão do funcionário. 

2– Botão para cancelar a exclusão do funcionário. 

  

 

11 TELA DE LISTA DE CATEGORIA DE PRODUTOS 

Figura 31 – tabela categoria 



 

 

 

 Fonte: Do autor, 2017. 

 

Tela responsável pela lista de categoria do produto. 

1 – Botão para inserir uma nova categoria. 

2 – Botão para editar a categoria selecionada. 

3 – Botão para excluir a categoria selecionada. 

4 – Botão para imprimir a categoria. 

5 – Campo para pesquisar o código da categoria. 

6 – Campo para pesquisar porcentagem da margem de lucro da categoria. 

7– Campo para pesquisar o nome da categoria. 

 

 

11.1 Tela de cadastro de categoria do produto 

Figura 32 – cadastro categoria produto 

 
Fonte: Do autor, 2017. 

 

 



Tela responsável por cadastrar uma categoria do produto. 

1 – Campo para digitar o nome da categoria. 

2 – Campo para digitar a quantidade da porcentagem do lucro da categoria. 

3 – Botão para salvar. 

4– Botão para voltar. 

 

 

11.2 Tela de excluir a categoria do produto 

Figura 33 – Excluir categoria do produto 

 
Fonte: Do autor, 2017. 

 
 

Tela responsável pela exclusão da categoria do produto. 

1 – Botão para confirmar a exclusão da categoria do produto. 

2– Botão para cancelar a exclusão da categoria do produto. 

  

 

12 TELA DE LISTA DE MARCA DO PRODUTO 

Figura 34 – tabela marca do produto 

 

 

  

Fonte: Do autor, 2017. 

 



Tela responsável pela lista da marca do produto. 

1 – Botão para inserir uma marca do produto. 

2 – Botão para editar a marca do produto selecionada. 

3 – Botão para excluir a marca do produto selecionada. 

4 – Botão para imprimir a marca do produto. 

5 – Campo para pesquisar o código do produto. 

6 – Campo para pesquisar o nome da marca do produto. 

 

12.1 Tela de cadastro da marca 

Figura 35 – cadastro da marca do produto 

 
Fonte: Do autor, 2017. 

 

Tela responsável por cadastrar a marca do produto. 

1 – Campo para digitar a marca. 

2 – Botão para salvar. 

3 – Botão para voltar. 

 

12.2 Tela de excluir a marca do produto 

Figura 36 – Excluir marca do produto 

 
Fonte: Do autor, 2017. 

 



Tela responsável pela exclusão da marca do produto. 

1 – Botão para confirmar a exclusão da marca do produto. 

2– Botão para cancelar a exclusão da marca do produto. 

  

 

13 TELA DE LISTA DA MARCA DO CARRO 

Figura 37 – tabela da marca do carro 

 

 

Fonte: Do autor, 2017. 

 

Tela responsável pela lista da marca do carro. 

1 – Botão para inserir uma marca do carro. 

2 – Botão para editar a marca selecionada. 

3 – Botão para excluir a marca selecionada. 

4 – Botão para imprimir a marca do carro. 

5 – Campo para pesquisar o código da marca do carro. 

6 – Campo para pesquisar a marca do carro. 

 

13.1 Tela de cadastro da marca do carro 

Figura 38 – cadastro da marca do carro 

 



Fonte: Do autor, 2017. 

 

Tela responsável por cadastrar a marca do carro. 

1 – Campo para digitar a marca do carro. 

2 – Botão para salvar. 

3 – Botão para voltar. 

 

 

13.2 Tela de excluir a marca do carro 

Figura 39 – excluir marca do carro 

 
Fonte: Do autor, 2017. 

 
 

Tela responsável para exclusão da marca do carro. 

1 – Botão para confirmar a exclusão da marca do carro. 

2– Botão para cancelar a exclusão da marca do carro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 TELA DE LISTAR A COR DO CARRO 

Figura 40 – tabela da cor do carro 

 

 

 

Fonte: Do autor, 2017. 

 

Tela responsável pela lista da cor do carro. 

1 – Botão para inserir a cor. 

2 – Botão para editar a cor selecionada. 

3 – Botão para excluir a cor selecionada. 

4 – Botão para imprimir a cor. 

