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RESUMO 

 
Num cenário onde empresas possuem grande parte de sua equipe trabalhando fora 
de suas dependências e de maneira burocrática, perdendo em produtividade, foi 
idealizado um sistema que pudesse agilizar e automatizar os processos para 
representantes comerciais bem como permitir um controle maior por parte de seus 
supervisores. Assim nasceu o Sistema de Agendamento, Localização e Vendas 
(SALV), solução composta por um sistema web e um aplicativo integrados via web 
services e que permite a gestão de agendas de representantes comerciais por parte 
de supervisores através do portal, que também permitiria a consulta da agenda por 
parte destes representantes. Através do aplicativo estes representates poderiam 
fazer visitas e pedidos através de seus próprios dispositivos móveis ao passo em 
que enviariam suas localizações, que seriam consultadas por seus gestores em um 
mapa utilizando a tecnologia  de geolocalização Google Maps.Baseado no RUP, o 
sistema teve seus requisitos levantados, documentados e especificados para que 
então o desenvolvimento de código fosse iniciado. O resultado deste projeto foi uma 
plataforma integrada e que atendeu os requisitos definidos, ainda que com algumas 
mudanças, proporcionadas pela necessidade de ajustes que foram revelados 
durante a codificação do sistema.  
 
Palavras-chave: Força de vendas externa; Dispositivos Móveis; Geolocalização; 
Integração. 



  
 ABSTRACT 

 
In a scenario where corporations have part of its workforce working outside its 
dependencies in a red-taped manner, losing in productivity, a solution that could 
speed up the external workforce daily work and allow a greater control to its 
supervisors through technology was conceived. This is how the Sistema de 
Agendamento, Localização e vendas (SALV, or Localization, Sales and Scheduling 
System) was born. Consisting in a web system and a mobile app integrated through 
web services, the SALV may be used for managing the schedules of sales 
representatives by their supervisors through the website, allowing these 
representatives checking their schedules, visiting their customers and making sales 
orders through their own mobile devices. Lastly, supervisors and managers may 
check the current location of its external workforce team in a map as all logged in 
users on the mobile app are set to send their current coordinates to the system 
through Google maps geolocation technology. Based on the premises of RUP, all the 
techinal requirements where defined and documented before the code development 
has started. The final product of this project is an integrated system that has met the 
purposed requirements with little adjustments that proved necessary during the 
codification of the system. 
 
Keywords: External workforce; Mobile devices; Geolocation; Integration. 
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 INTRODUÇÃO 

   
 Nos dias de hoje, dispositivos móveis inteligentes estão por todas as partes. 
Celulares, tablets e até mesmo relógios e óculos que atuam como pequenos 
computadores já são parte ativa do dia-a-dia das pessoas, mesmo aqueles menos 
entusiastas de tecnologia. Junto a estes dispositivos vieram inúmeras possiblidades 
de uso. Diversas aplicações foram desenvolvidas com as mais diversas finalidades, 
desde lazer até saúde e educação. 
 Um destes nichos é o mundo corporativo. Empresas enxergaram nos 
aplicativos para dispositivos móveis um novo canal de comunicação com seus 
clientes, bem como uma poderosa ferramenta de trabalho para seus funcionários, 
que podem utilizar seus próprios aparelhos para trabalharem de onde quer que 
estejam.  
 Um bom número de empresas possui uma parte de seus colaboradores 
atuando fora de suas dependências. Uma parta destes profissionais são os 
representantes comerciais. Como o nome diz, estes funcionários representam a 
empresa perante os clientes, sendo o elo entre essas duas pontas. 
  No entanto, muito tempo é perdido com burocracia e comunicação. 
Incontáveis ligações telefônicas entre representantes comerciais e supervisores são 
necessárias para definir um roteiro de visitas ou para que sejam transmitidos os 
pedidos realizados pelos clientes.  
 O Sistema de Agendamento, Localizações e Vendas (SALV) foi concebido 
para atender esta demanda. Unindo um sistema web e um aplicativo para Android 
integrados via web services, o SALV permite que os representantes comerciais e 
seus supervisores estejam integrados de maneira automatizada e em tempo real, 
proporcionando a gestão de agenda, cadastros e pedidos, bem como a extração de 
relatórios gerenciais e o monitoramento da localização dos representantes através 
de utilização do GPS dos aparelhos celulares. 
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  TEMA 

 
 Sistema de Administração, Vendas e Localização. 
 

  PROBLEMA 
 
 Como gerenciar a parte de administração e vendas de uma empresa bem 
como a agenda de representantes comerciais que atendem clientes externos a nível 
de sistema? 
 

  HIPÓTESES 
 
 Unificando em um só sistema os módulos de administração, agendamento e 
vendas, formando uma aplicação integrada que possa ser acessada tanto via web 
quanto através de celulares, por representantes comerciais que estejam em campo. 
 

 OBJETIVOS 
 

 Objetivo geral 
 
 Disponibilizar um sistema que possa integrar a parte de vendas, cadastro e 
agenda e que seja acessível tanto via web quanto através de dispositivos móveis. 
 

 Objetivos específicos 
 

 Desenvolver uma sistema web que controlará os cadastros de uma 
empresa, bem como permita a manutenção da agenda de representantes 
comerciais e a extração de relatórios gerenciais, além de permitir o 
acompanhamento das localizações dos representantes em tempo real. 

 Desenvolver uma aplicação para dispositivos móveis que permita a 
representantes comerciais consultarem suas agendas diárias, bem como 
realizarem pedidos e enviarem suas localizações atuais. 

 Desenvolver uma interface de comunicação entre as plataformas 
supracitadas. 
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 JUSTIFICATIVA 
 
 É um cenário comum no mundo corporativo atual que as empresas possuam 
partes de seus processos espalhadas nos mais diversos sistemas que se 
comunicam entre si. Uma simples alteração em algum destes sistemas pode 
acarretar em grandes mudanças em todas as partes deste ecossistema. 
 A proposta do Sistema de Administração, Vendas e Localização é justamente 
unificar processos fundamentais de uma empresa, como cadastros, vendas, controle 
de agenda e extração de relatórios gerenciais. Além disso, por ter um módulo 
baseado em dispositivos móveis, permite que supervisores e gerentes verifiquem em 
tempo real a exata localização de seus representantes externos. 
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 REVISÃO DA LITERATURA 

 
2.1 FORÇA DE VENDAS EXTERNA 
 
 Indústrias, distribuidoras e prestadores de serviço geralmente contam com um 
time de profissionais que trabalham fora da empresa divulgando e oferecendo o 
produto. Associados a figura de representantes comerciais, esta equipe representa a 
força de vendas externa de uma empresa, que pode ser contratada ou terceirizada. 
 Representantes comerciais possuem um catálogo muito vasto de clientes que 
devem ser atendidos. Por isso, o tempo de trabalho dos mesmos precisa ser 
otimizado. Segundo ELLWOOD (2016), estes representantes perdem até 45% de 
suas horas de trabalho semanais apenas com planejamento, burocracia, ligações 
telefônicas e processamento de pedidos. Grande parte deste tempo perdido se deve 
a ausência de tecnologia para auxiliar a equipe de força de vendas externa. 
  A ideia do SALV é reduzir ao máximo o tempo que estas tarefas tomam dos 
representantes, automatizando o processamento de pedidos e a comunicação entre 
representantes e supervisores comerciais e permitindo a manutenção e consulta de 
agenda de visitas via sistema. Desta forma, os representantes comerciais poderão 
dedicar mais horas semanais com tarefas de maior relevância, como o contato direto 
com seus clientes. 
 
2.2 APLICATIVOS  
 
 Durante muito tempo, telefones celulares eram utilizados apenas para 
ligações e receber e enviar mensagens. Com a difusão desta tecnologia, os 
aparelhos foram ganhando aos poucos novas funcionalidades. Tocadores de 
música, câmera fotográfica e jogos são alguns exemplos. Com as novas 
funcionalidades e com o barateamento dos aparelhos, cada vez mais pessoas 
tinham acesso a um telefone celular. Não demorou até que este nicho fosse visto 
como um mercado com um imenso potencial em expansão.  
 Com o advento dos smartphones, foi aberto um leque muito grande de 
possibilidades de programas que pudessem ser desenvolvidos e executados 
utilizando todo o potencial de um aparelho celular. Surgiram assim os aplicativos, 
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que nada mais são que softwares programados para cumprirem as mais diversas 
funções. 
 Uma das utilizações dos aplicativos é no mercado corporativo, conforme 
descrito por Lecheta (2015):  

“(...) Diversas empresas estão buscando incorporar aplicações móveis a seu dia a dia para 
agilizar seus negócios e integrar as aplicações móveis com seus sistemas de back-end. 
Empresas obviamente visam o lucro; por isso, tanto os smartphones quanto os tablets 
ocupam um importante espaço em um mundo em que a palavra ‘mobilidade’ está cada vez 
mais conhecida” . 

 Com cada vez mais usuários de dispositivos móveis, categoria que além de 
celulares engloba tablets, relógios e até mesmo óculos inteligentes, as empresas 
encontraram nos aplicativos uma forma de expandir sua forma de trabalho e quebrar 
barreiras físicas, permitindo que seus funcionários utilizassem seus aparelhos como 
ferramentas de trabalhos eficientes através do uso de aplicativos. 
 No âmbito deste projeto, o aplicativo foi desenvolvido seguindo este conceito 
de quebra de barreiras, visto que o representante comercial poderá, através de seu 
próprio telefone celular, estar integrado com o dia-a-dia da empresa e utilizar seu 
aparelho de forma simples e eficaz, comunicando-se com seus supervisores e até 
mesmo realizando pedidos. 
 
2.3 GPS E GEOLOCALIZAÇÃO  
 
 No ápice a corrida espacial e com a implantação dos primeiros satélites em 
órbita, logo se idealizou a possibilidade de utilizar esta rede de satélites para 
determinar a localização de um receptor em qualquer lugar do planeta. Surgia então 
nos anos 1960 o conceito de geolocalização. 
 O GPS, ou Global Positioning System (Sistema de posicionamento global), é 
um sistema criado e mantido pelo governo dos Estados Unidos e a tecnologia de 
geolocalização dominante nos dias de hoje. Concebido originalmente para fins 
militares, lançou seu primeiro protótipo em 1978 e o primeiro bloco operacional de 
satélites em 1987 (STURDEVANT, 2007).  Atualmente, existem 31 satélites da rede 
GPS em órbita, 12 deles lançados com sucesso no ano de 2016 (GPSWORLD, 
2016). 
 Com o aprimoramento da precisão do sistema GPS, logo se criou uma 
demanda do uso deste sistema para fins corporativos e civis. O governo dos 
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Estados Unidos então passou a liberar gradativamente o uso desta tecnologia até 
que em maio de 2000 o então presidente americano Bill Clinton liberou o uso desta 
tecnologia para fins civis. A partir daí qualquer aparelho com um receptor GPS seria 
capaz de receber o sinal do sistema de posicionamento global e utilizá-lo da forma 
que desejasse. 
 Os primeiros sistemas de uso comercial e civil desenvolvidos utilizando o 
GPS foram os sistemas de localização e navegação, que hoje em alguns lugares já 
são sinônimos da própria tecnologia. Atualmente esta tecnologia é utilizada em 
sistemas das mais diversas áreas, desde agricultura até a construção civil. Com o 
advento e a popularização dos smartphones, logo se percebeu a possibilidade de 
integrar a tecnologia GPS aos celulares através da integração de um receptor GPS 
no aparelho. 
  Atualmente, a grande maioria dos dispositivos considerados inteligentes 
lançados possuem função de navegação e localização e os aplicativos 
desenvolvidos para estas ferramentas muitas vezes utilizam da tecnologia GPS para 
determinar a localização de seus usuários. O aplicativo desenvolvido neste projeto 
utiliza a biblioteca nativa de geolocalização do sistema Android para obter a 
localização do representante e enviá-la ao mapa, que é renderizado no sistema web 
através da API do Google Maps. 
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 METODOLOGIA 

  
3.1 MODELO DE PROCESSOS DE ENGENHARIA DE SOFTWARE 
 
 Para este projeto, foi utilizado o processo de engenharia de software RUP, 
abreviação de Rational Unified Process, ou Processo Unificado Racional. Conforme 
IBM (2003), o RUP é um processo proprietário de Engenharia de software criado 
pela Rational Software Corporation, adquirida pela IBM, ganhando um novo nome 
IRUP que agora é uma abreviação de IBM Rational Unified Process e tornando-se 
uma marca na área de Software, fornecendo técnicas a serem seguidas pelos 
membros da equipe de desenvolvimento de software com o objetivo de aumentar a 
sua produtividade no processo de desenvolvimento. É um processo considerado 
pesado e preferencialmente aplicável a grandes equipes de desenvolvimento e a 
grandes projetos, porém o fato de ser amplamente customizável torna possível que 
seja adaptado para projetos de qualquer escala.  
 O RUP se baseia no que chama de 4 P’s: Pessoas, Projeto, Produto e 
Processo. Além disso, é divido em quatro fases: 
 
3.1.1 Fase de concepção 
 
 Momento onde o software é idealizado. Nesta fase são desenvolvidos os 
workflows necessários para o planejamento do projeto. 

  
3.1.2  Fase de elaboração 
 
 Fase na qual o sistema o projeto do sistema é realizado. Aqui é realizado o 
levantamento de requisitos, os diagramas e as especificações do software são 
elaboradas. 
 
3.1.3 Fase de construção 
 

Etapa do processo onde o software é fisicamente construído. Toda a 
programação acontece nesta fase, bem como os testes integrados, funcionais e a 
homologação do mesmo. 
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3.1.4 Fase de transições 
 
 Momento onde o sistema é efetivamente implantado. Nesta fase, o plano de 
implantação é elaborado, os treinamentos necessários são realizados, o sistema de 
fato é implantado e todo o suporte necessário é realizado. 
 
3.2 PLANO DE ATIVIDADE 

 
3.2.1 WBS (Work Breakdown Structure) 
 

Estrutura analítica do projeto (FIGURA 1). Foi dividio conforme as quatro fases 
do RUP: Iniciação (FIGURA 2), Elaboração (FIGURA 3), Construção (FIGURA 4) e 
Transição (FIGURA 5). 

 
FIGURA 1 – WBS – PRIMEIRO NÍVEL 

 

 
FONTE: O AUTOR (2016) 

 
FIGURA 2 – WBS – INICIAÇÃO 

 

 
FONTE: O AUTOR (2016) 
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FIGURA 3 – WBS – ELABORAÇÃO 

 

 
 

FONTE: O AUTOS(2016)  
 

FIGURA 4 – WBS – CONSTRUÇÃO 
 

 
 

FONTE: O AUTOR (2016)  
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FIGURA 5 – WBS – TRANSIÇÃO 

 

 
 

FONTE: O AUTOR (2016)  
 

3.3 PLANO DE GERENCIAMENTO DE TEMPO 
 
3.3.1 Principais marcos 
 

Marcos do projeto (TABELA 1). Cada marco engloba diversas fases do projeto 
que possam ser agrupadas seguindo uma mesma característica. 
 

TABELA 1 – MARCOS 
 

Item Data Conclusão 
Marco 1 – Conclusão da análise 01/06/2016 
Marco 2 – Conclusão do desenvolvimento 30/09/2016 
Marco 3 – Sistema homologado 31/10/2016 
Marco 4 – Implantação 10/11/2016 
Marco 5 – Conclusão do projeto 30/11/2016 
  

FONTE: O AUTOR (2016) 
 
3.3.1.1 Conclusão da análise 

  
 Atingido após todos os requisitos terem sido levantados, as análises 
necessárias realizadas e todas as especificações funcionais concluídas. 
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3.3.1.2 Conclusão do desenvolvimento 
 
 Atingido assim que todo o desenvolvimento do sistema tiver sido finalizado. 
Testes unitários são englobados neste marco. 

 
 
3.3.1.3 Sistema homologado 
 
 Atingido assim que o sistema for homologado. Testes integrados e eventuais 
correções se encontram neste marco. 
 
3.3.1.4 Implantação 
 
 Atingido após o sistema ter sido implantado. 
 
3.3.1.5 Conclusão do projeto 
 
 Atingido quando o projeto for finalizado. 
 
3.3.2 Controle de avanço 
 
 Será seguido o seguinte padrão para determinar o andamento das atividades 
(TABELA 2): 
 

TABELA 2 – PADRÃO DE ANDAMENTO DAS ATIVIDADES 
 

Status Descrição 
0% Não iniciada 
25% Atividade em início 
50% Atividade em desenvolvimento 
75% Em testes unitários e correções/ajustes 
100% Concluída 

    
FONTE: O AUTOR (2016) 
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3.3.3 Cronograma 

 
Cronograma de atividades do projeto, baseado no WBS (TABELA 3). 
 

TABELA 3 – CRONOGRAMA DO PROJETO 
 

Item Data Conclusão 
Levantamento de requisitos 31/01/2016 
Documentação do projeto 15/02/2016 
Diagramação e modelagem  01/03/2016 
Análise do sistema 01/04/2016 
Especificação funcional 31/05/2016 
Marco 1 – Conclusão da análise 31/05/2016 
Criação do banco de dados 02/06/2016 
Desenvolvimento front-end 15/06/2016 
Desenvolvimento Java 31/07/2016 
Desenvolvimento Android 15/09/2016 
Desenvolvimento de Webservices 25/09/2016 
Testes unitários 30/09/2016 
Marco 2 – Conclusão do desenvolvimento 30/09/2016 
Testes integrados 15/10/2016 
Correções e ajustes 25/10/2016 
Homologação 31/10/2016 
Marco 3 – Sistema homologado 31/10/2016 
Marco 4 – Implantação 10/11/2016 
Acompanhamento  20/11/2016 
Marco 5 – Conclusão do projeto 20//11/2016 

    
FONTE: O AUTOR (2016)  

3.3.4 Gráfico de Gantt 
 

Gráfico realizado para ilustrar o cronograma do projeto, baseado no WBS.  Foi 
dividido em duas fases: Janeiro a Maio (FIGURA 6) e Junho a Novembro(FIGURA 7) 
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FIGURA 6 – GRÁFICO DE GANTT- JANEIRO A MAIO 

 

 
FONTE: O AUTOR (2016) 

 
FIGURA 7 – GRÁFICO DE GANTT- JUNHO A NOVEMBRO 

 

 
FONTE: O AUTOR (2016) 
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3.4 PLANO DE RISCOS 
 

Mapeamento dos riscos que possam a vir a afetar o andamento do projeto, bem 
como o impacto que cada uma destas potenciais ameaças poderia causar (TABELA 
4). 
 

TABELA 4 – PLANO DE RISCOS 
 

# Condição Data Limite 
1 Problemas na utilização da geolocalização por falta de 

conhecimento 
15/03/2016 

2 Atraso na entrega 10/10/2016 
3 Especificação de software não condizente com o escopo 15/03/2016 
4 Atraso nos testes por problemas de infraestrutura e 3G/4G 15/08/2016 
5 Problema na comunicação entre o cliente web e o cliente 

mobile 
30/06/2016 

 
# Consequência Ação 
1 Atraso na conclusão do 

desenvolvimento e dos testes 
Treinamento do desenvolvedor 

2 Atraso no projeto Priorizar atividades mais críticas 
3 Retrabalho Revisar especificações elaboradas 
4 Atraso no projeto Solicitar plano de dados completo 
5 Atraso no início dos testes Definir previamente layout dos web services 

e a forma de comunicação entre os 
dispositivos 

 
# Monitoramento Probabilidade Impacto Exp 
1 Testes unitários exclusivos para 

geolocalização 
Alta Alto 9 

2 Status diário Média Alto 6 
3 Verificar diariamente se as especificações 

condizem com o escopo 
Média Alto 6 
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4 Realizar semanalmente testes de 

disponibilidade e de stress do plano de dados 
Média Médio 4 

5 Testes unitários e integrados nos web 
services 

Baixa Alto 3 

 
FONTE: O AUTOR (2016) 

 
3.5 ESTIMATIVA DE CUSTOS 
 
 Este projeto não gerou nenhum custo externo no que diz respeito a materiais. 
Por isso, foi estimado um valor final multiplicando o total de horas utilizadas no 
desenvolvimento por uma valor de R$30,00 a hora, conforme exemplo abaixo 
(TABELA 5). 

 
TABELA 5 – ESTIMATIVA DE CUSTOS 

 
Dados da Atividade Valor/Hora R$ 30,00 

N. Atividade Horas Valor 
1 Levantamento de requisitos 16 R$ 480,00 
2 Especificação funcional 32 R$ 960,00 
3 Criação do banco de dados 2 R$ 60,00 
4 Desenvolvimento front-end 8 R$ 240,00 
5 Desenvolvimento Java 20 R$ 600,00 
6 Desenvolvimento Android 40 R$ 1.200,00 
7 Desenvolvimento Webservices 4 R$ 120,00 
8 Testes unitários 4 R$ 120,00 
9 Testes integrados 8 R$ 240,00 
10 Correções, ajustes e melhoras 4 R$ 120,00 
11 Homologação 8 R$ 240,00 
13 Implantação 8 R$ 240,00 

TOTAL 154 R$ 4.620,00 
 

FONTE: O AUTOR (2016) 
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3.6 ESTIMATIVA DE ESFORÇO E DESENVOLVIMENTO (PCU) 
 

Estimativa de horas que serão gastas no desenvolvimento deste projeto. Essa 
estimativa é feita levando em conta o peso dos atores (TABELA 6), o peso de cada 
caso de uso (TABELA 7), fatores de complexidade técnica (TABELA 8) e fatores de 
complexidade ambiental (TABELA 9). 
 
3.6.1 Peso dos Atores 
 

TABELA 6 – PESO DOS AUTORES 
 

Ator Classificação 
Suporte Simples 
Representante Médio 
Supervisor Simples 
Gerente Simples 

 
Tipo Quantidade Peso Total 
Simples 3 1 3 
Médio 1 2 2 
Complexo 0 3 0 

TPNAA 5 
FONTE: O AUTOR (2016) 

 
3.6.2 Peso dos Casos de Uso 
 

TABELA 7 – PESO DOS CASOS DE USO 
 

Caso de Uso Classificação 
Manter Clientes Simples 
Manter Usuários Simples 
Manter Produtos Simples 
Fazer Pedidos Médio 
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Consultar Histórico de Vendas Simples 
Visitar Cliente Simples 
Consultar Agenda Simples 
Enviar Localização Simples 
Extrair Relatórios Simples 
Manter Agenda Simples 
Consultar Localizações Complexo 

 
Tipo Quantidade Peso Total 
Simples 9 1 9 
Médio 1 2 2 
Complexo 1 3 3 

TPNAUC 14 
 

FONTE: O AUTOR (2016) 
 

3.6.3 Pontos por Caso de Uso não ajustados 
 

PCUNA = TPNAA + TPNAUC 
PCUNA = 5 + 14 

PCUNA = 19 
 
3.6.4 Fator de Complexidade Técnica 
 

TABELA 8 – FATOR DE COMPLEXIDADE TÉCNICA 
 

Descrição Peso Fator Fator * Peso 
Sistemas Distribuídos 1 0 0 
Desempenho da Aplicação 1 0,5 0,5 
Eficiência do usuário final 1 2 4 
Processamento interno complexo 1 1 1 
Reusabilidade do código 1 1 1 
Facilidade de Instalação 1 0,5 0,5 
Usabilidade 1 2 2 
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Portabilidade 2 1 2 
Manutenibilidade 1 1 1 
Concorrência 1 1 1 
Características especiais de segurança 1 0,5 0,5 
Acesso direto para terceiros 1 0,5 0,5 
Facilidades especiais de treinamento 1 1 1 

 
FCT = 0,6 + (0,01 * Somatório) = 0,75 

 
FONTE: O AUTOR (2016) 

 
 
3.6.5 Fator de Complexidade Ambiental 

 
TABELA 9– FATOR DE COMPLEXIDADE AMBIENTAL 

 
Descrição Peso Fator Peso * Fator 
Familiaridade com o processo de 
desenvolvimento de software 1,5 5 7,5 
Experiência na aplicação 0,5 4,5 2,25 
Experiência com OO, na linguagem e na 
técnica de desenvolvimento 1 5 5 
Capacidade do líder de análise 0,5 10 5 
Motivação 1 10 10 
Requisitos estáveis 2 2 4 
Trabalhadores com dedicação parcial 0 0 0 
Dificuldade na linguagem de programação 0 0 0 
  FCA = 1,4 + (-0,03 * Somatório) = 0,3875 

 
FONTE: O AUTOR (2016) 

 
3.6.6 Cálculo de PCUs Ajustados 
 

PCUA = PCUNA * FCT * PCA 
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PCUA = 19 * 0,75 * 0,3875 

PCUA = 5,522 
 
3.6.7 Estimativa de horas 
 

EH = PCUA * 28 
EH = 5,522 * 28 

Estimativa de horas = 154h 
 
3.7 MATERIAIS 

 
 Para o desenvolvimento deste sistema foram utilizados diversos materiais 
dentre equipamentos, programas, tecnologias e APIs. Estes materiais foram usados 
ao longo de todo o projeto, sendo utilizados desde a modelagem de diagramas e 
criação de banco de dados até os testes com GPS e a implantação do sistema. 
 Abaixo, uma lista de todos os materiais utilizados ao longo desde projeto: 
 
3.7.1 Hardware 
 
 Para o desenvolvimento do sistema e testes da parte web, foi utilizado um 
notebook Dell Vostro 14-5480, com processador Intel(R) Core (TM) i-7-5500U CPU 
@ 2.40 GHz, com 8GB de memória RAM, placa de vídeo Nvidia 830M com 2GB 
DDR3L e sistema operacional Windows 10 64 bits. Para os testes do aplicativo, foi 
utilizado um aparelho celular LG L90 com sistema operacional Android 5.0.2 
Lollipop, processador Qualcomm MSM8226 Snapdragon 400 Quadcore 1.2 GHz e 
com 1GB de memória RAM. 
 
3.7.2 Tecnologias 
 
3.7.2.1 Java  
 
 Uma das mais conhecidas e difundidas linguagem de programação dos dias 
atuais, a linguagem Java é muito utilizada para o desenvolvimento de sistemas web. 
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No entanto, foi concebida no início dos anos 90 para ser utilizada em pequenos 
dispositivos do nosso dia-a-dia como controles de televisão (ORACLE, 2016). 
 O grande diferencial da linguagem Java, que é orientada a objetos, é o fato de 
o desenvolvimento ser independente de sistemas operacionais. Isso é possível visto 
que o Java não roda direto no sistema operacional, mas sim em uma máquina 
virtual, a Java Virtual Machine (JVM) que traduz o código Java para um código 
compreensível ao sistema operacional que está rodando a aplicação. 
 Todo o desenvolvimento do sistema web foi feito em Java, bem como a 
programação do aplicativo, que utilizou Java para Android. 

 
3.7.2.2 Android 
 
 Sistema operacional criado pela Google para rodar originalmente em 
smartphones, o Android hoje quebrou as barreiras do celulares e se faz presente em 
televisões, carros, dispositivos vestíveis e até mesmo em óculos de realidade virtual.  
 Baseado em Linux, o Android é uma plataforma de desenvolvimento leve, que 
possui uma interface rica e um poderoso e inovador ambiente de desenvolvimento. 
Além disso, os aplicativos Android são desenvolvidos na já consagrada linguagem 
Java, tornando mais fácil e rápida a curva de aprendizado para aqueles que 
possuem alguma familiaridade com esta popular linguagem de programação 
(LECHETA, 2015). 
 O aplicativo deste projeto foi desenvolvido para a plataforma Android através 
da IDE de desenvolvimento Android Studio. A versão do sistema operacional 
utilizada para o desenvolvimento é a versão 4.0.3, permitindo que o aplicativo 
funcione desde aparelhos nesta versão até aqueles que possuem a instalação mais 
moderna do Android, a versão 6.0.1 Marshmallow. 

 
3.7.2.3 MySQL 

 
 Sistema gerenciador de banco de dados (SGDB) que utiliza a linguagem SQL, 
o MySQL é o banco de dados mais popular dentre os que possuem código aberto. 
Existem mais de cinco milhões de instalações desta tecnologia no mundo, dentre 
elas sites como Google, NASA e Suzuki (NIEDERAUER, PRATES, 2006). 
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 Criado em 1995 pela companhia sueca MySQL AB e hoje propriedade da 
Oracle, o MySQL se destaca por ser um banco de dados leve, de baixo custo e 
ainda assim muito poderoso. Segundo NIEDERAUER e PRATES (2006), algumas 
das vantagens do MySQL são o número ilimitado de usuários simultâneos utilizando 
o SGBD, a alta velocidade de execução de comandos e o fácil e eficiente controle de 
privilégios de usuários, além de sua confiabilidade. 
 O MySQL foi utilizado neste projeto pelo fato de ser um SGBD de fácil uso e 
por possuir uma versão gratuita robusta. Todo o controle de banco de dados foi feito 
utilizando MySQL, através da ferramenta MySQL Workbench. 
 
3.7.2.4 Servlets 

 
 Servlets são classes Java que podem ser carregadas dinamicamente, 
expandindo as funcionalidades de um servidor. (HUNTER, 2001). O próprio nome da 
tecnologia, que significa ‘Servidorzinho’, indica sua funcionalidade. Os servlets 
recebem requisições web, processam-nas e então retornam um resultado ao cliente.
  
 Neste projeto, os servlets foram utilizados na construção do sistema web, 
recebendo as requisições feitas no sistema pelo navegador.  

 
3.7.2.5 JSP 
 
 As Java Server Pages, ou páginas de servidor Java, são as páginas web que 
serão apresentadas ao usuário, invocadas via Servlets. Segundo LEONARD (2016), 
a tecnologia JSP foi criada para conferir dinamismo à criação de páginas web e 
também para isolar o design das páginas da lógica de aplicação do sistema. Desta 
forma, uma página JSP é formada por uma página HTML com algumas anotações 
especiais que permitem a geração de conteúdo dinâmico e processamento pela 
própria página. 
 Todas as páginas do sistema web são feitas utilizando JSP. 

