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“Temos que fazer o melhor que podemos. 

Esta é nossa sagrada responsabilidade 

humana”. 

Albert Einstein 



 

RESUMO 

Este trabalho visa a implementação de um sistema que facilite a atividade de análise 
das faturas emitidas pela empresa Embratel, referentes ao fornecimento de serviços 
de comunicação, realizada pelos funcionários da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ), tendo em vista que essa atividade, atualmente, é realizada sem o 
uso de qualquer tipo de tecnologia. Uma vez que essas faturas possuem centenas 
de linhas de registros, e que, em muitas dessas linhas, é comum haver códigos de 
referência repetidos, o processo de análise das faturas torna-se uma atividade 
suscetível a falhas. Neste sentido, este trabalho tem como objetivo o 
desenvolvimento de uma ferramenta de apoio que possa contribuir 
significativamente para a melhoria de todo o processo supracitado. 

Palavras-chaves: análise, registro, processo, fatura, serviços de comunicação. 
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1 INTRODUÇÃO 

De acordo com [1], a comunicação empresarial é o conjunto de 

procedimentos e técnicas destinados à troca de informações, difusão de ideias e 

orientações sobre situações, objetivos e procedimentos entre o público interno e 

externo de uma organização. 

Para que uma organização – no caso deste Trabalho de Conclusão de 

Curso (TCC), a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) – possa garantir que 

seus funcionários e servidores exerçam suas atividades com plenitude de recursos 

de pesquisa e intercomunicação com outras organizações, faz-se necessária a 

disponibilização de modernos meios de comunicação como, por exemplo, acesso à 

Internet de alta velocidade, transmissão de dados e vídeos, telefonia, etc. 

O campus acadêmico da UFRJ possui vários campi distribuídas pelo 

estado do Rio de Janeiro que precisam se comunicar entre si e com outros lugares 

ao redor do mundo. Atualmente, os serviços de comunicação utilizados pela UFRJ 

são fornecidos pela empresa de telecomunicações Embratel.  

 A Embratel disponibiliza para seus clientes duas maneiras de recebimento 

das faturas de cobrança: 

 Em formato impresso, entregue através de serviços de postagem 

dos Correios; 

 Em formato digital, via download em seu sítio. 

 A fatura digital é constituída por dezenas de páginas – geralmente, mais 

de 100 – de arquivos do tipo texto que contêm diversos tipos de códigos de serviços 

prestados pela empresa Embratel para cada um dos prédios da UFRJ. Devido à 

grande quantidade de informações constantes nas faturas e à maneira como essas 

informações estão organizadas, o processo de análise e consulta das faturas acaba 
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por ser uma tarefa demasiadamente trabalhosa e propensa a falhas, além de exigir 

uma grande quantidade de pessoas. 

 Através da utilização de um software de computador que faça a 

verificação e tradução dos códigos das faturas digitais e a conferência dos valores 

de cada um dos serviços prestados pela Embratel à UFRJ, o processo de análise e 

consulta dessas faturas poderá ser consideravelmente simplificado para os usuários 

interessados, o que possibilitará a redução do tempo de realização desse processo 

além da redução da quantidade de funcionários demandados. 

1.1 TEMA 

O tema do presente TCC constitui-se na importância de uso prático que 

um sistema de software específico para a realização de análise e verificação de 

faturas emitidas pela empresa Embratel, referentes a serviços de comunicação, 

pode proporcionar a uma organização. 

1.2 OBJETIVO DO PROJETO 

Este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de um sistema de 

software que seja capaz de realizar a análise das informações das faturas digitais 

disponibilizadas pela empresa Embratel à UFRJ e traduzi-las para um formato mais 

amigável e intuitivo para o usuário final, possibilitando assim que este usuário possa 

realizar a análise de uma fatura de maneira mais simplificada e com maior agilidade.  

Além disso, o sistema também será capaz de emitir diversos tipos de 

relatórios de acordo com as necessidades dos principais usuários e departamentos 

da UFRJ que são interessados em sua utilização.  
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O resultado esperado com a realização deste projeto inclui a geração de 

uma ferramenta computacional que seja de fácil manuseio e que possa atuar de 

maneira a auxiliar em tomadas de decisões futuras sobre os serviços de TI e 

telecomunicações da UFRJ. 

