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Resumo - Este projeto apresenta a empresa Mauser que é uma metalúrgica do ramo 
automotivo, que por motivos contratuais só pode vender seus produtos para pessoas 
jurídicas. Esta restrição levou a criação da empresa User para que possam vender 
os produtos para pessoas físicas. O objetivo principal é elaborar um software para 
que a User controle seu estoque. As metodologias utilizadas foram a pesquisa 
bibliográfica, para se ter uma base referencial dos assuntos abordados, e o estudo 
de caso, analisando o cotidiano da empresa. Na revisão da literatura foram citados 
vários autores e artigos científicos que dissertavam sobre modelagem de processos, 
engenharia de software, programação web, banco de dados, logística, comércio 
eletrônico, bem como gestão de projetos. Neste trabalho também se discute como 
funciona o negócio da empresa, as ferramentas para organizar o projeto (RACI, 
Trello, Power BI e Sharepoint), modelagem dos processos da User, as regras de 
negócio que a aplicação deve tratar, o diagrama de fluxo de dados (DFD) com suas 
especificações, a modelagem do banco de dados, a construção da aplicação e o 
portfólio online. Como resultados são apontados alguns tópicos sobre o 
funcionamento do software, ou seja, como ele pode ser bom para o gerenciamento 
na empresa e como a ferramenta Microsoft Access foi conveniente para o projeto. 
Dentre as dificuldades encontradas destaca-se a parte de desenvolvimento web. Por 
fim, as considerações finais mencionam que o software proposto, de fato promove 
melhorias na análise de alguns dados da empresa, assim como o monitoramento do 
estoque. 

Palavras-chave – Comércio Eletrônico. Controle de Estoque. Engenharia de 
Software. 

 

Abstract – This project presents the company Mauser, which is a metallurgical 
company in the automotive sector, which for contractual reasons can only sell their 
products to legal entities. This restriction led to the creation of the User company so 
that they can sell products to individuals. The main objective is to develop a software 
for User to control their inventory. The methodologies used were the bibliographical 
research, to have a referential base of the approached subjects, and the case study, 
analyzing the company's daily life. In the literature review, several authors and 
scientific articles were cited that spoke about process modeling, software 
engineering, web programming, database, logistics, electronic commerce, as well as 
project management. This work also discusses how the company's business works, 
the tools to organize the project (RACI, Trello, Power BI and Sharepoint), User 
process modeling, the business rules that the application must deal with, the data-
flow diagram (DFD) with its specifications, database modeling, application 
construction and online portfolio. As a result, some topics about the functioning of the 
software are pointed out, that is, how it can be good for the company's management 
and how the Microsoft Access tool was convenient for the project. Among the 
difficulties encountered, the web development part stands out. Finally, the final 
considerations mention that the proposed software, in fact, promotes improvements 

in the analysis of some company data, as well as inventory monitoring. 

Keywords – E-Commerce. Inventory Control. Software Engineering. 
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1 INTRODUÇÃO 

A Metalúrgica Mauser®, com seu mercado de componentes e sistemas 

elétricos automotivos, é uma empresa que ao longo dos seus 66 anos de existência, 

sempre possuiu qualidade e competência para atender as necessidades do 

mercado, porém, ao longo do tempo, ocorreram alguns problemas fiscais e com a 

realização de um novo planejamento, a empresa decidiu diminuir custos e entrar no 

ramo de injeção plástica. A partir dessa ideia, foi criada uma outra empresa 

denominada User® que levaria a linha de montagem até ela, diminuindo os custos 

da empresa e, a partir da produção de novos produtos, fornecer seus serviços 

também às pessoas físicas, já que a Mauser®, por questões contratuais, não pode 

fornecer seus produtos para clientes sem que eles possuam CNPJ.  

Para que a User® comece a vender seus produtos, a maneira mais prática 

ocorreu pelo comércio eletrônico, onde todo o processo é voltado para o consumidor 

final. Para que isso funcione adequadamente, a maneira como os serviços e 

produtos são entregues precisam da mais alta qualidade e agilidade possível, por 

isso, é importante que a estrutura logística das organizações esteja em plena 

sintonia e funcionamento.  

É importante perceber que, apesar de existirem as relações entre Governo e 

pessoas físicas ou jurídicas como sendo tipos de comércio eletrônico, para este 

trabalho, procurou-se focar apenas nas negociações entre empresas e clientes. 

Kotler e Pfoertsch (2008) caracterizam o Business to Business como as negociações 

de produtos ou serviços feitas de empresa para empresa, cujo é nítido a alta 

demanda industrial e tem seu foco em varejistas e atacadistas principalemente. Já o 

Business to Consumer, segundo Carvalho (2008), é o comércio de produtos finais de 

uma empresa para os consumidores finais, que vão até a empresa ou utilizam da 

internet para comprar os itens desejados. 

1.1 Objetivos 

Geral:  

A finalidade deste trabalho é analisar, observar e entender a empresa User com o 

intuito de projetar um sistema para melhoria do gerenciamento do seu estoque. 

Específicos: 

• Analisar e mapear os processos com intuito de entender as necessidades da 

proposta;  
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• Buscar referenciais teóricos para ter-se uma base sobre os temas abordados; 

• Estudar as melhores ferramentas e linguagens de programação que melhor 

se encaixam na proposta do projeto; 

• Modelar as funcionalidades e o banco de dados antes da construção da 

aplicação; 

• Analisar as melhores soluções levando em consideração a redução de custos 

envolvidos no projeto; 

• Apresentar as vantagens gerenciais da solução em software; 

• Construir um portfólio online com toda a evolução do projeto. 

1.2 Justificativa 

Após analisar os processos da User, identificou-se que esta não possui um 

sistema de controle de estoque para gerenciar seus produtos, vendas e compras. O 

controle feito no cenário atual da empresa é totalmente manual e as vendas eram 

feitas por sites de terceiros gerando assim alguns custos que poderiam ser evitados.  

Com isso foi proposto um sistema para automatizar o controle de estoque e 

trazer relatórios que podem viabilizar um gerenciamento efetivo, além de auxiliar na 

tomada de decisão em sua logística. 

1.3 Metodologia de Pesquisa 

Para ter uma base de referencial teórico, foi utilizada a pesquisa bibliográfica 

com o intuito de entender sobre alguns processos do comércio eletrônico e assuntos 

provenientes da Tecnologia da Informação (TI) descritos em livros e artigos 

científicos. 

O estudo de caso foi aplicado diretamente nas empresas para entender e 

documentar seus processos e identificar problemas a fim de propor uma solução 

automatizada que auxilie na gestão. 

1.4 Organização do Trabalho 

O presente trabalho foi desenvolvido seguindo uma divisão dos tópicos 

dispostos em 5 capítulos.  

O primeiro capítulo apresenta uma contextualização sobre as empresas, 

objetivos, justificativa e metodologia do trabalho. 
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O segundo capítulo refere-se à revisão da literatura para entendimento dos 

temas abordados, trazendo conceitos e definições.  

O terceiro capítulo abrange ferramentas utilizadas para construção do projeto, 

os aspectos analisados das empresas estudadas, modelagem dos dados coletados 

e o desenvolvimento da proposta.  

