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RESUMO 

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema de controle de 

ordens de serviço, com o uso da linguagem de programação Java, banco de dados 

Mysql e demais ferramentas necessárias para a construção do sistema. O sistema 

desenvolvido auxilia o funcionamento de uma assistência técnica de computadores 

no atendimento aos clientes, realização de serviços e controle de seu faturamento.  

Palavras-chaves: Ordem de Serviço, Assistência Técnica, Sistema de Informa-

ção. 
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1 INTRODUÇÃO 

A comunicação é um dos fatores mais importantes para o sucesso e o 

bom andamento das atividades de uma empresa. 

Nesse contexto, a ordem de serviço é um instrumento decisivo em uma 

assistência técnica. Tanto o administrador quanto os funcionários precisam entender 

o que deve ser feito, de modo que a demanda de serviços seja cumprida correta-

mente, respeitando o bem-estar dos clientes e da própria empresa. 

O presente trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema para 

controle de ordens de serviço capaz de vincular uma ordem de serviço a um cliente 

previamente cadastrado.  

1.1 MOTIVAÇÃO 

A motivação para a realização deste trabalho surgiu a pouco mais de qua-

tro anos, quando surgiu a oportunidade de trabalhar em uma assistência técnica de 

computadores da cidade de Itaboraí-RJ, atuando como técnico de suporte de TI, ou 

seja, responsável por realizar os serviços de manutenção solicitados pelos clientes. 

A experiência não foi longa, durando não mais que um ano. Entretanto, foi 

tempo suficiente para entender que era necessário melhorar o processo de emissão 

de ordens de serviço de assistências técnicas, semelhantes à mencionada anterior-

mente. 

O processo de emissão da ordem de serviço utilizado por esse estabele-

cimento não era bom, nem para os clientes e muito menos para a assistência técni-

ca. Todo o processo era feito manualmente, no papel, através de formulários pré-

impressos em gráficas. Isso tornava o processo lento, ineficiente e gerava constan-

tes reclamações de ambas as partes. 
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Com isso, surgiu a necessidade de desenvolver um sistema, utilizando a 

linguagem de programação Java e o banco de dados Mysql, no qual o processo de 

emissão de ordens de serviço fosse centralizado. O administrador, atendentes e téc-

nicos passassem compartilhar um mesmo ambiente para realizar o controle das or-

dens de serviço. 

1.2 OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho foi desenvolver um sistema para controle de or-

dens de serviço, no qual uma assistência técnica será administrada por esse siste-

ma, proporcionando maior agilidade e eficiência no processo de emissão de ordem 

de serviço. 

A assistência técnica poderá realizar o cadastro de seus clientes. Logo 

em seguida, vincular uma ordem de serviço a um cliente previamente cadastrado. 

Além disso, o administrador terá acesso exclusivo ao relatório de serviços contendo, 

dentre outras informações, o faturamento de sua assistência técnica.  

1.3 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

O presente trabalho foi dividido da seguinte forma:  

 

 No capítulo 2 são apresentados os usuários que irão operar o 

sistema assim como o levantamento e descrição dos requisitos 

funcionais e não funcionais.  

 No capítulo 3 é apresentada a modelagem do sistema, utilizando 

a ferramenta UML através dos casos de uso.  

 No capítulo 4 são apresentados os itens que descrevem a cons-

trução do banco de dados e os detalhes de implementação.  
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 E finalmente, no capítulo 5 são apresentadas as conclusões e 

as indicações para trabalhos futuros. 
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2 ANÁLISE DE REQUISITOS 

Na análise de requisitos procura-se entender o problema, identificar quais 

as funções o sistema deve prover para os seus usuários e quem são esses usuários, 

sem se preocupar com o ambiente computacional no qual o sistema vai funcionar e 

com as restrições desse ambiente.  

Uma especificação do sistema é criada para que depois os desenvolvedo-

res possam trabalhar sobre ela. Se a análise de requisitos não for feita corre-se o 

risco de desenvolver o sistema de acordo com o entendimento dos desenvolvedores, 

sem entender perfeitamente as necessidades dos usuários. Xexéo (2007) afirma que 

“a principal tarefa de um analista é descobrir o que o sistema deve fazer e como de-

ve se comportar segundo as expectativas de seus usuários e outros interessados. 

Usualmente, chamamos isso de requisitos”. Além disso, se os desenvolvedores 

acessarem diretamente os usuários e clientes a qualquer momento, necessariamen-

te essas figuras deverão estar dentro do processo de desenvolvimento e nem sem-

pre eles estarão disponíveis. 

Resumindo, a análise de requisitos é feita para entender e formalizar me-

lhor as demandas dos clientes e usuários para que os desenvolvedores possam tra-

balhar com base nessa especificação, sem ter que ir diretamente aos clientes e usu-

ários o tempo todo. Além disso, a análise de requisitos não foca na solução, mas sim 

no problema e busca entender o objetivo da utilização do software. 

 

2.1 DESCRIÇÃO DOS ENVOLVIDOS 

As partes interessadas em um projeto são chamadas de stakeholders. 