5 – Campo para pesquisar o código da cor. 

6– Campo para pesquisar o nome da cor. 

 

 

14.1 Tela de cadastro da cor do carro 

Figura 41 – cadastro cor do carro 



 
 Fonte: Do autor, 2017. 

 

Tela responsável pelo cadastro da cor do carro. 

1 – Campo para digitar a cor do carro. 

2 – Botão para salvar. 

3 – Botão para voltar. 

14.2 Tela de excluir a cor do carro 

Figura 42 – Excluir cor do carro 

 
Fonte: do Autor, 2017. 

 
 
 
Tela responsável pela exclusão da cor. 

1– Botão para confirmar a exclusão da cor do carro. 

2– Botão para cancelar a exclusão da cor do carro. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 TELA DE LISTA DE MODELO DO CARRO 

Figura 43 – tabela do modelo do carro 

 

 

 

 Fonte: Do autor, 2017. 

 

Tela responsável pela lista do modelo do carro. 

1 – Botão para inserir um modelo do carro. 

2 – Botão para editar o modelo do carro selecionado. 

3 – Botão para excluir o modelo do carro selecionado. 

4 – Botão para imprimir. 

5 – Campo para pesquisar o código do modelo do carro. 

6– Campo para pesquisar o modelo do carro. 

 



15.1 Tela de cadastro do modelo do carro 

Figura 44 – cadastro do modelo do carro 

 
Fonte: Do autor, 2017. 

 

Tela responsável pelo cadastro do modelo do carro. 

1 – Campo para digitar o modelo. 

2 – Botão para salvar. 

3 – Botão para voltar. 

 

 

15.2 Tela de excluir o modelo do carro 

Figura 45 – excluir modelo do carro 

 
Fonte: Do autor, 2017. 

 

Tela responsável pela exclusão do modelo do carro. 

1 – Botão para confirmar a exclusão da marca do carro. 

2 – Botão para cancelar a exclusão da marca do carro. 

  

 

16 TELA DE LISTA DE SERVIÇO 

Figura 46 – tabela de serviço 



 

 

 

 Fonte: Do autor, 2017. 

Tela responsável pela lista de serviço. 

1 – Botão para inserir o serviço. 

2 – Botão para editar o serviço selecionado. 

3 – Botão para excluir o serviço selecionado. 

4 – Botão para imprimir o serviço. 

5– Campo para pesquisar o código do serviço. 

6– Campo para pesquisar o preço do serviço. 

7– Campo para pesquisar o serviço. 

 

16.1 Tela de cadastro do serviço 

Figura 47 – cadastro serviço 

 
Fonte: Do Autor, 2017. 

 
 

Tela responsável pelo cadastro do serviço. 

1 – Campo para digitar o serviço. 

2 – Campo para digitar o preço do serviço. 

3 – Botão para salvar. 

4 – Botão para voltar. 

 



16.2 Tela de excluir o serviço 

Figura 48 – excluir serviço 

 
Fonte: Do autor, 2017. 

 
 
 

Tela responsável pela exclusão do serviço. 

1 – Botão para confirmar a exclusão do serviço. 

2– Botão para cancelar a exclusão do serviço. 

  

17 TELA DE CADASTRO DE VENDA 

Figura 49 – escolher o produto para venda 

  

 

 

Fonte: Do autor, 2017. 

 

Tela responsável por adicionar o produto a lista para venda. 

1 – Campo para selecionar o produto a ser vendido. 

2 – Campo para digitar a quantidade de produto. 



3 – Campo apenas para visualizar o valor do produto. 

4 – Campo apenas para visualizar o valor total do produto multiplicando com a 

quantidade. 

5 – Botão para adicionar o cadastro do produto. 

6 – Botão para adicionar o produto a sua lista de venda. 

7 – Campo apenas para visualizar o valor total da venda. 

8 – Campo para digitar a quantidade de desconto. 

9 – Campo apenas para visualizar o valor com desconto se houver o desconto na 

venda. 

10 – Botão para finalizar e prosseguir com a venda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.1 Tela para escolher as formas de pagamento 

Figura 50 – escolher forma de pagamento 

 

 



 
 Fonte: Do autor, 2017. 

 

Tela responsável por inserir as formas de pagamento. 