No quarto capítulo são apontados resultados e discussões sobre o 

desenvolvimento do projeto.  

No quinto e último capítulo apresenta-se as considerações finais diretamente 

relacionadas aos objetivos do trabalho. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

Este capítulo apresenta uma revisão da literatura abordando modelagem de 

processos, engenharia de software, programação web, a ferramenta Visual Studio e 

a linguagem C#, a ferramenta Microsoft Access, banco de dados, comércio 

eletrônico, logística, gestão de projetos, gestão de estoque e gestão do 

conhecimento, temas estes usados para embasamento teórico. 

2.1 Modelagem de Processos  

A modelagem de processos veio do estudo do Business Process 

Management (BPM) que é uma das áreas de conhecimento que manuseia a criação 

de registros, modelagem de esboços, monitoramento e controle de processos, entre 

outros. Com a junção de todos esses aspectos, quando aplicados, os processos e 

transições de uma empresa além de ficarem mais visíveis a todos, o desempenho e 

o gerenciamento melhoram drasticamente (BACK, 2016).  

Muitas pessoas acham que a sabedoria dos processos de uma empresa deve 

ser unificada apenas naqueles que os gerem, mas de acordo com Cavalcanti (2017), 

esta modelagem é extremamente necessária para se ter uma gestão dos processos 

de uma empresa, porque ela visa organizar e compartilhar de forma clara e única os 

processos para os funcionários e/ou cooperados tendo como consequência uma 

melhor execução de suas ações. Quando modelados os processos, junto a sua 

descrição formal, fica muito mais fácil de entender o fluxo de informações, quais são 

as atividades e quem as executa (CAMPOS e SANTOS, 2001).  

Quando se tem processos devidamente modelados, todos os projetos futuros 

tendem a ter mais concordância com a realidade da empresa e mais chances de 

sucesso, uma vez que um documento como esse é um dos requisitos da engenharia 

de software e será de grande importância na construção de um sistema de 

informação. 

2.2 Engenharia de Software  

Engenharia de Software é a aplicação de modelos e metodologias para o 

desenvolvimento de um sistema de informação, com a finalidade de suprir os 

requisitos e necessidades daqueles que o usarão.  

Segundo Sedelmaier e Landes (2015), os profissionais nessa área acabam 

não só desenvolvendo habilidades tecnológicas, como também técnicas 
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administrativas, por exemplo, trabalho em equipe, comunicação e gerenciamento em 

geral.  

Quando iniciado um projeto, é necessário seguir algumas etapas para 

desenvolver um software de qualidade. O primeiro passo seria o planejamento, onde 

é realizado o processo de análise de requisitos, modelagem de processos e 

desenhos de tela (protótipos não funcionais). Em seguida, a construção do software 

que envolve todo o processo de desenvolvimento do programa, bem como a 

realização dos testes para identificar o atendimento as necessidades do cliente. No 

terceiro passo, a implantação, que é o estágio onde se instala o software no local do 

cliente e/ou usuário e o capacita para o uso. E por fim a avaliação e manutenção, 

que consiste em uma resposta do cliente, se o software atende as suas 

necessidades, e o engenheiro prepara possíveis manutenções.  

De acordo com Pressman (2006), um dos maiores causadores de problemas 

na engenharia de software é a falta de documentação dessas etapas, pois gera 

conflitos de comunicação e acaba não atendendo aos requisitos do usuário.  

Curtis e Walz (1990) escreveram que é importante as características 

individuais dos membros em um projeto, como a capacidade de solução de 

problemas de forma rápida por exemplo, mas também é importante a competência 

do grupo que tem as habilidades de comunicação, colaboração e coordenação, pois 

quanto menos informações presas em uma só pessoa, melhor será desenvolvido o 

programa. 

2.3 Programação Web 

Conforme o site oficial do PHP Group (2020), a linguagem surgiu em 1994, 

criada por Rasmus Lernof e escrita na linguagem C, tinha como finalidade registrar a 

quantidade de visitas a uma de suas páginas web. Com o tempo, a linguagem 

evoluiu e proporcionou novas funcionalidades, tais como, a interação com bancos de 

dados. Em 1995, o código fonte do PHP foi liberado, possibilitando a melhoria da 

linguagem pela comunidade, que ao longo dos anos aperfeiçoaram suas 

funcionalidades, tornando-se uma das mais populares para o desenvolvimento de 

aplicações web.  

Segundo a pesquisa do Stack Overflow (2019), o PHP aparece em oitavo 

lugar entre as linguagens mais populares utilizadas no mundo. De acordo com o site 

W3Techs (2020), a linguagem é utilizada em 79% das aplicações web. Sua 
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popularidade se deve a curva de aprendizagem pequena e fácil manutenção para 

entendimento do código fonte, além das diversas bibliotecas e frameworks 

disponíveis para o PHP, que facilitam o desenvolvimento de aplicações, tais como o 

Wordpress, Laravel, CodeIgnite e Zend. Também conforme o W3Techs (2020), 

grandes portais como o Facebook e o Wikipédia utilizam o PHP como linguagem 

back-end. 

A linguagem Java surgiu em 1991, quando a Sun Microsystems iniciou o 

desenvolvimento de softwares para pequenos dispositivos eletrônicos, tais como 

Personal Digital Assistant, o projeto recebeu o nome de Green Project e contava 

com a coordenação de James Gosling (FILGUEIRAS, 2015). Houve nessa época 

uma dificuldade inicial referente a necessidade de criação de softwares específicos 

para cada tipo de dispositivo e para solucionar esse problema foi desenvolvido um 

sistema operacional que permitiria a utilização de seus softwares em vários 

dispositivos diferentes. Daí nasceu a linguagem intitulada Oak, em seguida foi 

desenvolvido o sistema GrennOS juntamente com uma interface gráfica 

padronizada. A Sun optou em focar para Internet, pois ela já apresentava um 

crescimento exponencial na época. Surgiu então a linguagem Java, nome dado em 

forma de homenagem a ilha de Java, onde os norte-americanos exportavam o café 

que a equipe de Gosling consumia. Em 1996 a Sun decidiu disponibilizar 

gratuitamente um kit de desenvolvimento de software Java, conhecido como Java 

Development Kit e com isso impulsionou o crescimento da tecnologia Java entre as 

empresas de desenvolvimento.  

A linguagem Java, baseou-se no C++ mas foi especificamente projetada para 

ser menor e mais simples, e é muito utilizada para programação web (NEWMAN, 

1997). Em 1995 as principais características da linguagem foram divulgadas pela 

primeira vez em um artigo intitulado “The Java Language: A White Paper”, que 

descreve a linguagem como sendo uma linguagem simples, orientada a objeto, 

distribuída, interpretada, robusta, segura, de arquitetura neutra, portátil, de alto 

desempenho e uma linguagem dinâmica (MICROSYSTEMS, 1995). 