Esse termo é amplamente utilizado em gerenciamento de projetos. De maneira mais 
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clara, são todas as pessoas envolvidas no desenvolvimento de um projeto, desde o 

seu início até o seu término, podendo ser afetadas positivamente ou negativamente 

de acordo com o rumo que o projeto tomará. 

 

Segundo Xexéo (2007), “stakeholders são todos 

aqueles com algum interesse no sistema, afetan-

do ou sendo afetados por seus resultados. A pala-

vra é uma composição dos termos, stake, interes-

se ou aposta, e holder, possuidor. Fica claro que 

um stakeholder é uma pessoa que possui algum 

interesse no sistema, em especial um interesse 

que envolve algum risco”.  

 

Os seguintes stakeholders foram identificados para o sistema de controle 

de ordens de serviço da assistência técnica: 

 

 Administrador: pessoa responsável pelo cadastro dos usuários, 

manutenção dos clientes e das ordens de serviço. 

 

 Atendente: funcionário capacitado para operar o sistema, cadas-

trando os clientes e as ordens de serviço. 

 

 Técnico: funcionário responsável pelos serviços de manutenção 

solicitados, além de manter as ordens de serviço. 

 

2.2 DESCRIÇÃO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA 

“Usuários são todos aqueles que usam o sistema 

com algum objetivo. Além disso, os mesmos usam 

o sistema para obter uma reposta planejada. As-

sim como os stakeholders, os usuários têm inte-
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resses no sistema, isto é, eles esperam que o sis-

tema afete o negócio de alguma forma.” (Xexéo, 

2007).  

 

Uma breve descrição de como os usuários farão a interação com o siste-

ma para controle de ordens de serviço é apresentada a seguir: 

 

 Administrador: responsável pelo cadastro dos usuários, manuten-

ção dos clientes e das ordens de serviço no sistema. Além disso, 

poderá emitir o relatório de serviços contendo o faturamento da as-

sistência técnica. 

 

 Atendente: manterá o cadastro de clientes e das ordens de servi-

ço. 

 

 Técnico: irá utilizar o sistema para manter as informações das or-

dens de serviço. 

 

 

2.3 REQUISITOS FUNCIONAIS  

Os requisitos funcionais estão diretamente ligados à funcionalidade do 

sistema e da forma como o mesmo lidará com determinadas entradas. Xexéo (2007) 

afirma que “um requisito funcional representa algo que o sistema deve fazer, ou seja, 

uma função esperada do sistema que agregue algum valor a seus usuários”. Som-

merville (2011) ressalta que “os requisitos funcionais são declarações de serviços 

que o sistema deve fornecer, de como o sistema deve reagir a entradas específicas 

e de como o sistema deve se comportar em determinadas situações. Em alguns ca-

sos, os requisitos funcionais também podem explicitar o que o sistema não deve fa-

zer”.   
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Os requisitos funcionais identificados para o sistema de controle de or-

dens de serviço são os seguintes: 

 

 O sistema deve permitir a realização de um cadastro de clientes. 

 

 O sistema deve permitir a emissão de ordens de serviço. 

 

 O sistema deve permitir que o administrador da assistência técnica 

tenha acesso ao relatório de serviços. 

 

 O sistema deve permitir que o administrador da assistência técnica 

gerencie todos os usuários. 

 

 O sistema não deve permitir que uma ordem de serviço não tenha 

um cliente vinculado. 

 

 O sistema deve gerar automaticamente data e hora na emissão da 

ordem de serviço. 

2.4 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS 

Os requisitos não funcionais não dizem respeito diretamente às funções 

específicas do sistema. Segundo Xexéo (2007), “requisitos não funcionais falam da 

forma como os requisitos funcionais devem ser alcançados. Eles definem proprieda-

des e restrições do sistema. Muitos requisitos não funcionais são também requisitos 

de qualidade, como exigências de desempenho e robustez. Outros são restrições ou 

exigências de uso de uma ou outra tecnologia”. Sommerville (2011) também afirma 

que “os requisitos não funcionais são restrições aos serviços ou funções oferecidas 

pelo sistema. Incluem restrições de timing, restrições no processo de desenvolvi-

mento e restrições impostas pelas normas. Ao contrário das características individu-
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ais ou serviços do sistema, os requisitos não funcionais, muitas vezes, aplicam-se ao 

sistema como um todo”. 

Os requisitos não funcionais identificados para o sistema de controle de 

ordens de serviço são os seguintes: 

 

 O sistema deverá ser desenvolvido na linguagem de programação 

Java, visto que possui uma variedade de bibliotecas e frameworks 

que facilitam o trabalho do desenvolvedor. 

 

 O sistema deverá utilizar o banco de dados Mysql que, dentre ou-

tras características, possui confiabilidade para o armazenamento 

dos dados e é de livre distribuição.  

 

 Um servidor Linux será necessário para hospedar o banco de da-

dos. Dessa forma, os usuários do sistema acessarão as informa-

ções de maneira centralizada. 