1 – Campo responsável por selecionar o cliente. 

2 – Botão responsável por adicionar um cliente. 

3 – Botão responsável para selecionar um funcionário. 

4 – Campo responsável apenas para visualizar o valor total da venda. 

5 – Campo responsável apenas para visualizar o valor restante. 

6 – Campo responsável apenas para visualizar o valor pago. 

7 – Campo responsável apenas para visualizar o troco. 

 8 – Campo para selecionar a forma de pagamento. 

 9 – Campo para selecionar o valor pago.     

10 – Botão para adicionar a forma de pagamento na tabela.  

11 – Botão para finalizar e ir para próxima etapa. 

 

 

 

 

 

17.2 Tela de finalizar a venda com a opção dinheiro escolhido 

Figura 51 – finalizar com dinheiro 



 
Fonte: Do autor, 2017. 

 
 
 

Tela responsável para finalizar a venda com dinheiro. 

1 – Campo apenas para visualizar o valor total. 

2 – Campo apenas para visualizar o valor pago. 

3 – Campo apenas para visualizar o troco. 

4 – Botão para salvar a venda. 

5 – Botão para voltar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17.3 – Tela de finalizar a venda com o cartão credito 

Figura 52 – finalizar venda com cartão credito 

 
   Fonte: Do autor, 2017. 

 

 

Tela responsável por cadastrar a venda com cartão de crédito. 

1 – Campo para escolher a forma do cartão, crédito ou débito. 

2 – Campo para visualizar o valor para ser parcelado. 

3 – Campo para selecionar o cartão de crédito. 

4 – Campo para digitar a quantidade de parcela. 

5 – Tabela para visualizar quantas parcelas e o valor. 

6 – Botão para voltar. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

17.4 Tela de finalizar venda com cartão débito 

Figura 53 – finalizar venda com cartão débito 

 

 
Fonte: Do autor, 2017. 

 

 

Tela responsável por cadastrar a venda com o cartão débito. 

1 – Campo para selecionar a forma do cartão. 

2 – Campo apenas para visualizar o valor total. 

3 – Campo apenas para visualizar o valor pago. 

4 – Campo para selecionar a bandeira do cartão. 

5 – Botão para salvar a venda. 

6 – Botão para voltar. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

17.5 Tela de finalizar venda com dinheiro e cartão 

Figura 54 – finalizar venda com dinheiro e cartão com a opção débito 

 
Fonte: Do autor, 2017. 

 

Tela responsável por cadastrar a venda com o dinheiro e cartão débito. 

1 – Campo apenas para visualizar o valor pago em dinheiro. 

2 – Campo apenas para visualizar o valor pago em cartão. 

3 – Campo para selecionar a forma do cartão. 



4 – Campo apenas para visualizar o valor total. 

5 – Campo apenas para visualizar o valor pago. 

6 – Campo apenas para visualizar o troco. 

7 – Campo para selecionar a bandeira do cartão. 

8 – Botão para salvar a venda. 

9– Botão para voltar. 

 

 

 

 

 

17.6 Tela de finalizar venda com a opção de cartão e dinheiro 

Figura 55 – finalizar venda com dinheiro e cartão com a opção crédito. 



 
Fonte: Do autor, 2017. 

 

Tela responsável por cadastrar a venda com dinheiro e cartão crédito. 

1 – Campo para visualizar o valor em dinheiro. 

2 – Campo para visualizar o valor em cartão. 

3 – Campo para escolher a forma do cartão. 

4 – Campo para visualizar o valor para parcelar. 

5 – Campo para visualizar o valor pago. 

6 – Campo para visualizar o troco. 

7 – Campo para selecionar a bandeira do cartão. 

8 – Campo para digitar a quantidade de parcela. 

9 – Tabela para visualizar a quantidade de parcela e seu valor. 



10 – Botão para voltar. 

  

 

18 TELA DE CADASTRO DE COMPRA 

Figura 56 – Inserir o produto para a compra 

 

 

 

Fonte: Do autor, 2017. 

 

Tela responsável por inserir o produto a sua tabela de compra. 

1 – Campo para selecionar o produto. 

2 – Campo para digitar a quantidade do produto. 

3 – Campo visualizar o valor do produto. 