Ainda segundo a pesquisa da Stack Overflow (2019), assim como o PHP, a 

linguagem Java continua sendo uma das mais utilizadas no mundo, por vários anos 

seguidos ela aparece entre as cinco mais populares, ou seja, é ainda mais popular 

do que o PHP. 
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2.3.1 A Ferramenta Visual Studio e a Linguagem C# 

O Microsoft Visual Studio é uma ferramenta que auxilia programadores a criar 

aplicações utilizando-se de recursos de desenvolvimento web (DURAES, 2008), com 

as linguagens Visual Basic, C, C++, C# e F# assim gerando websites e aplicativos 

móveis. 

Durante a década de 90, a Microsoft tinha variadas linguagens de 

programação com o intuito de resolver variados problemas, com isso, os 

desenvolvedores de software sempre tinham que trocar de linguagem para 

solucionar novos problemas assim como se adaptar a novas interfaces e bibliotecas 

dos programas. Dado este cenário a Microsoft decidiu criar a plataforma .NET, que 

se tornou a base de todas essas linguagens auxiliando os programadores. Em 2002, 

foi lançada a linguagem C#, com o objetivo de unificar a maioria dessas linguagens, 

sendo uma tecnologia mais leve e de fácil aprendizado (WAGNER, 2020). 

2.4 A Ferramenta Microsoft Access 

Microsoft Access é uma ferramenta de gestão de base de dados considerada 

por muitos, o passo adiante para o analista que se vê diante do constante aumento 

no volume de dados (BUCKI et al., 2013). O Microsoft Access não possui número de 

colunas pré-determinado e garante a possibilidade de administrar as relações entre 

diferentes tabelas. Além disso, o Access vem com muitas ferramentas essenciais 

para a distribuição das aplicações desenvolvidas entre os usuários (BUCKI et al., 

2013). 

O programa Microsoft Access faz parte do pacote Office da Microsoft, mas 

pode ser vendido separadamente. É um sistema de gestão de base de dados que 

faz a junção da Microsoft Jet Database Engine com uma interface gráfica e 

ferramentas de desenvolvimento de software (SEABRA, 2017). 

O Access pode importar ou ligar-se diretamente a dados guardados em outras 

aplicações ou base de dados. Trata-se de uma ferramenta de fácil utilização, mas 

que perdeu muito no que diz respeito ao não acompanhamento da expansão da 

nuvem para acesso à informação (SEABRA, 2017). 

O Access possui também uma vertente de programação, esta veio da 

implementação do Visual Basic, também conhecido por VB, nas aplicações do 

Microsoft Office à qual recebe o nome de Visual Basic for Applications, este agora 

chamado de VBA. 
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Quando o usuário cria aplicações em Access ele utiliza muitas vezes as tão 

conhecidas macros, estas proporcionam uma forma rápida e fácil de automatização 

da aplicação. Entretanto, existe também a possibilidade de criar módulos em VBA 

permitindo o desenvolvimento de ciclos e ramificação da informação. Estes módulos 

são mais vantajosos em relação as macros, pois estas últimas apresentam uma 

menor flexibilidade sobre o desenvolvimento de aplicações. Nas últimas versões do 

Access as macros obtiveram mais funcionalidades, como o gestor de erros por 

exemplo, mas são sempre menos flexíveis (SEABRA, 2017). 

2.5 Banco de Dados 

De acordo com Date (2004), um banco de dados é um sistema eletrônico para 

manipular e atualizar registros, assim como seria um armário só que 

computadorizado. Tal sistema permite ao usuário inserir, acrescentar, buscar, excluir 

e alterar dados e arquivos.  

Usar um banco de dados é uma boa escolha para pessoas que pretendem 

trabalhar com registros, pois esse sistema possibilita ao usuário consultar dados de 

forma rápida e fácil, além de poder acessá-lo e atualizá-lo quando quiser, a única 

coisa que o usuário irá precisar é de uma máquina, com capacidade de 

armazenamento e processamento (GEREMIA, 2010).  

Para Rob (2011), banco de dados é um conjunto de programas que 

gerenciam a estrutura dos bancos de dados e controla o acesso aos dados 

armazenados. São parecidos com um arquivo eletrônico com conteúdo bem-

organizado com o auxílio de um software poderoso, chamado de sistema de 

gerenciamento de bancos de dados. 

Uma das mais importantes etapas de um projeto de banco de dados é a 

modelagem. Segundo Castro (2002), deve-se modelar de forma abstrata todos os 

objetos do mundo real que estarão envolvidos nesse sistema. Heuser (2009) 

descreve o modelo conceitual de um banco de dados como uma estrutura fora de 

sistemas de gerenciamento de dados, porém contendo os relacionamentos entre as 

entidades e seus atributos. De modo geral, o resultado é um mapa que mostra quais 

entidades estão no sistema e quais são as relações entre elas. 
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2.6 Logística 

Para Ballou (2010), a logística engloba atividades de deslocamentos e 

estocagem, que facilita o fluxo de produtos desde a obtenção da matéria-prima até a 

entrega do produto. 

Já para Castiglioni e Minetto Junior (2014), a logística é a parte da gestão 

responsável pelo caminho de materiais e informações, cujo foco é fazer com que os 

recursos cheguem na hora certa, na quantidade certa, no lugar certo e com o melhor 

preço. É importante que os produtos estejam disponíveis na hora que forem 

solicitados para não haver atraso nas operações da empresa e impactar de forma 

negativa a escolha do cliente.  

Fernandes et al. (2011) afirmam que para as empresas tornarem seus 

serviços na Internet eficientes e eficazes e fidelizar o cliente, têm como básico, 

cumprir os prazos de entrega, entregar o produto em perfeito estado e manter os 

dados em segurança. E como diferencial é necessário aliar esses pontos a um 

relacionamento pós-venda. A logística é um quesito básico e a chave para o sucesso 

no comércio eletrônico, pois, à medida que a logística estiver funcionando bem em 

uma empresa, essa empresa conseguirá entregar seus produtos a seus clientes no 

prazo estipulado, promovendo a fidelização do cliente. 

De acordo com Fleury e Monteiro (2003), as empresas que desconsiderarem 

a relevância da logística e dos canais de pós-venda, correrão os seguintes riscos: 

perda de clientes insatisfeitos com a deficiência do serviço logístico, possíveis 

perdas de dinheiro devido às avaliações equivocadas dos custos logísticos e as 

políticas inadequadas de preços aplicados aos clientes e perda do controle na 

distribuição dos produtos, caso a organização insista em operar com base em 

estruturas tradicionais não favoráveis ao seu estilo de negócio. 

2.7 Comércio Eletrônico 

O comércio eletrônico ganhou força com o crescimento da Internet no mundo. 

Com a evolução tecnológica, a Internet ficou acessível para muita gente, logo, 

basicamente tudo do ambiente físico passou a existir também no ambiente virtual, 

não sendo diferente então com o comércio, daí o nome comércio eletrônico. Para 

Drucker (2000), o comércio eletrônico representa para a Revolução da Informação, o 

mesmo que a ferrovia representou para a Revolução Industrial.  
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Segundo Albertin (1999), o comércio eletrônico é a realização de toda a 

cadeia de valor dos processos de negócio, em um ambiente virtual, com intenso uso 

das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), para atender os objetivos do 

negócio.  