 

 O sistema deverá ser de fácil utilização e com o menor tempo de 

resposta possível. Com isso, o processo de emissão da ordem de 

serviço será mais rápido e eficiente. 
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3 MODELAGEM 

“Na UML, o comportamento de um sistema é des-

crito através de modelos de casos de uso (em in-

glês, “use cases”). Neste sentido, cada transação 

oferecida pelo sistema é modelada como um caso 

de uso distinto, enquanto as entidades que realizam 

estas transações são modeladas como atores.” 

(Barros, 2016). 

  

O modelo de casos de uso é um modelo típico da UML para o levanta-

mento dos requisitos. Cada elipse representa uma funcionalidade do sistema que 

será utilizada por um determinado usuário. O usuário é representado pelo “boneco 

palito” que é a origem das setas que vão em direção às elipses. Esse elemento re-

presenta na notação dos casos de uso um usuário, um sistema computacional, ou 

seja, qualquer elemento externo que vai trocar dados/processamento com o sistema. 

Com isso, ele fornecerá ou receberá informações do sistema e está relacionado com 

as elipses que representam as funcionalidades que o mesmo precisa. 

 Barros (2016) ainda ressalta que “o modelo de casos de uso determina 

com quem o sistema deve interagir para cumprir seus objetivos, que requisitos foram 

identificados, a quem interessa cada requisito do sistema e se os desenvolvedores 

entenderam os pormenores dos requisitos”. 

 

3.1 DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

Numa visão geral, o diagrama de casos de uso serve para visualizar os 

relacionamentos entre os atores e os casos de uso, além de levantar os requisitos 
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funcionais do sistema. Assim sendo, o objetivo de um diagrama de casos de uso é 

basicamente mostrar quais são os casos de uso possíveis do sistema, quem são os 

atores e como ambos se relacionam. 

Barros (2016) afirma que “um diagrama de casos de uso apresenta grafi-

camente os atores que participam em um sistema, os casos de uso que compõem o 

sistema e as relações entre estes elementos”. 

 A Figura 1 apresenta o diagrama de casos de uso do sistema. 

 

 

Figura 1: Diagrama de Casos de Uso. 

 

3.2 DESCRIÇÃO DOS CASOS DE USO 

A descrição dos casos de uso é uma forma de detalhar cada um dos ca-

sos de uso descritos no diagrama de casos de uso, isso com o intuito de construir 

melhor o sistema. É uma técnica que tem como objetivo detalhar as funcionalidades 

essenciais que o sistema tem que prover. Desta forma, para um dado caso de uso, 

esse conterá os passos essenciais para executar o mesmo. 

Barros (2016) ressalta que “os diagramas de casos de uso são muito sim-

ples e pouco descritivos. Assim, o analista deve se concentrar na identificação dos 

casos de uso relevantes de um sistema e na descrição textual detalhada destes ca-

sos de uso. Os diagramas em si fornecem apenas uma visão global, de alto nível, do 
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sistema, mas não fornecem muitas informações para a continuidade do processo de 

desenvolvimento”. 

A seguir é apresentada a descrição dos casos de uso do sistema: 

  

Caso de uso 1: Adicionar cliente. 

Sumário: O caso de uso se inicia quando um cliente precisa ser cadas-

trado para poder ser vinculado a uma ordem de serviço. 

Ator principal: Operador da assistência técnica. 

Pré-condições: O operador deve estar identificado pelo sistema. 

Pós-condições: Cliente cadastrado e pronto para ser vinculado a uma 

ordem de serviço. 

Fluxo principal: 

1) No menu cadastro o operador seleciona o submenu clientes. 

2) O sistema abre a tela de CRUD dos clientes. 

3) O operador digita todos os dados do cliente. 

4) O operador manda salvar o cliente. 

5) O sistema salva o cliente. 

6) Caso haja outro cliente para ser cadastrado o operador retorna para o 

item 3. 

Fluxo alternativo: 

4) Algum dado obrigatório não foi digitado. 

4.1. O sistema exibe uma mensagem informando que todos os campos 

obrigatórios devem ser preenchidos. 

4.2. O sistema retorna para o item 3 do fluxo principal. 

  

Caso de uso 2: Pesquisar cliente. 

Sumário: O caso de uso se inicia quando o operador deseja pesquisar 

um cliente. 

Ator principal: Operador da assistência técnica. 

Pré-condições: O operador deve estar identificado pelo sistema. 

Pós-condições: Dados do cliente pesquisados no sistema. 

Fluxo principal: 

1) No menu cadastro o operador seleciona o submenu clientes. 
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2) O sistema abre a tela de CRUD dos clientes. 

3) O operador digita as inicias do nome de um cliente. 

4) O sistema exibe em uma tabela os possíveis clientes. 

5) O operador seleciona o cliente desejado. 

6) O sistema preenche o formulário com os dados do cliente. 

7) Caso haja outro cliente para ser pesquisado o operador retorna para o 

item 3. 

Fluxo alternativo: 

4) O sistema não exibe na tabela o cliente pesquisado. 