1.3 DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA 

Não é objeto deste TCC desenvolver um sistema de software que resolva 

todos os problemas que atualmente existem em relação às faturas digitais emitidas 

pela empresa Embratel a seus clientes.  

O presente projeto tem por finalidade ater-se exclusivamente às 

atividades atualmente realizadas pelos funcionários e servidores da UFRJ – que 

serão detalhadamente descritas no Capítulo de Análise – durante o processo de 

verificação e validação das faturas dos serviços de telecomunicações realizados 

pela Embratel à UFRJ. 

1.4 MOTIVAÇÃO E JUSTIFICATIVA 

A criação do sistema objeto deste TCC baseia-se na demanda do pessoal 

envolvido nas atividades relacionadas à sua finalidade, no tempo gasto atualmente 

que tais atividades consomem para serem efetivamente realizadas e na falta de 

interação que existe entre diversos departamentos que dependem dessas 

informações. 
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1.5 MÉTODO DE TRABALHO 

O processo de desenvolvimento que será adotado para este projeto será 

baseado no modelo cascata. Nesse modelo, os estágios são apresentados em 

sequência, como em uma cascata, de forma que o desenvolvimento de um estágio 

deve terminar antes de o próximo começar [2]. A modelagem será realizada com 

base no paradigma de Orientação a Objetos utilizando a UML1 como linguagem 

visual de especificação. 

1.6 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

Este trabalho está organizado de maneira a mostrar como o projeto será 

realizado. No Capítulo 2, é apresentada a análise de requisitos do sistema de acordo 

com as demandas dos servidores e funcionários da UFRJ. No Capítulo 3, é 

apresentada e detalhada a modelagem do sistema. No Capítulo 4, são apresentadas 

a arquitetura do sistema, as ferramentas utilizadas para seu desenvolvimento e a 

interface do sistema. No Capítulo 5, são apresentadas as conclusões e 

considerações finais. 

 

 

 

 

 

  

                                            
1
 UML, do inglês Unified Modeling Language (linguagem de modelagem unificada), é uma linguagem 

padrão para modelagem orientada a objetos muito utilizada em processos de engenharia de software 
que permite representar um sistema de forma padronizada com o objetivo de facilitar sua 
compreensão [3]. 



17 

 

2 ANÁLISE DE REQUISITOS 

 De acordo com [4], a análise de requisitos pode ser definida como um 

processo que tem a importante tarefa de elaborar as necessidades e características 

que um cliente deseja em seu sistema, de maneira que possa ser representada e 

implementada pelo sistema.  

 Os requisitos são objetivos ou restrições estabelecidas por clientes e 

usuários do sistema que definem as diversas propriedades do sistema. Ainda de 

acordo com [4], um conjunto de requisitos pode ser definido como uma condição ou 

capacidade necessária que o software deve possuir para que o usuário possa 

resolver um problema ou atingir um objetivo ou para atender as necessidades ou 

restrições da organização ou dos outros componentes do sistema. 

 Segundo [5], todos os métodos de análise devem ser capazes de suportar 

cinco atividades: 

 Representar e entender o domínio da informação; 

 Definir as funções que o software deve executar; 

 Representar o comportamento do software em função dos eventos 

externos; 

 Separar os modelos de informação, função e comportamento de 

maneira a apresentar os detalhes de forma hierárquica; e, 

 Prover a informação essencial em direção à determinação dos 

detalhes de implementação. 

 

 Neste capítulo, são descritos os requisitos do sistema levantados durante 

entrevistas realizadas com os principais usuários que farão uso do sistema objeto 

deste trabalho. 
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2.1 IDENTIFICAÇÃO DOS STAKEHOLDERS 

 O termo stakeholder significa público estratégico e descreve uma pessoa 

ou um grupo que fez um investimento ou tem ações ou interesse em uma empresa, 

negócio ou indústria. Em inglês, stake significa interesse, participação, risco; holder 

significa aquele que possui. Dessa forma, stakeholder também significa parte 

interessada ou interveniente [6]. 