Kotler (1999) define o comércio eletrônico como as compras e vendas 

realizadas no meio eletrônico e online, e ele também apresenta sete maneiras de se 

obter vantagens comerciais, dentre elas: realizar pesquisas comerciais; oferecer 

informações sobre produtos, serviços, localização e suporte técnico; promover 

fóruns de debates; oferecer treinamentos; oferecer compras e vendas online; 

promover leilões e trocas e oferecer produtos e serviços digitalizados.  

Para O’Brien (2001), o comércio eletrônico é um negócio interconectado que 

usa a Internet (rede de computador para acesso externo a organização), intranet 

(rede de computador para acesso interno a organização) e demais redes para 

auxiliar todo o processo comercial.  

Vários autores que pesquisaram sobre o comércio eletrônico identificaram as 

suas vantagens e desvantagens (SMITH et al, 2000; SIEGEL, 2000; ALBERTIN, 

1999). Dentre algumas vantagens estão: o tempo e o custo na procura e escolha do 

produto são reduzidos, os detalhes do produto comercializado, mais opções de 

escolha para o comprador, o ambiente do mercado é globalizado e permite negociar 

em todo lugar que tenha Internet, as negociações podem ser realizadas a todo 

momento e todo dia, os custos fixos da empresa são menores e a produção e 

pagamento são facilitados.  

Segundo esses mesmos autores, algumas desvantagens são: o prazo de 

entrega dos produtos nem sempre é cumprido, a falta de hábito do cliente em 

relação a negociações eletrônicas, a desconfiança do consumidor sobre o processo 

e a argumentação do vendedor é prejudicada.  

Apesar de ainda ter aspectos a evoluir, o comércio eletrônico é um caminho 

sem volta, pois cada vez mais a Internet ganha adeptos e as empresas evoluem nas 

suas formas de negociar, no marketing e na melhoria da logística. Tudo isso 

contribui para o aumento dos clientes, ou seja, o aumento dos consumidores na 

Internet. 
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2.8 Gestão de Projetos 

Segundo Keeling (2017), gerenciamento de projetos pode ser descrito como 

uma aplicação de uma série de técnicas, habilidades e ferramentas em projetos para 

suprir suas necessidades, ou seja, a gestão de um projeto contempla toda as boas 

práticas para planejar e determinar as tarefas a serem feitas, monitorar e direcionar 

o andamento das atividades, garantir a progressão e qualidade do começo ao fim do 

projeto. A responsabilidade de liderar todas essas características são do gerente de 

projetos, independentemente se o resultado for um bem ou serviço, e é de grande 

necessidade que ele mostre todas as competências para poder conduzir o projeto. 

De acordo com Silva e Gil (2013), as organizações precisam se adaptar com 

as mudanças que acontecem a todo momento e estarem prontas para todos os 

problemas que podem surgir. No cenário de projetos não é diferente, o segredo para 

o sucesso de uma boa gestão é a consolidação da cultura de adaptação sobre as 

mudanças e a capacidade de conseguir evitar ou mitigar problemas, e tal cultura é 

muito difícil de ser implantada em uma empresa, mas o mercado está cada vez mais 

necessitando disso. Logo, a gestão de projetos pode ser um conjunto de soft skills, 

valores e adaptação, e não um passo-a-passo com regras e padrões. 

2.9 Gestão de Estoque 

No mundo dos negócios a competição e concorrência está cada vez maior, os 

estoques passaram a desempenhar um papel fundamental na composição de 

produtos, peças e acessórios, sendo assim busca-se sempre ter as informações de 

forma rápida e correta para que tudo seja entregue de acordo com as expectativas. 

O armazenamento e manipulação de itens são atividades que fazem parte dos 

processos da maioria das empresas no mundo todo, e com o avanço tecnológico 

essas atividades estão sendo aperfeiçoadas cada vez mais com o objetivo de 

facilitar, agilizar e controlar cada entrada e saída de seus artefatos.  

Segundo Ballou (2006), estoque é um conjunto de matérias-primas e produtos 

em geral que aparecem em lugares por todos os setores logísticos e de produção de 

uma organização.  

Para Chiavenato (2005), o estoque comporta toda a organização de materiais 

que a corporação tem e utiliza em seus processos comerciais.  

A gestão de estoque se faz necessária quanto a necessidade de controlar 

tudo que entra e sai através da compra de produtos ou própria produção, portanto, 
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esses itens que ficam nos armazéns ou em ambientes de produção são 

considerados estoque. Sendo assim, controlar a quantidade de produto 

armazenado, tomar a decisão de quando fazer uma nova aquisição, identificação, 

classificação e outros, denomina-se gestão de estoque.  

Segundo Ballou (2006), a gestão e controle de estoques passam a ser fator 

determinante para a sobrevivência das organizações. Desta forma, a empresa tem 

garantias e condições para atender seus clientes, conseguir implantar um valor de 

revenda/venda e, por fim gerar relatórios para ter uma relação de lucro e outros 

gastos. 

Portanto, administrar estoques torna-se indispensável para as organizações, 

porque resulta em tomada de diversas decisões que envolvem muitos 

departamentos como compras, vendas, programação e financeiro. 

2.10 Gestão do Conhecimento 

A fim de alcançar os objetivos organizacionais o conhecimento passou a ser 

considerado como uma das mais importantes ferramentas de melhoria, seja ela 

tecnológica, financeira ou na solução de problemas. 

Segundo Chiavenato (2008) a gestão do conhecimento é aplicada em 

processos destinados a desenvolver, organizar, disponibilizar e melhorar o 

conhecimento a fim de atingir o desempenho global da organização. 

Uma empresa gera uma quantidade exorbitante de informações durante seu 

ciclo de produção, além de ter diversos setores trabalhando entre si, setores esses 

que precisam se comunicar e trabalhar em conjunto, um até mesmo dependendo de 

informações de outro. Quando se fala em gestão do conhecimento, são utilizados 

recursos para procurar e encontrar uma maneira de estruturar e manter tudo em 

harmonia e pleno funcionamento, além de buscar melhorias por meio de 

informações coletadas buscando promover o crescimento da empresa cada vez 

mais. 
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3 ESTUDO DE CASO E PROJETO TÉCNICO - DESENVOLVIMENTO 

Neste capítulo é apresentado o estudo de caso da empresa analisada, bem 

como o entendimento e modelagem dos processos para proposta de solução de 

problemas baseado em software, as ferramentas para o desenvolvimento do projeto, 

a modelagem das funcionalidades do software e a modelagem do banco de dados. 

Por fim são apontadas as vantagens em termos gerenciais baseado no Produto 

Mínimo Viável (MVP) feito para atender o negócio. 

A autorização da empresa para citação do nome neste trabalho pode ser vista 

no ANEXO A. 

3.1 Descrição do Negócio 

Na figura 1, é apresentado o negócio utilizando-se do modelo Canvas, 

demonstrando a rotina da empresa para a confecção da solução em software, com 

intuito de implementação de um sistema para suprir as necessidades de negócio 

encontradas durante a pesquisa. 