4.1. O fluxo é encaminhado para os itens 3-5 do fluxo principal do caso de 

uso adicionar cliente. 

4.2. O sistema retorna para o item 3 do fluxo principal. 

 

Caso de uso 3: Alterar cliente. 

Sumário: O caso de uso se inicia quando o operador deseja alterar um 

cliente. 

Ator principal: Operador da assistência técnica. 

Pré-condições: O operador deve estar identificado pelo sistema. 

Pós-condições: Dados do cliente alterados no sistema. 

Fluxo principal:  

1) No menu cadastro o operador seleciona o submenu clientes. 

2) O sistema abre a tela de CRUD dos clientes. 

3) O operador digita as iniciais do nome de um cliente. 

4) O sistema exibe em uma tabela os possíveis clientes. 

5) O operador seleciona o cliente desejado. 

6) O sistema preenche o formulário com os dados do cliente. 

7) O operador atualiza os dados do cliente. 

8) O operador manda alterar o cliente. 

9) O sistema altera o cliente. 

10)  Caso haja outro cliente para ser alterado o operador retorna para o 

item 3. 

Fluxo alternativo: 

  8) Algum dado obrigatório não foi digitado. 
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8.1. O sistema exibe uma mensagem informando que todos os campos 

obrigatórios devem ser preenchidos. 

8.2. O sistema retorna para o item 7 do fluxo principal. 

 

Caso de uso 4: Remover cliente. 

Sumário: O caso de uso se inicia quando o operador deseja remover um 

cliente. 

Ator principal: Operador da assistência técnica. 

Pré-condições: O operador deve estar identificado pelo sistema. 

Pós-condições: Cliente removido do sistema. 

Fluxo principal: 

1) No menu cadastro o operador seleciona o submenu clientes. 

2) O sistema abre a tela de CRUD dos clientes. 

3) O operador digita as inicias do nome de um cliente. 

4) O sistema exibe em uma tabela os possíveis clientes. 

5) O operador seleciona o cliente desejado. 

6) O sistema preenche o formulário com os dados do cliente. 

7) O operador manda remover o cliente. 

8) O sistema pede uma confirmação para apagar o cliente. 

9) O operador confirma a operação. 

10)  O sistema apaga o cliente. 

11)  Caso exista outro cliente para ser removido o operador retorna para o 

item 3. 

 

Caso de uso 5: Adicionar usuário. 

Sumário: O caso de uso se inicia quando o administrador deseja cadas-

trar um usuário. 

Ator principal: Administrador da assistência técnica. 

Pré-condições: O administrador deve estar identificado pelo sistema. 

Pós-condições: Usuário cadastrado no sistema. 

Fluxo principal: 

1) No menu cadastro o administrador seleciona o submenu usuários. 

2) O sistema abre a tela de CRUD dos usuários. 
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3) O administrador digita todos os dados do usuário. 

4) O administrador manda salvar o usuário. 

5) O sistema salva o usuário. 

6) Caso haja outro usuário para ser cadastrado o administrador retorna 

para o item 3. 

Fluxo alternativo: 

4) Algum dado obrigatório não foi digitado. 

4.1. O sistema exibe uma mensagem informando que todos os campos 

obrigatórios devem ser preenchidos. 

4.2. O sistema retorna para o item 3 do fluxo principal. 

 

Caso de uso 6: Pesquisar usuário. 

Sumário: O caso de uso se inicia quando o administrador deseja pesqui-

sar um usuário. 

Ator principal: Administrador da assistência técnica. 

Pré-condições: O administrador deve estar identificado pelo sistema. 

Pós-condições: Dados do usuário pesquisados no sistema.  

Fluxo principal: 

1) No menu cadastro o administrador seleciona o submenu usuários. 

2) O sistema abre a tela de CRUD dos usuários. 

3) O administrador digita as iniciais do nome de um usuário. 

4) O sistema exibe em uma tabela os possíveis usuários. 

5) O administrador seleciona o usuário desejado. 

6) O sistema preenche o formulário com os dados do usuário. 

7) Caso haja outro usuário para ser pesquisado o administrador retorna 

para o item 3. 

Fluxo alternativo: 

4) O sistema não exibe na tabela o usuário pesquisado. 

4.1. O fluxo é encaminhado para os itens 3-5 do fluxo principal do caso de 

uso adicionar usuário. 

4.2. O sistema retorna para o item 3 do fluxo principal. 
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Caso de uso 7: Alterar usuário. 

Sumário: O caso de uso se inicia quando o administrador deseja alterar 

um usuário. 

Ator principal: Administrador da assistência técnica. 

Pré-condições: O administrador deve estar identificado pelo sistema. 

Pós-condições: Dados do usuário alterados no sistema. 

Fluxo principal: 

1) No menu cadastro o administrador seleciona o submenu usuários. 

2) O sistema abre a tela de CRUD dos usuários. 

3) O administrador digita as iniciais do nome de um usuário. 

4) O sistema exibe em uma tabela os possíveis usuários. 

5) O administrador seleciona o usuário desejado. 

6) O sistema preenche o formulário com os dados do usuário. 