4 – Campo para visualizar o valor total do produto. 

5 – Botão para cadastrar um produto. 

6 – Campo para selecionar o fornecedor. 

7 – Campo para cadastrar um fornecedor. 

8 – Botão para adicionar a tabela o produto. 

9 – Campo para visualizar o valor da compra. 

10 – Campo para digitar o desconto. 

11 – Campo para visualizar valor da compra menos o desconto. 

12 – Botão para finalizar e ir para próxima etapa. 

 

 

 



 

 

 

 

18.1 Tela de formas de pagamento 

Figura 57 – formas de pagamento 

 

 

  

 
Fonte: Do autor, 2017. 

 

Tela responsável por inserir as formas de pagamento. 

1 – Campo para visualizar o valor total da compra. 

2 – Campo para visualizar o visualizar o valor pago. 

3 – Campo para visualizar o valor restante. 

4 – Campo para visualizar o troco. 

5 – Campo para selecionar a forma de pagamento. 

6 – Campo para digitar o valor. 

7 – Botão para adicionar a forma de pagamento na tabela. 

8 – Botão finalizar para outra etapa. 

 

 



 

 

 

 

 

 

18.2 Tela de finalizar compra 

Figura 58 – finalizar compra com dinheiro 

 
Fonte: Do autor, 2017. 

 

Tela responsável por finalizar a compra com o dinheiro. 

1 – Campo para visualizar o valor total. 

2 - Campo para visualizar o valor pago. 

3 – Campo para visualizar o troco. 

4 – Botão para salvar a compra. 

5– Botão para voltar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.3 Tela finalizar compra 

Figura 59 – finalizar compra com cartão crédito 

 

Fonte: Do autor, 2017. 

 

Tela responsável por finalizar a compra com o cartão crédito. 

1 – Campo para visualizar o valor para parcelar. 

2 – Campo para selecionar a bandeira do cartão. 

3 – Campo para digitar a quantidade de parcela. 

4 – Tabela para visualizar a quantidade de parcela e o valor. 

5 – Botão para voltar. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.4 Tela de finalizar compra 

Figura 60 – finalizar a compra com o cartão de débito 

 
Fonte: Do autor, 2017. 

 

Tela responsável por finalizar a compra no cartão débito. 

1 – Campo para visualizar o valor total. 

2 – Campo para visualizar o valor pago. 

3 – Campo para visualizar o troco. 

4 – Campo para selecionar a bandeira do cartão. 

5 – Botão para voltar. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.5 Tela de finalizar compra 

Figura 61 – finalizar compra com dinheiro e cartão com opção crédito 

 

 



 

 

 

 Fonte: Do autor, 2017. 

 

Tela responsável por finalizar a compra com dinheiro e cartão crédito. 

1 – Campo para visualizar quantidade em dinheiro 

2 – Campo para selecionar o tipo do cartão. 

3 – Campo para visualizar o valor total. 

4 – Campo para visualizar o valor pago. 

5 – Campo para visualizar o valor em cartão. 

6 – Campo para visualizar o valor restante. 

7 – Campo para selecionar a bandeira do cartão. 

8 – Campo para digitar a quantidade de parcela. 

9 – Tabela para mostrar quantidade de parcela e seu valor. 

10– Botão para voltar. 



 

 

18.6 Tela de finalizar compra 

Figura 62 – finalizar compra com dinheiro e cartão com a opção débito 

 
Fonte: Do autor, 2017. 

 
Tela responsável por finalizar a compra com dinheiro e cartão débito. 

1 – Campo para visualizar valor em dinheiro 

2 – Campo para visualizar valor em cartão. 

3 – Campo para selecionar a forma do cartão. 

4 – Campo para visualizar valor total. 

5 – Campo para visualizar valor pago. 

6 – Campo para visualizar troco. 

7 – Campo para selecionar bandeira do cartão. 

8 – Botão para voltar. 

  

 

19 TELA DE TABELA DE PARCELAS A RECEBER 

Figura 63 – tabela de parcelas a receber 



 

 

 

Fonte: Do autor, 2017. 

 

Tela responsável para mostrar a tabela de parcelas para receber. 

1 – Campo para pesquisar o código. 

2 – Campo para pesquisar o cliente. 