 
3.7.2.6 HTML 
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 O HTML, acrônimo de HiperText Markup Language (Linguagem de marcação 
de hipertextos) é uma linguagem de marcação utilizada na estruturação de páginas 
web. Os arquivos HTML são lidos pelos navegadores que os renderizam de acordo 
com suas especificações, criando uma página apresentável ao usuário. 
 Mantido pelo World Wide Web Consortium (W3C), uma organização 
internacional que determina padrões para a Internet, o HTML é um dos três pilares 
da criação de páginas web, juntamente com o CSS e com o JavaScript.  
 A estrutura presente em todas as JSP do sistema foi desenvolvida em HTML. 
 
3.7.2.7 JavaScript 

 
 Linguagem de programação interpretada, permite a interação da página web 
diretamente com o cliente, sem a necessidade de que uma requisição seja enviada 
ao servidor. Segundo FLANAGAN (2011), a maioria esmagadora das páginas web 
atualmente empregam JavaScript e os navegadores mais modernos, presentes em 
computadores, consoles de videogame, tablets e smartphones possuem um 
interpretador de JavaScript, fazendo do JavaScript a linguagem mais onipresente 
que já existiu. Criada por Brendan Eich em 1995, compartilha o apenas nome, uma 
parte da sintaxe e a origem com a linguagem Java (Ambas são baseadas em C), já 
que são linguagens com propósitos completamente diferentes.  
 Funções que não requeriam interação com o servidor, como validação de 
preenchimento de campos, exibição de pop-ups e máscaras foram feitas em 
JavaScript.  

 
3.7.2.8 CSS 

 
 Abreviação de Cascading Style Sheet, ou folha de estilo em cascata, o CSS é 
uma linguagem de estilo usada principalmente para tornar páginas web mais 
apresentáveis e amigáveis ao usuário, deixando para o HTML apenas a construção 
das páginas. Através do CSS é possível controlar desde elementos gráficos mais 
simples como cores, tamanhos e bordas até funcionalidades mais complexas como 
animações e vetores.  
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 Assim como o HTML, o CSS também é gerido pelo W3C e se encontra hoje 
em sua versão 3. Cada browser renderia o CSS de sua maneira. Por isso, alguns 
browser mais antigos podem não reconhecer seletores mais recentes de CSS. 
 O layout do sistema web foi desenhado e implementado utilizando CSS. 
 
3.7.2.9 JSON 

 
 A notação de objetos JavaScript, em inglês JavaScript Object Notation 
(JSON) é um padrão de comunicação e troca de dados entre aplicações. De leitura 
fácil para humanos e formatação fácil por máquinas, o JSON, apesar de baseado 
em objetos JavaScript, é independente de linguagens de programação, ainda que 
algumas linguagens de programação possuam APIs que ajudem na implementação 
do JSON. 
 O padrão foram utilizados em todos os Web Services deste projeto, ou seja, a 
comunicação entre o sistema web e o aplicativo móvel é toda baseada em objetos 
JSON. 
 
3.7.3 Software 

 
3.7.3.1 NetBeans IDE 

 
 IDE gratuita que permite desenvolvimento de aplicações em Java, JavaScript, 
HTML5, PHP, C/C++ dentre outras linguagens de programação. Surgiu como um 
trabalho universitário de estudantes da Checoslováquia, atual República Tcheca, em 
1996 com a intenção de ser uma IDE Java similar ao Delphi (NETBEANS, 2016). 
Possui código-aberto e é amplamente utilizado pela comunidade Java, sendo a IDE 
mais popular para desenvolvimento nessa linguagem junto com o Eclipse. 
 Todo o desenvolvimento da parte web do projeto bem como o 
desenvolvimento dos web services foi realizado utilizando a versão 8.1 do NetBeans.  
 
3.7.3.2 Android Studio 
 
 IDE oficial para desenvolvimento de aplicativos Android. Criada pela Google 
em 2013 baseada na IDE Java IntelliJ IDEA, veio para substituir o desenvolvimento 
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em Android através do Eclipse, e hoje é a única IDE para Android suportada pela 
Google. 
 Possui uma interface amigável ao usuário e permite a criação de telas 
arrastando os componentes que farão parte da mesma. Também possui um 
emulador integrado através do qual é possível testar o aplicativo em uma gama de 
dispositivos que vão desde aparelhos celulares e tablets virtuais à gadgets vestíveis 
e televisões. 
 Todo o aplicativo do projeto foi desenvolvido no Android Studio, em sua 
versão 2.1. 

 
3.7.3.3 MySQL WorkBench 

 
 O MySQL WorkBench é uma ferramenta visual para arquitetos de dados, 
desenvolvedores e DBAs. Esta ferramenta permite que seus usuários criem, 
modelem e administrem bases de dados de uma maneira visual (ORACLE, 2014). 
Através do MySQL Workbench também é possível criar Diagramas de Entidade-
Relacionamento (DER). 
 Outra funcionalidade do MySQL WorkBench é a engenharia reversa. Através 
de um DER a ferramenta elabora os scripts para a criação da base de dados, bem 
como ela é capaz de criar um DER a partir de uma base já existente. 
 Neste projeto foi utilizada a versão MySQL 6.3 CE para a criação e 
administração da base de dados, bem como para a criação do DER. 
 
3.7.3.4 Glassfish 

 
 Servidor de aplicação Java código aberto pela comunidade de 
desenvolvedores Java com base em servidores de aplicação doados pelas 
empresas Sun Microsystem e Oracle. Oferece compatibilidade com a versão 5 do 
Java em diante (GLASSFISH, 2016). 
 Para este projeto, foi utilizada a versão 4.1.1 do Glassfish.  

   
3.7.3.5 Astah Community 
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 Ferramenta utilizada para modelagem UML desenvolvida pela companhia 
japonesa Change Vision. Anteriormente conhecida como JUDE (Java and UML 
Developer’s Environment, ou Ambiente para desenvolvedores Java e UML), esta 
ferramenta permite a criação e modelagem dos mais diversos diagramas que 
compõe a UML. 
 Possui duas versões: A versão paga Astah Professional e a gratuita Astah 
Community, que foi utilizada na elaboração dos diagramas de classe, de casos de 
uso e de sequência deste projeto. 

 
3.7.3.6 MoqUps 

 
 Aplicação desenvolvida pela empresa romena S.C. EverCoder Software SRL 
que permite a criação de protótipos de tela. Escrita em HTML5, esta ferramenta 
fornece uma gama de componentes pé-cadastrados que podem ser arrastados para 
uma tela em branco para que sejam montados os protótipos desejados. No 
desenvolvimento deste projeto foi utilizada a versão gratuita desta aplicação, que 
permite a criação de elas utilizando no máximo 300 componentes.  

 
3.7.3.7 Gantt Project 

 
 Software gratuito criado pelo Gantt Project Team, possibilita a criação de 
diagramas gráficos de pessoas e de Gantt, como o que foi utilizado neste projeto.  

 
3.7.4 APIs 

 
3.7.4.1 Google Maps  

 
 API que permite a criação de mapas dinâmicos de acordo com parâmetros 
passado pelo sistema. Os mapas são customizáveis podem apresentar tanto 
imagens de satélite quanto imagens cartográficas. Esta API utiliza apenas 
JavaScript na criação dos mapas, e foi utilizada neste projeto no mapa de 
monitoramento dos representantes. 
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3.7.4.2 Google Geocoding 

 
 API utilizada para conversão de endereços reais em coordenadas numéricas 
e vice-versa. Transforma um endereço válido informado pelo usuário em latitude e 
longitude, bem como converte coordenadas em um endereço real, sempre utilizado 
JSON. Neste projeto, foi utilizada no cadastro do endereço dos clientes. 
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 APRESENTAÇÃO DO SOFTWARE 

 
 O Sistema de Agendamento, Localização e Vendas é uma solução formada 
por duas plataformas: Um sistema web e um aplicativo móvel para dispositivos 
Android. Estas duas plataformas se comunicam entre si através de web services 
geram e consomem informações de acordo com a demanda. 
 
4.1 SISTEMA WEB 
 
 Plataforma voltada para todos os tipos de usuário do sistema, hospedado 
locamente  Através do sistema web são realizados todos os cadastros pertinentes 
ao SALV, bem como as consultas dos itens cadastrados. Além disso, é no sistema 
web em que a agenda dos representantes é mantida e atualizada por parte dos 
supervisores e gerentes. Por fim, o sistema web permite que os supervisores e 
gerentes consultem a posição de seus representantes online, ou a última localização 
dos mesmos. 
 
4.1.1 Login 
 
 Tela de login mostrada quando o usuário acessa o sistema e ainda não está 
logado ou quando um usuário logado faz logout (FIGURA 8). 
 

FIGURA 8 – TELA DE LOGIN 
 

 
 

FONTE: O AUTOR (2016) 
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4.1.2 Tela inicial 

 
 Tela inicial do sistema (FIGURA 9). Usuários são direcionados a esta tela 
após o login ou caso tente acessar alguma tela que não possuem acesso via 
browser. Os menus superiores variam de acordo com as permissões dos usuários. 

 
FIGURA 9 – TELA INICIAL 

 

  
FONTE: O AUTOR (2016) 

 
4.1.3 Consultar agenda 

 
Conjunto de telas através do qual é possível consultar a agenda de um ou mais 

representantes. Fazem parte deste cenário a tela de filtros para a consulta de 
agendas (FIGURA 10)  e a tela que exibe as visitas encontradas (FIGURA 11). 
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FIGURA 10 – TELA DE CONSULTA DE AGENDA 

 

 
FONTE: O AUTOR (2016) 

 
FIGURA 11 – GRID DE CONSULTA DE AGENDAS 

 

 
 

FONTE: O AUTOR (2016) 
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4.1.4 Detalhes da Visita 

 
 Tela modal que retorna os detalhes da visita selecionada. 

 
FIGURA 12 – MODAL DE DETALHES DA VISITA 

 

 
 

FONTE: O AUTOR (2016) 
 

4.1.5 Manutenção de visitas 
 

 Tela que permite o cadastro e manutenção de visitas que ainda não foram 
iniciadas. Na criação de novas visitas, a tela vem em branco. 
 

FIGURA 13 – MANUTENÇÃO DA VISITA 
 

 
 

FONTE: O AUTOR (2016)  
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4.1.6 Consulta de pedidos  

 
Tela na qual serão mostrados todos os pedidos encontrados no sistema (FIGURA 

15)  de acordo com os filtros informados na tela de busca (FIGURA 14). 
 

FIGURA 14 – CONSULTA DE PEDIDOS 
 

 
FONTE: O AUTOR (2016) 

 
FIGURA 15 – GRID COM PEDIDOS CONSULTADOS 

 

 
FONTE: O AUTOR (2016)  
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4.1.7 Detalhes do pedido 
 
 Tela que mostra em detalhes um pedido selecionado pelo usuário, 
descrevendo além das informações do seu cabeçalho informações a respeito de 
seus itens (FIGURA 16). 
 

FIGURA 16 – DETALHES DO PEDIDO 
 

 
FONTE: O AUTOR (2016) 

 
4.1.8 Mapa da localização dos representantes 

 
 Mapa que mostra a localização de todos os representantes subordinados ao 
usuário logado (FIGURA 17). Por padrão, são mostrados apenas os representantes 
online, ou seja, aqueles que mandaram um sinal nos últimos cinco minutos. Na 
imagem abaixo a opção ‘Mostrar representantes off-line’ foi selecionada. Neste caso, 
será mostrada no mapa a última localização de todos os representantes 
subordinados ao usuário logado. Os representantes off-line são representados com 
um marcador cinza. 
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FIGURA 17 – MAPA DE LOCALIZAÇÕES 

 

 
 

FONTE: O AUTOR (2016) 
 

4.1.9 Consulta de produtos 
 

Conjunto de telas que permite a consulta de todos os produtos encontrados no 
sistema. Esta funcionalidade engloba a tela de filtros (FIGURA 18) e o grid montado 
com os produtos encontrados (FIGURA 19). 
 

FIGURA 18 – CONSULTA DE PRODUTOS 
 

 
 

FONTE: O AUTOR (2016) 
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FIGURA 19 – GRID COM PRODUTOS LOCALIZADOS 

 

 
FONTE: O AUTOR (2016) 

 
4.1.10 Detalhes do produto 
 
 Tela modal que mostra detalhes do produto selecionado (FIGURA 20). 
 

FIGURA 20 – MODAL DE DETALHES DO PRODUTO 
 

 
 

FONTE: O AUTOR (2016)  
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4.1.11 Manutenção de produtos 
 
 Tela que permite criação de novos produtos ou a alteração de produtos já 
existentes (FIGURA 21). Na criação de produtos, a tela vem em branco. 
 

FIGURA 21 – MANUTENÇÃO DE PRODUTOS 
 

 
 

FONTE: O AUTOR (2016) 
 

4.1.12 Alteração no estoque do produto 
 

 Tela utilizada para a manutenção do estoque do produto (FIGURA 22). 
 

FIGURA 22 – MANUTENÇÃO DE ESTOQUE 
 

 
FONTE: O AUTOR (2016) 
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4.1.13 Consulta de clientes 
 
 Telaa que mostra todos os clientes encontrados no banco de dados (FIGURA 
23) de acordo com os filtros informados na tela de consultas (FIGURA 24). 
 

FIGURA 23 – CONSULTA DE CLIENTES 
 

 
FONTE: O AUTOR (2016) 

 
FIGURA 24 – CLIENTES ENCONTRADOS 

 

 
 

FONTE: O AUTOR (2016) 
  



48   
4.1.14 Detalhes do cliente 
 
 Tela modal que apresenta detalhes de um cliente específico selecionado pelo 
usuário além de sua localização no mapa (FIGURA 25). 
 

FIGURA 25 – MODAL COM DETALHES DO CLIENTE 
 

 
FONTE: O AUTOR (2016) 

 
4.1.15 Manutenção do cliente 
 
 Tela que permite a alteração de dados de um cliente já existente ou o 
cadastro de um novo (FIGURA 26). Neste segundo caso, a tela vem inicialmente em 
branco com o mapa centralizado na cidade de Curitiba. Caso o endereço informado 
pelo usuário seja válido, o mapa é centralizado no endereço indicado toda vez que o 
campo perder o foco. 
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FIGURA 26 – MANUTENÇÃO DO CLIENTE 

 

 
FONTE: O AUTOR (2016) 

 
4.1.16 Consulta de usuários 

 
Conjunto de telas que permitem consultar um ou mais clientes, de acordo com os 

filtros informados em tela. Este conjunto engloba a tela de filtros (FIGURA 27) e a 
tela em que os usuários encontrados são mostrados (FIGURA 28). 
 

FIGURA 27 – CONSULTA DE USUÁRIOS 
 

 
 

FONTE: O AUTOR (2016) 
  



50   
FIGURA 28 – GRID COM USUÁRIOS ENCONTRADOS 

 

 
 

FONTE: O AUTOR (2016)  
4.1.17 Detalhes do usuário 
 
 Tela modal contendo os detalhes do usuário selecionado (FIGURA 29). 
 

FIGURA 29 – DETALHES DO USUÁRIO 
 

 
 

FONTE: O AUTOR (2016) 
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4.1.18 Manutenção de usuários 
 
 Tela que permite o cadastro e manutenção de usuários (FIGURA 30). No 
cadastro de usuários, a tela é apresentada ao usuário sem os campos preenchidos.  
 

FIGURA 30 – MANUTENÇÃO DE USUÁRIOS 
 

 
FONTE: O AUTOR (2016) 

 
 4.2 APLICATIVO MOBILE 
 
 Aplicativo utilizado apenas pelos representantes, só funciona caso o 
dispositivo móvel possua uma conexão com a internet. Através do aplicativo o 
representante realiza as visitas programadas para si. Dentro destas visitas, o 
representante tem a possibilidade de enviar um pedido. Por fim, o aplicativo registra 
a cada minuto a localização atual de seu usuário, desde que o GPS do dispositivo 
esteja ativo. Este registro é transparente ao usuário. 
 Para este projeto, o aplicativo foi instalado nos dispositivos utilizadas através 
do arquivo .apk gerado pelo Android Studio, não sendo disponibilizado na Google 
Play. As telas demonstradas a seguir foram geradas através do emulador do Android 
Studio. 
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4.2.1 Ícone do aplicativo 
 
 Ícone do aplicativo SALV mostrado na tela do celular(FIGURA 31). Neste 
caso, o ícone se encontra na penúltima fileira, no canto direito. 
 

FIGURA 31 – ÍCONE DO APLICATIVO NA TELA DO CELULAR 

 
 

FONTE: O AUTOR (2016) 
 

4.2.2 Splash Screen 
 

 Tela apresentada por três segundos ao usuário assim que o aplicativo é 
iniciado (FIGURA 32). Neste intervalo, o sistema verifica se o GPS do usuário esta 
habilitado. Caso não esteja, o sistema verifica com o usuário se ele deseja habilitar o 
GPS de seu celular. 

FIGURA 32 – SPLASH SCREEN 
 

 
 

FONTE: O AUTOR (2016) 
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4.2.3 Login 
 
 Tela apresentada após a Splash Screen, através da qual o usuário ira realizar 
o login no sistema (FIGURA 33). 
 

FIGURA 33 – TELA DE LOGIN 
 

 
 

FONTE: O AUTOR (2016) 
 

4.2.4 Visitas pendentes 
 
 Tela apresentada ao usuário após o login no sistema, é de fato a tela inicial 
do aplicativo (FIGURA 34). As visitas são ordenadas por data e visitas em atraso são 
apresentadas em vermelho. 
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FIGURA 34 – VISITAS PENDENTES 

 

 
 

FONTE: O AUTOR (2016) 
 

4.2.5 Início da visita 
 
 São mostrados os dados da visita selecionada pelo usuário e é dada a opção 
de que a visita seja iniciada (FIGURA 35). Após o início da visita, a mesma deve ser 
finalizada.  Por mais que o usuário saia do aplicativo, ao realizar um novo login o 
sistema identificará que existe uma visita pendente e retomará a mesma 
automaticamente. Se a visita selecionada não for a primeira da lista, o sistema irá 
solicitar uma confirmação do usuário de que ele realmente deseja iniciar uma visita 
que não seja sua prioridade. 
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FIGURA 35 – INICIAR VISITA 

 

 
 

FONTE: O AUTOR (2016) 
 

4.2.6 Visita em andamento 
 
 Tela principal da visita (FIGURA 36). Através dessa tela, o usuário pode ir 
para a tela de seleção de produtos ou encerrar a visita. A cada produto incluído no 
pedido, a tela da visita em andamento é atualizada, bem como seus totalizadores 
 

FIGURA 36 – VISITA EM ANDAMENTO 
 

 
 

FONTE: O AUTOR (2016) 
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4.2.7 Seleção de produtos 
 
 Seleção dos produtos de acordo com os filtros informados pelo usuário 
(FIGURA 37). Deve ser informado o código e/ou a descrição do produto, cada 
campo com ao menos três caracteres preenchidos. 
 

FIGURA 37 – SELEÇÃO DE PRODUTOS 
 

 
 

FONTE: O AUTOR (2016) 
 

4.2.8 Detalhes do pedido 
 
 Nesta tela, será possível informar a quantidade desejada do produto e, se 
desejado, o percentual de desconto que o mesmo produto receberá (FIGURA 38). 
Os totalizadores da tela são atualizados automaticamente a cada vez que a 
quantidade ou o desconto forem alterados.  
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FIGURA 38 – PEDIR PRODUTO 

 

 
 

FONTE: O AUTOR (2016) 
 

4.2.9 Encerramento da visita 
 

 Tela final da visita, na qual o representante comercial fará um breve relatório 
da visita antes de encerrar a mesma (FIGURA 39). Após encerrar a visita, o usuário 
é redirecionado a sua lista de visitas. Desta tela, o usuário pode voltar para a tela da 
visita. 
 

FIGURA 39 – ENCERRAMENTO DA VISITA 
 

 
 

FONTE: O AUTOR (2016)  
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 CONCLUSÃO 

 
Desde que foi idealizado, o SALV sempre se mostrou um grande desafio. Afinal, 

construir uma aplicação web em Java, um aplicativo para Android e integrá-lo via 
web services não parecia uma tarefa simples de ser realizada. O primeiro passo 
deste projeto foi o levantamento dos requisitos. Com os mesmos detalhados, toda a 
documentação foi confeccionada e os diagramas e os protótipos de telas foram 
elaborados, sempre seguindo a metodologia RUP. 

Finalizada a parte funcional, partiu-se para o desenvolvimento. A parte web, 
ainda que a mais trabalhosa, devivo ao grande número de telas, classes e 
funcionalidades, não se mostrou tão complexa, já que havia certo conhecimento em 
Java. A parte do aplicativo,ainda que com menos funcionalidades, se mostrou mais 
complexa e tomou mais tempo do que o esperado, muito devido a falta de 
conhecimento nesta plataforma. Por fim, os sistemas foram integrados via os web-
services.  

A ideia original seria hospedar o sistema para que fosse possível o acesso 
remoto. No entanto, devido a falta de conhecimento em hospedagem, foi decidido 
que o sistema funcionarialocalmente para a conclusão deste projeto, ainda que o 
mesmo seja preparado para funcionar de maneira on-line, sendo necessárias 
apenas pequenas parametrizações. 

Ainda que todas as funcionalidades do sistemas tivessem sido previamente 
documentadas, no momento do desenvolvimento percebeu-se que em alguns casos 
era necessário realizar mais do que a especificação dos casos de uso exigia. Isso 
acarretou em uma grande revisão da documentação do projeto após a conclusão do 
desenvolvimento e foram necessários ajustes tanto nas especificações quanto em 
alguns diagramas. Foram fundamentais para que estes ajustes fossem realizados 
antes do prazo ser extrapolado o fato de que o projeto foi iniciado quase um ano 
antes da data final e também a dedicação diária ao mesmo, ainda que com poucos 
minutos ao dia. 

Ao longo do projeto, algumas melhorias foram idealizadas logo após a conclusão 
do projeto, como só iniciar uam visita caso o usuário esteja fisicamente próximo de 
seu cliente ou  implementar no aplicativo móvel a funcionalidade de navegação, 
guiando o usuário até o cliente via o próprio GPS do Google. Também foi pensado 
em refinar a inteligência do sistema web no cadastro de visitas, para que através de 



59   
dados fornecidos pela API do Google sobre trânsito e localização o sistema 
sugerisse horários de início baseado nas visitas anteriores do usuário.  A falta de 
tempo hábil de incluir novos casos de uso no escopo já determinado, no entanto, fez 
com que estas melhorias não fossem colocadas em prática e seguissem apenas 
como conceitos. 

Por fim, o resultado final atingiu as expectativas inicias acerca do sistema, 
construindo um sistema integrado baseado em uma plataforma web e um aplicativo 
móvel, integrados via web services.  

 
  



60   
REFERÊNCIAS 

 
ELLWOOD, MARK (2016). How Sales Rep Spend Their Times. Disponível em 
http://www.paceproductivity.com/files/How_Sales_Reps_Spend_Their_Time.pdf. 
Acesso em 18/05/2016. 
 
FLANAGAN, DAVID. (2011). JavaScript: The Definitive Guide. Sexta edição. 
Sebastopol, Califórnia, EUA:O’Reilly, 1996. 1078 p. 
 
GLASSFISH. FAQ. Disponível em 
<https://glassfish.java.net/public/faq/GF_FAQ_2.html>. Acesso em 05/05/2016. 
 
GPSWORLD. Air Force successfully launches GPS IIF-12 satellite. Disponível 
em < http://gpsworld.com/air-force-successfully-launches-gps-iif-12-satellite/>. 
Acesso em 18/05/2016. 
 
HUNTER, JASON. (2001). Java Servlet Programming. Segunda edição. 
Sebastopol, Califórnia, EUA:O’Reilly, 1998. 753 p. 
 
LECHETA, RICARDO. (2015). Google Android: Aprenda a criar aplicações 
móveis com o Android SDK. Quarta edição. São Paulo, 2009: Novatec. 824p. 
 
LEONARD, FABRÍCIO. Fundamentos de Servlets. Disponível em 
<http://www.devmedia.com.br/fundamentos-de-servlets/3573>. Acesso em 
10/05/2016 
 
NETBEANS. History. Disponível em <https://netbeans.org/about/history.html>. 
Acesso em 09/05/2016 
 
NIEDERAUER, JULIANO; PRATES, RUBEN (2006). MySQL5: Guia de consulta 
rápida. São Paulo: Novatec. 112p. 
 
ORACLE, CORPORATION. MySQL Workbench. Disponível em 
<https://www.mysql.com/products/workbench/>. Acesso em 05/05/2016. 



61   
 
ORACLE, CORPORATION. The History of Java Technology. Disponível em 
<http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/overview/javahistory-index-
198355.html>. Acesso em 11/05/2016. 
 
RUP, IBM. Rational Unified Process. Engenharia de Software, 52p, 2003. 
 
STURDEVANT, R. W. (2007) NAVSTAR, The Global Positioning System: A 
Sampling of Its Military, Civil and Commercial Impact. In: DICK, S; LAUNIUS, R. 
Social Impact of Spaceflight, Washington, DC, EUA, 2007: NASA Office of External 
Relations. p. 332-352. 
  



62   
APÊNDICE 1 – ARTEFATO: VISÃO 
 

 INTRODUÇÃO 
 

 A finalidade deste documento é analisar de uma maneira geral as 
necessidades e definir os recursos que serão consumidos neste projeto. Também 
será abordado neste documento os perfis dos usuários envolvidos (TABELA 10) e 
todas as dependências necessárias para que o sistema possa funcionar (TABELA 
11). Também será descrito o problema sobre o qual o sistema foi desenvolvido 
(QUADRO 1) e a sentença do produto (QUADRO 2). 

 
 POSICIONAMENTO 

 
2.1 DESCRIÇÃO DO PROBLEMA 
 

QUADRO 1 – DESCRIÇÃO DO PROBLEMA 
 

O problema de A falta de um sistema integrado de agenda, 
vendas e monitoramento 

afeta A comunicação entre representantes externos 
e seus supervisores 

cujo impacto é Gasto com telefonia e perda de efetividade e 
controle devido à utilização de planilhas Excel 

uma boa solução seria Criar uma plataforma através da qual fosse 
possível agendar as visitas de representantes 
externos, monitorar a localização dos 
mesmos e permitir que estes representantes 
realizassem pedidos a partir de seus próprios 
celulares 

 
FONTE: O AUTOR (2016) 

 
 2.2 SENTENÇA DA POSIÇÃO DO PRODUTO 
 

QUADRO 2 – SENTENÇA DA POSIÇÃO DO PRODUTO 
 

Para Empresas  
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Que Possuam força de vendas externas  
O  SALV 
Que Unifica em um só sistema integrado as vendas 

e a agenda dos representantes comerciais bem 
como o monitoramento destes vendedores 
externos 

Diferente de Softwares que apenas gerenciam vendas ou 
monitoram seus representantes externos de 
maneira independente 

Nosso produto Permite que através de um sistema unificado e 
integrado seja possível controlar as vendas, a 
localização e a agenda dos representantes, 
além de permitir extração de relatórios 
gerenciais e manutenção de clientes, produtos e 
usuários de maneira flexível 

      
 FONTE: O AUTOR (2016) 

 
 DESCRIÇÃO DOS ENVOLVIDOS E DOS USUÁRIOS 

 
3.1 RESUMO DOS USUÁRIOS 

 
TABELA 10 – RESUMO DOS USUÁRIOS ENVOLVIDOS 

 
Nome Descrição Responsabilidades 
Suporte Perfil responsável por manter 

os cadastros do sistema 
atualizados 

- Manter os cadastros do 
sistema em dia 

Representante Perfil que vai a campo. Utiliza 
o aplicativo para fazer visitas, 
pedidos e passar sua 
localização 

- Visitar os clientes 
- Fazer pedidos 
- Fazer relatório das 
visitas 

Supervisor Perfil gerencial intermediário. 
Responsável por manter as 
agendas de seus 
representantes bem como 

- Manter agenda dos 
representantes 
- Monitorar 
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monitorá-los no mapa de 
localizações. Também é 
responsável por monitorar as 
vendas de seus subordinados 

representantes 
- Monitorar vendas 

Gerente Perfil gerencial com hierarquia 
mais alta. Gerencia de maneira 
macro os representantes bem 
como os seus supervisores e 
os resultados desta cadeia 

- Monitorar 
representantes 
- Monitorar vendas 

 
 

FONTE: O AUTOR (2016) 
 
3.2 PRINCIPAIS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ENVOLVIDOS 

 
TABELA 11 – NECESSIDADES DOS USUÁRIOS 

 
Necessidade Prioridade Solução Atual Soluções Propostas 
Manter 
agenda dos 
representantes 

 Alta Planilhas Excel e 
ligações telefônicas 
entre supervisores 
e representantes 

Cadastro e consulta 
de vendas via sistema 
e aplicativo 

Realização de 
pedidos pelos 
representantes 
externos 

Alta Pedidos realizados 
via telefone ou 
anotados em 
planilha Excel e 
realizados via 
sistema interno da 
empresa 

Realização de 
pedidos via aplicativo 

Monitorar a 
localização 
dos 
representantes 

Média Contato telefônico Exibir a localização 
dos representantes 
em um mapa baseado 
na posição do GPS de 
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seus aparelhos 
celulares 

Controle das 
vendas 

Média Planilhas Excel Controle de vendas 
via sistema 

 
 
FONTE: O 
AUTOR (2016) 
 

  
   

      
 VISÃO GERAL DO PRODUTO 

 
4.1 PERSPECTIVA DO PRODUTO 

 
 O Sistema de Agendamento, Localização e Vendas é um sistema composto 
de duas aplicações que atuam de forma unificada formando um único produto.  
Consiste em uma aplicação em Java que será hospedada em um servidor web e um 
aplicativo para Android que irá rodar de maneira local nos celulares dos 
representantes externos. Estas aplicações irão conversão em tempo real através de 
web services, que serão sempre invocados pelo aplicativo. 
 Através da plataforma web, a equipe de suporte irá realizar os cadastros para 
o sistema. Produtos, clientes e usuários serão criados e manipulados de maneira 
simples e intuitiva. Ainda no sistema web, será possível para gerentes e 
supervisores cadastrarem visitas e criarem uma agenda virtual para seus 
representantes, além de consultar a localização dos mesmos em tempo real através 
de um mapa construído com a tecnologia Google Maps. 
 Outra funcionalidade do sistema web é a possibilidade de consultar clientes, 
produtos e vendas tanto em tela quanto através de relatórios gerados pelo sistema. 
 Por fim, os representantes comerciais terão acesso ao aplicativo para 
celulares Android através do qual será possível consultar sua agenda, realizar visitas 
e fazer pedidos de acordo com a necessidade dos clientes. 