7) O administrador atualiza os dados do usuário. 

8) O administrador manda alterar o usuário. 

9) O sistema altera o usuário. 

10)  Caso haja outro usuário para ser alterado o administrador retorna pa-

ra o item 3. 

Fluxo alternativo: 

8) Algum dado obrigatório não foi digitado. 

8.1. O sistema exibe uma mensagem informando que todos os campos 

obrigatórios devem ser preenchidos. 

8.2. O sistema retorna para o item 7 do fluxo principal. 

 

Caso de uso 8: Remover usuário. 

Sumário: O caso de uso se inicia quando o administrador deseja remover 

um usuário. 

Ator principal: Administrador da assistência técnica. 

Pré-condições: O administrador deve estar identificado pelo sistema. 

Pós-condições: Usuário removido do sistema. 

Fluxo principal: 

1) No menu cadastro o administrador seleciona o submenu usuários. 

2) O sistema abre a tela de CRUD dos usuários. 
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3) O administrador digita as iniciais do nome de um usuário. 

4) O sistema exibe em uma tabela os possíveis usuários. 

5) O administrador seleciona o usuário desejado. 

6) O sistema preenche o formulário com os dados do usuário. 

7) O administrador manda remover o usuário. 

8) O sistema pede uma confirmação para apagar o usuário. 

9) O administrador confirma a operação. 

10)  O sistema apaga o usuário. 

11)  Caso haja outro usuário para ser removido o administrador retorna pa-

ra o item 3. 

 

Caso de uso 9: Adicionar ordem de serviço. 

Sumário: O caso de uso se inicia quando o usuário deseja cadastrar uma 

ordem de serviço. 

Ator principal: Operador da assistência técnica (administrador, atenden-

tes) e técnicos. 

Pré-condições: O usuário deve estar identificado pelo sistema e o cliente 

deve estar cadastrado no sistema. 

Pós-condições: Ordem de serviço cadastrada no sistema. 

Fluxo principal: 

1) No menu cadastro o usuário seleciona o submenu Ordem de serviço. 

2) O sistema abre a tela de CRUD da ordem de serviço. 

3) O usuário faz a vinculação do cliente a uma ordem de serviço. 

4) O usuário insere todos os dados da ordem de serviço. 

5) O usuário manda salvar a ordem de serviço. 

6) O sistema salva a ordem de serviço. 

7) Caso haja outra ordem de serviço para ser cadastrada o usuário retor-

na para o item 3. 

Fluxo alternativo: 

5) Algum dado obrigatório não foi digitado. 

5.1. O sistema exibe uma mensagem informando que todos os campos 

obrigatórios devem ser preenchidos. 

5.2. O sistema retorna para o item 4 do fluxo principal. 
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Caso de uso 10: Pesquisar ordem de serviço. 

Sumário: O caso de uso se inicia quando o usuário deseja pesquisar uma 

ordem de serviço. 

Ator principal: Operador da assistência técnica (administrador, atenden-

tes) e técnicos. 

Pré-condições: O usuário deve estar identificado pelo sistema. 

Pós-condições: Dados da ordem de serviço pesquisados no sistema.  

Fluxo principal: 

1) No menu cadastro o usuário seleciona o submenu Ordem de serviço. 

2) O sistema abre a tela de CRUD da ordem de serviço. 

3) O usuário manda pesquisar uma ordem de serviço. 

4) O sistema solicita o número da ordem de serviço. 

5) O usuário digita o número da ordem de serviço. 

6) O sistema preenche o formulário com os dados da ordem de serviço. 

7) Caso haja outra ordem de serviço para ser pesquisada o usuário re-

torna para o item 3. 

Fluxo alternativo: 

5) Algum dado inválido é digitado. 

5.1. O sistema exibe uma mensagem informando que o dado digitado é 

inválido. 

5.2. O sistema retorna para o item 3 do fluxo principal. 

  

Caso de uso 11: Alterar ordem de serviço. 

Sumário: O caso de uso se inicia quando o usuário deseja alterar os da-

dos de uma ordem de serviço. 

Ator principal: Operador da assistência técnica (administrador, atenden-

tes) e técnicos. 

Pré-condições: O usuário deve estar identificado pelo sistema. 

Pós-condições: Dados da ordem de serviço alterados no sistema. 

Fluxo principal: 

1) No menu cadastro o usuário seleciona o submenu Ordem de serviço. 

2) O sistema abre a tela de CRUD da ordem de serviço. 
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3) O usuário manda pesquisar uma ordem de serviço. 

4) O sistema solicita o número da ordem de serviço. 

5) O usuário digita o número da ordem de serviço. 

6) O sistema preenche o formulário com os dados da ordem de serviço. 

7) O usuário atualiza os dados da ordem de serviço. 

8) O usuário manda alterar a ordem de serviço. 

9) O sistema altera a ordem de serviço. 

10)  Caso haja outra ordem de serviço para ser alterada o usuário retorna 

para o item 3. 

Fluxo alternativo: 

5) Algum dado inválido é digitado. 