3 – Campo para pesquisar a data da parcela. 

4 – Campo para pesquisar a data de vencimento da parcela. 

5 – Campo para pesquisar pelo status da parcela. 

6 – Campo para pesquisar pelo valor da parcela. 

7 – Campo para pesquisar pelo valor restante da parcela. 

8 – Campo para pesquisar pelo valor pago da parcela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19.1 Tela de pagar parcela 

Figura 64 – pagar parcela 

 
Fonte: Do autor, 2017. 

 

Tela responsável pelo pagamento da parcela. 

1 – Campo para visualizar o valor da parcela. 

2 – Campo para visualizar o valor restante da parcela. 

3 – Campo para digitar o valor que está sendo pago da parcela. 

4 – Botão atualizar a parcela. 

5 – Botão para cancelar. 

 

19.2 Tela de parcela a pagar 

Figura 65 – tabela de parcela a pagar 

 

 

 

Fonte: Do autor, 2017. 

 



Tela responsável pela tabela de parcelas a pagar. 

1 – Campo para pesquisar o código. 

2 – Campo para pesquisar a data da parcela. 

3 – Campo para pesquisar a data do vencimento da parcela. 

4 – Campo para pesquisar o status da parcela. 

5 – Campo para pesquisar o valor da parcela. 

6 – Campo para pesquisar o valor pago da parcela. 

7 – Campo para pesquisar o valor restante da parcela. 

 

19.3 Tela de pagar a parcela 

Figura  66 – pagar a parcela 

 
 Fonte: Do autor, 2017. 

 

Tela responsável para pagar a parcela. 

1 – Campo para visualizar o valor da parcela. 

2 – Campo para visualizar o valor restante da parcela. 

3 – Campo para digitar o valor que será pago da parcela. 

3 – Botão para atualizar a parcela. 

4 – Botão para voltar. 

  

 

20 TELA DA TABELA DE AGENDAMENTO 

Figura 67 – tabela de agendamento 

 



 
Fonte: Do autor, 2017. 

 

Tela responsável para mostrar a tabela do agendamento. 

1 – Botão para inserir um agendamento. 

2 – Campo para pesquisar o código. 

3 – Campo para pesquisar a data do início. 

4 – Campo para pesquisar a data final. 

5 – Campo para pesquisar a situação. 

– Campo para pesquisar o cliente. 

 

 

21.1 Tela para agendar um serviço 

Figura 68 – escolher o dia para o agendamento do serviço 

 
Fonte: Do autor, 2017. 

 

Tela responsável para agendar um serviço. 

 

 

 

 

 

 

22.2 Tela para finalizar um agendamento 



Figura 69 – finalizar agendamento 

 

 

 

 Fonte: Do autor, 2017. 

 

Tela responsável para agendar finalizar o serviço. 

1 – Campo para selecionar o carro. 

2 – Botão para cadastrar carro. 

3 – Campo para selecionar o serviço. 

4 – Botão para cadastrar serviço. 

5 – Campo para visualizar a data de abertura. 

6 – Campo para digitar o dia do fechamento do agendamento. 

7 – Campo para visualizar o preço do serviço. 

8 – Campo para visualizar o valor total do serviço. 

9 – Campo para digitar alguma observação. 

10 – Botão para adicionar o serviço a tabela. 

11 – Tabela para visualizar os serviços adicionados. 

12 – Botão para finalizar o agendamento. 

13 – Botão para voltar. 

 



 

22.3 Tela para pagar e finalizar o agendamento em aberto 

Figura 70 – dar baixa no agendamento 

 
 
 Fonte: Do autor, 2017. 

 

 

Tela responsável para dar processo para dar baixa no agendamento. 

1 – Tabela para visualizar os serviços. 

2 – Campo para visualizar o valor total. 

3 – Botão para finalizar para prosseguir com o processo da baixa do agendamento. 

4 – Botão para voltar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

22.4 Tela para escolher as formas de pagamento 

Figura 71 – escolher pagamento 

 

 

 

Fonte: Do autor, 2017. 

 

Tela responsável para escolher a forma de pagamento. 

1 – Campo para visualizar o valor total. 

2 – Campo para selecionar o tipo do pagamento. 