 
4.2 SUPOSIÇÕES E DEPENDÊNCIAS 

 
 Para que funcione, o aplicativo deve ser executado em smartphones que 
estejam conectados na internet. Apenas com uma conexão com internet em tempo 
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integral o aplicativo conseguira trocar informações através de web services com o 
servidor do sistema web. O aparelho também deverá possuir GPS integrado, que 
não necessariamente deverá estar ligado durante todo o tempo, visto que o próprio 
aplicativo tem a capacidade de ligar e desligar o envio de dados do GPS. 
 
4.3 LICENCIAMENTO E INSTALAÇÃO 

 
 A instalação do sistema exigirá um domínio registrado na internet que suporte 
o sistema web e seu banco de dados. Também será necessário criar manualmente 
um usuário com perfil de suporte, para que a partir deste usuário sejam criados 
todos os cadastros do sistema. 
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APÊNDICE 2 – ARTEFATO: CASOS DE USO NEGOCIAIS 
 

 CASOS DE USO NEGOCIAIS 
 
 1.1 INTRODUÇÃO 

 
Apêndice no qual serão descritos os casos de uso negociais do sistema, ou seja, 

apenas aqueles que dizem respeito às regras de negócio do mesmo, sem levar em 
consideração aspectos técnicos. Estes casos de uso são ilustrados através de um 
diagrama de casos de uso (FIGURA 40). 
 
1.2 DIAGRAMA DE CASO DE USO 
 

FIGURA 40 – CASOS DE USO NEGOCIAIS 
 

  
FONTE: O AUTOR (2016) 
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1.3 CASOS DE USO NEGOCIAIS 
 
1.3.1 Acesso 
 
 Para entrarem tanto no sistema web quanto no aplicativo, os usuários 
deverão estar previamente cadastrados no banco de dados. A chave de acesso dos 
mesmos será sua matrícula e sua senha. 
 
1.3.2 Dashboard  
 
 O dashboard mostrará os menus do sistema, definidos de acordo com o perfil 
do usuário 
 
1.3.3 Dashboard – Aplicativo 
 
 O dashboard do aplicativo Android mostra todas as visitas futuras do usuário 
que estiver logado no sistema, que possui perfil de representante, ordenadas por 
proximidade. Visitas atrasadas são ser destacadas. Caso o usuário não possua 
visitas, uma mensagem indicando tal ocorrência é mostrada na tela inicial. 
 
1.3.4 Manutenção de clientes 
 
 Caso de uso responsável pelo cadastro e manutenção de clientes. É 
acessado apenas por usuários com o perfil de suporte. 
 
1.3.5 Consulta de clientes 
 
 Os usuários podem consultar os clientes através do código, CNPJ, razão 
social, nome fantasia, endereço e status. Os clientes encontrados são ordenados 
por ordem alfabética. É possível exibir detalhes dos clientes selecionados 
 
1.3.6 Manutenção de produtos 
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 Caso de uso responsável pelo cadastro e manutenção de produtos. É 
acessado apenas por usuários com o perfil de suporte. 
  
1.3.7 Consulta de produtos 
 
 Caso de uso que permite consultar os produtos por código, descrição, status 
e condições de estoque. Os produtos encontrados são ordenados por ordem 
alfabética. É possível exibir detalhes dos produtos selecionados. 
 
1.3.8 Manutenção de usuários 
 
 Caso de uso responsável pelo cadastro e manutenção de usuários. É 
acessado apenas por usuários com o perfil de suporte . 
 
1.3.9 Consulta de usuários 
 
 Caso de uso que permite consultar os usuários por matrícula, nome, cargo, 
supervisor e status. Os usuários encontrados são ordenados por ordem alfabética. É 
possível exibir detalhes dos usuários selecionados 
 
1.3.10 Definir agenda 
 
 Caso de uso que permite que supervisores e gerentes cadastrem visitas para 
seus representantes subordinados. 
 
1.3.11 Realizar visita 
 
 Caso de uso responsável pela realização de visitas aos clientes por parte dos 
representantes. Este caso de uso é exclusivo do aplicativo. 
 
1.3.12 Realizar pedidos 
 
 Caso de uso através do qual os representantes passam pedidos de clientes. 
Este caso de uso é excluído do aplicativo. 
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1.3.13 Consulta de pedidos 
 
 Caso de uso que permite consultar os pedidos realizados por número do 
pedido, número da visita, cliente, representante, supervisor, data e valor. Os pedidos 
encontrados são ordenados por numeração do pedido de maneira crescente. É 
possível consultar detalhes dos pedidos selecionados. 

 
 

1.3.14 Enviar localização 
 

 Caso de uso responsável pelo envio da localização atual do usuário para o 
sistema. Este caso de uso é exclusivo do aplicativo, transparente para o usuário e 
utiliza o GPS do dispositivo móvel. 
 
1.3.15 Consultar localização 

 
 Caso de uso que permite que representantes e gerentes consultem a 
localização de seus representantes online em tempo real. 
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APÊNDICE 3 – ARTEFATO: GLOSSÁRIO  
 

 DEFINIÇÕES 
 
Agenda – Cronograma de visitas de um representante comercial. 
Gerente – Mais alto cargo na hierarquia, os gerentes coordenam equipes de 
supervisores. São responsáveis por acompanhar as vendas e a localização dos 
representantes subordinados a seus supervisores. A nível de sistema, podem 
agendar visitas para representantes, ainda que esta tarefa seja majoritária dos 
supervisores comerciais. 
Pedido – Lista de produtos e quantidades desejadas pelo cliente, já com os 
descontos aplicados pelo representante. Os pedidos podem ser feitos apenas dentro 
de visitas. 
Representante Comercial – Funcionário encarregado de visitar as farmácias e, de 
acordo com o cliente, realizar pedidos. A nível do sistema, o representante comercial 
é o único usuário com permissão para utilizar a aplicação móvel, que utilizará 
realizar suas visitas e passar seus pedidos. O sistema web para os representantes 
comerciais se restringe apenas a uma ferramenta de consultas. 
Supervisor – Funcionário que coordena uma equipe de representantes. É 
responsável por determinar a agenda de seus representantes subordinados, 
definindo quais clientes deverão ser visitados e o horário das visitas. Dentro do 
sistema os supervisores poderão agendar visitas para seus representantes e 
monitorar a localização dos mesmos, além de consultar pedidos, produtos e clientes. 
Suporte – Funcionário responsável pelos cadastros do sistema. Ou seja, toda a 
parte de criação e alteração de registros base como clientes, produtos e usuários 
fica a cargo do suporte.  
Venda – O mesmo que Pedido. 
Visita – Ato no qual um representante comercial vai até um determinado cliente 
cumprindo uma agenda pré-estabelecida e seguindo um objetivo determinado por 
seu supervisor.  
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APÊNDICE 4 – ARTEFATO: REGRAS DE NEGÓCIO 
 
1. REGRAS DE NEGÓCIO 
 
1.1 INTRODUÇÃO 
 
 Neste apêndice serão detalhadas todas as regras de negócio que serão 
utilizadas pelo sistema. Estas regras foram levantadas e descritas de acordo com as 
necessidades identificadas no decorrer da análise de requisitos e na especificação 
de software deste projeto. 
 
1.2 DEFINIÇÕES 
 
1.2.1 Criptografia de senha 
 
 No cadastro de usuários, a senha informada é criptografada utilizando SHA 
antes de ser persistida. No login, a senha informada pelo usuário é criptografada e 
compara com a criptografia gravada no banco de dados. 
 
1.2.2 Menus do sistema 
 
 Cada usuário enxerga menus diferentes na tela inicial de acordo com seu 
perfil. Usuários com perfil suporte enxergaram os menus Clientes Produtos e 
Usuários. Usuários com perfil representante enxergaram os menus Agenda, 
Clientes, Produtos, Vendas. Os usuários com perfil gerencial enxergaram os 
mesmos menus que os usuários com perfil representante, com a adição do menu 
Localizações. 
 
1.2.3 Manutenção de produtos 
 
 O campo código do produto não será editável na alteração do produto. Caso o 
usuário esteja cadastrando um novo produto, a tela virá em branco, o nome do botão 
será ‘Cadastrar produto’ e botão ‘Desativar produto’ é omitido’. 
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1.2.4 Manutenção de estoque 
 
 Caso o usuário esteja alterando o estoque de um produto, apenas os campos 
código, EAN e descrição do produto serão mostrados na tela e serão bloqueados 
para edição. Além disso, será mostrado um novo campo, estoque, que irá conter o 
estoque atual do produto. O botão apresentado será ‘Atualizar estoque’. 
 
1.2.5 Manutenção de clientes 
 
 Os campos código do cliente e CNPJ não serão editáveis na alteração do 
cliente. Caso o usuário esteja cadastrando um novo cliente, a tela virá em branco, o 
nome do botão será ‘Cadastrar cliente’ e botão ‘Desativar Cliente’ é omitido’. 

 
1.2.6 Manutenção de usuários 
 
 A matrícula do usuário não será editável na alteração do usuário. Caso um 
novo usuário esteja sendo cadastrado, a tela virá em branco, o nome do botão será 
‘Cadastrar usuário’ e botão ‘Desativar usuário’ é omitido. Os campos de senha 
também virão vazios na manutenção do usuário. Para que sejam editáveis, o botão 
‘Alterar senha’ deve ser pressionado. 
 
1.2.7 Manutenção de visitas 

 
 Caso o usuário esteja alterando uma visita já existente, os dados virão 
carregados na tela e existirá um novo botão, ‘Cancelar visita’ e o botão ‘Confirmar 
visita’ é substituído por ‘Alterar visita’. Apenas visitas que ainda não foram iniciadas 
podem ser alteradas 

  
1.2.8 Atualização automática do mapa 
 
 O sistema atualiza automaticamente o mapa a cada minuto.  
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 1.2.9 Cancelamento de visitas na tela de consulta 
 
 O botão cancelar visita será visível apenas para supervisores e gerentes. 
 
1.2.10 Consulta de representantes online 
 
 Assim que a tela é chamada, são trazidos todos os representantes online 
subordinados ao usuário logado. Para determinar se o representante está online, o 
sistema busca aqueles que enviaram sua localização nos últimos cinco minutos.  
 
1.2.11 Montagem do mapa de representantes online 
 
 O ponto central e o nível de zoom do mapa são definidos levando em 
consideração a distância entre os representantes, de modo que todos apareçam no 
mapa em sua exibição inicial.  
 
1.2.12 Exibição de telas de consulta 
 
 As telas de consulta são paginadas e trazem dez registros por página. A 
ordenação padrão será por ordem alfabética, com exceção da tela de consulta de 
vendas, que possui ordenação crescente pelo número da venda. 
 
1.2.13 Consulta de vendas 
 
 Usuários com perfil Representante não enxergam os campos ‘Representante’ 
e ‘Supervisor’ na tela já apenas vendas realizadas pelo usuário serão mostradas na 
tela.  Supervisores só podem trazer registros de representantes que sejam seus 
subordinados, e também não enxergam o campo ‘Supervisor’.   
 
1.2.14 Consulta de artefatos com perfil de suporte 
 
 Nas telas de consulta de clientes, produtos e usuários, além da grid com os 
registros selecionados, usuários com perfil de suporte também enxergam dois 
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botões adicionais: Um que direciona o sistema para a tela de manutenção do 
artefato e outro que permite a desativação do artefato em um clique. 
 
 1.2.15 Exibição de artefatos desativados  
 
 Caso o artefato esteja desativado, todas as suas informações na tela de 
manutenção estarão bloqueadas para edição e o botão ‘Desativar’ será substituído 
pelo botão ‘Ativar’ que, ao pressionado e confirmado, limpa a data de desativação do 
artefato no banco de dados. Nas telas de consulta para usuários com perfil suporte, 
o botão adicional de desativação do artefato é substituído por um de ativação. 

  
1.2.16 Desativação de produto 
 
 Um produto só pode ser desativado se possuir estoque 0. 

  
 1.2.17 Desativação de usuário 
 
 Um usuário com perfil de representante só pode ser desativado se não 
possuir nenhuma visita pendente . Todos os usuários só podem ser desativados se 
não possuírem nenhum subordinado. 
 
1.2.18 Desativação de cliente  

 
 Um cliente só pode ser desativado se não possuir nenhuma visita pendente 
de realização. 
 
1.2.19 Alteração do endereço do cliente  
 
 O endereço do cliente não é editável. Ao ser clicado, abrirá um mapa onde as 
coordenadas serão buscadas. 
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1.2.20 Acesso ao aplicativo 
 
 Todos os casos de uso ativados através de dispositivos móveis requerem 
conexão com a internet. Caso o usuário tente executar alguma operação e a internet 
estiver fora do ar, a mensagem ‘Falha na comunicação com o servidor. Por favor 
verifique sua conexão.’ será exibida. 
 
 1.2.21 Envio da localização pelo aplicativo 
 
 O sistema irá mandar a posição do representante uma vez por minuto. Esta 
tarefa será feita em background. Esse envio só será feito se o GPS e a internet do 
usuário estiverem ligados. 
 
 1.2.22 Carregamento do dashboard do aplicativo 
 
 A tela inicial é carregada com todas as visitas do representante que ainda não 
foram realizadas, ordenadas por data, ficando as mais próximas em evidência. 
Visitas em atraso serão destacadas em vermelho. Caso o usuário não possua 
nenhuma visita agendada será mostrada a mensagem ‘Nenhum compromisso 
pendente’. Se o sistema identificar que o usuário já possui uma visita iniciada mas 
não finalizada, o usuário é diretamente direcionado para esta visita, não visualizando 
o dashboard. 
 
1.2.23 Realização de pedidos 
 
 Se algum pedido já tenha sido feito para a visita, a tela de realização de 
pedidos deve vir carregada com os produtos que já foram selecionados. 

 
 

1.2.24 Seleção de produtos para o pedido. 
 
 Por padrão, a quantidade vem preenchida com o valor 1. Caso o usuário 
informe 0, esse valor automaticamente será alterado para 1.O máximo permitido a 
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ser informado é o estoque do produto. O preço do produto também é atualizado de 
acordo com o desconto informado pelo usuário, que pode ser no máximo de 99%. 
 
1.2.25 Carregamento da tela do produto 

 
 A tela vira carregada com as informações do produto. Caso o produto já 
esteja no pedido e esteja sem editado, o botão ‘Incluir Produto’ é substituído pelos 
botões ‘Modificar Pedido’ e ‘Remover Produto’. O botão ‘Modificar Pedido’ atualiza 
os dados do produto. O botão ‘Remover Produto’, após uma confirmação do usuário, 
remove o produto do pedido como o próprio nome sugere. 
 
1.2.26 Atualização de estoque do pedido 

 
 Antes de cada item de um pedido ser salvo, duas triggers são acionadas. A 
primeira valida se a quantidade pedida é menor ou igual ao estoque atual do 
produto. Se a quantidade for maior, o sistema diminui a quantidade pedida e a deixa 
igual ao estoque. A segunda trigger retira do estoque atual do produto a quantidade 
pedida. 

 
1.2.27 Inclusão de produtos no pedido 
 
 Para cada produto selecionado, o sistema atualiza a tela de pedido com a 
quantidade de itens, unidades e o valor total do pedido.  
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APÊNDICE 5 – ARTEFATO: PROTÓTIPOS DE INTERFACE 
 
1. PROTÓTIPOS 
 

Seção contendo todos os protótipos das telas do sistema. Na versão final do 
sistema, algumas telas foram desenvolvidas diferentemente do design proposto para 
as mesmas. 

 
1.1 LOGIN 
 

Esboço de como a tela de login do sistema deverá ser desenhada (FIGURA 41). 
 

FIGURA 41 – ESBOÇO DA TELA DE LOGIN 
 

  
FONTE: O AUTOR (2016) 

 
1.2 LOGIN – COM ERROS 
 

Caso a tentativa de login não funcione, uma mensagem de erro deve ser 
mostrada. No exemplo abaixo (FIGURA 42), o usuário não informou sua matrícula 
ao tentar fazer o login. 
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FIGURA 42 – PROTÒTIPO DA TELA DE LOGIN COM ERROS 

 

  
FONTE: O AUTOR (2016) 

 
1.3 DASHBOARD ADMINISTRATIVO 
 

Protótipo de como será elaborada a tela inicial do sistema, apresentada assim 
que usuários com perfil administrativo (representantes, supervisores e gerentes) fizer 
o login. (FIGURA 43). 
 

FIGURA 43 – ESBOÇO DA TELA INICIAL DE USUÁRIOS ADMINISTRATIVOS 
 
 

  
FONTE: O AUTOR (2016) 
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 1.4 DASHBOARD DO SUPORTE 
 

Protótipo de como será elaborada a tela inicial do sistema, apresentada assim 
que usuários com perfil de suporte se logam no sistema (FIGURA 44). 
 

FIGURA 44 – PROTÓTIPO DO DASHBOARD DO SUPORTE  
 

  
FONTE: O AUTOR (2016) 

 
1.5  CADASTRO DE PRODUTOS 
 

Esboço de como será a tela de cadastro de produtos (FIGURA 45). 
 

FIGURA 45 – ESBOÇO DA TELA CADASTRO DE PRODUTOS 
 

  
FONTE: O AUTOR (2016) 
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1.6 MANUTENÇÃO DE PRODUTOS 
 

Protótipo de como será desenhada a tela de manutenção dos produtos já 
cadastrados no sistema (FIGURA 46). 
 

FIGURA 46 – PROTÓTIPO DA TELA DE MANUTENÇÃO DE PRODUTOS 
 

   
FONTE: O AUTOR (2016) 

 
 1.7 ATUALIZAÇÃO DE ESTOQUE 
 

Rascunho da tela apresentada aos usuários para a manutenção de estoque 
(FIGURA 47). 
 

FIGURA 47 – RASCUNHO DA TELA DE MANUTENÇÃO DE ESTOQUE 
 

  
 FONTE: O AUTOR (2016) 
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1.8 CADASTRO DE CLIENTES 
 

Protótipo da tela que que será utilizada no cadastro de produtos (FIGURA 48). 
 

FIGURA 48 – DESIGN DA TELA DE CADASTRO DE CLIENTES 
 

  
FONTE: O AUTOR (2016) 

 
1.9 MANUTENÇÃO DE CLIENTES 
 

Design proposto para a tela de manutenção de clientes de clientes já existentes 
(FIGURA 49). 
 

FIGURA 49 – DESIGN DA TELA DE MANUTENÇÃO DE CLIENTES 
 
 

  
FONTE: O AUTOR (2016) 
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1.10 CADASTRO DE USUÁRIOS 
 
Protótipo da tela de cadastro de usuários (FIGURA 50). 
 

FIGURA 50 – ESBOÇO DA TELA DE CADASTRO DE USUÀRIOS 
 

  
FONTE: O AUTOR (2016) 

 
1.11 MANUTENÇÃO DE USUÁRIOS 
 

Design da tela de manutenção de usuários já existentes no sistema (FIGURA 
51). 

 
FIGURA 51 – DESIGN DA TELA DE MANUTENÇÃO DE USUÀRIOS 

 

  
FONTE: O AUTOR (2016)  
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1.12 AGENDAMENTO DE VISITAS  
 

Esboço da tela que será apresentada a supervisores e gerentes no momento da 
criação de novas visitas para seus representantes (FIGURA 52). 
 

FIGURA 52 – TELA DE AGENDAMENTO DE VISITAS 
 

  
FONTE: O AUTOR (2016) 

1.13 CONSULTA DE VISITAS 
 

Esboço da tela de consulta de visitas que será desenvolvida (FIGURA 53). 
 

FIGURA 53 – ESBOÇO DA TELA DE CONSULTA DE VISITAS 
 

  
FONTE: O AUTOR (2016) 
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1.14DETALHES DO PEDIDO  
 

Esboço de como seria a tela de detalhes do pedido (FIGURA 54). Na versão 
final do sistema, este pop-up foi substituído por uma tela de detalhes do pedido 
(FIGURA 16). 

 
FIGURA 54 – ESBOÇO DO POP-UP DE DETALHES DO PEDIDO 

 

  
FONTE: O AUTOR (2016) 

 
1.15 CONSULTA GERAL DE VISITAS 
 

Design da tela de filtros na consulta de visitas (FIGURA 55). 
 

FIGURA 55 – DESIGN DOS FILTROS DA CONSULTA DE VISITAS 
 

  
FONTE: O AUTOR (2016) 
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1.16 VISITAS ENCONTRADAS – PERFIL GERENCIAL 
 

Rascunho de como deveria ser desenhada a tela de consulta de visitas com as 
visitas encontradas para usuários com perfil de suporte ou gerente (FIGURA 56). 
 

FIGURA 56 – VISITAS ENCONTRADAS – PERFIL GERENCIAL 
 

  
FONTE: O AUTOR (2016) 

 
1.17 VISITAS ENCONTRADAS - REPRESENTANTES  
 

Rascunho do grid contendo as visitas encontradas apresentado aos 
usuários com perfil de representante. 

 
FIGURA 57 – VISITAS ENCONTRADAS - REPRESENTANTES 

 

  
FONTE: O AUTOR (2016) 
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1.18 CANCELAMENTO DE VISITAS 
 

Protótipo do pop-up apresentado caso o usuário deseje cancelar uma visita 
(FIGURA 59). Na versão final do sistema, este pop-up foi substituído por uma tela 
modal. 
 

FIGURA 59 –  PROTÓTIPO DO POP-UP DE CANCELAMENTO DE VISITAS 
 

  
FONTE: O AUTOR (2016) 

 
1.19 DETALHES DA VISITA  
 

Protótipo do pop-up de detalhes da visita (FIGURA 60). Na versão final do 
sistema, este pop-up foi substituído por uma tela modal. 

 
FIGURA 60 – PROTÓTIPO DO POP-UP DE DETALHES DA VISITA 

 

  
FONTE: O AUTOR (2016) 
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1.20 CONSULTA DE LOCALIZAÇÃO DOS REPRESENTANTES  
 

Protótipo da tela em que será mostrado o mapa com a localização dos 
representantes online (FIGURA 61). 
 

FIGURA 61 – PROTÒTIPO DO MAPA DE REPRESENTANTES 
 

  
FONTE: O AUTOR (2016) 

 
1.21 CONSULTAR VENDAS 
 

Design da tela de filtros para a consulta de pedidos (FIGURA 62). 
 

FIGURA 62 – ESBOÇO DA TELA DE CONSULTA DE PEDIDOS 
 

  
FONTE: O AUTOR (2016) 
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1.22 VENDAS ENCONTRADAS 
 

Esboço da tela na qual serão mostradas todas as visitas encontradas de acordo 
com os filtros selecionados (FIGURA 63). 
 

FIGURA 63 – PEDIDOS ENCONTRADOS 
 

  
FONTE: O AUTOR (2016) 

 
1.23 CONSULTAR CLIENTES 
 

Rascunho da tela de filtros de consulta de clientes (FIGURA 64). 
 

FIGURA 64 – RASCUNHO DA TELA DE FILTROS NA CONSULTA DE CLIENTES 
 

  
FONTE: O AUTOR (2016) 
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 1.24 CLIENTES ENCONTRADOS  
 

Design da tela que exibirá todos os clientes encontrados no sistema de acordo 
com os filtros informados pelo usuário (FIGURA 65). 
 

FIGURA 65 – DESIGN DO GRID DE CLIENTES ENCONTRADOS 
 

  
FONTE: O AUTOR (2016) 

 
1.25 CLIENTES ENCONTRADOS – PERFIL SUPORTE  
 

Design da tela que exibirá todos os clientes encontrados no sistema de acordo 
com os filtros informados pelo usuário quando apresentada para usuários com o 
perfil de suporte (FIGURA 66). 

 
 

FIGURA 66 – ESBOÇO DO GRID DE CLIENTES ENCONTRADOS – SUPORTE 
 

   
FONTE: O AUTOR (2016) 
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1.26 DETALHES DO CLIENTE 
 

Esboço do pop-up de detalhes do cliente (FIGURA 67). Na versão final do 
sistema, este pop-up foi substituído por uma tela modal (FIGURA 25). 
 

FIGURA 67 – ESBOÇO DO POP-UP DE DETALHES DO CLIENTE 
 

  
FONTE: O AUTOR (2016) 

 
1.27 CONSULTAR PRODUTOS 
 
Esboço da tela de filtros utilizada na consulta de produtos (FIGURA 68). 
 

FIGURA 68 – ESBOÇO DOS FILTORS PARA A CONSULTA DE PRODUTOS 
 

  
FONTE: O AUTOR (2016) 
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1.28 PRODUTOS ENCONTRADOS 
 

Rascunho da tela que irá apresentar ao usuário todos os produtos encontrados 
de acordo com os filtros informados (FIGURA 69). 

 
FIGURA 69 – ESBOÇO DA TELA DE PRODUTOS  ENCONTRADOS 

 

 
 

FONTE: O AUTOR(2016) 
 
1.29 PRODUTOS ENCONTRADOS - SUPORTE  
 

Rascunho da tela que irá apresentar os produtos encontrados de acordo com os 
filtros informados para usuários com perfil de suporte (FIGURA 70). 
 

FIGURA 70 – ESBOÇO DOS CLIENTES ENCONTRADOS – SUPORTE 
 

  
FONTE: O AUTOR (2016) 
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1.30 DETALHES DO PRODUTO  
 

Design do pop-up que exibe os detalhes do produtos (FIGURA 71). Na versão 
final, o pop-up foi substituído por uma tela modal (FIGURA 20). 
 

FIGURA 71 – ESBOÇO DO POP-UP DE DETALHES DO PRODUTO 
 

  
FONTE: O AUTOR (2016) 

 
1.31 CONSULTAR USUÁRIOS  
 
Esboço da tela de filtros utilizada na consulta de usuários (FIGURA 72). 
 

FIGURA 72 – ESBOÇO DOS FILTROS NA CONSULTA DE USUÁRIOS 
 

  
FONTE: O AUTOR (2016) 
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1.32 USUÁRIOS ENCONTRADOS  
 

Esboço da tela onde os usuários encontrados são apresentados (FIGURA 73). 
 

FIGURA 73 – ESBOÇO DA TELA DE CLIENTES ENCONTRADOS 
 

  
FONTE: O AUTOR (2016) 

 
 1.33 DETALHES DO USUÁRIO 
 

Rascunho do pop-up de detalhes do usuário (FIGURA 74). Na versão final do 
sistema, este pop-up foi substituído por uma tela modal (FIGURA 29). 
 

FIGURA 74 – ESBOÇO DO POP-UP DE DETALHES DE CLIENTE 
 

  
FONTE: O AUTOR (2016) 
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1.34 LOGIN – APLICATIVO 
 
Rascunho da tela de login do aplicativo (FIGURA 75). 
 

FIGURA 75 – RASCUNHO DA TELA DE LOGIN 
 

  
FONTE: O AUTOR (2016) 

 
 

1.35 DASHBOARD – APLICATIVO 
 

Esboço do dashboard aplicativo, que exibirá todas as visitas pendentes do 
representante comercial (FIGURA 76). 

 
FIGURA 76 – ESBOÇO DO DASHBOARD DO APLICATIVO 

 

  
FONTE: O AUTOR (2016) 
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1.36 INICIAR VISITA 
 

Design da tela apresentada ao usuário antes do início de uma visita (FIGURA 
77). 

 
FIGURA 77 – ESBOÇO DA TELA DE INÍCIO DE VISITAS 

 

  
FONTE: O AUTOR (2016) 

 
1.37 VISITA EM ANDAMENTO 
 

Rascunho da tela durante o andamento de visitas (FIGURA 78). 
 

FIGURA 78 – RASCUNHO DO ANDAMENTO DE VISITAS 
 

  
FONTE: O AUTOR (2016) 
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1.38 RELATÓRIO DE ENCERRAMENTO DA VISITA 

 
Esboço da tela mostrada no aplicativo quando o usuário desejar encerrar uma 

visita (FIGURA 79). 
 

FIGURA 79 – ENCERRAMENTO DA VISITA 
 

  
FONTE: O AUTOR (2016) 

 
1.39 REALIZAÇÃO DE PEDIDOS 
 

Protótipo da tela de realização de pedidos (FIGURA 80). 
 

FIGURA 80 – PROTÓTIPO DA TELA DE PEDIDOS 
 

  
FONTE: O AUTOR (2016) 
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 1.40 BUSCA DE PRODUTOS 
 

Esboço da tela utilizada na consulta de produtos dentro do aplicativo 
(FIGURA 81). 

 
FIGURA 81 – ESBOÇO DA CONSULTA DE PRODUTOS NO APLICATIVO 

 

  
FONTE: O AUTOR (2016) 

 
1.41 SELEÇÃO DE PRODUTOS 
 

Rascunho da tela que exibirá todos os produtos encontrados no 
aplicativo, de acordo com os filtros informados (FIGURA 82). 

 
FIGURA 82 – RASCUNHO DA SELEÇÃO DE PRODUTOS 

 

 
 

FONTE: O AUTOR (2016) 
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1.42 DADOS DO ITEM 
 

Protótipo da tela na qual o usuário irá informar a quantidade e o desconto para 
cada produto (FIGURA 83). 
 