Considerando os nove blocos abordados no Canvas segue detalhamento da 

empresa estudada. A User surgiu de uma parceria com a Mauser visando alcançar o 

mercado de pessoa física que hoje não tem autorização para vender diretamente. A 

Mauser hoje tem foco no segmento automobilístico, porém, não vende à pessoa 

física. Já a User tem como seu principal parceiro a empresa Mauser que fornece 

cerca de 80% de todos os produtos que a User revende para pessoa física. A User 

atende também o segmento de casa e construção, ambos com atuação direta para o 

consumidor final. 

A atividade-chave da User é fazer todo o gerenciamento de vendas no varejo 

eletrônico, porém, em menor quantidade, também tem vendas diretas presenciais. 

A User se utiliza de todos os canais disponíveis para melhor atender seus 

clientes e proporcionar um atendimento de excelência independente do canal 

utilizado. 

A estrutura de custo da empresa é composta por aquisição de materiais, 

gastos com anúncios, fretes e taxas relacionadas a divulgação de produtos em 

diversos sites de vendas. 

O fluxo de caixa é composto por dinheiro investido pela parceira Mauser e 

vendas diretas, além de outras formas de fluxo de caixa como investimento em 

aplicações de conta corrente. Mas o maior recurso ou recursos chaves da User são 
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pessoas e todo o valor intelectual que esses colaboradores agregam, cada um em 

sua determinada área, seja vendas ou engenharia, todo o negócio está focado em 

pessoas que movem esse negócio. 

A proposta de valor da empresa é atender de forma eficiente as necessidades 

dos clientes, com produtos inteligentes, com qualidade, inovação e eficiência, 

respeitando as leis ambientais. A User também aposta na excelência e foca no 

atendimento aos clientes, transparência e valorização dos colaboradores. 

Figura 1: Canvas da empresa User 

 
Fonte: próprios autores (2021). 
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3.2 Ferramentas de Planejamento 

Aqui são apresentadas as ferramentas utilizadas no planejamento e 

desenvolvimento do projeto. 

3.2.1 Matriz RACI 

A matriz RACI apresentada na figura 2, foi utilizada para organização e 

distribuição de tarefas. Nela pode-se ver a estrutura que explica quem é o executor 

da tarefa, quem aprova o resultado, quem é consultado para o desenvolvimento e a 

pessoa que será apenas informada. 

Figura 2: Matriz RACI do Projeto (23/10/2021) 

 
Fonte: próprios autores (2021). 

3.2.2 TRELLO 

O TRELLO, aplicativo para gerenciamento de projeto, apresentado na figura 3, 

foi utilizado para entrega e validação das tarefas. Nele é possível adicionar cartões 

com o nome das tarefas, e dentro deles os integrantes do grupo podem colocar os 

arquivos, adicionar comentários, editar informações, dentre outras funcionalidades. 
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Figura 3: TRELLO do projeto (23/10/2021) 

 

Fonte: próprios autores (2021) 
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3.2.3 WHATSAPP 

O WhatsApp, conforme figura 4, foi utilizado para propor distribuição de 

tarefas, comunicações rápidas e compartilhamento de ideias e arquivos. 

Figura 4: Print do Whatsapp (03/11/2021) 

 

Fonte: próprios autores (2021). 
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3.2.4 Sharepoint 

O Sharepoint foi utilizado para confeccionar o portifólio online contendo todas 

as etapas do projeto, conforme mostra a figura 5. 

Figura 5: Print do Portfólio no Sharepoint (24/10/2021) 

 

Fonte: próprios autores (2021). 
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3.2.5 Power BI 

A ferramenta Power BI foi utilizada para externalizar os dados e demonstrá-los 

em gráficos, conforme mostra a figura 6. 

Figura 6: Print da Construção do Power BI (12/11/2021) 

 

Fonte: próprios autores (2021). 
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3.3 Modelagem e Especificação de Processos 

O processo tem início quando o cliente formaliza um pedido, que só é 

recebido se houver a confirmação de pagamento, caso contrário o processo é 

encerrado.  

Com a confirmação do pagamento, o pedido é recebido pela administração da 

User® que verifica o pedido detalhadamente com nome, modelo, código e 

quantidade e logo após analisa o estoque disponível.  

Caso o estoque da User® esteja indisponível em relação ao pedido, a 

administração da User® vai até a empresa Mauser e faz a solicitação de produto de 

acordo com o pedido do cliente.  

A Mauser por sua vez recebe o pedido e verifica seu controle de estoque. Se 

o controle identificar que não possui estoque de produto acabado (peça pronta), será 

feita a produção do produto, que levará um tempo para ser injetado e finalizado.  

Quando o produto estiver com sua produção concluída, a Mauser atualiza seu 

controle de estoque. No caso de identificar que possui disponibilidade do produto em 

estoque, a administração da User® faz a compra do produto.  

Quando a compra é efetuada, o pedido é recebido pela contabilidade da 

Mauser que registra a compra em seu sistema. Após registrar a compra, é emitida a 

Nota Fiscal.  

Com a nota emitida, o produto passa a ser da User® que, enfim atualiza seu 

controle de estoque. Se houver estoque disponível na User®, o pedido será 

separado e contabilizado no sistema. Logo após, é emitida a Nota Fiscal com todos 

os dados detalhados do cliente e do pedido efetuado.  

Com a Nota Fiscal emitida, o produto é embalado. Com a conclusão da 

embalagem, o pacote é enviado para a transportadora (correios) que será 

responsável pelo envio do produto ao cliente.  

O transporte leva um tempo para ser executado, desde a data de postagem 

até a data de chegada do pacote a cidade ou localização do cliente.  

Quando o produto chega às mãos do cliente, o processo é finalizado.  

O software proposto visa atender o estoque e a parte logística dos processos 

da User®, ou seja, fazer com que seu estoque seja mais controlado e melhorar a 

visibilidade sobre o negócio com relatórios das vendas aos clientes e compras de 

fornecedores. 
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Na figura 7 todo esse processo pode ser visto de uma forma mais visual. Foi 

utilizado o software Bizagi Modeler para contruir essa modelagem de processos. 

Figura 7: Modelagem dos Processos no Bizagi (24/10/2021) 

 

Fonte: próprios autores (2021). 

3.4 Descrição da Aplicação (Software) 

A aplicação desenvolvida na ferramenta Microsoft Access possibilita, através 

do banco de dados alimentado pelos usuários da ferramenta, o controle e extração 

de relatórios com precisão e filtragem não disponíveis atualmente pelas plataformas 

utilizadas pela empresa User nos resultados de suas vendas, controle de estoque e 

cadastro dos clientes. O software oferece uma forma simplificada de consulta dos 

produtos, dados do cadastro e histórico das vendas de cada um dos clientes 

cadastrados, bem como dos fornecedores.  
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A aplicação também aborda o controle do estoque, que tendo seus 

formulários alimentados pelos usuários, os notificam quando determinado produto 

apresenta a quantidade limite predefinida. 

3.4.1 Regras de Negócio 

A partir da descrição da aplicação é possível planejar uma solução baseada 

em software. Mas para isso é necessário entender o que deverá ser tratado. Desta 

forma foi possível apresentar as regras de negócio que o software deverá tratar para 

que um controle efetivo aconteça.  

Ao cadastrar clientes, produtos, funcionários e fornecedores deve haver 

opção de atualização, caso as informações mudem ou ocorra algum erro no 

momento de fornecimento dos dados. 