 O termo foi usado de forma mais ampla pelo filósofo Robert Edward 

Freeman. Segundo ele, os stakeholders são elementos essenciais ao planejamento 

estratégico de negócios [7]. De maneira mais ampla, compreende todos os 

envolvidos em um processo, que pode ser de caráter temporário (como um projeto) 

ou duradouro (como o negócio de uma empresa ou a missão de uma organização). 

 Em relação a sistemas de informação, segundo [8], stakeholders são 

todos aqueles com algum interesse no sistema, afetando ou sendo afetados por 

seus resultados. Além disso, [9] define “interessados” como “qualquer um que se 

beneficia de forma direta ou indireta do sistema que está sendo desenvolvido”.  

 Durante a fase de levantamento de requisitos, foram identificados os 

seguintes stakeholders e interessados: 

 Técnicos: funcionários da UFRJ que operam os equipamentos e 

são responsáveis pelos serviços de TI; 

 Diretor: pessoa que realiza a autorização do pagamento das 

faturas emitidas pela Embratel, que faz o download das faturas no 

sítio da Embratel e gera os relatórios sobre as faturas. 

2.2 DESCRIÇÃO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA 

 Nesta seção, é feita uma breve descrição das responsabilidades de cada 

um dos stakeholders do sistema, conforme a seguir: 
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 Técnicos: usuários que têm a responsabilidade de realizar o 

cadastro e a atualização dos serviços solicitados à Embratel; 

 Diretor: usuário que tem a responsabilidade de fazer o atesto2 das 

faturas com base nas informações do sistema; realizar a 

importação dos dados fornecidos pela Embratel, gerenciamento 

dos usuários no sistema e a responsabilidade de emitir relatórios e 

gráficos de comparação com meses anteriores, dos gastos dos 

prédios, de controle eficiente dos gastos e procurar novas soluções 

para economizar. 

2.3 REQUISITOS 

 Para tornar a descrição dos requisitos mais simples de ser entendida por 

todos os interessados no sistema, esses serão classificados de três maneiras:  

 

 Requisitos funcionais; 

 Requisitos não funcionais; e, 

 Requisitos inversos.  

 

 Em todos os casos, a definição dos requisitos será feita conforme o 

formulário apresentado na Figura 1, conforme especificado em [10]. 

                                            
2
 Atesto – termo usado para comprovar algo ou algum fato ocorrido; afirmar a verdade sobre um 

documento. 
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Figura 1: formulário de definição de requisitos 

2.3.1 REQUISITOS FUNCIONAIS 

 Um requisito funcional, de acordo com [8], representa algo que o sistema 

deve fazer, ou seja, uma função esperada do sistema que agregue algum valor a 

seus usuários. Exemplos típicos incluem a emissão de relatórios e a realização e 

manutenção de cadastros. 

 Em termos descritivos, segundo [2], um requisito funcional pode 

descrever uma interação entre o sistema e seu ambiente. À medida que o sistema 

atua nos dados ou nas instruções, objetos ou entidades se 'movem' de um estado 

para outro. 

 Nesta seção, são apresentados os principais requisitos funcionais 

levantados durante as entrevistas com os stakeholders. 
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 Requisito No: 1 – RF1 Tipo de Requisito: Funcional  

 Descrição: O sistema deve solicitar login e senha dos usuários.  

 Razão: As informações manipuladas pelo sistema são de acesso restrito e, 

portanto, somente usuários autorizados devem tomar conhecimento delas. 

 

 Origem: Diretor  

 Satisfação do cliente: 5 Insatisfação do cliente: 5  

 Dependências: não há.  

 

 Requisito No: 2 – RF2 Tipo de Requisito: Funcional  

 Descrição: O sistema deve permitir que um técnico cadastre os pedidos de 

manutenção dos serviços da Embratel, sendo armazenadas as seguintes 

informações: código do prédio onde está sendo realizado o serviço, 

protocolo, data/hora do pedido, defeito e data/hora do conserto. 