5.1. O sistema exibe uma mensagem informando que o dado digitado é 

inválido. 

5.2. O sistema retorna para o item 3 do fluxo principal. 

 

8) Algum dado obrigatório não foi digitado. 

8.1. O sistema exibe uma mensagem informando que todos os campos 

obrigatórios devem ser preenchidos. 

8.2. O sistema retorna para o item 7 do fluxo principal. 

  

Caso de uso 12: Remover ordem de serviço. 

Sumário: O caso de uso se inicia quando o usuário deseja remover uma 

ordem de serviço. 

Ator principal: Operador da assistência técnica (administrador, atenden-

tes) e técnicos. 

Pré-condições: O usuário deve estar identificado pelo sistema. 

Pós-condições: Ordem de serviço removida do sistema. 

Fluxo principal: 

1) No menu cadastro o usuário seleciona o submenu Ordem de serviço. 

2) O sistema abre a tela de CRUD da ordem de serviço. 

3) O usuário manda pesquisar uma ordem de serviço. 

4) O sistema solicita o número da ordem de serviço. 

5) O usuário digita o número da ordem de serviço. 
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6) O sistema preenche o formulário com os dados da ordem de serviço. 

7) O usuário manda remover a ordem de serviço. 

8) O sistema pede uma confirmação para apagar a ordem de serviço. 

9) O usuário confirma a operação. 

10)  O sistema apaga a ordem de serviço. 

11)  Caso haja outra ordem de serviço para ser apagada o usuário retorna 

para o item 3. 

Fluxo alternativo: 

5) Algum dado inválido é digitado. 

5.1. O sistema exibe uma mensagem informando que o dado digitado é 

inválido. 

5.2. O sistema retorna para o item 3 do fluxo principal. 

  

Caso de uso 13: Impressão de ordem de serviço. 

Sumário: O caso de uso se inicia quando o usuário deseja imprimir uma 

ordem de serviço. 

Ator principal: Operador da assistência técnica (administrador, atenden-

tes) e técnicos. 

Pré-condições: O usuário deve estar identificado pelo sistema. 

Pós-condições: Ordem de serviço impressa pelo sistema. 

Fluxo principal: 

1) No menu cadastro o usuário seleciona o submenu Ordem de serviço. 

2) O sistema abre a tela de CRUD da ordem de serviço. 

3) O usuário manda pesquisar uma ordem de serviço. 

4) O sistema solicita o número da ordem de serviço. 

5) O usuário digita o número da ordem de serviço. 

6) O sistema preenche o formulário com os dados da ordem de serviço. 

7) O usuário manda imprimir a ordem de serviço. 

8) O sistema pede uma confirmação para imprimir a ordem de serviço. 

9) O usuário confirma a operação. 

10)  O sistema abre a tela de impressão da ordem de serviço. 

11)  O usuário manda imprimir a ordem de serviço. 

12)  O sistema imprime a ordem de serviço. 
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13)  Caso haja outra ordem de serviço para ser impressa o usuário retorna 

para o item 3. 

Fluxo alternativo: 

5) Algum dado inválido é digitado. 

5.1. O sistema exibe uma mensagem informando que o dado digitado é 

inválido. 

5.2. O sistema retorna para o item 3 do fluxo principal. 

 

Caso de uso 14: Impressão do relatório de serviços. 

Sumário: O caso de uso se inicia quando o administrador deseja imprimir 

o relatório de serviços. 

Ator principal: Administrador da assistência técnica. 

Pré-condições: O administrador deve estar identificado pelo sistema. 

Pós-condições: Relatório de serviços impresso pelo sistema. 

Fluxo principal: 

1) No menu relatório o administrador seleciona o submenu serviços. 

2) O sistema pede uma confirmação para imprimir o relatório de serviços. 

3) O administrador confirma a operação. 

4) O sistema abre a tela de impressão do relatório de serviços. 

5) O administrador manda imprimir o relatório de serviços. 

6) O sistema imprime o relatório de serviços. 
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4 CONSTRUÇÃO DO SISTEMA 

As ferramentas utilizadas no processo de desenvolvimento do sistema 

são apresentadas a seguir: 

 O Mysql foi utilizado para a construção da base de dados. Além de 

ser um SGBD de fácil integração com a linguagem de programação 

adotada, possui excelente portabilidade, desempenho, estabilidade 

e facilidade de uso. 

 O Java foi adotado como linguagem de programação. Uma das 

principais características é a independência de plataforma. Além 

disso, é uma linguagem robusta, segura e de código aberto. 

 O framework iReport foi usado para auxiliar no desenvolvimento do 

sistema. O objetivo do mesmo é criar relatórios no Java. 

 A IDE Netbeans também foi utilizada no desenvolvimento do siste-

ma. É uma ferramenta gratuita, multiplataforma e de código aberto. 

  

4.1 BANCO DE DADOS 

Os bancos de dados surgiram diante da necessidade de armazenar gran-

des quantidades de informação de forma rápida, simples e confiável. Dessa forma, a 

informação poderia ser acessada a qualquer momento sem a necessidade de se 

dirigir às salas dedicadas a arquivar várias documentações. 