A cada movimentação de mercadoria, é obrigatória a atualização de estoque, 

pois se a quantidade disponível não estiver de acordo com o sistema, podem ocorrer 

vendas com produtos em quantidades desproporcionais ao estoque e, com isso não 

atende o prazo de entrega ao cliente até que a Mauser fabrique novos produtos. 

O manual do usuário pode ser observado no APÊNDICE A. 

3.4.2 Modelagem das Funcionalidades – Diagrama de Fluxo de Dados (DFD) 

A seguir é mostrado o DFD (Diagrama de Fluxo de Dados) que aborda a 

modelagem de todas as funcionalidades que são contempladas no sistema. Ele 

fornece apenas uma visão do sistema, a visão estruturada das funções, ou seja, o 

fluxo dos dados. 

A figura 8 representa o DFD de nível 1 com uma visão geral detalhada 

destacando as principais funções do sistema. Para desenvolver esse diagrama foi 

utilizado o software VISIO. 
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Fonte: próprios autores (2021). 

 

A partir da construção do diagrama, foi possível identificar funcionalidades 

essenciais que podem ser descritas em 6 itens: 

Figura 8: Diagrama de Fluxo de Dados nível 1 



 

Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza 
 

Faculdade de Tecnologia Giuliano Cecchettini  
Fatec Franco da Rocha 

  31 

 

 

 

1. Validar Acesso: aqui os administradores e/ou usuários usam seus dados para 

acessar o sistema, o software busca no depósito de dados se essas 

informações constam no cadastro, e caso esses dados sejam inválidos, a 

pessoa é impedida de utilizar o sistema, caso contrário, terá acesso as 

funcionalidades de acordo com seu perfil;  

2. Cadastrar Cliente: as pessoas com acesso ao software podem cadastrar 

clientes, cujos dados são salvos em um banco de dados para que sejam vistos 

em relatórios posteriores;  

3. Cadastrar Fornecedores: usuários e/ou administradores podem cadastrar os 

fornecedores da empresa e esses dados serão depositados para emissão de 

relatórios;  

4. Cadastrar Produto: são cadastrados os produtos e armazenados no banco de 

dados, assim o sistema executa a atualização do estoque e pode emitir 

relatórios;  

5. Cadastrar Vendedor: nessa funcionalidade consta o cadastro de vendedores 

para que em relatórios futuros seja visível seu nome e contato;  

6. Emitir Relatórios: são gerados todos os relatórios referentes a clientes, 

fornecedores, produtos, vendedores e usuários do sistema; esses relatórios 

são encaminhados para o administrador e usuários do sistema. Os relatórios 

informam em que regiões ocorreram as vendas, valores referentes as vendas 

em um determinado período, histórico sobre as vendas referente a cada cliente 

e fornecedor cadastrados. 

3.4.3 Modelagem do Banco de Dados 

O modelo conceitual do banco de dados é utilizado para abstrair todos os 

relacionamentos de dados que o sistema deve constar. Conforme figura 9, pode-se 

observar que o cliente pode fazer um pedido no qual contém diversos detalhes de 

um produto, o funcionário da User fica responsável por registrar esses pedidos e 

enviar as ordens de compras que contém as informações para que o fornecedor 

Mauser receba e forneça o produto para User concluir a venda. 
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Figura 9: Modelo Conceitual do Banco de Dados 

 
Fonte: Próprios Autores (2021). 

3.5 MVP - Minimum Viable Product 

Após todas as modelagens, foi possível construir um Produto Mínimo Viável 

(MVP) que contempla todas as funcionalidades e regras de negócio levantadas. 
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Utilizou-se o software Microsoft Access para a confecção da proposta, fazendo 

assim telas de movimentações de cadastros, compras e vendas. 

A figura 10 apresenta a visão geral do sistema com diferentes opções de 

acesso sendo representadas por janelas com ícones e legendas. 

Figura 10: Visão Geral (Index) 

 

Fonte: Próprios Autores (2021). 

Na figura 11 é possível observar a janela de fornecedores com a listagem de 

todos já cadastrados e com a opção de novos cadastros acessando “Novo 

Fornecedor”, e em seguida preenchendo todos os dados necessários anteriormente 

listados. 
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Figura 11: Fornecedores 

 
Fonte: Próprios Autores (2021). 

Seguindo o mesmo padrão de cadastros, a figura 12 representa o ambiente 

de cadastro para transportadoras. 

Figura 12: Transportadoras 

 
Fonte: Próprios Autores (2021). 
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Para o controle de funcionários mostrado na figura 13, o preenchimento para 

cadastro segue o mesmo padrão.  

Figura 13: Funcionários 

 
Fonte: Próprios Autores (2021). 

Para o cadastro de produtos existem informações específicas como a 

categoria, preço de custo, preço de venda e até mesmo a opção de anexar a 

imagem do produto, como mostra a figura 14. 
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Figura 14: Produtos/Estoque 

 
Fonte: Próprios Autores (2021). 

Para o cadastro de clientes mostrado na figura 15, o formulário segue o 

padrão para preenchimento com os dados pessoais ou comerciais caso seja 

empresa.  

Figura 15: Cadastro de Clientes 

 
Fonte: Próprios Autores (2021). 
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Haverá momentos em que o estoque estará em sua quantidade mínima ou 

zerada. Para atender essa necessidade é preciso realizar pedidos de compra 

preenchendo os requisitos necessários de produto, fornecedor, quantidade e 

pagamento, como indica a figura 16. 

Figura 16: Pedidos de Compras 

 
Fonte: Próprios Autores (2021). 

 

Em um padrão parecido com o de compras, no caso de pedidos de vendas 

feitas por seus clientes, a figura 17 mostra que é necessário completar as 

informações com a quantidade solicitada. Depois disso, é preciso indicar a forma de 

faturamento informando como será o recebimento pela venda e a forma de 

transporte ou retirada do pedido. 
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Figura 17: Pedidos de Vendas 

 
Fonte: Próprios Autores (2021). 

Após confirmar a venda, é gerado um comprovante do pedido realizado pelo 

cliente sendo possível visualizar e/ou imprimir como se fosse uma espécie de Nota 

Fiscal, como mostra a figura 18. 
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Figura 18: Comprovante (Nota Fiscal) 

 
Fonte: Próprios Autores (2021). 

Feitos todos os registros já citados, é possível gerar diferentes opções de 

relatórios. Como primeira opção é possível visualizar uma lista de pedidos em aberto 

que são vendas pendentes de confirmação como mostra a figura 19. 
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Figura 19: Relatórios 

 
Fonte: Próprios Autores (2021). 

Na figura 20 é mostrado uma opção que talvez seja uma das mais 

importantes do sistema, o módulo de níveis baixos de estoque, ou seja, produtos 

que atingiram o menor nível de disponibilidade sendo ele definido cada um em seu 

cadastro. 

Figura 20: Nível Baixo de Estoque 

 
Fonte: Próprios Autores (2021). 