3 – Campo para digitar o desconto. 

4 – Campo para digitar o valor. 

5 – Campo para visualizar o valor com desconto. 

6 – Campo para visualizar o valor restante. 

7 – Botão para adicionar o pagamento a tabela. 

8 – Campo para visualizar o valor total. 

9 – Botão para finalizar para prosseguir para próxima etapa. 

 

 

 



 

 

 

 

22.5 Tela para dar baixa no agendamento 

Figura 72 – baixa no agendamento em dinheiro 

 
Fonte: Do autor, 2017. 

 

Tela responsável por pagar o agendamento com dinheiro. 

1 – Campo para visualizar o valor de desconto. 

2 – Campo para visualizar o valor do serviço. 

3 – Botão para finalizar. 

4 – Botão para voltar. 

 

22.6 Tela para dar baixa no agendamento 

Figura 73 – baixa no agendamento em cartão de crédito 



 
Fonte: Do autor, 2017. 

 

Tela responsável para pagar em cartão crédito. 

1 – Campo para escolher a forma do cartão. 

2 – Campo para visualizar a quantidade de desconto. 

3 – Campo para visualizar o valor. 

4 – Campo para selecionar o cartão. 

5 – Campo para digitar a quantidade de parcela. 

6 – Tabela para visualizar a quantidade de parcela e o valor. 

7 – Botão para voltar. 

 

 

22.7 Tela para dar baixa no agendamento 

Figura 74 – baixa no agendamento no cartão débito 



 
Fonte: Do autor, 2017. 

 

Tela responsável para pagar no cartão de débito. 

1 – Campo para escolher a forma do cartão. 

2 – Campo para visualizar a quantidade de desconto. 

3 – Campo para visualizar o valor. 

4 – Campo para selecionar o cartão. 

5 – Botão para voltar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.8 Tela para dar baixa no agendamento 

Figura 75 – baixa no agendamento no dinheiro e cartão débito 



 
Fonte: Do autor, 2017. 

 

Tela responsável para pagar no dinheiro e no cartão de débito. 

1 – Campo para escolher o tipo do cartão. 

2 – Campo para visualizar o valor em dinheiro. 

3 – Campo para visualizar o valor no cartão. 

4 – Campo para selecionar o cartão. 

5 – Botão para voltar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22.9 Tela para dar baixa no agendamento 

Figura 76 – baixa no agendamento no dinheiro e no cartão crédito 

 
 Fonte: Do autor, 2017. 

 

Tela responsável para pagar no dinheiro e no cartão crédito. 

1 – Campo para escolher a forma de cartão. 

2 – Campo para visualizar o valor em dinheiro. 

3 – Campo para visualizar o valor para parcelar. 

4 – Campo para selecionar o cartão. 

5 – Campo para digitar quantidade de parcela. 

6 – Tabela para visualizar a quantidade de parcela e o valor. 

7 – Botão para voltar. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

22.10 Tela de detalhes do agendamento 

Figura 77 – detalhes do agendamento 

 
Fonte: Do autor, 2017. 

 

 

Tela responsável para visualizar os detalhes do agendamento. 

1 – Tabela para visualizar o detalhe. 

  

 

23 TABELA DE PARCELA DE SERVIÇO 

Figura 78 – parcela serviço 

 

 

 

 Fonte: Do autor, 2017. 

Tela responsável para mostrar a tabela da parcela do serviço. 

1 – Campo para pesquisar o código da parcela. 

2 – Campo para pesquisar a situação da parcela. 

3 – Campo para pesquisar o valor da parcela. 

4 – Campo para pesquisar o valor pago da parcela. 



5 – Campo para pesquisar o valor restante da parcela. 

6 – Campo para pesquisar o cliente. 

 

23.1 Tela para pagar a parcela do serviço 

Figura 79 – pagar parcela de serviço 

 
Fonte: Do autor, 2017. 

 

Tela responsável para pagar a parcela do serviço. 

1 – Campo para visualizar o valor da parcela. 

2 – Campo para visualizar o valor restante da parcela. 

3 – Campo para digitar o valor para pagar a parcela. 

4 – Botão para salvar. 

5– Botão para voltar. 