FIGURA 83 – PROTÓTIPO DA ESCOLHA DE PRODUTOS PARA O PEDIDO 
 

  
 

FONTE: O AUTOR (2016) 
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APÊNDICE 6 - ARTEFATO: MODELO DE OBJETOS NEGOCIAIS 
 

 DIAGRAMA DE CLASSES SEM ATRIBUTOS E MÉTODOS 
 

Diagrama contendo apenas as classes do sistema (FIGURA 84). Este diagrama 
possui uma visão macro, tendo como objetivo definir apenas as classes do sistema e 
o relacionamento entre elas. 
 

FIGURA 84 – DIAGRAMA DE CLASSES SEM ATRIBUTOS E MÉTODOS 
 

 FONTE: O AUTOR (2016) 
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APÊNDICE 7 – ARTEFATO: CASOS DE USO 
 
1. DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

 
Diagrama de casos de uso do sistema (FIGURA 85). Este diagrama contém 

todos os casos de uso levantados para a elaboração deste projeto, bem como o 
relacionamento dos mesmos. 

 
FIGURA 85 – DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

 

  
FONTE: O AUTOR (2016) 

 
 ESPECIFICAÇÃO DOS CASOS DE USO 

 
2.1 UC00 – Fazer login 
 
Descrição 
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Caso de uso que descreve o processo de login no sistema 
 

Data View 
DV1 – Login 
 

  
FONTE: O AUTOR (2016) 

DV2 – Login com erros 
 

  
FONTE: O AUTOR (2016) 
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Pré-condições: 

Acessar o sistema através de uma plataforma web. 
 
Pós-condições: 

Após o fim normal deste caso de uso o sistema deve: 
1. Ter logado o usuário no sistema. 

 
 

Ator primário 
Qualquer perfil de usuário 
 
Fluxo de eventos principal 

1. O sistema exibe a tela de login (DV1) ; 
2. O usuário informa sua matrícula e senha; 
3. O usuário clica no botão ‘Fazer Login’(E1) (E2); 
4. O sistema consiste a senha do usuário (R1) (E3); 
5. O sistema direciona o usuário a tela inicial de acordo com seu perfil (R2). 

 
Fluxos de exceção 
E1. Matricula não preenchida. 

1. O sistema mostra a mensagem: ‘Favor informar a matrícula’; 
2. O sistema destaca o campo de matrícula; 
3. O caso de uso é reiniciado. 

 
E2. Senha não preenchida. 

1. O sistema mostra a mensagem: ‘Favor informar a senha’; 
2. O sistema destaca o campo de senha; 
3. O caso de uso é reiniciado. 

 
E3. Usuário inválido 

1. O sistema mostra a mensagem: ‘Usuário ou senha incorretos’ para o usuário. 
2. O caso de uso é reiniciado. 
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2.2 UC01 – MANTER PRODUTOS 
 
Descrição 

Caso de uso que descreve a tela de manutenção de produtos 
 
Data View 
DV3 – Cadastro de produtos 
 

  
FONTE: O AUTOR (2016) 

 
 
DV4 – Manutenção de produtos 
 

  
FONTE: O AUTOR (2016) 
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DV5 – Atualização de estoque 
 

 
 
Pré-condições: 

Usuário estar logado no sistema com perfil Suporte em uma plataforma web. 
 

Pós-condições: 
Após o fim normal deste caso de uso o sistema deve: 

1. Atualizar/criar/excluir o produto, de acordo com a operação selecionada 
pelo usuário. 
 

Ator primário 
Suporte. 
 
Fluxo de eventos principal 

1. O sistema busca os dados referentes ao produto a ser alterado (R3) (R4) 
(R15); 

2. O sistema mostra a tela com as informações do produto (DV3); 
3. O usuário atualiza as informações referentes ao produto; 
4. O usuário clica no botão ‘Atualizar produto’ (A1) (A2) (E1) (E2) (E3); 
5. O sistema solicita uma confirmação do usuário; 
6. O sistema atualiza o registro; 
7. O sistema mostra uma mensagem de sucesso. 

 
Fluxos alternativos 
A1. Desativar produto. 

1. O sistema solicita uma confirmação ao usuário; 
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2. O usuário confirma (R16) (E4); 
3. O sistema desativa o produto, atribuindo a data atual a data de 

desativação do mesmo. 
 
Fluxos de exceção 
E1. Campos em branco 

1. O sistema mostra a mensagem: ‘Favor preencher todos os campos’ ao 
usuário; 

2. O caso de uso é reiniciado. 
 
 

E2. EAN já cadastrado 
1. O sistema mostra a mensagem: ‘EAN já atribuído ao produto XXX’ ao 

usuário, sendo XXX o código do produto que possui o EAN informado pelo 
usuário; 

2. O campo de EAN é destacado; 
3. O caso de uso é reiniciado. 

 
 

E3. Código do produto já cadastrado 
1. O sistema mostra a mensagem: ‘Código do produto já cadastrado para o 

produto XXXX‘, sendo XXX a descrição do produto; 
2. O campo de código do produto é destacado; 
3. O caso de uso é reiniciado. 
 

E4. Produto possui estoque 
1. O sistema mostra a mensagem: ‘Produto não pode ser desativado pois 

possui estoque de XX unidades’ é mostrada, sendo XX o estoque do 
produto; 

2. O campo de uso é reiniciado. 
3.  

2.3 UC02 – MANTER CLIENTES 
 
Descrição 

Caso de uso que descreve a tela de manutenção de clientes. 
 
Data View 
DV6 – Cadastro de clientes 
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FONTE: O AUTOR (2016) 

 
DV7 – Manutenção de clientes 

 
 

FONTE: O AUTOR (2016) 
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Pré-condições: 

Usuário estar logado no sistema com perfil Suporte em uma plataforma web. 
 
Pós-condições: 

Após o fim normal deste caso de uso o sistema deve: 
1. Atualizar/criar/excluir o cliente de acordo com a operação selecionada pelo 

usuário. 
 

Ator primário 
Suporte. 
 
Fluxo de eventos principal 

1. O sistema busca os dados referentes ao cliente a ser alterado (R5) (R15) 
(R19); 

2. O sistema mostra a tela com as informações do cliente; 
3. O usuário atualiza as informações referentes ao cliente; 
4. O usuário clica no botão ‘Atualizar cliente’ (A1) (E1) (E2) (E3) (E4); 
5. O sistema solicita uma confirmação do usuário; 
6. O sistema atualiza o registro; 
7. O sistema mostra uma mensagem de sucesso. 

 
Fluxos alternativos 
A1. Desativar cliente. 

1. O sistema solicita uma confirmação ao usuário (R18); 
2. O usuário confirma (E5); 
3. O sistema desativa o cliente, atribuindo a data atual a data de desativação do mesmo. 

 
Fluxos de exceção 
E1. Campos em branco 

1. O sistema mostra a mensagem: ‘Favor preencher todos os campos’ ao 
usuário. 

2. O caso de uso é reiniciado. 
 
E2. Código de cliente já cadastrado 

1. O sistema mostra a mensagem: ‘‘Código já atribuído a outro cliente:XXXX’ 
sendo XXX a razão social do cliente detentor do código; 

2. O sistema destaca o campo de usuário; 
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3. O caso de uso é reiniciado. 

 
E3. CNPJ já cadastrado 

1. O sistema mostra a mensagem: ‘CNPJ já atribuído ao cliente XXXX 
(YYYY)’ sendo XXXX o cliente que possui o CNPJ e YYYY a razão social 
do cliente; 

2. O sistema destaca o campo de CNPJ; 
3. O caso de uso é reiniciado. 

 
E4. Endereço inválido 

1. O sistema mostra a mensagem: ‘Endereço inválido’; 
2. O sistema destaca o campo de endereço; 
3. O caso de uso é reiniciado. 

 
E5. Cliente com visitas pendentes 

1. O sistema mostra a mensagem: ‘‘Cliente não pode ser desativado pois 
possui X visitas pendentes’ é mostrada em tela, sendo X o número de 
visitas pendentes do cliente; 

2. O caso de uso é reiniciado. 
2.4 UC03 – MANTER USUÁRIOS 
 
Descrição 

Caso de uso que descreve a tela de manutenção de usuários 
 
Data View 
DV8 – Cadastro de usuários 
 

  
FONTE: O AUTOR (2016) 
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DV9 – Manutenção de usuários 
 

  
FONTE: O AUTOR (2016) 

 
Pré-condições: 

Usuário estar logado no sistema com perfil Suporte em uma plataforma web. 
 

Pós-condições: 
Após o fim normal deste caso de uso o sistema deve: 

1. Atualizar/criar/excluir um usuário de acordo com a operação selecionada 
pelo usuário.  

Ator primário 
Suporte. 
 
Fluxo de eventos principal 

1. O sistema busca os dados referentes ao usuário a ser alterado (R6)(R15); 
2. O sistema mostra a tela com as informações do usuário; 
3. O usuário atualiza as informações referentes ao usuário; 
4. O usuário clica no botão ‘Atualizar usuário’ (A1) (E1) (E2) (E3) (E4); 
5. O sistema solicita uma confirmação do usuário; 
6. O sistema atualiza o registro; 
7. O sistema mostra uma mensagem de sucesso. 

 
Fluxos alternativos 



111   
A1. Desativar usuário. 

1. O sistema solicita uma confirmação ao usuário (R17); 
2. O usuário confirma (E5) (E6); 
3. O sistema desativa o produto, atribuindo a data atual a data de demissão 

do mesmo. 
 
Fluxos de exceção 
E1. Campos em branco 

1. O sistema mostra a mensagem: ‘Favor preencher todos os campos’ será 
mostrada ao usuário. 

2. O caso de uso é reiniciado. 
 

E2. CPF já cadastrado 
1. O sistema mostra a mensagem: ‘CPF já cadastrado para a matrícula 

XXXX’ ao usuário, sendo XXX o a matrícula do usuário que possui o CPF 
já cadastrado. 

2. O caso de uso é reiniciado.] 
 
E3. Matrícula já cadastrada 

1. O sistema mostra a mensagem: “Matrícula já existente” ao usuário. 
2. O caso de uso é reiniciado. 

 
 

E4. Usuário possui visitas pendentes 
1. O sistema mostra a mensagem: ‘Usuário não pode ser desativado pois 

possui X visitas pendentes’ é mostrada, sendo X o número de visitas 
pendentes do usuário’; 

2. O caso de uso é reiniciado. 
 
E5. Usuário possui subordinados 

1. O sistema mostra a mensagem: ‘Usuário não pode ser desativado pois 
possui X usuários subordinados’ é mostrada, sendo X o número de 
subordinados; 

2. O caso de uso é reiniciado. 
 
 

2.5 UC04 – MANTER AGENDA 
 
Descrição 

Caso de uso que descreve a tela de manutenção de visitas que um 
representante deverá realizar. 
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Data View 
DV10- Agendamento de visitas 
 

  
FONTE: O AUTOR (2016) 

 
DV11 – Manutenção da visita 
 

  
FONTE: O AUTOR (2016) 

 
Pré-condições: 

Usuário estar logado no sistema com perfil Supervisor ou Gerente em uma 
plataforma web. 

 
Pós-condições: 

Após o fim normal deste caso de uso o sistema deve: 
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1. Atualizar/criar/excluir uma visita de acordo com a operação selecionada pelo 

usuário. 
 

Ator primário 
Supervisores e gerentes. 
 
Fluxo de eventos principal 

1. O sistema mostra a tela com as informações da visita (R7); 
2. O usuário preenche as informações referentes à visita; 3. O usuário clica no botão ‘Confirmar visita’ (A1) (A2) (E1) (E2) (E3) (E4); 
4. O sistema solicita uma confirmação do usuário; 
5. O sistema cria/altera um registro de visita; 
6. O sistema mostra uma mensagem de sucesso. 

 
Fluxos alternativos 
A1. Cancelar visita. 

1. O sistema exibe um pop-up confirmando o cancelamento da visita; 
2. O usuário preenche o motivo e confirma o cancelamento; 
3. O sistema cancela a visita. 

 
A2. Buscar cliente. 

1. O sistema chama o caso de uso UC17 – Buscar Cliente;  
Fluxos de exceção 
E1. Campos em branco 

1. O sistema mostra a mensagem: ‘Favor preencher todos os campos’ será 
mostrada ao usuário; 

2. O caso de uso é reiniciado. 
 

E2. Horários conflitantes para o representante 
1. O sistema mostra a mensagem: ‘Representante selecionado já possui um 

compromisso neste horário’; 
2. O caso de uso é reiniciado. 

 
E3. Horário conflitante para o cliente 

1. O sistema mostra a mensagem: ‘Cliente selecionado já possui receberá 
uma visita neste horário’; 

2. O caso de uso é reiniciado. 
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E4. Visita em data anterior à data atual 

1. O sistema mostra a mensagem: ‘Data da visita deve ser maior que a data 
atual’; 

2. O caso de uso é reiniciado. 
 
 

2.6 UC05 – CONSULTAR AGENDA 
 
Descrição 

Caso de uso que descreve a tela de consulta de visitas que um representante 
deve realizar, vista em uma plataforma web. 
 
Data View 
DV12- Consulta geral de visitas 
 

  
FONTE: O AUTOR (2016) 

 
DV13- Visitas encontradas – Perfil Gerencial 
 

  
FONTE: O AUTOR (2016) 
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DV14- Visitas encontradas – Representantes 
 

  
FONTE: O AUTOR (2016) 

 
DV15- Cancelamento de visitas 
 

  
FONTE: O AUTOR (2016) 

 
DV16- Detalhes da visita 
 

  
FONTE: O AUTOR (2016) 
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DV17- Detalhes do pedido 
 

  
FONTE: O AUTOR (2016) 

 
DV18- Relatório de visitas 
 

 

 

 
 

FONTE: O AUTOR (2016) 
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Pré-condições: 

Usuário estar logado no sistema com perfil Supervisor, Gerente ou 
Representante. 
Pós-condições: 

Após o fim normal deste caso de uso o sistema deve: 
1. Exibir todas as visitas de acordo com os filtros informados pelo usuário. 

 
Ator primário 
Representantes, supervisores e gerentes. 
 
Fluxo de eventos principal 

1. O sistema carrega a tela inicial de consulta de agendas do representante; 
2. O usuário seleciona a visita selecionada (A1) (A2) (A3) (A4); 
3. O sistema exibe detalhes da visita (R9). 

 
Fluxos alternativos 
A1. Seleção de visitas por filtro. 

1. O usuário preenche os filtros selecionados e confirma a visita; 
2. O sistema retorna as visitas encontradas (E1); 

 
A2. Manter visita. 

1. O sistema é redirecionado ao caso de uso UC04, passando como 
parâmetro a visita selecionada. 
 

A3. Cancelar visita. 
1. O sistema solicita uma confirmação do cancelamento; 
2. O usuário confirma; 
3. O sistema cancela a visita. 

 
A4. Buscar cliente. 

1. O sistema chama o caso de uso UC17 – Buscar Cliente; 
 

Fluxos de exceção 
E1. Nenhuma visita encontrada 

1. O sistema mostra a mensagem: ‘Nenhuma visita encontrada para os 
parâmetros selecionados’. 
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2. O caso de uso é reiniciado. 

 
2.7 UC06 – REALIZAR VISITA 
 
Descrição 

Caso de uso que descreve a funcionalidade de realizar uma visita. 
 
Data View 
DV19 – Iniciar visita 
 

  
FONTE: O AUTOR (2016) 
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DV20 – Tela da Visita 
 

  
FONTE: O AUTOR (2016) 
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DV21 – Relatório de encerramento da visita 
 

  
FONTE: O AUTOR (2016) 

 
Pré-condições: 

Usuário estar logado no aplicativo móvel com perfil Representante e que a 
conexão com a internet esteja ativada. 
 
Pós-condições: 

Após o fim normal deste caso de uso o sistema deve: 
1. Alterar o status da visita para ‘Realizada’. 
2. Cadastrar os pedidos realizados pelo usuário durante a visita; 
 

Ator primário 
Representantes. 
 
Fluxo de eventos principal 

1. O sistema mostra os dados da visita; 
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2. O usuário pressiona o botão ‘Iniciar Visita’; 
3. O sistema inicia a visita; 
4. O usuário pressionado o botão ‘Encerrar Visita (A1) (A2) (A3); 
5. O sistema abre uma janela para o usuário descrever a visita e confirmar o 

encerramento da mesma; 
6. O usuário passa um relatório da visita e confirma (E1); 
7. O sistema efetiva a visita e, caso exista, o pedido realizado na mesma no 

banco de dados através de um webservice com o dispositivo móvel; 
8. O sistema finaliza a visita (R26), mostra uma mensagem de sucesso e 

redireciona o usuário para a tela de agendas – versão móvel (UC15).  
Fluxo alternativo 
A1. Realização de pedidos. 

1. O sistema direciona o usuário para o caso de uso UC07 – Fazer Pedido.  
A2. Alteração de um produto já existente 

1. O sistema direciona o usuário para o caso de uso UC07 – Fazer Pedido 
carregando a tela com as informações do produto selecionado;  

A3. Finalizar a visita sem pedidos  
1. O sistema mostra a mensagem ‘‘Nenhum pedido foi realizado. Deseja 

realmente encerrar a visita?’; 
2. O usuário confirma; 
3. O sistema retoma o caso de uso na etapa 5.  

Fluxo de exceção 
E1. Relatório não preenchido 

1. O sistema mostra a mensagem: ‘Favor preencher o relatório da visita’; 2. O sistema retorna para a janela de confirmação de encerramento da visita.  
2.8 UC07 – FAZER PEDIDOS 
 
Descrição 

Caso de uso que descreve a funcionalidade de fazer pedidos. 
 
Data View 
DV22 – Realização de pedidos 
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FONTE: O AUTOR (2016) 

 
Pré-condições: 

Usuário estar logado no aplicativo móvel com perfil Representante e que a 
conexão com a internet esteja ativada. 
 
Pós-condições: 

Após o fim normal deste caso de uso o sistema deve: 
1. Preparar um pedido que será efetivado no banco de dados ao fim da 

visita.  
Ator primário 
Representantes. 
 
Fluxo de eventos principal 

1. O sistema carrega a tela inicial (R23) (A1); 
2. O usuário informa o filtro de produtos (E1) (E2) (E3); 
3. O usuário seleciona os produto desejado (UC16); 
4. O usuário retorna a tela de visitas (UC06). 



123   
 
Fluxo de exceção 
E1. Descrição do produto muito curta 

1. O sistema mostra a mensagem ‘A descrição do produto deve possuir ao 
menos três caracteres’; 

2. O caso de uso é reiniciado. 
 
 

E2. Código do produto muito curto 
1. O sistema mostra a mensagem ‘O código do produto deve possuir ao 

menos três caracteres’'; 
2. O caso de uso é reiniciado. 

 
 

E3. Nenhum produto encontrado 
1. O sistema mostra a mensagem ‘Nenhum produto encontrado nos critérios 

informados’; 
2. O caso de uso é reiniciado. 

 
2.9 UC08 – CONSULTAR LOCALIZAÇÕES 
 
Descrição 

Caso de uso que descreve a tela na qual será possível consultar as 
localizações de representantes. 
 
Data View 
DV23 – Consultar localização dos representantes 
 

  
FONTE: O AUTOR (2016) 
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DV24 – Consulta apenas representantes online 
 

  
FONTE: O AUTOR (2016) 

 
Pré-condições: 

Usuário estar logado no sistema com perfil Supervisor ou Gerente em uma 
plataforma web. 
 
Pós-condições: 

Após o fim normal deste caso de uso o sistema deve: 
1. Exibir um mapa com as localizações dos representantes.  

Ator primário 
Supervisores e Gerentes 
 
Fluxo de eventos principal 

1. O sistema carrega o mapa mostrando a localização dos representantes 
online (R8) (R10) (R11) (A1) (A2) (A3) (A4) (A5);  

Fluxos alternativos 
A1. Botão ‘Centralizar mapa’ pressionado 

1. O sistema centraliza o mapa levando em conta a posição atual dos 
representantes mostrados. 

 
A2. Botão ‘Atualizar mapa’ pressionado 
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1. O sistema busca no banco de dados as localizações atualizadas dos 

clientes. 
2. O sistema atualiza o mapa;  

A3. Checkbox ‘Mostrar representantes off-line’ marcado 
1. O sistema busca no banco de dados as localizações atualizadas dos 

clientes; 
2. O sistema mostra todos os representantes. Os representantes off-line são 

mostrados com um marcador cinza.  
A4.  Lupa de representante clicada 

1. O sistema centraliza o mapa de acordo com o local do representante 
selecionado;  

A5. Marcador de representante clicado 
1. O sistema abre uma janela no mapa acima do marcador clicado contendo 

matrícula e nome do representante bem como o horário do sinal. 
2.10 UC09 – CONSULTAR VENDAS 
 
Descrição 

Caso de uso que descreve a tela de consulta de vendas 
 

Data View 
DV25 – Consultar Vendas 
 

  
FONTE: O AUTOR (2016) 
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DV26 – Vendas encontradas 
 

  
FONTE: O AUTOR (2016) 

DV26 – Detalhes do pedido 
 

  
FONTE: O AUTOR (2016) 
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DV27 – Relatório de vendas 
 

 

  
FONTE: O AUTOR (2016) 

 
Pré-condições: 

Usuário estar logado no sistema com perfil Supervisor, Gerente ou 
Representante em uma plataforma web. 
 
Pós-condições: 

Após o fim normal deste caso de uso o sistema deve: 
1. Mostrar em um grid todas as vendas que se encaixem nos filtros passados 

pelo usuário, bem como a opção de detalhar as mesmas ou exportá-las 
em um relatório Excel. 
 

Ator primário 
Supervisores, Gerentes e Representantes 
 
Fluxo de eventos principal 

1. O sistema carrega a tela de filtros ; 2. O usuário preenche os filtros desejados e confirma; 
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3. O sistema apresenta um grid com as vendas encontradas (A1) (A2) (A3) 

(E1) (R12) (R13). 
 
Fluxos alternativo 
A1. Detalhes da venda 

1. O sistema abre a venda selecionada em uma nova tela, trazendo detalhes 
da mesma . 
 

A2. Exportar vendas para Excel. 
1. O sistema exporta as vendas presentes no grid para uma planilha em 

Excel de nome ‘ListaPedidosSALV.xls’; 
 
 

A3. Buscar cliente. 
1. O sistema chama o caso de uso UC17 – Buscar Cliente; 

 
Fluxo de exceção 
E1.Nenhuma venda encontrada 

1. O sistema mostra a mensagem: ‘Nenhuma venda encontrada para os 
critérios informados’; 

2. O caso de uso é reiniciado. 
 
2.11 UC10 – CONSULTAR CLIENTES 
 
Descrição 

Caso de uso que descreve a tela de consulta de clientes 
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Data View 
DV28 – Consultar clientes 
 

  
FONTE: O AUTOR (2016) 

 
DV29 – Clientes encontrados  
 

  
FONTE: O AUTOR (2016) 
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DV30 – Clientes encontrados – Perfil suporte 
 

  
FONTE: O AUTOR (2016) 

 
DV31 – Detalhes do cliente 
 

  
FONTE: O AUTOR (2016) 

 
DV32 -  Relatório de clientes  
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FONTE: O AUTOR (2016) 

 
Pré-condições: 

Usuário estar logado no sistema em uma plataforma web. 
 
Pós-condições: 

Após o fim normal deste caso de uso o sistema deve: 
1. Mostrar em um grid todos os clientes que se encaixem nos filtros 

passados pelo usuário, bem como a opção de detalhar os mesmos ou 
exportá-las em um relatório Excel. 

 
Ator primário 
Todos os usuários 
 
Fluxo de eventos principal 

1. O sistema carrega a tela de filtros (A5); 
2. O usuário preenche os filtros desejados e confirma; 
3. O sistema apresenta um grid com os clientes encontrados (A1) (A2) (A3) 

(A4) (E1) (R12) (R14) (R15). 
 
Fluxos alternativo 
A1. Manter cliente. 

1. O sistema é direcionado ao caso de uso UC02, passando como parâmetro 
o cliente selecionado. 

 
A2. Exportar clientes para Excel. 

1. O sistema exporte os clientes presentes no grid para uma planilha Excel 
de nome ‘ListaClientesSALV.xls’. 

 
A3. Desativar cliente. 

1. O sistema solicita uma confirmação do usuário através de um pop-up; 
2. O usuário confirma (E2); 
3. O sistema desativa o cliente, atribuindo a data do sistema a data de 
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desativação do cliente; 

 
A4. Detalhes do cliente 

1. O sistema abre um pop-up com todos os detalhes do cliente selecionado; 
 

 
A5. Buscar cliente. 

1. O sistema chama o caso de uso UC17 – Buscar Cliente; 
 

Fluxos de exceção 
E1. Nenhum cliente encontrado 

1. O sistema mostra a mensagem: ‘Nenhum cliente encontrada para os 
critérios informados’; 2. O caso de uso é reiniciado. 

 
E2. Nenhum cliente encontrado 

1. O sistema mostra a mensagem: ‘Cliente não pode ser desativado pois 
possui X visitas pendentes’ é exibida; 

2. O caso de uso é reiniciado. 
 
 

2.12 UC11 – CONSULTAR PRODUTOS 
 
Descrição 

Caso de uso que descreve a tela de consulta de produtos 
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Data View 
DV33 – Consultar produtos 
 

  
FONTE: O AUTOR (2016) 

 
 DV34 – Produtos encontrados  
 

  
FONTE: O AUTOR (2016) 
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DV35 – Produtos encontrados – Suporte 
 

  
FONTE: O AUTOR (2016) 

 
DV36 – Detalhes do produto  
 

  
FONTE: O AUTOR (2016) 
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DV37 – Relatório de produtos 
 

  
FONTE: O AUTOR (2016) 

 
Pré-condições: 

Usuário estar logado no sistema em uma plataforma web. 
 

Pós-condições: 
Após o fim normal deste caso de uso o sistema deve: 

1. Mostrar em um grid todos os produtos que se encaixem nos filtros 
passados pelo usuário, bem como a opção de detalhar os mesmos ou 
exportá-los em um relatório Excel. 
 

Ator primário 
Todos os usuários 
 
Fluxo de eventos principal 

1. O sistema carrega a tela de filtros; 
2. O usuário preenche os filtros desejados e confirma; 
3. O sistema apresenta um grid com os produtos encontrados (A1) (A2) (A3) 

(A4) (E1) (R12) (R14) (R15). 
 

Fluxos alternativo 
A1. Manter produto. 

1. O sistema é direcionado ao caso de uso UC01, passando como parâmetro 
o produto selecionado. 

A2. Exportar produtos para Excel. 
1. O sistema exporta as vendas selecionadas para uma planilha em Excel. 

 
A3. Desativar produto. 

1. O sistema solicita uma confirmação do usuário através de um pop-up; 
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2. O usuário confirma (E2); 
3. O sistema desativa o produto, atribuindo a data do sistema a data de 

desativação do produto; 
 

A4. Detalhes do produto 
1. O sistema abre um pop-up com todos os detalhes do produto selecionado; 

 
Fluxo de exceção 
E1.Nenhum produto encontrado 

1. O sistema mostra a mensagem: ‘Nenhum produto encontrado para os 
critérios informados’; 

2. O caso de uso é reiniciado. 
 
 

E2.Produto possui estoque  
1. O sistema mostra a mensagem: ‘Produto não pode ser desativado pois 

possui estoque de XX unidades’, sendo XX o estoque do produto; 
2. O caso de uso é reiniciado. 
 
 

2.13 UC12 – CONSULTAR USUÁRIOS 
 

Descrição 
Caso de uso que descreve a tela de consulta de usuários 

 
Data View 
DV38 – Consultar usuários 
 

  
FONTE: O AUTOR (2016) 
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DV39 – Usuários encontrados 
 

 
 

FONTE: O AUTOR (2016) 
 
DV40 – Detalhes do usuário 
 

  
FONTE: O AUTOR (2016) 
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DV41 – Relatório de usuários 
 

  
FONTE: O AUTOR (2016) 

 
Pré-condições: 

Usuário estar logado no sistema no perfil suporte em uma plataforma web. 
 

Pós-condições: 
Após o fim normal deste caso de uso o sistema deve: 

1. Mostrar em um grid todos os usuário que se encaixem nos filtros passados 
pelo usuário, bem como a opção de ir para a tela de manutenção do 
mesmo ou exportá-los em um relatório Excel. 
 

Ator primário 
Suporte 
 
Fluxo de eventos principal 

1. O sistema carrega a tela de filtros ; 
2. O usuário preenche os filtros desejados e confirma; 
3. O sistema apresenta um grid com os produtos encontrados (A1) (A2) (A3) 

(E1) (R12) (R14) (R15). 
 

Fluxo alternativo 
A1. Manter usuário. 

1. O sistema é direcionado ao caso de uso UC03, passando como parâmetro 
o produto selecionado. 
 

A2. Exportar produtos para Excel. 
1. O sistema exporta as vendas selecionadas para uma planilha em Excel. 
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A3. Desativar usuário. 

1. O sistema solicita uma confirmação do usuário através de um pop-up; 
2. O usuário confirma (E2) (E3); 
3. O sistema desativa o produto, atribuindo a data do sistema a data de 

desativação do usuário; 
  

Fluxos de exceção 
E1.Nenhum usuário encontrado 

1. O sistema mostra a mensagem: ‘Nenhum usuário encontrado para os 
critérios informados’; 

2. O caso de uso é reiniciado. 
 
 

E2.Usuário possui visitas pendentes 
1. O sistema mostra a mensagem: ‘Usuário não pode ser desativado pois 

possui N visitas pendentes’, sendo N o total de visitas pendentes para o 
usuário; 

2. O caso de uso é reiniciado. 
 
 

E3.Usuário possui subordinados 
1. O sistema mostra a mensagem: ‘Usuário não pode ser desativado pois 

possui N usuários subordinados’ é mostrada ao usuário, sendo N o 
número de subordinados; 

2. O caso de uso é reiniciado. 
 
2.14 UC13 – ENVIAR LOCALIZAÇÃO 
 
Descrição 

Caso de uso que descreve o processo de envio de localização dos 
representantes para o sistema web. 
 