 Quando os programas surgiram, começou-se a armazenar dados nos ar-

quivos dos mesmos. Dessa forma era muito melhor, porém, existiam grandes dificul-

dades na modificação de registros, estruturas e no momento de buscar uma infor-

mação. 
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 Os bancos de dados vieram a surgir na década de sessenta. A partir de 

então, os dados utilizados por usuários e empresas eram salvos nos mesmos. 

 Diante do exposto, os bancos de dados podem ser definidos como um 

conjunto de dados armazenados e inter-relacionados, os quais servem aos progra-

mas sem estarem relacionados diretamente a eles.  

 A utilização de um banco de dados pode ser feita por programas e usuá-

rios. Além disso, todo banco de dados deve permitir inserir, modificar e excluir da-

dos. Assim sendo, informações de dois tipos são salvas nos bancos de dados: os 

dados de usuários que são aqueles usados pelos programas e os dados de sistema 

que são utilizados para a administração do banco de dados. 

 A figura 2 apresenta o diagrama entidades e relacionamentos do sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Diagrama de Entidades e Relacionamentos. 
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4.2 DICIONÁRIO DE BANCO DE DADOS 

Larman (2007) afirma que o dicionário de banco de dados “é um docu-

mento que registra dados sobre os dados – ou seja, registra metadados”.  

O dicionário do banco de dados do sistema é apresentado a seguir: 

 

Tabela 1: Clientes. 

Table: tblclientes 

Table Comments  

Columns 

Name Data Type Nullable PK FK Default Comment 

idcli INT(11) Yes Yes No   

nomecli VARCHAR(50) Yes No No   

endcli VARCHAR(100) No No No NULL  

fonecli VARCHAR(50) Yes No No   

emailcli VARCHAR(50) No No No NULL  

 

 Na Tabela 1 são apresentados os campos da entidade tblclientes no 

banco de dados. Também são exibidos os tipos, tamanhos e descrições dos cam-

pos. Além disso, o campo idcli é chave primária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 36 

Tabela 2: Ordem de Serviço. 

Table: tbos 

Table Comments  

Columns 

Name Data Type Nullable PK FK Default Comment 

os INT(11) Yes Yes No   

data_os TIMESTAMP No No No CURRENT_TIMESTAMP  

tipo VARCHAR(15) Yes No No   

situacao VARCHAR(20) Yes No No   

equipamento VARCHAR(150) Yes No No   

defeito VARCHAR(150) Yes No No   

servico VARCHAR(150) No No No NULL  

tecnico VARCHAR(30) No No No NULL  

valor DECIMAL(10,2) No No No NULL  

idcli INT(11) Yes No Yes   

 

 A Tabela 2 contém os campos da entidade tbos no banco de dados. Os 

tipos, tamanhos e descrições dos campos também são apresentados. Além disso, o 

campo os é chave primária e o campo idcli é chave estrangeira. 
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Tabela 3: Usuários. 

Table: tbusuarios 

Table Comments  

Columns 

Name Data Type Nullable PK FK Default Comment 

iduser INT(11) Yes Yes No   

usuario VARCHAR(50) Yes No No   

fone VARCHAR(15) No No No NULL  

login VARCHAR(15) Yes No No   

senha VARCHAR(15) Yes No No   

perfil VARCHAR(20) Yes No No   

 

 Finalmente, na Tabela 3, os campos da entidade tbusuarios no banco de 

dados são apresentados. São mostrados também os tipos, tamanhos e descrições 

dos campos. Além disso, o campo iduser é chave primária.  

 

4.3 INTERFACES 

Interface é um termo muito amplo utilizado na ciência da computação. Ela 

funciona como uma linha intermediária entre duas entidades. No caso de um jogo, 

por exemplo, é o intermédio entre o jogador e o sistema operacional. Ou seja, quan-

do o usuário aperta o botão de “pular”, a interface vai enviar esse comando para o 

sistema operacional, o sistema vai interpretar e a interface vai enviar o feedback pa-

ra o jogador, que seria o personagem do jogo pulando. 

 Existem as interfaces físicas, que é o caso do joystick. E também existem 

as interfaces visuais, que é o caso de um layout de um site qualquer. 

Xexéo (2007) afirma que a interface “é representada pelas telas ou formu-

lários com o qual o usuário interage e ou relatórios e outras formas de aviso que re-

cebe do sistema”. 
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 Norman (1990) também ressalta que “cabe ao projetista da interface lidar 

com todas as características do ser humano, e também das infinitas variedades en-

tre os seres humanos. O projetista tem um modelo mental que representa na ima-

gem do sistema. O usuário vê essa imagem e gera um novo modelo mental. Os pro-

blemas da interface homem computador aparecem nas diferenças entre esses três 

modelos: o modelo mental do projetista, a imagem do sistema e o modelo mental do 

usuário”. 

 As interfaces do sistema são apresentadas a seguir com uma breve des-

crição das mesmas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Tela de login. 