Contudo, o sistema disponibiliza a opção de geração de relatórios gerais onde 

é possível acessar e imprimir informações cadastradas de clientes, funcionários e 

fornecedores em seus formulários, sejam elas localidades, contatos e até a alteração 

de dados todos mostrados na figura 21. 
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Figura 21: Relatórios Gerais 

 

Fonte: Próprios Autores (2021). 

3.6 Benefícios para a Gestão da Empresa Estudada 

A partir de um sistema de controle de estoque, a empresa pode analisar a 

rotatividade de seus produtos por histórico, a partir do relatório de estoque histórico 

por produto. Este relatório informa a quantidade de seus produtos em um 

determinado período, quando se deseja saber e analisar o fluxo de entrada e saída 

de cada item. 

Os relatórios de estoque do sistema também mostram os seus produtos mais 

vendidos. Desta forma facilita a previsão de demanda e planejamento de compras, 

com a priorização dos produtos que obtêm uma maior saída no mercado. Assim 

sendo, além de saber quando é o momento de repor o estoque, é possível identificar 

também os produtos que necessitam de uma reposição imediata. 

O software proposto visa não só o controle de estoque e a vizualização de 

relatórios, mas também resultados gerenciais mais refinados para a User, como por 

exemplo: 
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• Aumento da produtividade: com o software da User tem-se a informação 

consolidada, onde todos podem consultar essas informações e com isso 

desempenhar melhor sua função. Os inventários são mais seguros, a reposição 

de estoque mais eficaz e o desperdício será mínimo. Os funcionários devem ter 

mais tempo para desenvolver e agregar em outras atividades. Eles devem ter 

mais possibilidades de desenvolver novas ideias e melhorias para a 

organização uma vez que perdem menos tempo com atividades que já foram 

automatizadas; 

• Reduzir custos operacionais: o software para gestão de estoque fornece 

visibilidade sobre os itens que estão nas prateleiras de sua empresa e aqueles 

que estão aguardando abastecimento. Com relatórios automatizados e logística 

simplificada, é mais fácil determinar a eficácia de promoções e tomar decisões 

estratégicas em relação a fornecedores, compras e precificação; 

• Auxiliar no planejamento financeiro: o gestor ganha acesso a uma visão 

completa sobre o estoque, de forma panorâmica, sobre seu funcionamento 

mais amplo, e detalhado, sobre cada um dos processos. É possível levantar 

dados sobre o estoque, analisar os custos anteriores para prever os futuros, 

desenvolver estratégias junto à direção da empresa; 

• Relatórios gerenciais: um relatório de extrema importância é o de estoque 

mínimo. Neste relatório é possível identificar com clareza os produtos que 

estão com uma quantidade abaixo da que foi estabelecida inicialmente, isto é, 

uma quantidade mínima necessária para atender um possível aumento de 

demanda. Portanto, o relatório de estoque mínimo indica o momento certo de 

realizar novas compras com seus fornecedores, de forma a não deixar itens em 

falta no estoque. 

3.7 Portfólio do Projeto 

Foi desenvolvido um portfólio online utilizando a ferramenta Sharepoint que 

demonstra toda a evolução do projeto de forma simples, resumida e ilustrativa. 

Sua usabilidade garante ao leitor uma fácil visualização dos tópicos com uma 

padronização efetiva e imagens que ajudam na associação com o conteúdo 

abordado. 
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Na questão da navegabilidade, o usuário não precisa dar muitos cliques para 

acessar as informações disponíveis, ele pode utilizar o menu à esquerda para 

acessar todos os projetos do portfólio independente da página que estiver.   

3.7.1 Mapa de Navegação  

Para abstrair a navegação do site, conforme figura 22, foi criado um diagrama 

que mostra a utilização do usuário dentro do portfólio. 

Figura 22: Mapa de Navegação do Portfólio Online 

 
Fonte: Próprios Autores (2021). 

Para detalhar melhor o diagrama, os seis itens foram especificados:  

1. Página Inicial: Esta é a primeira página que o usuário tem acesso, nela são 

mostradas as informações gerais da empresa para que o leitor tenha uma 

introdução ao assunto; 

2. Projeto Integrador I Metalúrgica Mauser: Apresenta algumas informações 

mais específicas da empresa Mauser junto com uma análise SWOT; 

3. Projeto Integrador II e III Mauser & User: Mostra a modelagem dos processos 

entre as empresas, as ferramentas de organização do projeto, o protótipo não 

funcional junto a sua descrição, regras de negócio, modelagem das 

funcionalidades da proposta e a modelagem do banco de dados; 
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4. Projeto Integrador IV Mauser & User: Exibe todas as telas do Produto Mínimo 

Viável (tela inicial, fornecedores, transportadoras, funcionários, cadastro de 

produtos, clientes, compras, pedidos, comprovante e tela de relatórios); 

5. PI V MAUSER & USER Controle de Estoque: Demonstra os benefícios da 

solução em software para a gestão da empresa; 

6. PI VI MAUSER & USER Controle de Estoque: Apresenta uma análise de 

dados utilizando o Power BI e um manual da aplicação. 
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4 DISCUSSÃO E RESULTADOS 

Neste capítulo são abordadas discussões sobre a construção do projeto e 

resultados específicos sobre o software desenvolvido. 

Após análise e modelagem dos processos de negócio da empresa, foi 

desenvolvido um software que tem a capacidade de gerar relatórios detalhados. O 

propósito do sistema é administrar o estoque para auxiliar as vendas do e-

commerce, emitindo um documento final contendo informações para ajudar na 

tomada de decisão dos administradores da User. O sistema deve possibilitar a 

identificação dos dados de controle de estoque dos produtos cadastrados e informar 

o fornecedor, código do produto, seu modelo, preço de venda, data de entrada no 

estoque. O software também pode facilitar as atividades para fechamento mensal da 

empresa, com pedidos de clientes, modelos e regiões mais compradas. Tudo o que 

era feito manualmente na administração da logística, uma vez que as informações 

das vendas eram dispersas e escassas, com o sistema proposto é possível que a 

execução dessas atividades seja mais ágil e eficiente alcançando resultados reais 

de uma forma digital, mais informativa e eficaz. 

Utilizar a gestão do conhecimento facilitou o desenvolvimento do software. 

Com base nesse processo, foi possível entender melhor as necessidades da 

empresa. Além do estoque, saber o que se passa e como melhorar a empresa como 

um todo é algo de suma importância nesse projeto, afinal, do que vale um bom 

software sem saber o que se passa com a empresa, quais pontos melhorar? É 

preciso conhecer a organização para buscar correções e ter sempre uma melhoria 

contínua de seus processos. Com esta visão, é possível gerar relatórios com o 

intuito de melhorar a qualidade, pontualidade e a vantagem competitiva em relação a 

outras corporações, fazendo com que todas as informações cheguem nas mãos dos 

gestores para que possam tomar decisões com agilidade e capacidade de resposta 

aos problemas que possam aparecer. Esse processo de tomada de decisão ágil e 

assertiva pode contribuir com a redução de custos e com a satisfação do cliente, 

pois quando uma decisão é tomada com segurança, rapidez e competência contribui 

positivamente nas entregas dos pedidos. 