Pré-condições: 

Usuário estar logado no aplicativo móvel com perfil Representante e que a 
conexão com a internet esteja ativada. 

 
Pós-condições: 

Após o fim normal deste caso de uso o sistema deve: 
1. Registrar em uma tabela a posição atual do representante. 
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Ator primário 
Representante 
 
Fluxo de eventos principal 

1. O sistema obtém a localização do usuário através do GPS do dispositivo 
móvel (R21) 

2. O sistema envia a posição do aplicativo móvel para o sistema web através 
de um webservice; 

3. O sistema efetiva a posição do usuário no banco de dados; 
 
2.15 UC14 – LOGIN (APLICATIVO) 
 
Descrição 

Caso de uso que descreve o processo de login no sistema através do 
aplicativo para dispositivos móveis. 
 
Data View 
 
DV42 – Login – Aplicativo 
 

  
FONTE: O AUTOR (2016) 
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Pré-condições: 

Abrir o aplicativo do sistema em um dispositivo móvel com conexão com 
internet ativa. 

 
Pós-condições: 

Após o fim normal deste caso de uso o sistema deve: 
1. Ter logado o usuário no sistema. 
 

Ator primário 
Usuário com perfil representante 
 
Fluxo de eventos principal 

1. O sistema exibe a tela de login; 
2. O usuário informa sua matrícula e senha; 
3. O usuário clica no botão ‘Fazer Login’ (E1); 
4. O sistema passa os parâmetros pesquisados via WebService para o 

sistema web; 
5. O sistema busca os dados no banco de dados e envia para o 

dispositivo móvel através de um webservice; 
6. O sistema consiste a senha do usuário (R20) (E2) (E3); 
7. O sistema direciona o usuário a consulta de agenda do usuário 

(UC15). 
8.  

Fluxos de exceção 
E1. Matricula/senha não preenchido. 

1. O sistema mostra a mensagem: ‘Favor preencher todos os campos’ 
para o usuário; 

2. O caso de uso é reiniciado. 
3.  

E2. Usuário não cadastrado ou senha incorreta. 
1. O sistema mostra a mensagem: ‘Usuário ou senha incorretos’ para o 

usuário; 
2. O caso de uso é reiniciado. 

 
E3. Usuário não possui perfil de representante. 
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1. O sistema mostra a mensagem: ‘Apenas representantes podem usar o 

sistema móvel’; 
2. O caso de uso é reiniciado. 

 
 
2.16 UC15 – CONSULTAR VISITAS (APLICATIVO) 
 
Descrição 

Caso de uso que descreve a tela de consulta de visitas que um representante 
deve realizar, vista pelo aplicativo. 
 
Data View 
DV43 – Dashboard – Aplicativo 
 

 
 

FONTE: O AUTOR (2016) 
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DV44 – Dashboard sem visitas agendadas – Aplicativo 
 

  
FONTE: O AUTOR (2016) 

 
Pré-condições: 

Abrir o aplicativo do sistema em um dispositivo móvel com conexão com 
internet ativa 
 
Pós-condições: 

Após o fim normal deste caso de uso o sistema deve: 
1. Mostrar todas as visitas do representante que ainda não foram realizadas. 

 
Ator primário 
Representantes. 
 
Fluxo de eventos principal 

1. O sistema carrega a tela inicial de consulta de agenda do representante 
(R22); 

2. O usuário seleciona a visita selecionada; 
3. O sistema direciona o usuário para a tela de realizar visita (UC06). 
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2.17 UC16 – SELECIONAR PRODUTO (APLICATIVO) 
 
Descrição 

Caso de uso que descreve a tela de na qual o usuário poderá selecionar 
produtos para o pedido que está sendo realizado. 
 
Data View 
DV45 – Seleção do produto 
 

  
FONTE: O AUTOR (2016) 

 
Pré-condições: 

Estar realizando um pedido no aplicativo. 
 

Pós-condições: 
Após o fim normal deste caso de uso o sistema deve: 

1. Adicionar o produto selecionado ao pedido que está sendo realizado. 
 



145   
Ator primário 
Representantes. 
 
Fluxo de eventos principal 

1. O sistema carrega a tela com os dados do produto (R25); 
2. O usuário preenche a quantidade de itens e o desconto para o produto  
3. O usuário confirma a inclusão do produto no pedido; 
4. O sistema volta para a tela de pedidos (UC07) (R27). 

 
 
2.18 UC17 – BUSCAR CLIENTES 
 
Descrição 

Caso de uso que descreve a busca por clientes via auto complete 
 
Data View 
DV46 – Sugestão de cliente 
 

  
FONTE: O AUTOR (2016) 

 
DV47- Campo de cliente após o autocomplete. 

  
FONTE: O AUTOR (2016) 
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DV48 - Cliente não encontrado 

  
FONTE: O AUTOR (2016) 

 
Pré-condições: 

N/A. 
 

Pós-condições: 
Após o fim normal deste caso de uso o sistema deve: 

1. Selecionar um cliente de acordo com a necessidade do usuário 
 

Ator primário 
Representantes. 
 
Fluxo de eventos principal 

1. O usuário informa ao menos três caracteres do código do cliente; 
2. O sistema busca os clientes correspondentes à cadeia informada pelo 

usuário; 
3. O sistema exibe os clientes encontrados (E1); 
4. O usuário seleciona o cliente desejado; 
5. O sistema mostra o nome fantasia do cliente ao lado do campo do código; 

 
Fluxo de exceção 
E1 Nenhum cliente encontrado 

1. O sistema mostra a mensagem: ‘Cliente não encontrado’ ao lado do 
campo do cliente; 
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APÊNDICE 8 - ARTEFATO: MODELO DE OBJETOS 

 
 DIAGRAMA DE CLASSES COM ATRIBUTOS E SEM MÉTODOS 

 
Diagrama contendo as classes do sistema e seus respectivos atributos (FIGURA 

86), além das ligações entre as classes do sistema. 
 

FIGURA 86 – DIAGRAMA DE CLASSE COM ATRIBUTOS E SEM MÉTODOS 
 

  
FONTE: O AUTOR (2016) 
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APÊNDICE 9 - ARTEFATO 9: DIAGRAMAS DE SEQUÊNCIA 
 

 DIAGRAMAS DE SEQUÊNCIA 
 

Diagramas de sequência que representam os fluxos dos casos de uso do 
sistema. 

 
1.1 SD00 – FAZER LOGIN 
 

Diagrama de sequência referente ao fluxo da tela de login do sistema (FIGURA 
87). 

 
FIGURA 87 – DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA - LOGIN 

 

  
FONTE: O AUTOR (2016) 

 
 1.2 SD01 – MANTER PRODUTO 
 

Diagrama de sequência referente ao processo de manutenção de produtos 
(FIGURA 88). Este diagrama engloba o cadastro, a alteração e a desativação de 
produtos. 
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FIGURA 88 – DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA – MANTER PRODUTO 

 

   
FONTE: O AUTOR(2016) 
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 1.3 SD02 – MANTER CLIENTES 
 

Diagrama que ilustra o processo de manutenção de clientes (FIGURA 89), 
referente ao cadastro, à alteração e a desativação dos mesmos. 

 
FIGURA 89 – DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA – MANTER CLIENTES 

 

  
FONTE: O AUTOR (2016) 
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1.4 SD03 – MANTER USUÁRIOS  

 
Diagrama de sequência correspondente ao processo de manutenção de 

usuários (FIGURA 90), que consiste em criação, alteração e desativação dos 
mesmos. 

 
FIGURA 90 – DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA – MANTER USUÁRIO 

 

   
FONTE:  O AUTOR (2016) 
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1.5 SD04 – MANTER AGENDA 
 

Diagrama referente à manutenção de visitas do representante (FIGURA 91), que 
leva em conta o cadastro, a alteração e a desativação das visitas 

 
FIGURA 91 – DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA – MANTER AGENDA 

 

 
  

FONTE: O AUTOR (2016) 
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 1.6 SD05 – CONSULTAR AGENDA 

 
Diagrama de sequência referente à consulta de visitas (FIGURA 92).  

 
FIGURA 92 – DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA – CONSULTAR AGENDA 

 

  
FONTE: O AUTOR (2016) 

 
 1.7 SD06 – REALIZAR VISITA 

 
Diagrama de sequência que ilustra o processo de realização de visitas por parte 

de representantes comerciais através do aplicativo (FIGURA 93). 
 

FIGURA 93 – DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA – REALIZAR VISITA 
 

  
FONTE: O AUTOR 
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 1.8 SD07 – FAZER PEDIDO 
 

Diagrama de sequência referente ao processo de realização de pedidos 
(FIGURA 94). 

 
FIGURA 94 – DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA – FAZER PEDIDO 

 

  
FONTE: O AUTOR (2016) 

 
 1.9 SD08 – CONSULTAR LOCALIZAÇÕES 

 
Diagrama correspondente a tela de consulta de representantes online (FIGURA 

95). 
 

FIGURA 95 – DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA – CONSULTAR LOCALIZAÇÕES 
 

  
FONTE: O AUTOR (2016)  
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 1.10 SD09 – CONSULTAR VENDAS 

 
Diagrama de sequência referente à tela de consulta de pedidos (FIGURA 96). 
 

FIGURA 96 – DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA – CONSULTAR VENDAS 
 

  
FONTE: O AUTOR (2016 

 
 1.11 SD10 – CONSULTAR CLIENTES 

 
Diagrama de sequência referente ao processo de consulta de clientes (FIGURA 

97).  
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FIGURA 97 – DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA – CONSULTAR CLIENTES 

 
 

  
FONTE: O AUTOR (2016)  

1.12 SD11 – CONSULTAR PRODUTOS  
 

Diagrama de sequência que ilustra o processo de consulta de produtos (FIGURA 
98). 
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FIGURA 98 – DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA – CONSULTAR PRODUTOS 

 

  
FONTE: O AUTOR(2016)  

 1.13 SD12 – CONSULTAR USUÁRIOS 
 

Diagrama de sequência correspondente à tela de consulta de usuários (FIGURA 
99). 
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FIGURA 99 – DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA – CONSULTAR USUÁRIOS 

 

   
FONTE: O AUTOR (2016) 

 
1.14 SD13 – ENVIAR LOCALIZAÇÃO 
 

Diagrama de sequência que ilustra como o aplicativo móvel envia a localização 
atual de seu usuário para o sistema web (FIGURA 100). 
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FIGURA 100 – DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA – ENVIAR LOCALIZAÇÃO 

 

  
FONTE: O AUTOR (2016) 

 
 1.15 SD 14 – LOGIN (APLICATIVO) 

 
Diagrama de sequência do processo de login realizado no aplicativo (FIGURA 

101). 
FIGURA 101 – DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA – LOGIN (APLICATIVO) 

 

  
FONTE: O AUTOR (2016) 
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 1.16 SD 15 – CONSULTAR AGENDA (APLICATIVO) 
 

Diagrama de sequência que ilustra o processo de consulta de agenda do 
representante realizada no aplicativo (FIGURA 102). 
 

FIGURA 102 – DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA – CONSULTAR AGENDA (APLICATIVO) 
 

  
FONTE: O AUTOR (2016) 

 
 1.17 SD 16 – SELECIONAR PRODUTO (APLICATIVO)  

 
Diagrama de sequência do processo de seleção de produtos realizado no 

aplicativo. (FIGURA 103). 
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FIGURA 103 – DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA – SELECIONAR PRODUTO (APLICATIVO) 

 

 
  
 

FONTE: O AUTOR (2016) 
 

 1.18 SD 17 – BUSCAR CLIENTE 
 
Diagrama de sequência que ilustra o processo de busca de clientes realizado via 

auto complete (FIGURA 104). 
 

FIGURA 104 – DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA – BUSCAR CLIENTE 
 

  
FONTE: O AUTOR (2016) 
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APÊNDICE 10 – ARTEFATO: MODELO DE OBJETOS 
 
 

 DIAGRAMA DE CLASSES COM ATRIBUTOS E MÉTODOS 
 
 Algumas das classes ilustradas neste diagrama (FIGURA 105) não possuem 
atributos locais ou métodos que não sejam seus construtores. Neste caso, a classe 
será representada sem atributos ou métodos. Além disso, alguns nomes de métodos 
foram abreviados neste diagrama. 
 

FIGURA 105 – DIAGRAMA DE CLASSES COM ATRIBUTOS E MÉTODOS 
 

 
 

FONTE: O AUTOR (2016) 
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APÊNDICE 11 – ARTEFATO: MODELO FÍSICO DE DADOS 
 

 DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAMENTO (DER) 
 

Diagrama que ilustra todas as tabelas utilizadas no sistema, bem como as 
relações das mesmas (FIGURA 106). 

 
FIGURA 106 – DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAMENTO (DER) 

 

 
 

FONTE: O AUTOR(2016)  
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 SCRIPT DE CRIAÇÃO DO BANCO DE DADOS 

 
Abaixo, os scripts de criação do banco de dados do sistema, bem como os 

registros que foram inseridos manualmente. 
 

SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, 
UNIQUE_CHECKS=0; 
SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, 
FOREIGN_KEY_CHECKS=0; 
SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, 
SQL_MODE='TRADITIONAL,ALLOW_INVALID_DATES'; 
 
-- ----------------------------------------------------- 
-- Criação da base SALV 
-- ----------------------------------------------------- 
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS `salv` DEFAULT CHARACTER SET utf8 ; 
USE `salv` ; 
 
-- ----------------------------------------------------- 
-- Tabela `salv`.`cliente` 
-- ----------------------------------------------------- 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `salv`.`cliente` ( 
  `idCliente` INT(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `razaoSocial` VARCHAR(60) NOT NULL, 
  `nomeFantasia` VARCHAR(60) NOT NULL, 
  `CNPJ` INT(14) NOT NULL, 
  `telefone` INT(11) NOT NULL, 
  `email` VARCHAR(60) NULL DEFAULT NULL, 
  `responsavel` VARCHAR(80) NOT NULL, 
  `enderecoX` VARCHAR(15) NOT NULL, 
  `enderecoY` VARCHAR(15) NOT NULL, 
  `dataCadastro` DATE NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`idCliente`), 
  UNIQUE INDEX `CNPJ` (`CNPJ` ASC)) 



165   
ENGINE = InnoDB 
DEFAULT CHARACTER SET = utf8; 
 
 
-- ----------------------------------------------------- 
-- Tabela `salv`.`parametro` 
-- ----------------------------------------------------- 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `salv`.`parametro` ( 
  `idParametro` INT(10) NOT NULL, 
  `grupo` DECIMAL(2,0) NOT NULL, 
  `descricao` VARCHAR(60) NULL DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`idParametro`)) 
ENGINE = InnoDB 
DEFAULT CHARACTER SET = utf8; 

 
-- ----------------------------------------------------- 
-- Tabela `salv`.`usuario` 
-- ----------------------------------------------------- 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `salv`.`usuario` ( 
  `idUsuario` INT(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `matricula` INT(8) NOT NULL, 
  `nomeCompleto` VARCHAR(60) NOT NULL, 
  `nomeResumido` VARCHAR(20) NOT NULL, 
  `dataNascimento` DATE NOT NULL, 
  `cpf` INT(11) NOT NULL, 
  `idParCargo` INT(10) NOT NULL, 
  `idSupervisor` INT(10) NULL DEFAULT NULL, 
  `dataAdmissao` DATE NOT NULL, 
  `dataDemissao` DATE NULL DEFAULT NULL, 
  `senha` VARCHAR(100) NULL DEFAULT NULL, 
  `idParametro` INT(11) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`idUsuario`), 
  UNIQUE INDEX `matricula` (`matricula` ASC), 
  UNIQUE INDEX `cpf` (`cpf` ASC), 
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  INDEX `fk_usuusu` (`idSupervisor` ASC), 
  INDEX `fk_usuu` (`idParCargo` ASC), 
  INDEX `FK_93uihgc1g9srfej0nd8iwj058` (`idParametro` ASC), 
  CONSTRAINT `FK_93uihgc1g9srfej0nd8iwj058` 
    FOREIGN KEY (`idParametro`) 
    REFERENCES `salv`.`parametro` (`idParametro`), 
  CONSTRAINT `fk_usuu` 
    FOREIGN KEY (`idParCargo`) 
    REFERENCES `salv`.`parametro` (`idParametro`), 
  CONSTRAINT `fk_usuusu` 
    FOREIGN KEY (`idSupervisor`) 
    REFERENCES `salv`.`usuario` (`idUsuario`)) 
ENGINE = InnoDB 
DEFAULT CHARACTER SET = utf8; 

 
-- ----------------------------------------------------- 
-- Tabela `salv`.`visita` 
-- ----------------------------------------------------- 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `salv`.`visita` ( 
  `idVisita` INT(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `idFuncionario` INT(10) NOT NULL, 
  `idSolicitante` INT(10) NOT NULL, 
  `idCliente` INT(10) NOT NULL, 
  `dataAgendada` DATE NULL DEFAULT NULL, 
  `duracaoProgramada` DECIMAL(3,0) NULL DEFAULT NULL, 
  `descricao` VARCHAR(600) NULL DEFAULT NULL, 
  `inicioVisita` DATETIME NULL DEFAULT NULL, 
  `fimVisita` DATETIME NULL DEFAULT NULL, 
  `relatorio` VARCHAR(600) NULL DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`idVisita`), 
  INDEX `fk_visusu1` (`idFuncionario` ASC), 
  INDEX `fk_visusu2` (`idSolicitante` ASC), 
  INDEX `fk_viscli` (`idCliente` ASC), 
  CONSTRAINT `fk_viscli` 
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    FOREIGN KEY (`idCliente`) 
    REFERENCES `salv`.`cliente` (`idCliente`), 
  CONSTRAINT `fk_visusu1` 
    FOREIGN KEY (`idFuncionario`) 
    REFERENCES `salv`.`usuario` (`idUsuario`), 
  CONSTRAINT `fk_visusu2` 
    FOREIGN KEY (`idSolicitante`) 
    REFERENCES `salv`.`usuario` (`idUsuario`)) 
ENGINE = InnoDB 
DEFAULT CHARACTER SET = utf8; 

 
-- ----------------------------------------------------- 
-- Tabela `salv`.`pedido` 
-- ----------------------------------------------------- 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `salv`.`pedido` ( 
  `idPedido` INT(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `idVisita` INT(10) NOT NULL, 
  `idUsuario` INT(10) NOT NULL, 
  `idCliente` INT(10) NOT NULL, 
  `data` DATE NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`idPedido`), 
  INDEX `fk_pedusu` (`idUsuario` ASC), 
  INDEX `fk_pedvis` (`idVisita` ASC), 
  INDEX `fk_pedcli` (`idCliente` ASC), 
  CONSTRAINT `fk_pedcli` 
    FOREIGN KEY (`idCliente`) 
    REFERENCES `salv`.`cliente` (`idCliente`), 
  CONSTRAINT `fk_pedusu` 
    FOREIGN KEY (`idUsuario`) 
    REFERENCES `salv`.`usuario` (`idUsuario`), 
  CONSTRAINT `fk_pedvis` 
    FOREIGN KEY (`idVisita`) 
    REFERENCES `salv`.`visita` (`idVisita`)) 
ENGINE = InnoDB 
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DEFAULT CHARACTER SET = utf8; 

 
-- ----------------------------------------------------- 
-- Tabela`salv`.`produto` 
-- ----------------------------------------------------- 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `salv`.`produto` ( 
  `idProduto` INT(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `ean` BIGINT(13) NULL DEFAULT NULL, 
  `precoFabrica` DOUBLE(5,3) NOT NULL, 
  `precoVenda` DOUBLE(5,3) NOT NULL, 
  `estoque` INT(5) NULL DEFAULT NULL, 
  `dataCadastro` DATE NOT NULL, 
  `dataDesativacao` DATE NULL DEFAULT NULL, 
  `descricao` VARCHAR(30) NOT NULL, 
  `codigo` INT(6) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`idProduto`)) 
ENGINE = InnoDB 
AUTO_INCREMENT = 2 
DEFAULT CHARACTER SET = utf8; 

 
-- ----------------------------------------------------- 
-- Tabela`salv`.`itempedido` 
-- ----------------------------------------------------- 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `salv`.`itempedido` ( 
  `idItemPedido` INT(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `idPedido` INT(10) NOT NULL, 
  `idProduto` INT(10) NOT NULL, 
  `preco` DOUBLE(5,2) NOT NULL, 
  `quantidade` DOUBLE(5,2) NOT NULL, 
  `desconto` DOUBLE(2,2) NULL DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`idItemPedido`), 
  INDEX `fk_itepro` (`idProduto` ASC), 
  INDEX `fk_iteped` (`idPedido` ASC), 
  CONSTRAINT `fk_iteped` 
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    FOREIGN KEY (`idPedido`) 
    REFERENCES `salv`.`pedido` (`idPedido`), 
  CONSTRAINT `fk_itepro` 
    FOREIGN KEY (`idProduto`) 
    REFERENCES `salv`.`produto` (`idProduto`)) 
ENGINE = InnoDB 
DEFAULT CHARACTER SET = utf8; 

 
-- ----------------------------------------------------- 
-- Tabela `salv`.`localizacao` 
-- ----------------------------------------------------- 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `salv`.`localizacao` ( 
  `idLocalizacao` INT(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `idUsuario` INT(10) NOT NULL, 
  `coordX` VARCHAR(15) NOT NULL, 
  `coordY` VARCHAR(15) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`idLocalizacao`), 
  INDEX `fk_locusu` (`idUsuario` ASC), 
  CONSTRAINT `fk_locusu` 
    FOREIGN KEY (`idUsuario`) 
    REFERENCES `salv`.`usuario` (`idUsuario`)) 
ENGINE = InnoDB 
DEFAULT CHARACTER SET = utf8; 

 
SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE; 
SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS; 
SET UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS; 
 
*-- Preencho tabela de grupo de parâmetros 
INSERT INTO grupoParametro (descricao) VALUES ('cargos'); 
 
*-- Preencho a tabela de parâmetros, cadastrando os cargos 
INSERT INTO parametro (grupo, parametro) VALUES (1, 'Suporte'); 
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INSERT INTO parametro (grupo, parametro) VALUES (1, 'Representante 
comercial'); 
INSERT INTO parametro (grupo, parametro) VALUES (1, 'Supervisor'); 
INSERT INTO parametro (grupo, parametro) VALUES (1, 'Gerente'); 
 
*-- Preencho a tabela de menus 
INSERT INTO  into menu (texto,caminho,idMenuSuperior) VALUES 
('Produtos', null,null); 
INSERT INTO menu (texto,caminho,idMenuSuperior) VALUES ('Consultar 
produtos', 'consultarprodutos', 1); 
INSERT INTO menu (texto,caminho,idMenuSuperior) VALUES ('Novo 
produto', 'cadastrarproduto', 1); 
INSERT INTO menu (texto,caminho,idMenuSuperior) VALUES ('Cliente', 
null,null); 
INSERT INTO menu (texto,caminho,idMenuSuperior) VALUES ('Consultar 
clientes', 'consultarclientes', 4); 
INSERT INTO into menu (texto,caminho,idMenuSuperior) VALUES ('Novo 
cliente', 'cadastrarcliente', 4); 
INSERT INTO menu (texto,caminho,idMenuSuperior) VALUES ('Usuários', 
null,null); 
INSERT INTO menu (texto,caminho,idMenuSuperior) VALUES ('Consultar 
usuários', 'consultarusuarios', 7); 
INSERT INTO menu (texto,caminho,idMenuSuperior) VALUES ('Novo 
usuário', 'cadastrarusuario', 7); 
INSERT INTO menu (texto,caminho,idMenuSuperior) VALUES ('Agenda', 
null,null); 
INSERT INTO menu (texto,caminho,idMenuSuperior) VALUES ('Consultar 
agenda', 'consultaragenda', 10); 
INSERT INTO menu (texto,caminho,idMenuSuperior) VALUES ('Criar visita', 
'criarvisita', 10); 
INSERT INTO menu (texto,caminho,idMenuSuperior) VALUES ('Mapa', 
'consultarmapa',null); 
INSERT INTO menu (texto,caminho,idMenuSuperior) VALUES ('Vendas', 
'consultarvendas', null); 
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*-- Preencho a tabela de permissões 
INSERT INTO permissao( idMenu, idParCargo) VALUES (2,1); 
INSERT INTO permissao( idMenu, idParCargo) VALUES (2,2); 
INSERT INTO permissao( idMenu, idParCargo) VALUES (2,3); 
INSERT INTO permissao( idMenu, idParCargo) VALUES (2,4); 
INSERT INTO permissao( idMenu, idParCargo) VALUES (3,1); 
INSERT INTO permissao( idMenu, idParCargo) VALUES (5,1); 
INSERT INTO permissao( idMenu, idParCargo) VALUES (5,2); 
INSERT INTO permissao( idMenu, idParCargo) VALUES (5,3); 
INSERT INTO permissao( idMenu, idParCargo) VALUES (5,4); 
INSERT INTO permissao( idMenu, idParCargo) VALUES (6,1); 
INSERT INTO permissao( idMenu, idParCargo) VALUES (8,1); 
INSERT INTO permissao( idMenu, idParCargo) VALUES (9,1); 
INSERT INTO permissao( idMenu, idParCargo) VALUES (11,2); 
INSERT INTO permissao( idMenu, idParCargo) VALUES (11,3); 
INSERT INTO permissao( idMenu, idParCargo) VALUES (11,4); 
INSERT INTO permissao( idMenu, idParCargo) VALUES (12,3); 
INSERT INTO permissao( idMenu, idParCargo) VALUES (12,4); 
INSERT INTO permissao( idMenu, idParCargo) VALUES (13,3); 
INSERT INTO permissao( idMenu, idParCargo) VALUES (13,4); 
INSERT INTO permissao( idMenu, idParCargo) VALUES (14,2); 
INSERT INTO permissao( idMenu, idParCargo) VALUES (14,3); 
INSERT INTO permissao( idMenu, idParCargo) VALUES (14,4); 
INSERT INTO permissao (idMenu, idParCargo) VALUES (1,1); 
INSERT INTO permissao (idMenu, idParCargo) VALUES (1,2); 
INSERT INTO permissao (idMenu, idParCargo) VALUES (1,3); 
INSERT INTO permissao (idMenu, idParCargo) VALUES (1,4); 
INSERT INTO permissao (idMenu, idParCargo) VALUES (4,1); 
INSERT INTO permissao (idMenu, idParCargo) VALUES (4,2); 
INSERT INTO permissao (idMenu, idParCargo) VALUES (4,3); 
INSERT INTO permissao (idMenu, idParCargo) VALUES (4,4); 
INSERT INTO permissao (idMenu, idParCargo) VALUES (7,1); 
INSERT INTO permissao (idMenu, idParCargo) VALUES (10,2); 
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INSERT INTO permissao (idMenu, idParCargo) VALUES (10,3); 
INSERT INTO permissao (idMenu, idParCargo) VALUES (10,4); 
 
DELIMITER // 
CREATE TRIGGER tr_ajustaEstoqueProduto 
 BEFORE INSERT ON itemPedido 
 FOR EACH ROW 
  
 BEGIN 
 SELECT estoque  
      INTO @estoqueAtual 
      FROM produto 
  WHERE idProduto = new.idProduto; 
      
    IF (@estoqueAtual < new.quantidade) THEN 
   SET new.quantidade = @estoqueAtual; 
    END IF; 
END// 
     
DELIMITER // 
CREATE TRIGGER tr_descontaEstoque 
 AFTER INSERT ON itemPedido 
 FOR EACH ROW 
  
 BEGIN 
 UPDATE produto 
      SET estoque = estoque - new.quantidade 
 WHERE idProduto = new.idProduto; 
END// 
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APÊNDICE 12 - ARTEFATO: DIAGRAMAS SUPLEMENTARES 
 

 DIAGRAMAS DE ATIVIDADE 
 
1.1 REALIZAR VISITA 
 

Diagrama de atividades mostrando o fluxo do processo de realização de visitas 
(FIGURA 107). 

 
FIGURA 107 – DIAGRAMA DE ATIVIDADE – REALIZAR VISITA 

 

  
FONTE: O AUTOR (2016) 

 
 DIAGRAMAS DE NAVEGAÇÃO 

 
2.1 SISTEMA WEB 
 

Diagrama de navegação das telas do sistema web (FIGURA 108). 
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FIGURA 108 – DIAGRAMA DE NAVEGAÇÃO – SISTEMA WEB 

 

 FONTE: O AUTOR (2016) 
 
2.2 APLICATIVO 
 

Diagrama de navegação das telas do sistema web (FIGURA 109). 
 

FIGURA 109 – DIAGRAMA DE NAVEGAÇÃO - APLICATIVO 
 

 
FONTE: O AUTOR (2016) 
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APÊNDICE 13 - ARTEFATO: PLANOS DE TESTES 
 

 INTRODUÇÃO 
 
 Este artefato tem por objetivo identificar todos os requisitos que serão 
testados e descrever de uma forma breve quais serão os métodos de testes 
utilizados e o resultado esperado. Uma descrição detalhada dos cenários de testes 
pode ser encontrada no artefato 14 – Casos de teste 
 

 REQUISITOS A TESTAR 
 
1.1 UC00 – FAZER LOGIN 

 
 O sistema deve permitir e barrar o login dos usuários no sistema web de 
acordo com a senha informada. Para este cenário, será feita uma tentativa de login 
com uma matrícula inexistente e outra com uma matrícula inexiste mas com uma 
senha diferente da senha cadastrada.  
 Além de validar o login, o sistema deve montar a barra de menus do usuário 
de acordo com o seu perfil. Para testar este ponto, será feito o login no sistema com 
um usuário de cada perfil (Representante, Supervisor, Gerente e Suporte).  
 Por fim, será feita uma tentativa de login sem informar algum dos campos 
(usuário ou senha). O sistema deve mostrar uma mensagem de alerta e barrar a 
tentativa. 
 