 

 Através da tela de login (figura 3), os operadores da assistência técnica 

(administrador, atendentes) e os técnicos, poderão se logar para utilizar as ferramen-

tas do sistema. 
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Figura 4: Tela inicial do sistema 

 

Além disso, no momento que o usuário entrar no sistema (figura 4), serão 

mostradas as opções correspondentes ao seu perfil (admin, user ou técnico). Ou 

seja, usuários que possuem o perfil admin, como é o caso do administrador, terão 

acesso a todas as ferramentas do sistema. Os que possuem perfil user, que são os 

atendentes, não terão acesso à tela de impressão do relatório dos serviços (figura 9) 

e a tela de gerenciamento de usuários (figura 8). Já os que possuem perfil técnico, 

somente terão acesso à tela de ordens de serviço (figura 6). 
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Figura 5: Tela de clientes. 

 

 Através da tela de clientes (figura 5), os operadores da assistência técnica 

(administrador, atendentes) poderão cadastrar, pesquisar, alterar e remover clientes 

do sistema. 
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Figura 6: Tela de ordem de serviço 

 

 Por meio da tela de ordens de serviço (figura 6), os operadores da assis-

tência técnica (administrador, atendentes) e os técnicos, poderão cadastrar, pesqui-

sar, alterar, remover e imprimir (figura 7) ordens de serviço. Além disso, é obrigatório 

que o usuário faça a vinculação do cliente no momento de incluir uma ordem de ser-

viço. 
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Figura 7: Tela de impressão de ordem de serviço. 

 

 Todos os usuários da assistência técnica poderão imprimir ordens de ser-

viço (figura 7). 
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Figura 8: Tela de gerenciamento de usuários. 

 

 Na tela de gerenciamento dos usuários (figura 8), o administrador da as-

sistência técnica poderá cadastrar, pesquisar, alterar ou remover usuários. 
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Figura 9: Tela de impressão do relatório de serviços. 

 

 Somente o administrador da assistência técnica terá acesso ao relatório 

de serviços (figura 9). 
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4.4 TESTES 

“O teste é destinado a mostrar que um programa 

faz o que é proposto a fazer e para descobrir os 

defeitos do programa antes do uso.” (Sommerville, 

2011). 

 

“Os testes podem mostrar apenas a presença de 

erros, e não a sua ausência.” (Dijkstra et al. 1972). 

  

Testar não é somente demonstrar que os erros não existem. Testar é 

executar o programa com a intenção de encontrar esses erros. É trabalhar em con-

junto com a equipe de desenvolvimento para identificar esses erros e corrigi-los da 

melhor forma possível. Além disso, existe uma preocupação com a qualidade do 

produto, desde o início do desenvolvimento. E não apenas com o produto em si, 

mas também dos módulos produzidos.  

 Foram efetuados testes na interface do software durante o processo de 

desenvolvimento do sistema de controle de ordens de serviço para verificar se os 

requisitos levantados foram implementados corretamente. 

 Os casos de uso representam todas as funcionalidades e possibilidades 

de utilização do sistema. 

 Além disso, as funcionalidades apresentaram resultados satisfatórios du-

rante os testes, com um número mínimo de falhas, essas foram corrigidas imediata-

mente. 
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4.5 IMPLANTAÇÃO 

Para a implantação do sistema, será necessário configurar um servidor 

com o sistema operacional Linux para hospedar o banco de dados Mysql do projeto. 

Dessa forma, as informações serão acessadas de maneira centralizada.  

 Logo após a instalação e configuração do sistema em todos os computa-

dores da assistência técnica, os funcionários devem passar pela fase de treinamento 

para conhecer todas as funcionalidades do sistema e fazer um bom uso do mesmo. 

Dessa forma, as assistências técnicas obterão maior rapidez e eficiência no proces-

so de emissão de ordens de serviço. 
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5 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

  A possibilidade de realizar todo o processo de emissão de ordens de ser-

viço em um mesmo ambiente traz grandes benefícios para as assistências técnicas. 

As mesmas não mais se preocuparão em realizar todo o processo manualmente, no 

papel. Com a utilização do sistema, o processo deixará de ser lento e ineficiente. 

 Além disso, foram realizados testes durante o desenvolvimento do siste-

ma para garantir a qualidade do mesmo e a satisfação do cliente. 

 Através da utilização do software poderão ser implementadas novas fun-

cionalidades para atender ainda melhor aos usuários. Planeja-se adicionar ao siste-

ma cadastros de equipamentos, modelos e marcas. Além disso, emissão de relatório 

dos clientes, atendentes, técnicos, ordens de serviço, por período e ordem de servi-

ço por situação. 

 O processo de controle de ordens de serviço nas assistências técnicas da 

região de Itaboraí-RJ será melhorado graças à implantação deste sistema. Além dis-

so, outras regiões poderão ser beneficiadas. 

 Finalmente, o objetivo é de montar uma empresa que tenha como missão 

atender às necessidades dos clientes, agregando valor a seus negócios, através de 

soluções em software desenvolvidos com ferramentas de baixo custo ou, de prefe-

rência, sem custo de licenciamento. 
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