A escolha da ferramenta Microsoft Access, para a construção do protótipo, foi 

de extrema eficácia, pois durante sua confecção, houve a pandemia do Covid-19 e 

todas as pessoas envolvidas nesse trabalho ficaram desprovidas de tempo, ou seja, 
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a simplicidade e acessibilidade desta ferramenta foram de grande importância para o 

desenvolvimento da aplicação. Já a ferramenta Visual Studio Code, destinada ao 

desenvolvimento do software, foi uma escolha que acarretou diversas dificuldades 

pela complexibilidade das linguagens que são utilizadas dentro dela. Foi analisada a 

viabilidade da construção de um web site destinado a um comércio eletrônico por 

meio das ferramentas WordPress e Elementor Page Builder (que auxiliam na 

construção de sites). Entretanto foi constatado que não seria um projeto exequível 

devido a aquisição de um software pago pela empresa User, sendo ele um site mais 

completo do que poderia ser oferecido. 

Controles e processos fazem parte da rotina da User, mesmo que a gestão 

contábil e financeira represente um tema de grande complexidade e importância, 

esta empresa é diretamente afetada quando não realiza o controle de seu principal 

meio de sobrevivência, seus produtos. Num mercado cada vez mais disputado, 

principalmente no e-commerce, a empresa precisa usar um sistema de controle de 

estoque efetivo para se destacar no meio logístico e assim conquistar a confiança do 

cliente. Além disso, há necessidade da geração de relatórios de fluxo de caixa para 

subsidiar a tomada de decisão, na compra de mais itens de estoque, ou até mesmo 

na realização de uma promoção para cobrir as necessidades de caixa. Desta forma 

entende-se que a escolha de um bom sistema informatizado é a chave do sucesso.  

Com isso, usar da gestão de estoque foi um dos pontos mais importantes 

afinal, a maior preocupação com os produtos é que sejam feitos e entregues de 

maneira correta atendendo os prazos. Gerir o estoque é um processo essencial, pois 

é assim que a User saberá quais produtos tem, o que há necessidade de fazer, além 

de também poder ter em um clique toda a informação necessária para se programar 

na entrega dos pedidos de seus clientes. 

Na figura 23, é demonstrada a utilização da ferramenta Power BI para análise 

de entrada e saída de produtos através de filtros. 
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Figura 23: Controle de Entrada e Saída de Produtos no Power BI 

 

Fonte: próprios autores (2021). 

 

A partir dessa ferramenta o analista poderia utilizar-se do filtro a direita para 

buscar as saídas de produtos pelo dia específico. No filtro central é possível 

observar a progressão de uma forma mais fluída da quantidade de produtos 

disponíveis em seu estoque através do gráfico em azul, assim tendo um controle 

mais eficiente de seu armazém. 

É muito importante que um gestor tenha essa visão do estoque para que ele 

entenda quais produtos devem ser priorizados, como organizá-los no inventário, 

quais produtos o mercado está pedindo mais e adiantar a reposição do seus itens.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por meio de análise dos processos da empresa User® e seu relacionamento 

com a empresa Mauser®, foi perceptível a necessidade de um sistema de controle 

de estoque, cujo intuito é facilitar o controle dos produtos e gerenciar o estoque 

mínimo de acordo com a demanda solicitada, além de manter em uma única 

ferramenta, o histórico de transações dos clientes, informações pertinentes que 

possam interessar ao modelo de negócio, gerar relatórios das vendas realizadas, 

filtrar as regiões de maior incidência de pedidos e valores obtidos em determinados 

períodos.  

Sendo assim, após essa análise, foi feita a modelagem dos processos da 

empresa, a projeção das funcionalidades da aplicação com seu modelo conceitual 

do banco de dados, e assim sendo desenvolvido o software com as características e 

capacidades de sanar os problemas encontrados nos processos da empresa. 

A ferramenta Microsoft Access foi escolhida como base para o 

desenvolvimento do sistema, em parte, por ser compatível com o sistema 

operacional utilizado na empresa e fazer parte do pacote Microsoft Office, do qual a 

empresa também dispõe. A escolha da ferramenta Microsoft Access mostrou-se 

assertiva por exigir um desempenho relativamente baixo dos computadores e por 

tornar o desenvolvimento mais intuitivo e amigável, mesmo sem a utilização de 

macros do Access, do que outras ferramentas do gênero. Havia sido escolhida a 

ferramenta Visual Studio para desenvolver a parte web do software, mas acabou 

trazendo muitas complicações por conta do baixo conhecimento sobre a linguagem 

de programação utilizada, ou seja, esta etapa não foi totalmente concluída. Porém, 

caso a aplicação desenvolvida não consiga suprir mais as necessidades da 

empresa, essas outras ferramentas de desenvolvimento serão consideradas. 

A utilização do sistema de controle de estoque desenvolvido trouxe melhorias 

na análise dos dados, tornou fácil identificar os produtos com baixa quantidade 

disponível em estoque, que por consequência, torna ágil o trabalho do funcionário da 

User® quando necessita solicitar as peças à empresa Mauser, que depois de 

confeccionadas e entregues, serão comercializadas pela empresa User através de 

e-commerce. E com esses dados os gestores da User® podem visualizar melhor as 

necessidades do mercado assim como organizar melhor os seus armazéns. 
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A maior dificuldade para o usuário trata-se da inclusão dos dados que, no 

modelo atual, são inseridos manualmente pelo usuário da ferramenta. A empresa faz 

uso de plataformas de terceiros para realizar os anúncios e efetivar as transações, e 

por meio destas plataformas é possível a extração de parte dos dados, os relatórios 

precisam ser refinados e variam de acordo com a plataforma utilizada. Esse modelo 

facilita a divulgação dos produtos e torna a empresa mais competitiva no varejo.  

Durante o desenvolvimento do trabalho como um todo, percebeu-se a 

dificuldade de manter uma documentação sólida, servindo de base estrutural e 

facilitadora para o desenvolvimento do projeto, ou seja, algumas etapas do software 

funcional foram desenvolvidas prematuramente e algumas delas precisaram ser 

revisadas no modelo funcional ou no documento.  

Para acompanhar e externalizar toda a evolução do projeto foi construído um 

portfólio online; nele é possível ver que a ideia inicial era projetar um sistema para a 

Mauser, mas após algumas discussões foi visto que a User era um potencial em 

crescimento e foi decidido a agregação de valor para ela com o sistema 

desenvolvido. 

Os objetivos foram parcialmente atendidos por motivos variados, um deles é o 

fato de o modelo de negócio adotado ser novo para a empresa. Outro motivo 

importante é que não existe uma plataforma própria de onde advém todas as 

informações e apesar de participarem de um mesmo grupo, o estoque das empresas 

Mauser® e User® não estão unificados transacionando de forma independente e 

mantendo toda a burocracia em transações entre ambas. Ainda pelo fato de ser um 

modelo que muda constantemente, não é bem estabelecido quais informações 

proporcionam dados eficazes para campanhas de vendas impulsionadas através de 

rede sociais e sites de pesquisas.  

Com o tempo, atualizações na ferramenta e análise de um corpo massivo de 

dados será possível extrair conclusões deste tipo e de uma série de outras 

possibilidades das quais hoje estão numa etapa inicial de implantação. 
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