1.2 UC01 – MANTER PRODUTOS 

 
 Através deste caso de uso, o usuário poderá criar um novo produto bem como 
alterar produtos já existentes, além de atualizar o estoque do produto que desejar. 
Um dos meios de testar esta funcionalidade é verificar se todas as alterações 
realizadas pelo usuário em tela e salvas são efetivadas no banco de dados. 
Também será analisado se o sistema exibe um alerta caso algum campo fique em 
branco.  
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No cadastro de novos produtos, o sistema deve barrar a criação de registros que 

já possuam um código de produto ou um EAN atribuídos a outro produto no banco 
de dados. 
 Por fim será testado o botão ‘Desativar produto’. Quando o mesmo for 
pressionado e confirmado, a tela deve ser atualizada e o produto deve estar com o 
status de desativado, todos os campos bloqueados para edição e aparecendo a data 
e hora de sua desativação na tela. O botão ‘Desativar produto’ será substituído por 
outro, ‘Ativar produto’, que ao clicado elimina a data de desativação do produto e 
torna a tela editável novamente, sendo trocado pelo botão ‘Desativar produto’. 
 
1.3 UC02 – MANTER CLIENTES 
 
 Este caso de uso permite a criação e manutenção de clientes. Pode ser 
testado verificando se todas as alterações aplicadas ao cliente em tela e salvas pelo 
usuário são efetivadas no banco de dados. Deve ser verificado também se o sistema 
barra a criação de clientes cujo CPF já esteja atrelado a um cliente na base.  
 O sistema também deve consistir se o endereço informado pelo usuário 
existe, utilizando a API de geolocalização. Como no cadastro de novos produtos, se 
algum dos campos ficar em branco, o sistema deve exibir uma mensagem de erro. 
 Por fim será testado o botão ‘Desativar cliente’. Quando o mesmo for 
pressionado e confirmado, a tela deve ser atualizada e o usuário deve estar com o 
status de desativado, todos os campos bloqueados para edição e aparecendo a data 
e hora de sua desativação na tela. O botão ‘Desativar cliente’ será substituído por 
outro, ‘Ativar cliente’, que ao clicado elimina a data de desativação do cliente e torna 
a tela editável novamente, sendo trocado pelo botão ‘Desativar cliente’. 
  



177   
1.4 UC03 – MANTER USUÁRIOS 
 
 Para testar a manutenção de usuários, deve-se verificar se todas as 
informações alteradas em tela são alteradas também no banco de dados. Para a 
criação de usuários, deve-se verificar se um registro é criado de acordo com os 
parâmetros informados pelo usuário e se o sistema barra a criação de usuários que 
tenham o CPF ou matrícula informados já atrelados a outro usuário. 
 Outro ponto de análise é no que diz respeito ao CPF. O sistema deve 
mascarar o CPF e verificar se o mesmo não é inválido. O sistema também deve 
alertar quanto algum dos campos da tela esteja vazio. 
 Por fim será testado o botão ‘Desativar usuário’. Quando o mesmo for 
pressionado e confirmado, a tela deve ser atualizada e o usuário deve estar com o 
status de desativado, todos os campos bloqueados para edição e aparecendo a data 
e hora de sua desativação na tela. O botão ‘Desativar usuário ’ será substituído por 
outro, ‘Ativar usuário ’, que ao clicado elimina a data de desativação do usuário e 
torna a tela editável novamente, sendo trocado pelo botão ‘Desativar usuário’. 
 
1.5 UC04 – MANTER AGENDA 
 
 Os testes deste caso de uso, que permitem a criação e manutenção de visitas 
dos representantes, será feito de maneiras diferentes. Um dos meios de testar esta 
funcionalidade é verificar se todas as alterações realizadas na visita em tela e salvas 
são efetivadas no banco de dados. Também será analisado se o sistema exibe um 
alerta caso algum campo fique em branco. 
 Na criação e manutenção de visitas será verificado se o horário das visitas 
não é conflitante com visitas já existentes. Isso será testado cadastrando duas 
visitas: Uma visita em um horário em que o cliente já esteja recebendo uma visita e 
outra cujo horário entre em conflito com a agenda do representante. Nestes dois 
casos, a visita não será criada/alterada e uma mensagem de alerta será mostrada. 
 Por fim será testado o botão ‘Cancelar visita’. Quando o mesmo for 
pressionado e confirmado, a tela deve ser atualizada e a visita deve estar com o 
status de cancelada, todos os campos bloqueados para edição e aparecendo a data 
e hora de sua desativação na tela. 
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1.6 UC05 – CONSULTAR AGENDA 
 
 Para testar este caso de uso serão informados alguns filtros na tela. Todas as 
visitas cadastrados no banco de dados que se enquadrem nestes filtros devem ser 
apresentadas em um grid, paginadas (10 por página) e ordenadas pelo data da visita 
(Mais antiga para a mais atual).  
 Ao lado do registro, existirá um botão, ‘Detalhes da visita, que ao ser clicado 
deve abrir um pop-up com todos os detalhes da visita. Para usuários com perfil de 
supervisores e gerentes, existirão mais dois botões: ‘Manter visita’ e ‘Cancelar visita’. 
O primeiro ao ser clicado deverá direcionar o usuário a tela de manutenção da visita 
passando como parâmetro o cliente que foi clicado. O segundo abrirá um pop-up 
solicitando a confirmação da desativação. Assim que confirmado, a visita deve 
aparecer como cancelado e sua data de desativação no banco de dados deve ser 
igual à data atual. No entanto, caso a visita esteja ocorrendo, ela não é cancelada e 
uma mensagem de erro é mostrada. 
 Por fim, serão passados parâmetros inválidos no grid. Neste caso, o sistema 
deve apresentar uma mensagem indicando que não foram encontrados clientes 
dentro dos parâmetros informados. 
 
1.7 UC06 – REALIZAR VISITA 
 
 A realização de visitas será testada em etapas. Primeiramente, ao pressionar 
o botão ‘Iniciar visita’ no aplicativo, deve-se verificar se a visita aparece no sistema 
web como em execução e se no aplicativo aparece a possibilidade fazer pedidos e 
encerrar esta visita. 
 A segunda etapa deve ser encerrar a visita, através do botão ‘Finalizar visita’, 
que quando pressionado deve abrir a possibilidade do usuário informar o relatório da 
visita na tela do aplicativo.  
 A terceira e última etapa a ser testada é o envio do relatório e o encerramento 
de fato da visita. Assim que o relatório da visita for concluído, a visita será 
consultada em tela no sistema web e deve aparecer como ‘Finalizada’, bem como 
com os demais dados condizentes com a visita realizada no aplicativo. A tela do 
aplicativo, depois do encerramento da visita e do envio do relatório, será direcionada 
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para a tela inicial. Por fim, caso o usuário tente enviar um relatório em branco, o 
sistema deve apresentar um erro. 
 
1.8 UC07 – FAZER PEDIDO 
 
 Para verificar se a funcionalidade de fazer pedidos está funcionado, serão 
incluídos produtos no pedido em questão. A cada produto incluído, o aplicativo deve 
atualizar os valores do pedidos bem como a grid com os produtos já selecionados e 
suas informações de quantidade e desconto.  
 Após a finalização da visita, a mesma será consultada via sistema web. No 
sistema web, o pedido atrelado à visita deve ser exatamente igual ao pedido 
realizado via aplicativo. 
 
1.9 UC08 – CONSULTAR LOCALIZAÇÕES  
 
 Assim que o usuário entrar nesta tela, deve ser carregado um mapa com 
todos a localização de todos os seus subordinados que estejam online no aplicativo. 
Para testar este ponto, a tela será acessada por dois usuários com perfil de 
supervisor e um com perfil de gerente, que será superior aos dois supervisores. Nos 
dois primeiros casos, o mapa deve mostrar apenas os representantes subordinados 
dos supervisores que estão acessando a tela. No terceiro caso, o mapa deve ser 
preenchido com todos os representantes mostrados nas duas execuções anteriores, 
visto que o usuário com perfil gerente que está fazendo o teste será superior aos 
usuários com perfil de supervisor que realizaram o teste anterior. 
 Outro teste a ser feito é o filtro de representantes. Será informado um 
representante válido e um inválido. No primeiro cenário, nada será feito no mapa e 
uma mensagem indicando que o representante não foi encontrado será mostrada 
em tela. No segundo cenário, apenas o representante selecionado será mostrado no 
mapa. 

 
 

1.10 UC09 – CONSULTAR VENDAS 
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 Para testar este caso de uso serão informados alguns filtros na tela. Todas as 
vendas cadastrados no banco de dados que se enquadrem nestes filtros devem ser 
apresentadas em um grid, paginadas (10 por página) e ordenadas pelo número da 
venda. Cada registro do grid possuirá um botão ‘Detalhes da venda’ que, ao clicado, 
deve abrir um pop-up com os detalhes da venda selecionada.  
 Após o grid ser preenchido existirá um botão na tela, ‘Gerar relatório'. Quando 
este botão for pressionado, todos os registros mostrados no grid, inclusive aqueles 
que não estão na página atual, serão extraídos para um arquivo em Excel no 
caminho selecionado pelo usuário 
 Por fim, serão passados parâmetros inválidos no grid. Neste caso, o sistema 
deve apresentar uma mensagem indicando que não foram encontradas vendas 
dentro dos parâmetros informados. 
 
1.11 UC10 – CONSULTAR CLIENTES 
 
 Para testar este caso de uso serão informados alguns filtros na tela. Todos os 
clientes cadastrados no banco de dados que se enquadrem nestes filtros devem ser 
apresentadas em um grid, paginados (10 por página) e ordenados pela razão social 
do cliente.  
 Ao lado do registro, existirá um botão, ‘Detalhes do cliente’, que ao ser clicado 
deve abrir um pop-up com todos os detalhes do cliente. Para usuários com perfil de 
suporte, existirão mais dois botões: ‘Manter cliente’ e ‘Desativar cliente’. O primeiro 
ao ser clicado deverá direcionar o usuário a tela de manutenção de clientes 
passando como parâmetro o cliente que foi clicado. O segundo abrirá um pop-up 
solicitando a confirmação da desativação. Assim que confirmado, o cliente deve 
aparecer como cancelado e sua data de desativação no banco de dados deve ser 
igual a data atual. 
 Após o grid ser preenchido existirá um botão na tela, ‘Gerar relatório'. Quando 
este botão for pressionado, todos os registros mostrados no grid, inclusive aqueles 
que não estão na página atual, serão extraídos para um arquivo em Excel no 
caminho selecionado pelo usuário 
 Por fim, serão passados parâmetros inválidos no grid. Neste caso, o sistema 
deve apresentar uma mensagem indicando que não foram encontrados clientes 
dentro dos parâmetros informados. 
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1.12 UC11 – CONSULTAR PRODUTOS 
 
 Para testar este caso de uso serão informados alguns filtros na tela. Todos os 
produtos cadastrados no banco de dados que se enquadrem nestes filtros devem 
ser apresentadas em um grid, paginados (10 por página) e ordenados pelo nome do 
produto 
 Ao lado do registro, existirá um botão, ‘Detalhes do produto’, que ao ser 
clicado deve abrir um pop-up com todos os detalhes do produto. Para usuários com 
perfil de suporte, existirão mais dois botões: ‘Manter produto’ e ‘Desativar produto’. 
O primeiro ao ser clicado deverá direcionar o usuário a tela de manutenção de 
produtos passando como parâmetro o produto que foi clicado. O segundo abrirá um 
pop-up solicitando a confirmação da desativação. Assim que confirmado, o produto 
deve aparecer como cancelado e sua data de desativação no banco de dados deve 
ser igual a data atual. 
 Após o grid ser preenchido existirá um botão na tela, ‘Gerar relatório'. Quando 
este botão for pressionado, todos os registros mostrados no grid, inclusive aqueles 
que não estão na página atual, serão extraídos para um arquivo em Excel no 
caminho selecionado pelo usuário 
 Por fim, serão passados parâmetros inválidos no grid. Neste caso, o sistema 
deve apresentar uma mensagem indicando que não foram encontrados produtos 
dentro dos parâmetros informados. 
 
1.13 UC12 – CONSULTAR USUÁRIOS 
 
 Para testar este caso de uso serão informados alguns filtros na tela. Todos os 
usuários cadastrados no banco de dados que se enquadrem nestes filtros devem ser 
apresentadas em um grid, paginados (10 por página) e ordenados pela razão social 
do cliente.  
 Ao lado do registro, existirá um botão, ‘Detalhes do usuário’, que ao ser 
clicado deve abrir um pop-up com todos os detalhes do cliente. Caso o usuário 
logado no sistema seja do perfil suporte, existirão mais dois botões: ‘Manter usuário’ 
e ‘Desativar usuário’. O primeiro ao ser clicado deverá direcionar o sistema a tela de 
manutenção de usuários. O segundo abrirá um pop-up solicitando a confirmação da 
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desativação. Assim que confirmado, o usuário deve aparecer como cancelado e sua 
data de desativação no banco de dados deve ser igual a data atual. 
 Após o grid ser preenchido existirá um botão na tela, ‘Gerar relatório'. Quando 
este botão for pressionado, todos os registros mostrados no grid, inclusive aqueles 
que não estão na página atual, serão extraídos para um arquivo em Excel no 
caminho selecionado pelo usuário 
 Por fim, serão passados parâmetros inválidos no grid. Neste caso, o sistema 
deve apresentar uma mensagem indicando que não foram encontrados usuários 
dentro dos parâmetros informados. 
 
1.14 UC13 – ENVIAR LOCALIZAÇÃO 
 
 Este caso de uso será testado verificando se a localização dos representantes 
que estão online no aplicativo aparece no mapa para os seus respectivos superiores 
no sistema web. Também será testada a funcionalidade de filtro, onde apenas os 
representantes que se enquadram nos parâmetros informados em tela pelo usuário 
devem aparecer no mapa.  
 Outro teste a ser feito é desligar o GPS do aparelho celular. Desta forma, 
espera-se que o aplicativo ligue o GPS, envie a localização e então desligue 
novamente o GPS. 
 
1.15 UC14 – LOGIN (APLICATIVO) 
 
 O sistema deve permitir e barrar o login dos usuários no aplicativo de acordo 
com a senha informada, assim como no sistema web. Para este cenário, será feita 
uma tentativa de login com uma matrícula inexistente e outra com uma matrícula 
inexiste mas com uma senha diferente da senha cadastrada. Além de validar o login, 
o sistema deve barrar usuários que não possuam perfil de representante. Este teste 
será realizado através de uma tentativa de login no sistema utilizando um usuário 
com perfil de supervisor. 
1.16 UC15 – CONSULTAR AGENDA (APLICATIVO) 
 
 O aplicativo deve verificar se agenda do representante que fez o login é 
apresentada em tela. Para testar essa funcionalidade, será feito um login no 
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aplicativo usando dois representantes diferentes: Um com uma agenda cadastrada e 
outro sem nenhuma visita futura. O primeiro caso deve exibir as próximas visitas do 
mesmo ordenadas da mais antiga para a mais recente enquanto o segundo apenas 
uma mensagem indicando que ele não possui visita. 

 
1.17 UC16 – SELECIONAR PRODUTOS (APLICATIVO) 
 
 Para testar este caso de uso, primeiramente será feita uma busca por 
produtos inválidos, que nada deve retornar em tela. Então, será buscado um range 
de produtos distintos que deverão ser apresentados como um grid no aplicativo. 
Será analisado se o produto selecionado pelo usuário será o mesmo que será 
mostrado na tela de detalhes de produto. 
 Por fim, será validado se o desconto informado pelo usuário é aplicado ao 
valor de venda do produto e se após confirmada a inclusão do produto o mesmo 
passa a integrar o pedido que está sendo realizado. 
 
1.18 UC17 – BUSCAR CLIENTE 
 
 Para testar esta funcionalidade, a busca de clientes será aberta em todas as 
telas que possuem esta opção (Verificar diagrama de navegação – Artefato 12).  
 Para testar a busca, deverão ser digitados três caracteres no campos 
referente ao código de cliente nas telas que o utilizam. Caso o código exista, 
deverão ser apresentados em um dropdown todos os códigos de cliente compatíveis 
com os caracteres informados pelo usuário. Caso os caracteres não representem 
nenhum cliente, nada é mostrado. 
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APÊNDICE 14 – ARTEFATO: CASOS DE TESTES 
 

 ESPECIFICAÇÃO DOS CASOS DE TESTE 
 
1.1 CT00 – FAZER LOGIN 
 

Cenários de teste para o caso de uso 00 – Fazer login (QUADRO 3). 
 

QUADRO 3 – CASOS DE TESTES – FAZER LOGIN 
 

Caso de uso UC00 – Fazer login 
Pré-
condições 

Acessar o sistema em uma plataforma web 
Elaborador Ricardo Ferreira 

Nº Pré-condições Entradas Ação Resultados esperados 
001 N/A Usuário e senha 

válidos 
Pressionar o 
botão ‘Fazer 
Login’ 

O usuário é logado no 
sistema e o sistema o 
direciona a página 
inicial 

002 N/A Usuário ou 
senha 
incorretos 

Pressionar o 
botão ‘Fazer 
Login’ 

A mensagem ‘Usuário 
ou senha incorretos’ é 
mostrada e o usuário 
não faz o login 

003 N/A Apenas a 
matrícula 

Pressionar o 
botão ‘Fazer 
Login’ 

A mensagem ‘Favor 
informar a matrícula’ é 
mostrada e o usuário 
não faz o login 

004 N/A Apenas a senha Pressionar o 
botão ‘Fazer 
Login’ 

A mensagem ‘Favor 
informar a senha’ é 
mostrada e o usuário 
não faz o login 

005 N/A N/A Pressionar o 
botão ‘Fazer 
Login’ 

As mensagens ‘Favor 
informar a matrícula’ e 
‘Favor informar a 
senha’ são mostradas 
e o usuário não faz o 
login 

 
FONTE: O AUTOR (2016) 
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1.2 CT01 – MANTER PRODUTOS 
 

Cenários de teste para o caso de uso 01 – Manter produtos (QUADRO 4). 
 

QUADRO 4 – CASOS DE TESTE – MANTER PRODUTO 
 
Caso de uso UC01 – Manter produtos 
Pré-
condições 

Estar logado no sistema 
Possuir perfil de suporte 
Acessar a tela de manutenção de produtos via menu 

Elaborador Ricardo Ferreira 
Nº Pré-condições Entradas Ação Resultados esperados 

006 Selecionar a 
opção ‘Criar 
produto’ 

N/A N/A A tela deve ser exibida 
com todos os campos 
em branco 

007 Produto estar 
ativo 

N/A Acessar a tela 
de 
manutenção 
de produtos 

As informações do 
produto são mostradas 
em tela, com o campo 
‘Código’ bloqueado 
para edição. Deve ser 
mostrada a data de 
cadastro e o status do 
produto. Os botões 
‘Alterar produto’, 
‘Desativar produto’ e 
‘Voltar’ são 
apresentados em tela 

008 Produto estar 
inativo 

N/A Acessar a tela 
de 
manutenção 
de produtos 

Todos os campos 
devem estar 
bloqueados para 
edição e os campos 
data ‘Data de 
Cadastro’, ‘Status’ e 
‘Data de desativação’ 
deve ser exibido. Os 
botões ‘Reativar 
produto’ e ‘Voltar’ são 
exibidos em tela 

009 Selecionar a 
opção ‘Criar 
produto’. 
Código do 
produto não 
existir na base 
de dados. Ean 
não deve 
existir na base 

Informações do 
produto 

Pressionar 
botão 
‘Cadastrar 
produto’ 

Um novo produto deve 
ser criado no banco de 
dados. O usuário é 
direcionado a tela de 
manutenção de 
produtos que mostrará 
o produto recém 
cadastrado 
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de dados 

010 N/A Opcional: 
Alterar alguma 
informação do 
produto 

Pressionar o 
botão ‘Alterar 
produto’ 

O registro do produto 
deve ser atualizado no 
banco de dados. O 
sistema apresenta a 
mensagem ‘Produto 
alterado com sucesso’ 
na tela 

011 Estar 
atualizando o 
estoque de um 
produto 

Estoque do 
produto 

Pressionar o 
botão 
‘Atualizar 
estoque’ 

Apenas o código do 
produto e seu nome 
devem ser visíveis na 
tela, além de uma 
nova coluna de 
estoque. Assim que o 
botão ‘Atualizar 
estoque’ for 
pressionado, o 
estoque do produto em 
questão deve ser 
atualizado no banco 
de dados. O sistema 
apresenta a 
mensagem ‘Estoque 
atualizado com 
sucesso’ na tela 

012 Produto deve 
estar ativo 

N/A Pressionar o 
botão 
‘Desativar 
produto’ 

O produto deve ser 
desativado no banco 
de dados, sendo a 
data atual atribuída 
como data de 
desativação. O 
sistema apresenta a 
mensagem ‘Produto 
desativado com 
sucesso’ na tela 

013 Produto deve 
estar inativo 

N/A Pressionar o 
botão ‘Ativar 
produto’ 

O produto deve ser 
ativado no banco de 
dados, tendo sua data 
de desativação 
removida. 
O sistema apresenta a 
mensagem ‘Produto 
ativado com sucesso’ 
na tela 

014 N/A Informações do 
produto. Ao 
menos uma 
deve estar em 
branco 

Pressionar o 
botão ‘Alterar 
produto’ ou 
‘Cadastrar 
produto’ de 

O sistema impede o 
cadastro/atualização 
do produto no banco 
de dados. O sistema 
apresenta a 
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acordo com a 
ação 

mensagem de erro 
‘Favor informar todos 
os campos do produto’ 
e os campos em 
branco são 
destacados 

015 Código do 
produto já 
estar atribuído 
a um produto 

Informações 
referentes ao 
produto na tela 
de cadastro 

Pressionar o 
botão 
‘Cadastrar 
produto’ 

O sistema impede o 
cadastro do produto no 
banco de dados. O 
sistema apresenta a 
mensagem de erro 
‘Código do produto já 
cadastrado para o 
produto XXXX’, sendo 
XXX a descrição do 
produto e os campo do 
código do produto é 
destacado 

016 N/A Código EAN 
com menos de 
13 caracteres 

Pressionar o 
botão 
‘Cadastrar 
produto’ 

A mensagem ‘Código 
de barras deve possuir 
13 dígitos’ é mostrada 
ao usuário 

017 EAN 
informado já 
estar 
vinculado a 
outro produto 

Informações 
referentes ao 
produto na tela 
de cadastro 

Pressionar o 
botão 
‘Cadastrar 
produto’ 

O sistema apresenta a 
mensagem de erro 
‘EAN já atribuído ao 
produto XXX’ sendo 
XXX o código do 
produto que possui o 
mesmo EAN e os 
campo do código do 
EAN é destacado 

018 Produto 
possuir 
estoque 

N/A Pressionar o 
botão 
‘Desativar 
produto’ 

A mensagem ‘Produto 
não pode ser 
desativado pois possui 
estoque de XX 
unidades’ é mostrada, 
sendo XX o estoque 
do produto 

 
FONTE: O AUTOR (2016) 

 
1.3 CT02 – MANTER CLIENTES 
 

Cenários de teste para o caso de uso 02 – Manter clientes (QUADRO 5). 
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QUADRO 5 – CASOS DE TESTE – MANTER CLIENTES 
 

Caso de uso UC02 – Manter clientes 
Pré-
condições 

Estar logado no sistema 
Possuir perfil de suporte 
Acessar a tela de manutenção de clientes via menu 

Elaborador Ricardo Ferreira 
Nº Pré-condições Entradas Ação Resultados esperados 

019 Selecionar a 
opção ‘Criar 
cliente’ 

N/A N/A A tela deve ser exibida 
com todos os campos 
em branco, com os 
botões ‘Cadastrar 
cliente’ e ‘Voltar’ 

020 Código de 
cliente e CNPJ 
não devem 
estar 
vinculados a 
nenhum 
cliente  

Todos os 
campos 
obrigatórios 

Pressionar 
botão 
‘Cadastrar 
cliente’ 

Um novo registro no 
banco de dados deve 
ser criado para o 
cliente em questão. O 
usuário é direcionado 
para a tela de 
manutenção do cliente 
recém criado 

021 Cliente estar 
ativo 

N/A Acessar a tela 
de 
manutenção 
do cliente 

Os dados do cliente 
são mostrados em 
tela, com os campos 
CNPJ e o código do 
cliente bloqueados 
para a edição. O mapa 
deve estar 
centralizado no 
endereço do cliente e 
possuir um marcador 
no local. A data de 
cadastro do cliente e o 
status do mesmo 
também são 
mostrados. Também 
são mostrados os 
botões ‘Alterar 
Cliente’, ‘Desativar 
Cliente’ e ‘Voltar’. 

022 Cliente estar 
inativo 

N/A Acessar a tela 
de 
manutenção 
do cliente 

Os dados do cliente 
são mostrados em tela 
com todos os campos 
bloqueados para 
edição. O mapa deve 
estar centralizado no 
endereço do cliente e 
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possuir um marcador 
no local. A data de 
cadastro, o status e a 
data de desativação 
do cliente também são 
mostrados. Os botões 
‘Desativar Cliente’ e 
‘Voltar’ são mostrados 

023 N/A Opcional: 
Alterar alguma 
informação do 
cliente 

Pressionar o 
botão ‘Alterar 
cliente’ 

O registro do cliente 
deve ser atualizado no 
banco de dados. O 
sistema apresenta a 
mensagem ‘Cliente 
alterado com sucesso’ 
na tela. 

024 Cliente deve 
estar ativo 

N/A Pressionar o 
botão 
‘Desativar 
cliente’ 

O cliente deve ser 
desativado no banco 
de dados, sendo a 
data atual atribuída 
como data de 
desativação. O 
sistema apresenta a 
mensagem ‘Cliente 
desativado com 
sucesso’ na tela. 

025 Cliente deve 
estar ativo e 
possuir visitas 
pendentes 

N/A Pressionar o 
botão 
‘Desativar 
cliente’ 

A mensagem ‘Cliente 
não pode ser 
desativado pois possui 
X visitas pendentes’ é 
mostrada em tela, 
sendo X o número de 
visitas pendentes do 
cliente 

026 Cliente deve 
estar inativo 

N/A Pressionar o 
botão ‘Ativar 
cliente’ 

O produto deve ser 
ativado no banco de 
dados, tendo sua data 
de desativação 
removida. 
O sistema apresenta a 
mensagem ‘Cliente 
ativado com sucesso’ 
na tela. 

027  Informações do 
cliente. Ao 
menos uma 
deve estar em 
branco 

Pressionar o 
botão ‘Alterar 
cliente’ ou 
‘Cadastrar 
cliente’ de 
acordo com a 
ação 

O sistema impede o 
cadastro/atualização 
do cliente no banco de 
dados. O sistema 
apresenta a 
mensagem de erro 
‘Favor informar todos 
os campos do cliente’ 
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e os campos em 
branco são 
destacados. 

028 CNPJ 
informado 
deve estar 
atrelado a 
outro cliente 

Todos os 
campos 
obrigatórios 

Pressionar o 
botão 
‘Cadastrar 
cliente’ 

O sistema impede o 
cadastro do cliente no 
banco de dados. O 
sistema apresenta a 
mensagem de erro 
‘CNPJ já atribuído ao 
cliente XXXX (YYYY)’ 
sendo XXXX o cliente 
que possui o CNPJ e 
YYYY a razão social 
do cliente. 

029 Código do 
cliente deve 
estar atrelado 
a um cliente já 
existente 

Todos os 
campos 
obrigatórios 

Pressionar o 
botão 
‘Cadastrar 
cliente’ 

O sistema exibe a 
mensagem ‘Código já 
atribuído a outro 
cliente:XXXX’ sendo 
XXX a razão social do 
cliente detentor do 
código.  

030 N/A Endereço válido O campo 
‘Endereço’ 
perder o foco 

O mapa do cliente 
deve ser centralizado 
de acordo com o 
endereço informado, 
exibindo um marcador 
no centro 

031 N/A Endereço 
inválido 

O campo 
‘Endereço’ 
perder o foco 

A mensagem 
‘Endereço não 
localizado’ é mostrada 
e o campo de 
endereço é marcado 

032 N/A Endereço 
inválido 

Pressionar o 
botão 
‘Cadastrar 
cliente’ ou 
‘Alterar cliente’ 

A mensagem 
‘Endereço inválido’ é 
mostrada e o campo 
de endereço é 
destacado 

 
FONTE: O AUTOR (2016). 

 
1.4 CT03 – MANTER USUÁRIOS 
 
Cenários de teste para o caso de uso 03 – Manter usuários (QUADRO 6). 
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QUADRO 6 - CASOS DE TESTE – MANTER USUÁRIOS 
 

Caso de uso UC03 – Manter usuários 
Pré-
condições 

Estar logado no sistema 
Possuir perfil de suporte 
Acessar a tela de usuários via menu 

Elaborador Ricardo Ferreira 
Nº Pré-condições Entradas Ação Resultados esperados 

033 N/A N/A Pressionar o 
botão ‘Criar 
usuário’ 

A tela de manutenção 
de usuários ser exibida 
com todos os campos 
em branco. O combo-
box ‘Cargos’ deve ser 
preenchido com todos 
os cargos cadastrados 
na tabela de 
parâmetros. O combo-
box ‘Superior’ deve ser 
preenchido com todos 
os usuários 
cadastrados que não 
sejam representantes 
comerciais ou suporte. 