  

24 TELA DE TABELA DE ESTOQUE 

Figura 80 – tabela de estoque 

 

 

 

Fonte: Do autor, 2017. 

 

Tela responsável para mostrar a tabela de estoque. 



1 – Campo para pesquisar o código. 

2 – Campo para pesquisar o nome do produto. 

3 – Campo para pesquisar a quantidade. 

4– Botão para imprimir. 

  

 

25 TELA DOS GRÁFICOS 

25.1 Tela da parcela das compras 

Figura 81 – gráfico das parcelas das compra 

 
Fonte: Do autor, 2017. 

 
 
 
 

Tela responsável para mostrar gráficos a pagar e receber da parcela da compra. 

1 – Figura responsável para mostrar quantidade de parcela pagas da compra. 

2 – Figura responsável para mostrar quantidade de parcela pendente da compra. 

 

 

25.2 Tela do gráfico da parcela das vendas 

Figura 82 – gráficos da parcelas das vendas 

 
Fonte: Do autor, 2017. 

  

 



Tela responsável para mostrar gráficos a pagar e receber da parcela da venda. 

1 – Figura responsável para mostrar quantidade de parcelas recebidas da venda. 

2 – Figura responsável para mostrar quantidade de parcelas a receber da venda. 

  

25.3 Tela do gráfico da parcela dos serviços 

Figura 83 – gráficos das parcelas do serviço 

 
Fonte: Do autor, 2017. 

 
 
 

 

Tela responsável para mostrar gráficos pagar e receber da parcela do serviço. 

1 – Figura responsável para a quantidade de parcelas recebidas do serviço. 

2 – Figura responsável para a quantidade de parcelas a receber do serviço. 

  

 

26 TELA PARA CADASTRAR PERFIL 

Figura 84 – cadastrar perfil 



 
Fonte: Do autor, 2017. 

 

 

Tela responsável para cadastrar o perfil do usuário. 

1 – Campo para digitar o perfil. 

2 – Campo para pesquisar o código da página. 

3 – Campo para pesquisar o nome da página. 

4 – Permissão para o usuário consultar a página. 

5 – Permissão para o usuário cadastrar naquela página. 

6 – Permissão para o usuário editar naquela página. 

7 – Permissão para o usuário excluir naquela página. 

8 – Botão para salvar. 

9– Botão para voltar. 

 



26.1 Tela da tabela de perfil 

Figura 85 – tabela perfil 

 

  
Fonte: Do autor, 2017. 

 
 
 

Tela responsável para mostrar a tabela de perfis. 

1 – Botão para inserir um perfil. 

2 – Botão para editar perfil. 

3 – Botão para excluir perfil. 

4 – Campo para pesquisar o código. 

5 – Campo para pesquisar o acesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

27 TELA DE ENVIO DE EMAIL PARA CLIENTES 

Figura 86 – envio de email 

 
Fonte: Do autor, 2017. 

 

Tela responsável por enviar email para os clientes cadastrados no sistema. 

1 – Campo para digitar o assunto do email. 

2 – Campo para digitar a mensagem do email. 

3 – Botão para enviar. 

4 – Botão para limpar o email. 

 

 

 

 

  

 

6 RESULTADOS 

O Sistema Berçalini vem apresentando resultados satisfatórios, onde está 

havendo o controle da entrada de produtos, armazenamento de estoque e gerencia 

relatórios, e também a situação dos pagamentos dos serviços realizados, de uma 

forma que atende as necessidades da empresa. 

 



 

 

  

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir da elaboração deste trabalho ficou claro como um sistema pode gerir 

produtos e empresas. Em meio a tantas vivências e troca de experiências no ambiente 

de sala de aula da graduação notou-se uma vasta possibilidade na criação de sistemas 

das mais variadas classes e segmentos. As metodologias e tecnologias de informação 

tornam o ambiente profissional mais produtivo e eficaz. 

Conclui-se que o resultado final deste sistema é satisfatório, uma vez que 

atende às expectativas iniciais e contempla todos os objetivos propostos para tal. 

Para além de um Trabalho de Conclusão de Curso, essa experiência garantiu 

um enorme aprendizado e a satisfação de um sistema que garante não apenas o 

encerramento de uma graduação, mas também possibilita uma grande transformação 

no ambiente de trabalho. 
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