034 Matrícula e 
CPF não 
existirem na 
base de dados 

Todos os 
obrigatórios do 
usuário 
preenchidos 

Pressionar 
botão 
‘Cadastrar 
usuário’ 

Um novo registro no 
banco de dados deve 
ser criado para o 
usuário em questão, 
com a senha 
criptografada em SHA. 
O usuário é 
direcionado para a tela 
de manutenção do 
usuário recém criado 

035 CPF não ser 
válido 

Todos os 
campos 
obrigatórios do 
usuário 

Pressionar 
botão 
‘Cadastrar 
usuário’ 

O usuário não é 
cadastrado e 
mensagem ‘Número 
de CPF inválido’ é 
exibida. O campo CPF 
é destacado 

036 CPF já estar 
atribuído a 
outro usuário 

Todos os 
campos 
obrigatórios do 
usuário 

Pressionar 
botão 
‘Cadastrar 
usuário’ 

O usuário não é 
cadastrado e 
mensagem ‘CPF já 
utilizado pelo usuário 
XXX (YYY)’ é exibida, 
sendo XXX o nome 
resumido e YYY a 
matrícula do usuário 
que possui o CPF 
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informado 

037 Matricula já 
atrelada a 
outro usuário 

Todos os 
campos 
obrigatórios do 
usuário 

Pressionar o 
botão 
‘Cadastrar 
usuário’ 

O usuário não é 
cadastrado e 
mensagem ‘Matrícula 
já utilizada pelo 
usuário XXX é exibida, 
sendo XXX o nome 
resumido do usuário 
que possui a matrícula 
informada 

038 Senhas e 
confirmação 
de senha 
diferentes 

Todos os 
campos 
obrigatórios do 
usuário 

Pressionar o 
botão 
‘Cadastrar 
usuário’ / 
‘Alterar 
usuário’ 

O usuário não é 
cadastrado e a 
mensagem ‘Senhas 
informadas não 
coincidem’ é mostrada. 
Os campos de senha 
são destacados 

039 Usuário estar 
ativo 

N/A Acessar a tela 
de 
manutenção 
de usuários 

Os campos devem ser 
preenchidos com a 
informação do usuário. 
Os campos de 
matrícula e CPF 
devem ser bloqueados 
para edição. Os 
campos senha e 
confirmação de senha 
devem estar vazios. A 
data de admissão do 
usuário e seu status 
devem ser visíveis. 
São mostrados os 
botões ‘Alterar 
usuário’, ‘Desativar 
usuário’, ‘Alterar 
senha’ e ‘Voltar’. 

040 Usuário estar 
inativo 

N/A Acessar a tela 
de 
manutenção 
de usuários 

Os campos devem ser 
preenchidos com as 
informações do 
usuário. Todos os 
campos estarão 
bloqueados para 
edição. Os botões 
‘Reativar usuário’ e 
‘Voltar’ são exibidos 

041 Usuário estar 
ativo 

N/A Pressionar o 
botão 
‘Desativar 
usuário’ 

O usuário é desativado 
no banco de dados, 
recebendo a data atual 
como data de 
demissão 
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042 Usuário estar 

inativo 
N/A Pressionar o 

botão ‘Reativar 
usuário’ 

O usuário é reativado 
no banco de dados, 
tendo sua data de 
demissão inicializada 

043 N/A Opcional: 
Alterar alguma 
informação do 
usuário 

Pressionar o 
botão ‘Alterar 
usuário’ 

As informações do 
usuário devem ser 
atualizadas no banco 
de dados de acordo 
com os dados 
preenchidos em tela 

044 Usuário 
possuir ao 
menos uma 
visita 
pendente 

N/A Pressionar o 
botão 
‘Desativar 
usuário’ 

O usuário não é 
desativado e 
mensagem ‘Usuário 
não pode ser 
desativado pois possui 
X visitas pendentes’ é 
mostrada, sendo X o 
número de visitas 
pendentes do usuário 

045 Usuário 
possuir ao 
menos um 
usuário 
subordinado 

N/A Pressionar o 
botão 
‘Desativar 
usuário’ 

O usuário não é 
desativado e a 
mensagem ‘Usuário 
não pode ser 
desativado pois possui 
X usuários 
subordinados’ é 
mostrada, sendo X o 
número de 
subordinados 

046 N/A N/A Pressionar o 
botão ‘Alterar 
senha’ 

Os campos de senha e 
confirmação de senha 
são abertos para 
edição 

  
FONTE: O AUTOR (2016) 

 
 1.5 CT04 – MANTER AGENDA 
 
Cenários de teste para o caso de uso 04 – Manter agenda (QUADRO 7) 
 

QUADRO 7 – CASOS DE TESTE – MANTER AGENDA 
 

Caso de uso UC04 – Manter agenda 
Pré-
condições 

Estar logado no sistema 
Possuir perfil de supervisor ou gerente  
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Acessar a tela de manutenção de agenda via menu 

Elaborador Ricardo Ferreira 
Nº Pré-condições Entradas Ação Resultados esperados 

047 N/A N/A Pressionar o 
botão ‘Criar 
visita’ 

A tela de manutenção 
de visitas é exibida 
com todos os campos 
em branco 

048 Não existirem 
conflitos de 
horários 

Informações 
obrigatórias da 
visita 

Pressionar 
botão ‘Criar 
visita’ 

Uma nova visita deve 
ser criada no banco de 
dados de acordo com 
os parâmetros 
informados pelo 
usuário. A mensagem 
‘Visita criada com 
sucesso’ é mostrada 
em tela. O usuário é 
redirecionado a tela de 
manutenção da visita 

049 Existir conflito 
de horário 
para o cliente 

Informações 
obrigatórias da 
visita 

Pressionar o 
botão ‘Criar 
visita’ / ‘Alterar 
visita’ 

A visita não é criada / 
alterada e a 
mensagem ‘Cliente já 
possui uma visita que 
conflita com o horário 
da visita atual: XX’ é 
mostrada, sendo XX o 
número da visita 
conflitante 

050 Existir conflito 
de horário 
para o 
representante 

Informações 
obrigatórias da 
visita 

Pressionar o 
botão ‘Criar 
visita’ / ‘Alterar 
visita’ 

A visita não é criada / 
alterada e a 
mensagem 
‘Representante 
selecionado já possui 
uma visita neste 
horário: XX’ é 
mostrada, sendo XX o 
número da visita 
conflitante 

051 N/A Horário de início 
maior que 
horário final 

Pressionar o 
botão ‘Criar 
visita / ‘Alterar 
visita’ 

A visita não é criada / 
alterada e a 
mensagem ‘Horário 
final da visita deve ser 
maior que o horário de 
início’ é exibida 

052 Visita estar 
ativa 

N/A Acessar a tela 
de 
manutenção 
de visitas 

A tela é preenchida 
com as informações 
da visita.. O status da 
visita é mostrado. Os 
botões ‘Alterar visita’, 
‘Cancelar visita’ e 
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‘Voltar’ são exibidos 

053 Visita estar 
inativa 

N/A Acessar a tela 
de 
manutenção 
de visitas 

A tela é preenchida 
com as informações 
da visita, todos 
estando bloqueados 
para edição. O status 
da visita é mostrado. 
Os botões ‘Reativar 
visita’ e ‘Voltar’ são 
exibidos 

054 Visitar estar 
ativa 

N/A Pressionar o 
botão 
‘Cancelar 
visita’ 

A visita é cancelada no 
banco de dados, 
recebendo a data do 
sistema como data de 
cancelamento 

055 Visitar estar 
inativa 

N/A Pressionar o 
botão ‘Reativar 
visita’ 

A visita é reativada no 
banco de dados com 
seu campo data de 
cancelamento sendo 
inicializado 

056 Visita estar 
ativa / Criação 
de uma nova 
visita 

N/A Clicar no 
campo de data 

Um calendário deve 
ser mostrado. As datas 
possíveis de serem 
selecionadas variam 
do dia do sistema e 
vão até três meses 
adiante 

 
FONTE: O AUTOR (2016) 

 
1.6 CT05 – CONSULTAR AGENDA 
 

Cenários de teste para o caso de uso 05 – Consultar agenda (QUADRO 8). 
 

QUADRO 8 – CASOS DE TESTE – CONSULTAR AGENDA 
 

Caso de uso UC05 – Consultar agenda 
Pré-
condições 

Estar logado no sistema 
Possuir perfil de supervisor, representante ou gerente  
Acessar a tela de consulta de agenda 

Elaborador Ricardo Ferreira 
Nº Pré-condições Entradas Ação Resultados esperados 

057 Possuir 
permissão a 
tela 

N/A N/A A tela de filtros é 
exibida ao usuário 
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058 Não existirem 

visitas de 
acordo com os 
filtros 

Filtros 
desejados 

Clicar no botão 
‘Consultar 
visita’ 

A mensagem 
‘Nenhuma visita 
encontrada nos 
critérios informados’ é 
mostrada em tela e o 
grid de visitas não é 
carregado 

059 Usuário 
logado possuir 
perfil de 
representante 

Filtros 
desejados 

Clicar no botão 
‘Consultar 
visita’ 

As visitas devem ser 
mostradas em um grid 
de acordo com os 
filtros informados em 
tela, paginadas (10 por 
página) e ordenadas 
pela data programada 
da visita. Apenas as 
visitas do usuário 
logado são mostradas. 
Cada visita 
apresentará um botão 
clicável, ‘Detalhes da 
visita’. Um botão é 
exibido acima da grid, 
‘Gerar relatório 

060 Usuário 
logado possuir 
perfil de 
gerente ou 
supervisor 

Filtros 
desejados 

N/A As visitas devem ser 
mostradas em um grid 
de acordo com os 
filtros informados em 
tela, paginadas (10 por 
página) e ordenadas 
pela data programada 
da visita. Apenas as 
visitas dos 
subordinados usuário 
logado são mostradas. 
Cada visita 
apresentará três 
botões clicáveis, 
‘Detalhes da visita’., 
‘Manter visita’ e 
‘Cancela visita’.  Dois 
botões são exibidos 
acima da grid, ‘Gerar 
relatório’ e ‘Nova visita’ 

061 Usuário 
logado com 
perfil de 
representante 
ou gerente. 
Existirem 
visitas inativas 

N/A N/A O botão ‘Reativar 
visita’ será substituído 
pelo botão ‘Reativar 
visita’ 
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no grid 

062 Usuário 
logado com 
perfil de 
representante 
ou gerente. 
Existirem 
visitas já 
iniciadas no 
grid 

N/A N/A Os botões ‘Cancelar 
visita’ e ‘Manter visita’ 
não devem ser 
clicáveis 

063 Existirem 
visitas com 
pedido no grid 

N/A N/A Um novo botão, 
‘Consultar pedido’, é 
mostrado ao lado da 
visita 

064 Existirem 
visitas no grid 

N/A Clicar no botão 
‘Nova visita’ 

O sistema é 
direcionado para a tela 
de cadastro de visitas 

066 Existirem 
visitas no grid 

N/A Clicar no botão 
‘Gerar 
relatório’ 

Todas as visitas 
exibidas no grid são 
exportadas para um 
relatório Excel com o 
nome 
‘ListaVisitasSALV.xls’ 

066 Existirem 
visitas no grid 

N/A Pressionar o 
botão ‘Detalhes da 
visita’ de uma 
visita 
específica 

É exibida uma tela 
modal com todos os detalhes da visita. 
Caso a visita possua 
um pedido, está tela 
modal exibirá o botão 
‘Consultar pedido’ 

067 Existirem 
visitas no não 
iniciadas no 
grid. 
Usuário 
logado possuir 
perfil de 
representante 
ou gerente 

N/A Pressionar o 
botão ‘Manter 
visita’ de uma 
visita não 
iniciada 

O sistema é 
direcionado a tela de 
manutenção de visitas 
da visita selecionada 

068 Existirem 
visitas não 
iniciadas no 
grid. 
Usuário 
logado possuir 
perfil de 
representante 
ou gerente 

N/A Pressionar o 
botão 
‘Cancelar 
visita’ de uma 
visita não 
iniciada 

A visita deve ser 
cancelada no banco 
de dados, recebendo a 
data do sistema como 
data de cancelamento 
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069 Existirem 

canceladas no 
grid. 
Usuário 
logado possuir 
perfil de 
representante 
ou gerente 

N/A Pressionar o 
botão ‘Reativar 
visita’ de uma 
visita não 
cancelada 

A visita deve ser 
reativada no banco de 
dados, tendo seu 
campo de data de 
cancelamento iniciado 

 
FONTE: O AUTOR (2016) 

 
1.7 CT06 – CONSULTAR LOCALIZAÇÕES 
 
 Cenários de teste para o caso de uso 08– Consultar localizações (QUADRO 
9). 
 

QUADRO 9 – CASOS DE TESTE – MANTER CLIENTES 
 
Caso de uso UC08 – Consultar localizações  
Pré-
condições 

Estar logado no sistema 
Possuir perfil de supervisor ou gerente  
Acessar a tela de consulta de localizações 

Elaborador Ricardo Ferreira 
Nº Pré-condições Entradas Ação Resultados esperados 

070 Existirem 
representantes 
online  

N/A Entrar no 
mapa/ 
Atualizar o 
mapa 

O sistema deve 
mostrar a localização 
dos representantes 
online subordinados 
ao usuário que está 
logado no sistema 

071 Não existir 
nenhum 
representante 
online  

N/A Entrar no 
mapa / 
Atualizar o 
mapa 

O mapa deve ficar em 
branco 

072 Existirem 
registros de 
representante 
com mais de 
cinco minutos 

N/A Marcar o 
checkbox 
‘Mostrar 
representantes 
off-line’ 

A última localização de 
todos os 
representantes 
subordinados ao 
usuário logado deve 
ser mostrada. 
Localizações com 
mais de cinco minutos 
devem ser mostradas 
com um marcador 
cinza 
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073 Existirem 

representantes 
online ou 
campo 
‘Mostrar 
representantes 
online’ 
marcado 

N/A Pressionar o 
botão 
‘Centralizar 
mapa’ 

O sistema deve 
centralizar o mapa de 
acordo com a 
localização dos 
representantes 
mostrados 

074 Existirem 
representantes 
online ou 
campo 
‘Mostrar 
representantes 
online’ 
marcado 

N/A Pressionar o 
botão 
‘Atualizar 
mapa’ 

O sistema deve buscar 
na base de dados as 
localizações dos 
usuários, atualizando a 
tela e a tabela de 
representantes 

075 Existirem 
representantes 
online ou 
campo 
‘Mostrar 
representantes 
online’ 
marcado 

N/A Pressionar o 
botão 
‘Localizar 
representante’ 

O mapa é centralizado 
na localização do 
representante clicado 

076 Existirem 
representantes 
online ou 
campo 
‘Mostrar 
representantes 
online’ 
marcado 

N/A Clicar no 
marcador de 
um 
representante 

Uma janela deve 
aparecer acima do 
marcador do 
representante no 
mapa contendo a 
matrícula, o nome do 
representante e o 
horário do último sinal. 
Caso o sinal seja de 
dias anteriores, a data 
do mesmo também 
será mostrada na tela 

 
FONTE: O AUTOR (2016) 

 
1.8 CT07 – CONSULTAR VENDAS 
 

Cenários de teste para o caso de uso 09 – Consultar vendas (QUADRO 10). 
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QUADRO 10 – CASOS DE TESTE – CONSULTAR VENDAS 
 

Caso de uso UC09 – Consultar vendas 
Pré-
condições 

Estar logado no sistema 
Possuir perfil de representante, supervisor ou gerente  
Acessar a tela de consulta de localizações 

Elaborador Ricardo Ferreira 
Nº Pré-condições Entradas Ação Resultados esperados 

077 Usuário 
possuir perfil 
de 
representante 

N/A N/A A tela de filtros deve 
ser exibida para o 
usuário. O combo-box 
representante é 
omitido. Serão 
considerados apenas 
os pedidos do usuário 
logado. Os campos de 
data, ao serem 
clicados, abrem um 
calendário 

078 Usuário 
possuir perfil 
de 
supervisor/ger
ente 

N/A N/A A tela de filtros deve 
ser exibida para o 
usuário. O combo-box 
representante é 
preenchido com todos 
os subordinados do 
usuário. Os campos de 
data, ao serem 
clicados, abrem um 
calendário 

079 Não existirem 
pedidos de 
acordo com os 
filtros 

Filtros 
desejados 

Clicar no botão 
‘Consultar 
pedidos’ 

A mensagem 
‘Nenhuma pedido 
encontrado nos 
critérios informados’ é 
mostrada em tela e o 
grid de visitas não é 
carregado 

080 Existirem 
pedidos que 
se encaixem 
nos filtros 
informados 

Filtros 
desejados 

Pressionar o 
botão 
‘Consultar 
pedidos’ 

Todos os pedidos 
encontrados serão 
informados em um 
grid, ordenados por 
número e paginados 
(10 por página). Ao 
lado de cada pedido, 
haverá um ícone em 
forma de lupa, 
‘Detalhes do pedido’. 
Acima do grid, o botão 
‘Gerar relatório’ 
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081 Existirem 

pedidos no 
grid 

N/A Pressionar o 
botão ‘Gerar 
relatório’ 

Todos os pedidos 
presentes no grid 
serão exportados para 
um arquivo Excel, com 
o nome de 
‘ListaPedidosSALV.xls’ 

082 Existirem 
pedidos no 
grid 

N/A Clicar no ícone 
‘Detalhes do 
pedido’ 

A tela de detalhes do 
pedido é chamada 
passando como 
parâmetro o pedido 
selecionado 

 
FONTE: O AUTOR (2016) 

 
1.9 CT08 – CONSULTAR CLIENTES 
 
Cenários de teste para o caso de uso 10 – Consultar clientes (QUADRO 11). 
 

QUADRO 11 – CASOS DE TESTE –CONSULTAR CLIENTES 
 
Caso de uso UC10 – Consultar clientes 
Pré-
condições 

Estar logado no sistema 
Acessar a tela de consulta de clientes 

Elaborador Ricardo Ferreira 
Nº Pré-condições Entradas Ação Resultados esperados 

083 Possuir 
permissão 
para acessar a 
tela 

N/A N/A A tela de filtros deve 
ser mostrada ao 
usuário 

084 Não existirem 
clientes nos 
filtros 
informados 

Filtros 
desejados 

Pressionar o 
botão 
‘Pesquisar 
clientes’ 

A mensagem ‘Nenhum 
cliente encontrado nos 
critérios informados’ é 
mostrada 

085 Acessar a tela 
com perfil 
suporte. 
Existirem 
clientes nos 
filtros 
informados 

Filtros 
desejados 

Pressionar o 
botão 
‘Pesquisar 
clientes’ 

Todos os clientes 
encontrados são 
exibidos em um grid, 
ordenados por código 
de cliente e paginados 
(10 por página). Ao 
lado de cada cliente, 
três ícones clicáveis: 
‘Detalhes do cliente’, 
‘Manter cliente’, 
‘Desativar cliente’. 
Acima do grid, dois 
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botões são exibidos: 
‘Novo cliente’ e ‘Gerar 
relatório’ 

086 Acessar a tela 
com perfil 
diferente de 
suporte. 
Existirem 
clientes nos 
filtros 
informados 

Filtros 
desejados 

Pressionar o 
botão 
‘Pesquisar 
clientes’ 

Todos os clientes 
encontrados são 
exibidos em um grid, 
ordenados por código 
de cliente e paginados 
(10 por página). Ao 
lado de cada cliente, 
um ícones clicável: 
‘Detalhes do cliente. 
Acima do grid, um 
botão é exibido: ‘Gerar 
relatório’ 

087 Existirem 
clientes no 
grid 

N/A Pressionar o 
ícone 
‘Detalhes do 
cliente’ 

Uma tela modal é 
aberta contendo todos 
os detalhes do cliente. 
O mini mapa deve 
estar centralizado no 
endereço do cliente, 
que possuirá um 
marcador 

088 Existirem 
clientes no 
grid. Acessar a 
tela com perfil 
de suporte 

N/A Pressionar o 
ícone ‘Manter 
cliente’ 

O sistema é 
direcionado a tela de 
manutenção de 
clientes para o cliente 
selecionado 

089 Existirem 
clientes ativos 
no grid. 
Acessar a tela 
com perfil de 
suporte. O 
cliente não 
possuir visitas 
pendentes 

N/A Pressionar o 
ícone 
‘Desativar 
cliente’ 

O cliente é desativado 
no banco de dados, 
recebendo a data do 
sistema como data de 
desativação 

090 Existirem 
clientes ativos 
no grid. 
Acessar a tela 
com perfil de 
suporte. O 
cliente possuir 
visitas 
pendentes 

N/A Pressionar o 
ícone 
‘Desativar 
cliente’ 

A mensagem ‘Cliente 
não pode ser 
desativado pois possui 
X visitas pendentes’ é 
exibida, sendo X o 
número de visitas 
pendentes, e o cliente 
não é desativado 

091 Existirem 
clientes 
desativados 
no grid. 

N/A Pressionar o 
ícone ‘Reativar 
cliente’ 

O cliente é reativado, 
tendo sua data de 
desativação 
inicializada no banco 
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Acessar a tela 
com perfil de 
suporte 

de dados 

092 Existirem 
clientes no 
grid. Acessar a 
tela com perfil 
de suporte 

N/A Pressionar o 
botão ‘Novo 
cliente’ 

O usuário é 
direcionado a tela de 
cadastro de clientes 

093 Existirem 
clientes no 
grid 

N/A Pressionar o 
botão ‘Gerar 
relatório’ 

Todos os clientes 
exibidos em tela serão 
exportados para um 
arquivo Excel com o 
nome 
‘ListaClientesSALV.xls’ 

 
FONTE: O AUTOR (2016) 

 
1.10 CT09 – CONSULTAR PRODUTOS 
 
 Cenários de teste para o caso de uso 11 – Consultar produtos (QUADRO 12). 
 

QUADRO 12 – CASOS DE TESTE – MANTER CLIENTES 
 
Caso de uso UC11 – Consultar produtos 
Pré-
condições 

Estar logado no sistema 
Acessar a tela de consulta de produtos 

Elaborador Ricardo Ferreira 
Nº Pré-condições Entradas Ação Resultados esperados 

094 Possuir 
permissão 
para acessar a 
tela 

N/A N/A A tela de filtros deve 
ser mostrada ao 
usuário 

095 Não existirem 
produtos nos 
filtros 
informados 

Filtros 
desejados 

Pressionar o 
botão 
‘Pesquisar 
clientes’ 

A mensagem ‘Nenhum 
produto encontrado 
nos critérios 
informados’ é 
mostrada 

096 Acessar a tela 
com perfil 
suporte. 
Existirem 
produtos nos 
filtros 
informados 

Filtros 
desejados 

Pressionar o 
botão 
‘Pesquisar 
produtos’ 

Todos os produtos 
encontrados são 
exibidos em um grid, 
ordenados por código 
do produto e 
paginados (10 por 
página). Ao lado de 
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cada cliente, quatro 
ícones clicáveis: 
‘Detalhes do produto’, 
‘Manter produto’, 
‘Desativar produto’ e 
‘Manter estoque’. 
Acima do grid, dois 
botões são exibidos: 
‘Novo produto’ e 
‘Gerar relatório’ 

097 Acessar a tela 
com perfil 
diferente de 
suporte. 
Existirem 
produtos nos 
filtros 
informados 

Filtros 
desejados 

Pressionar o 
botão 
‘Pesquisar 
produtos’ 

Todos os produtos 
encontrados são 
exibidos em um grid, 
ordenados por código 
de produto e 
paginados (10 por 
página). Ao lado de 
cada produto, um 
ícone clicável: 
‘Detalhes do produto’. 
Acima do grid, um 
botão é exibido: ‘Gerar 
relatório’ 

098 Existirem 
produtos 

N/A Pressionar o 
ícone 
‘Detalhes do 
produto’ 

Uma tela modal é 
aberta contendo todos 
os detalhes do produto 

099 Existirem 
produtos no 
grid. Acessar a 
tela com perfil 
de suporte 

N/A Pressionar o 
ícone ‘Manter 
produto’ 

O sistema é 
direcionado a tela de 
manutenção de 
produtos para o 
produto selecionado 

100 Existirem 
produtos 
ativos no grid. 
Acessar a tela 
com perfil de 
suporte.  

N/A Pressionar o 
ícone 
‘Desativar 
produto’ 

O produto é 
desativado no banco 
de dados, recebendo a 
data do sistema como 
data de desativação 

101 Existirem 
produtos 
desativados 
no grid. 
Acessar a tela 
com perfil de 
suporte 

N/A Pressionar o 
ícone ‘Reativar 
produto’ 

O produto é reativado, 
tendo sua data de 
desativação 
inicializada no banco 
de dados 

102 Existirem 
clientes no 
grid 

N/A Pressionar o 
ícone ‘Manter 
estoque’ 

O usuário é 
direcionado a tela de 
manutenção de 
estoque 
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103 Existirem 

produtos no 
grid. Acessar a 
tela com perfil 
de suporte  

N/A Pressionar o 
botão ‘Novo 
produto’ 

O usuário é 
direcionado a tela de 
cadastro de produtos 

104 Existirem 
clientes no 
grid 

N/A Pressionar o 
botão ‘Gerar 
relatório’ 

Todos os produtos 
exibidos em tela serão 
exportados para um 
arquivo Excel com o 
nome 
‘ListaProdutosSALV.xl
s’ 

 
FONTE: O AUTOR (2016) 

 
1.11 CT10 – CONSULTAR USUÁRIOS 
 

Cenários de teste para o caso de uso 12 – Consultar usuários (QUADRO 13). 
 

QUADRO 13 – CASOS DE TESTE – MANTER CLIENTES 
 
Caso de uso UC12 – Consultar usuários 
Pré-
condições 

Estar logado no sistema 
Estar logado em um usuário com perfil de suporte 
Acessar a tela de consulta de usuários 

Elaborador Ricardo Ferreira 
Nº Pré-condições Entradas Ação Resultados esperados 

105 Possuir 
permissão de 
acessar a tela 

N/A N/A A tela deve ser exibida 
para o usuário 

106 Não existirem 
usuários nos 
filtros 
informados 

Filtros 
desejados 

Pressionar o 
botão 
‘Pesquisar 
usuários’ 

A mensagem ‘Nenhum 
usuário encontrado 
nos critérios 
informados’ é 
mostrada em tela em 
tela 

107 Existirem 
usuários nos 
filtros 
informados 

Filtros 
desejados 

Pressionar o 
botão 
‘Pesquisar 
usuários’ 

Todos os usuários 
encontrados são 
mostrados em um grid 
ordenado pelo nome 
resumido do usuário e 
paginados (10 por 
página). Ao lado de 
cada usuário são 
apresentados três 
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ícones clicáveis: 
‘Detalhes do usuário’, 
‘Manter usuário’ e 
‘Cancelar usuário’. 
Acima do grid são 
apresentados dois 
botões: ‘Gerar 
relatório’ e ‘Novo 
produto’ 

108 Existirem 
usuários no 
grid 

N/A Pressionar o 
botão 
‘Detalhes do 
usuário’ 

É aberta uma tela 
modal contendo todos 
os detalhes do usuário 
selecionado 

109 Existirem 
usuários no 
grid 

N/A Pressionar o 
botão ‘Manter 
usuário’ 

O sistema é 
direcionado a tela de 
manutenção de 
usuários para o 
usuário selecionado 

110 Existirem 
usuários ativos 
no grid. O 
usuário não 
deve ter visitas 
pendentes 

N/A Pressionar o 
botão 
‘Cancelar 
usuário’ para o 
usuário 
selecionado 

O usuário é cancelado 
no banco de dados, 
recebendo a data do 
sistema como data de 
demissão 

111 Existirem 
usuários ativos 
no grid. O 
usuário deve 
ter ao menos 
uma visita 
pendente 

N/A Pressionar o 
botão 
‘Cancelar 
usuário’ para o 
usuário 
selecionado 

O usuário não é 
cancelado e a 
mensagem ‘Usuário 
não pode ser 
desativado pois possui 
N visitas pendentes’, 
sendo N o total de 
visitas pendentes para 
o usuário 

112 Existirem 
usuários ativos 
no grid. O 
usuário deve 
ter ao menos 
um 
subordinado 

N/A Pressionar o 
botão 
‘Cancelar 
usuário’ para o 
usuário 
selecionado 

O usuário não é 
cancelado e a 
mensagem ‘Usuário 
não pode ser 
desativado pois possui 
N usuários 
subordinados’ é 
mostrada ao usuário, 
sendo N o número de 
usuários pendentes 

113 Existirem 
usuários 
inativos no 
grid 

N/A Pressionar o 
botão ‘Reativar 
usuário’ para o 
usuário 
selecionado 

O usuário é reativado 
no banco de dados, 
tendo sua data de 
demissão inicializada 

114 Existirem 
usuários no 

N/A Pressionar o 
botão ‘Gerar 

Todos os usuários 
mostrados em tela são 
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grid relatório’ exportados para um 

arquivo Excel de nome 
‘ListaUsuariosSALV.xl
s’ 

115 Existirem 
usuários no 
grid 

N/A Pressionar o 
botão ‘Novo 
usuário’ 

O sistema é 
direcionado a tela de 
cadastro de novos 
usuários 

 
FONTE: O AUTOR (2016) 

 
1.12 CT11 – LOGIN (APLICATIVO) 
 

Cenários de teste para o caso de uso 14 – Login (Aplicativo) (QUADRO 14). 
  

QUADRO 14 – CASOS DE TESTE – LOGIN (APLICATIVO) 
 
Caso de uso UC14– Login (Aplicativo) 
Pré-
condições 

Abrir o aplicativo do sistema 
 

Elaborador Ricardo Ferreira 
Nº Pré-condições Entradas Ação Resultados esperados 

116 N/A Matricula ou 
senha ou 
nenhum dos 
dois 

Pressionar o 
botão ‘Fazer 
login’ 

A mensagem ‘Favor 
informar todos os 
campos’ é mostrada e 
o usuário não realiza o 
login 

117 Matrícula e/ou 
senha 
inválidos 

Matricula e 
senha 

Pressionar o 
botão ‘Fazer 
login’ 

A mensagem ‘Usuário 
ou senha incorretos’ é 
mostrada e o usuário 
não realiza o login 

118 Matricula e 
senha válidos. 
Usuário não 
possui perfil 
de 
representante 

Matricula e 
senha 

Pressionar o 
botão ‘Fazer 
login’ 

A mensagem ‘Usuário 
não possui perfil de 
representante 
comercial’ é mostrada 
e o login não é 
realizado 

119 Matricula e 
senha válidos 

Matricula e 
senha 

Pressionar o 
botão ‘Fazer 
Login’ 

O login é realizado e o 
usuário é direcionado 
a sua lista de visitas 

 
FONTE: O AUTOR (2016) 
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1.13 CT12 – CONSULTAR AGENDA (APLICATIVO) 
 

Cenários de teste para o caso de uso 15 – Consultar agenda (Aplicativo) 
(QUADRO 15). 
 

QUADRO 15 – CASOS DE TESTE – CONSULTAR AGENDA (APLICATIVO) 
 

Caso de uso UC15– Consultar agenda (Aplicativo) 
Pré-
condições 

Estar logado no sistema via aplicativo 
 

Elaborador Ricardo Ferreira 
Nº Pré-condições Entradas Ação Resultados esperados 

120 Usuário 
possuir uma 
visita em 
aberto 

N/A N/A O usuário é 
direcionado 
diretamente para a tela 
de realização de visita 
para a visita que está 
em aberto 

121 Existirem 
visitas 
pendentes 

N/A N/A O sistema apresenta 
deve apresentar todas 
as visitas pendentes 
para o representante, 
ordenadas da mais 
antiga para a mais 
nova.  

122 Existirem 
visitas 
pendentes 
mais antigas 
do que a data 
do sistema 

N/A N/A As visitas que 
deveriam ter sido 
iniciadas antes da data 
atual do sistema são 
apresentadas em 
vermelho 

123 Não existirem 
visitas 
pendentes 

N/A N/A A mensagem ‘Nenhum 
compromisso 
pendente’ é mostrada 
na tela inicial 

124 N/A N/A Botão ‘Atualizar lista’ 
pressionado 

A lista de visita é atualizada. 
125 N/A N/A Botão ‘Logout’ 

pressionado 
O usuário faz o logout 
e o aplicativo é 
encerrado  

FONTE: O AUTOR (2016) 
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1.14 CT13 – REALIZAR VISITA (APLICATIVO) 
 
Cenários de teste para o caso de uso 06 – Realizar visita (QUADRO 16). 
 

QUADRO 16 – CASOS DE TESTE – REALIZAR VISITA 
 
Caso de uso UC06– Realizar visita 
Pré-
condições 

Estar logado no sistema via aplicativo 
Ter selecionado uma visita 

Elaborador Ricardo Ferreira 
Nº Pré-condições Entradas Ação Resultados esperados 

126 Existirem 
visitas 
pendentes 

N/A Selecionar 
uma visita no 
grid 

Detalhes da visita são 
mostrados em uma 
nova tela junto com o 
botão ‘Iniciar visita’ 

127 N/A N/A Pressionar o 
botão ‘Iniciar 
visita’ 

A visita deve ser 
iniciada no banco de 
dados, onde a data de 
inicio da visita é 
atualizada com a data 
do sistema. Além 
disso, o aplicativo é 
direcionado para a tela 
de realização de 
visitas da visita em 
questão 

128 N/A N/A Pressionar o 
botão ‘Incluir 
produto’ 

O aplicativo chama a 
tela de realização de 
pedidos 

129 Existir um 
pedido para a 
vista 

N/A N/A Todos os itens pedidos 
na visita são 
mostrados em uma 
lista na tela da visita 

130 Existirem um 
pedido para a 
visita 

N/A Clicar em 
algum produto 
do pedido 

O aplicativo é 
direcionado para a tela 
de seleção de 
produtos passando o 
produto selecionado 

131 Existir um 
pedido na 
visita 

N/A Pressionar o 
botão 
‘Encerrar 
visita’ 

O aplicativo chama a 
tela do relatório de 
encerramento da visita 

132 Não existir um 
pedido para a 
visita 

N/A Pressionar o 
botão 
‘Encerrar 

O aplicativo mostrará 
um pop-up de 
confirmação com a 
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visita’ mensagem ‘Nenhum 

pedido foi realizado. 
Deseja realmente 
encerrar a visita?’. 
Caso o usuário 
confirme, o aplicativo 
chama a tela do 
relatório de 
encerramento da 
visita. Caso contrário, 
o sistema se mantém 
na mesma tela 

133 Ter 
pressionado o 
botão 
‘Encerrar 
visita’ 

N/A Pressionar o 
botão ‘Concluir 
visita’ 

O sistema mostra a 
mensagem ‘Favor 
preencher o relatório 
da visita’ 

134 Ter 
pressionado o 
botão 
‘Encerrar 
visita’. 
Não existirem 
pedidos na 
visita 

Relatório da 
visita 

Pressionar o 
botão ‘Concluir 
visita’ 

A visita é encerrada, 
recebendo no banco 
de dados a data do 
sistema como data de 
conclusão da mesma. 
O usuário é 
direcionado a tela de 
consulta de visitas do 
aplicativo 

135 Ter 
pressionado o 
botão ‘Encerra 
visita’. 
Existirem 
pedidos na 
visita 

Relatório da 
visita 

Pressionar o 
botão ‘Concluir 
visita’ 

A visita é encerrada, 
recebendo do banco 
de dados a data do 
sistema como data de 
conclusão da mesma. 
O pedido é efetivado 
no banco de dados. A 
quantidade pedida é 
descontada do 
estoque do produto. 
Caso o estoque do 
produto seja menor 
que a quantidade 
pedida, o sistema 
altera a quantidade 
pedida para a 
quantidade disponível 
do estoque para o 
produto 

136 A visita ter 
sido iniciada 

N/A Botão ‘Voltar 
pressionado’ 

Um pop-up de 
confirmação é exibido 
com a mensagem 
‘Após iniciada, uma 
visita deve ser 
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finalizada. Voltar 
apenas irá minimizar o 
aplicativo e não voltar 
para a lista de visitas. 
Deseja minimizar o 
aplicativo?’. Caso o 
usuário confirme, o 
aplicativo será 
minimizado. Caso 
contrário, o sistema 
permanece onde está 

 
FONTE: O AUTOR (2016) 

 
1.15 CT14 – FAZER PEDIDO (APLICATIVO) 
 

Cenários de teste para o caso de uso 07 – Fazer pedido (QUADRO 17). 
 

QUADRO 17 – CASOS DE TESTE – FAZER PEDIDO (APLICATIVO) 
 

Caso de uso UC07– Fazer pedido 
Pré-
condições 

Estar logado no sistema via aplicativo 
 

Elaborador Ricardo Ferreira 
Nº Pré-condições Entradas Ação Resultados esperados 

137 N/A N/A Pressionar o 
botão ‘Buscar 
produtos’ 

A mensagem ‘Favor 
informar o código ou a 
descrição do produto’ 
é mostrada 

138 N/A Até dois 
caracteres no 
campo de 
código de 
produto 

Pressionar o 
botão ‘Buscar 
produtos’ 

A mensagem ‘O 
código do produto 
deve ter ao menos 
caracteres’ é mostrada 

139 N/A Até dois 
caracteres no 
campo de 
descrição 

Pressionar o 
botão ‘Buscar 
produtos’ 

A mensagem ‘A 
descrição do produto 
deve ter ao menos 
caracteres’ é mostrada 

140 Não existirem 
produtos nos 
critérios 
informados 

Três ou mais 
caracteres no 
campo de 
código de 
produto ou 
descrição 

Pressionar o 
botão ‘Buscar 
produtos’ 

A mensagem ‘Nenhum 
produto encontrado 
nos critérios 
informados’ é 
mostrada 
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141 Existirem 

produtos nos 
critérios 
informados 

Três ou mais 
caracteres no 
campo de 
código de 
produto ou 
descrição 

Pressionar o 
botão ‘Buscar 
produtos’ 

Todos os produtos 
encontrados são 
mostrados em um grid  

142 Existirem 
produtos no 
grid 

N/A Clicar em um 
produto ainda 
não incluso no 
pedido 

O sistema é 
direcionado a tela de 
seleção do produto 

143 Existirem 
produtos no 
grid 

N/A Clicar em um 
produto já 
incluso no 
pedido 

O sistema é 
direcionado a tela de 
seleção do produto 
passando os 
parâmetros do produto 
selecionado 

 
FONTE: O AUTOR (2016) 

 
1.16 CT15 – SELECIONAR PRODUTO (APLICATIVO) 
 

Cenários de teste para o caso de uso 16 – Selecionar produtos (Aplicativo) 
(QUADRO 18). 
 

QUADRO 18 – CASOS DE TESTE – SELECIONAR PRODUTOS (APLICATIVO) 
 
Caso de uso UC16– Selecionar produtos 
Pré-
condições 

Estar logado no sistema via aplicativo 
Estar realizando um pedido 
 

Elaborador Ricardo Ferreira 
Nº Pré-condições Entradas Ação Resultados esperados 

144 Produto ainda 
não estar no 
pedido 

N/A N/A A tela é mostrada ao 
usuário. O seekbar de 
quantidade inicia e 
está posicionado em 1 
e termina no estoque 
do produto. O 
desconto do produto 
vem zerado. O botão 
‘Incluir produto’ se faz 
presente na tela  

145 Produto já 
estar no 

N/A NA A tela é mostrada ao 
usuário. O seekbar de 
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pedido quantidade se inicia 

em um, está 
posicionado na 
quantidade pedida e 
vai até o estoque do 
produto. O desconto 
vem preenchido de 
acordo com o 
informado 
anteriormente. Os 
botões ‘Modificar 
pedido’ e ‘Remover 
produto’ são visíveis 
em tela 

146 N/A N/A Alterar a 
quantidade do 
produto 

Os campos de valor 
bruto e valor final são 
atualizados de acordo 
com a quantidade 

147 N/A Desconto  N/A Os campos de valor 
bruto e valor final são 
atualizados de acordo 
com a quantidade 

148 Produto não 
estar no 
pedido 

N/A Pressionar o 
botão ‘Incluir 
produto’ 

O produto é incluído 
no pedido e o 
aplicativo volta para a 
tela de busca de 
produtos 

149 Produto já 
estar no 
pedido 

N/A Pressionar o 
botão 
‘Modificar 
pedido’ 

A quantidade e o 
desconto do produto 
são atualizados no 
pedido 

150 Produto já 
estar no 
pedido 

N/A Pressionar o 
botão 
‘Remover 
produto’ 

O produto é removido 
do pedido 

 
FONTE: O AUTOR (2016) 

 
1.17 CT16 – ENVIAR LOCALIZAÇÃO (APLICATIVO) 
 

Cenários de teste para o caso de uso 13 – Enviar localização (APLICATIVO) 
(QUADRO 19). 
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QUADRO 19 – CASOS DE TESTE – ENVIAR LOCALIZAÇÃO (APLICATIVO) 

 
Caso de uso UC13 – Enviar localização 
Pré-
condições 

Estar logado no sistema via aplicativo 
Estar com o GPS ligado 
 

Elaborador Ricardo Ferreira 
Nº Pré-condições Entradas Ação Resultados esperados 

151 Estar com o 
GPS ligado 

N/A N/A De minuto em minuto 
o aplicativo envia a 
localização do usuário 
para o mapa 

152 Estar com o 
GPS desligado 

N/A N/A Nada é realizado 
 

FONTE: O AUTOR (2016) 
 

1.18 CT17 – BUSCAR CLIENTE  
 

Cenários de teste para o caso de uso 17 – Buscar cliente (QUADRO 20). 
 

QUADRO 20 – CASOS DE TESTE – MANTER CLIENTES 
 

Caso de uso UC17 – Buscar cliente 
Pré-
condições 

Chamar o auto complete de consulta de clientes em alguma das 
telas que possuem esta funcionalidade 

Elaborador Ricardo Ferreira 
Nº Pré-condições Entradas Ação Resultados esperados 

153 Existirem 
clientes no 
filtro 

Caracteres 
desejados 

Digitar ao 
menos três 
caracteres no 
campo do 
código do 
cliente 

O sistema busca os 
clientes que se 
encaixam no filtro e 
mostra todos os 
resultados em um 
dropdown abaixo do 
campo 

154 Não existirem 
clientes no 
filtro 

Caracteres 
desejados 

Digitar ao 
menos três 
caracteres no 
campo do 
código do 
cliente 

Nenhum código de 
cliente deve aparecer 

 
FONTE: O AUTOR (2016) 
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1.19 CT18 – TESTES GERAIS DO SISTEMA 
 
Cenários de teste gerais para o sistema (QUADRO 21). 
 

QUADRO 21 – CASOS DE TESTE – TESTES GERAIS DO SISTEMA 
 
Caso de uso N/A – Testes gerais do sistema 
Pré-
condições 

 
Elaborador Ricardo Ferreira 

Nº Pré-condições Entradas Ação Resultados esperados 
155 Estar logado 

no sistema via 
browser 

N/A Botão ‘Fazer 
logout’ em 
qualquer tela 

O usuário é 
desconectado do 
sistema e direcionado 
a tela de login 

156 Não estar 
logado no 
sistema 

Informar a URL 
da tela no 
browser 

Confirmar O usuário é 
direcionado a tela de 
login 

157 Não possuir 
permissão 
para acessar a 
tela 

Informar a URL 
da tela no 
browser 

Confirmar O sistema barra o 
acesso, direcionando o 
usuário para sua tela 
inicial 

158 N/A N/A Ativar / Desativar 
artefato nas 
telas de 
manutenção 
ou nos grids 
de consulta. 

É mostrada uma tela modal solicitando a 
confirmação do 
usuário. A ação 
subsequente só será 
aplicada caso o 
usuário confirme 

159 Não existir 
conexão com 
a internet 

N/A Requisições 
web service  

Caso no momento de 
alguma requisição web 
service do aplicativo 
para o sistema web 
nenhuma conexão de 
internet seja 
identificada no 
dispositivo, uma 
mensagem de erro 
será mostrada junto ao 
código do erro 

 
FONTE: O AUTOR (2016) 
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APÊNDICE 15 – ARTEFATO: BUILD 

 
 O Sistema de Agendamento, Localização e Vendas (SALV) foi desenvolvido 
em três frentes. O projeto web, o aplicativo móvel e os web services. Todos os 
códigos-fonte foram disponibilizados externamente. 
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APÊNDICE 16 – ARTEFATO 16: LOG DE TESTES 
 

 LOG DE TESTES 
 
1.1 CT00 – FAZER LOGIN 
 
 Log dos testes realizados para o caso de teste CT00 – Fazer login (QUADRO 
22). 
 

QUADRO 22 – LOG DE TESTES – CT00 – FAZER LOGIN 
 
Caso de uso UC00 – Fazer Login 
Realizador Ricardo Ferreira 
Data do teste 11/11/2016 

Nº Resultados do teste 
001 Teste realizado com sucesso 
002 Teste realizado com sucesso 
003 Teste realizado com sucesso 
004 Teste realizado com sucesso 
005 Teste realizado com sucesso 
 

FONTE: O AUTOR (2016) 
 
1.2 CT01 – MANTER PRODUTOS 

 
Log dos testes realizados para o caso de teste CT01 – Manter produtos (QUADRO 
23). 
 

QUADRO 23 – LOG DE TESTES – CT01 – Manter produtos 
 
Caso de uso UC01 – Manter produtos 
Realizador Ricardo Ferreira 
Data do teste 11/11/2016 



218   
Nº Resultados do teste 

006 Teste realizado com sucesso 
007 Teste realizado com sucesso 
008 Teste realizado com sucesso 
009 Teste realizado com sucesso 
010 Teste realizado com sucesso 
011 Teste realizado com sucesso 
012 Teste realizado com sucesso 
013 Teste realizado com sucesso 
014 Teste realizado com sucesso 
015 Teste realizado com sucesso 
016 Teste realizado com sucesso 
017 O sistema estava permitindo que dois produtos com o mesmo EAN fossem 

cadastrados. Após o ajuste, o teste foi realizado com sucesso 
018 Teste realizado com sucesso  
 

FONTE: O AUTOR (2016) 
 

1.3 CT02 – MANTER CLIENTES 
 
Log dos testes realizados para o caso de teste CT02 – Manter clientes (QUADRO 
24). 
 

QUADRO 24 – LOG DE TESTES – CT04 – Manter clientes 
 
Caso de uso UC02 – Manter clientes 
Realizador Ricardo Ferreira 
Data do teste 11/11/2016 

Nº Resultados do teste 
019 Teste realizado com sucesso 
020 Teste realizado com sucesso 



219   
021 O botão voltar não estava funcionando. Ao ser pressionado, nada 

acontecia. Após ajustes, os testes foram realizados com sucesso. 
022 Teste realizado com sucesso 
023 Teste realizado com sucesso 
024 Teste realizado com sucesso 
025 Teste realizado com sucesso 
026 Teste realizado com sucesso 
027 Teste realizado com sucesso 
028 Teste realizado com sucesso 
029 Teste realizado com sucesso 
030 Teste realizado com sucesso 
031 Teste realizado com sucesso 
032 Teste realizado com sucesso 
 

FONTE: O AUTOR (2016) 
 
1.4 CT03 – MANTER USUÁRIOS 
 

Log dos testes realizados para o caso de teste CT03 – Manter usuários 
(QUADRO 25). 

 
QUADRO 25 – LOG DE TESTES – CT03 – MANTER USUÁRIOS 

 
Caso de uso UC03 – Manter usuários 
Realizador Ricardo Ferreira 
Data do teste 11/11/2016 

Nº Resultados do teste 
033 Teste realizado com sucesso 
034 Teste realizado com sucesso 
035 Teste realizado com sucesso 
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036 Teste realizado com sucesso 
037 Teste realizado com sucesso 
038 Teste realizado com sucesso 
039 Teste realizado com sucesso 
040 Os botões ‘Alterar usuário’ e ‘Alterar senha’ estavam sendo apresentados 

mesmo com o usuário estando inativo. Após a correção, o teste foi 
realizado com sucesso 

041 Teste realizado com sucesso 
042 Teste realizado com sucesso 
043 Teste realizado com sucesso 
044 Teste realizado com sucesso 
045 Teste realizado com sucesso 
046 Teste realizado com sucesso 

  
FONTE: O AUTOR (2016) 

 
 1.5 CT04 – MANTER AGENDA 
 

Log dos testes realizados para o caso de teste CT04 – Manter agenda 
(QUADRO 26). 
 

QUADRO 26 – LOG DE TESTES – CT04 – Manter agenda 
 
Caso de uso UC04 – Manter agenda 
Realizador Ricardo Ferreira 
Data do teste 11/11/2016 

Nº Resultados do teste 
047 Teste realizado com sucesso 
048 O usuário não estava sendo direcionado a tela de manutenção de visitas, 

permanecendo na tela de criação da mesma. Após os ajustes, o teste foi 
realizado com sucesso 

049 Teste realizado com sucesso 
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050 Teste realizado com sucesso 
051 Teste realizado com sucesso 
052 Teste realizado com sucesso 
053 Teste realizado com sucesso 
054 Teste realizado com sucesso 
055 Teste realizado com sucesso 
056 Teste realizado com sucesso 
 

FONTE: O AUTOR (2016) 
 
1.6 CT05 – CONSULTAR AGENDA 
 
 Log dos testes realizados para o caso de teste CT05 - Consultar agenda 
(QUADRO 27). 
 

QUADRO 27 – LOG DE TESTES – CT05 – CONSULTAR AGENDA 
 
Caso de uso UC05 – Consultar Agenda 
Realizador Ricardo Ferreira 
Data do teste 11/11/2016 

Nº Resultados do teste 
057 Teste realizado com sucesso 
058 Teste realizado com sucesso 
059 Teste realizado com sucesso 
060 Teste realizado com sucesso 
061 Teste realizado com sucesso 
062 Teste realizado com sucesso 
063 Teste realizado com sucesso 
064 Teste realizado com sucesso 
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065 Teste realizado com sucesso 
066 Teste realizado com sucesso 
067 Teste realizado com sucesso 
068 Teste realizado com sucesso 
069 Teste realizado com sucesso 
 

FONTE: O AUTOR (2016) 
 
1.7 CT06 – CONSULTAR LOCALIZAÇÕES 
 

Log dos testes realizados para o caso de teste CT06 – Consultar localizações 
(QUADRO 28). 

 
QUADRO 28 – LOG DE TESTES – CT06 – CONSULTAR LOCALIZAÇÕES 

 
Caso de uso UC08 – Consultar localizações  
Realizador Ricardo Ferreira 
Data do teste 11/11/2016 

Nº Resultados do teste 
070 Teste realizado com sucesso 
071 Teste realizado com sucesso 
072 Teste realizado com sucesso 
073 Teste realizado com sucesso 
074 Teste realizado com sucesso 
075 Teste realizado com sucesso 
076 Teste realizado com sucesso 
 

FONTE: O AUTOR (2016) 
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1.8 CT07 – CONSULTAR VENDAS 

 
 Log dos testes realizados para o caso de teste CT07 – Consultar vendas 
(QUADRO 29). 
 

QUADRO 29 – LOG DE TESTES – CT07 – CONSULTAR VENDAS 
 

Caso de uso UC09 – Consultar vendas 
Realizador Ricardo Ferreira 
Data do teste 11/11/2016 

Nº Resultado do teste 
077 O campo de número de pedido estava aceitando caracteres não numéricos. 

Após a correção, todos o teste foi realizado com sucesso. 
078 O campo de número de pedido estava aceitando caracteres não numéricos. 

Após a correção, todos o teste foi realizado com sucesso. 
079 Teste realizado com sucesso 
080 Teste realizado com sucesso 
081 Teste realizado com sucesso 
082 Teste realizado com sucesso 
 

FONTE: O AUTOR (2016) 
 
1.9 CT08 – CONSULTAR CLIENTES 
 

Log dos testes realizados para o caso de teste CT08 – Consultar clientes 
(QUADRO 30). 

 
QUADRO 30 – LOG DE TESTES – CT08 – CONSULTAR CLIENTES 

 
Caso de uso UC10 – Consultar clientes 
Realizador Ricardo Ferreira 
Data do teste 13/11/2016 

Nº Resultados do teste 
083 Teste realizado com sucesso 
084 Teste realizado com sucesso 
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085 Teste realizado com sucesso 
086 Teste realizado com sucesso 
087 Teste realizado com sucesso 
088 Teste realizado com sucesso 
089 Teste realizado com sucesso 
090 Teste realizado com sucesso 
091 Teste realizado com sucesso 
092 Teste realizado com sucesso 
093 Teste realizado com sucesso 
 

FONTE: O AUTOR (2016) 
 
1.10 CT09 – CONSULTAR PRODUTOS 
 

Log dos testes realizados para o caso de teste CT09 – Consultar produtos 
(QUADRO 31). 

 
QUADRO 31 – LOG DE TESTES – CT09 – CONSULTAR PRODUTOS 

 
Caso de uso UC11 – Consultar produtos 
Realizador Ricardo Ferreira 
Data do teste 13/11/2016 

Nº Resultados do teste 
094 Teste realizado com sucesso 
095 Teste realizado com sucesso 
096 Teste realizado com sucesso 
097 Teste realizado com sucesso 
098 Teste realizado com sucesso 
099 Teste realizado com sucesso 
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100 Teste realizado com sucesso 
101 Teste realizado com sucesso 
102 Teste realizado com sucesso 
103 Teste realizado com sucesso 
104 Teste realizado com sucesso 
 

FONTE: O AUTOR (2016) 
 
1.11 CT10 – CONSULTAR USUÁRIOS 
 

Log dos testes realizados para o caso de teste CT10 – Consultar usuários 
(QUADRO 32). 
 

QUADRO 32 – LOG DE TESTES – CT10 – CONSULTAR USUÁRIOS 
 
Caso de uso UC12 – Consultar usuários 
Realizador Ricardo Ferreira 
Data do teste 13/11/2016 

Nº Resultado do teste 
105 Teste realizado com sucesso 
106 Teste realizado com sucesso 
107 Teste realizado com sucesso 
108 Teste realizado com sucesso 
109 Teste realizado com sucesso 
110 Teste realizado com sucesso 
111 Teste realizado com sucesso 
112 Teste realizado com sucesso 
113 Teste realizado com sucesso 
114 Teste realizado com sucesso 
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115 Teste realizado com sucesso 

 
FONTE: O AUTOR (2016) 

 
1.12 CT11 – LOGIN (APLICATIVO) 
 

Log dos testes realizados para o caso de teste CT11 – Login (Aplicativo) 
(QUADRO 33). 

 
QUADRO 33 – LOG DE TESTES – CT11 – LOGIN (APLICATIVO) 

  
Caso de uso UC14– Login (Aplicativo) 
Realizador Ricardo Ferreira 
Data do teste 13/11/2016 

Nº Resultado do teste 
116 Teste realizado com sucesso 
117 Teste realizado com sucesso 
118 Teste realizado com sucesso 
119 Teste realizado com sucesso 
 

FONTE: O AUTOR (2016) 
 

1.13 CT12 – CONSULTAR AGENDA (APLICATIVO) 
 

Log dos testes realizados para o caso de teste CT12 – Consultar agenda 
(Aplicativo) (QUADRO 34). 
 

QUADRO 34 – LOG DE TESTES – CT12 – CONSULTAR AGENDA (APLICATIVO) 
 
Caso de uso UC15– Consultar agenda (Aplicativo) 
Realizador Ricardo Ferreira 
Data do teste 13/11/2016 

Nº Resultado do teste 
120 Teste realizado com sucesso 
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121 Teste realizado com sucesso 
122 Teste realizado com sucesso 
123 A tela estava sendo carregada em branco. Após o ajuste, a mensagem 

passou a ser mostrada e o teste foi realizado com sucesso 
124 Teste realizado com sucesso 
125 Teste realizado com sucesso 

  
FONTE: O AUTOR (2016) 

 
1.14 CT13 – REALIZAR VISITA (APLICATIVO) 
 

Log dos testes realizados para o caso de teste CT13 – Realizar visita (Aplicativo) 
(QUADRO 35). 

 
QUADRO 35 – LOG DE TESTES – CT13 – REALIZAR VISITA (APLICATIVO) 

 
Caso de uso UC06– Realizar visita 
Realizador Ricardo Ferreira 
Data do teste 13/11/2016 

Nº Resultado do teste 
126 Teste realizado com sucesso 
127 Teste realizado com sucesso 
128 Teste realizado com sucesso 
129 Teste realizado com sucesso 
130 Teste realizado com sucesso 
131 Teste realizado com sucesso 
132 Teste realizado com sucesso 
133 Teste realizado com sucesso 
134 Teste realizado com sucesso 
135 Teste realizado com sucesso 
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136 Teste realizado com sucesso 
 

FONTE: O AUTOR (2016) 
 

1.15 CT14 – FAZER PEDIDO (APLICATIVO) 
 
 Log dos testes realizados para o caso de teste CT14 – Fazer pedido 
(Aplicativo) (QUADRO 36). 
 

QUADRO 36 – LOG DE TESTES – CT14 – FAZER PEDIDO (APLICATIVO) 
 
Caso de uso UC07– Fazer pedido 
Realizador Ricardo Ferreira 
Data do teste 13/11/2016 

Nº Resultado do teste 
137 Teste realizado com sucesso 
138 Teste realizado com sucesso 
139 Teste realizado com sucesso 
140 Teste realizado com sucesso 
141 Teste realizado com sucesso 
142 Teste realizado com sucesso 
143 Teste realizado com sucesso 
 

FONTE: O AUTOR (2016) 
 

1.16 CT15 – SELECIONAR PRODUTO (APLICATIVO) 
 

Log dos testes realizados para o caso de teste CT15 – Selecionar produto 
(Aplicativo) (QUADRO 37). 
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QUADRO 37 – LOG DE TESTES – CT15 – SELECIONAR PRODUTO (APLICATIVO) 

 
Caso de uso UC16– Selecionar produtos 
Realizador Ricardo Ferreira 
Data do teste 13/11/2016 

Nº Resultado do teste 
144 Teste realizado com sucesso 
145 Teste realizado com sucesso 
146 Teste realizado com sucesso 
147 Teste realizado com sucesso 
148 Teste realizado com sucesso 
149 Teste realizado com sucesso 
150 Teste realizado com sucesso 
 

FONTE: O AUTOR (2016) 
 

 1.17 CT16 – ENVIAR LOCALIZAÇÃO (APLICATIVO) 
 
 Log dos testes realizados para o caso de teste CT16 – Enviar localização 
(Aplicativo) (QUADRO 38). 
 

QUADRO 38 – LOG DE TESTES – CT16 – ENVIAR LOCALIZAÇÃO 
 
Caso de uso UC13 – Enviar localização 
Realizador Ricardo Ferreira 
Data do teste 13/11/2016 

Nº Resultado do teste 
151 Teste realizado com sucesso 
152 Teste realizado com sucesso 
 

FONTE: O AUTOR (2016) 
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1.18 CT17 – BUSCAR CLIENTE  
 
 Log dos testes realizados para o caso de teste CT17 – Buscar cliente 
(Aplicativo) (QUADRO 39). 
 

QUADRO 39 – LOG DE TESTES – CT17 – Buscar cliente 
 
Caso de uso UC17 – Buscar cliente 
Realizador Ricardo Ferreira 
Data do teste 13/11/2016 

Nº Resultados do teste 
153 Teste realizado com sucesso 
154 Teste realizado com sucesso 
 

FONTE: O AUTOR (2016) 
 

1.19 CT18 – TESTES GERAIS DO SISTEMA 
 

Log dos testes realizados para o caso de teste CT18 – Testes gerais do sistema 
(QUADRO 40). 

 
QUADRO 40 – LOG DE TESTES – CT18 – TESTES GERAIS DO SISTEMA 

 
Caso de uso N/A – Testes gerais do sistema 
Realizador Ricardo Ferreira 
Data do teste 11/11/2016 até 13/11/2016 

Nº Resultado do teste 
155 Teste realizado com sucesso 
156 Teste realizado com sucesso 
157 Teste realizado com sucesso 
158 Teste realizado com sucesso 
159 Teste realizado com sucesso 
 

FONTE: O AUTOR (2016)  