 

 Razão: Eventualmente, os serviços prestados pela empresa Embratel ficam 

inoperantes. Dessa forma, é interessante prover uma maneira de 

notificação dessas falhas de serviço, além de poder quantificá-las. 

 

 Origem: Diretor  

 Satisfação do cliente: 3 Insatisfação do cliente: 2  

 Dependências: não há.  

 

 Requisito No: 3 – RF3 Tipo de Requisito: Funcional  

 Descrição: O sistema deve permitir aos usuários técnicos e diretores exibir 

relatórios de pedidos de serviços. 

 

 Razão: Evitar que seja aberto mais de um protocolo de serviço na Embratel 

por causa do mesmo problema. 

 

 Origem: Técnico  

 Satisfação do cliente: 3 Insatisfação do cliente: 2  

 Dependências: RF2.  
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 Requisito No: 4 – RF4 Tipo de Requisito: Funcional  

 Descrição: O sistema deve permitir ao diretor verificar, de forma eficiente, 

se as faturas tiveram descontos pela interrupção dos serviços relatados 

pelos técnicos. 

 

 Razão: Devido a algumas interrupções dos serviços foi percebido que a 

Embratel estava cobrando como se o serviço estivesse sendo utilizado. De 

posse do protocolo de serviço aberto na Embratel poderá ser solicitado o 

devido desconto caso esse não vier. 

 

 Origem: Diretor  

 Satisfação do cliente: 4 Insatisfação do cliente: 3  

 Dependências: RF2  

 

 Requisito No: 5 – RF5 Tipo de Requisito: Funcional  

 Descrição: O sistema deve permitir ao diretor do sistema importar novas 

faturas disponibilizadas para download da Embratel. 

 

 Razão: As faturas são disponibilizadas com uso de senha no sítio da 

Embratel e são de uso restrito. 

 

 Origem: Diretor  

 Satisfação do cliente: 5 Insatisfação do cliente: 5  

 Dependências: não há.  
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 Requisito No: 6 – RF6 Tipo de Requisito: Funcional  

 Descrição: O sistema deve traduzir as siglas e códigos das faturas para 

melhor compreensão dos usuários. 

 

 Razão: As faturas fornecidas pela Embratel possuem vários códigos que 

representam os diversos serviços oferecidos pela empresa. À primeira 

vista, esses códigos dificultam a interpretação da fatura para os usuários.  

 

 Origem: Vice Diretor  

 Satisfação do cliente: 4 Insatisfação do cliente: 2  

 Dependências: não há.  

 

 

 Requisito No: 7 – RF7 Tipo de Requisito: Funcional  

 Descrição: O sistema deve fornecer ao diretor uma maneira de realizar 

cópias de segurança (backup) dos dados armazenados no sistema. 

 

 Razão: Informações referentes a faturas de anos anteriores, que já tenham 

sido processadas e efetivamente pagas, poderiam ser gravadas em 

backups e armazenadas além do sistema para mantê-lo sempre enxuto. 

 

 Origem: Vice Diretor  

 Satisfação do cliente: 1 Insatisfação do cliente: 1  

 Dependências: não há.  

 

 Requisito No: 8 – RF8 Tipo de Requisito: Funcional  

 Descrição: O sistema deve permitir ao diretor gerenciar todos os usuários.  

 Razão: Prover ao diretor o controle total da gestão dos usuários do sistema.  

 Origem: Diretor  

 Satisfação do cliente: 5 Insatisfação do cliente: 5  

 Dependências: não há.  
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 Requisito No: 9 – RF9 Tipo de Requisito: Funcional  

 Descrição: O sistema deve permitir ao diretor atestar as faturas para o setor 

financeiro. 

 

 Razão: Verificar com 100% de certeza que todas as faturas estão dentro 

das tarifas contratadas, com uma margem de erro de R$ 0,019 para mais 

ou para menos. Atualmente, essa verificação é feita por amostragem, ou 

seja, uma quantidade de registros da fatura é escolhida ao acaso. 

 

 Origem: Diretor  

 Satisfação do cliente: 5 Insatisfação do cliente: 5  

 Dependências: RF5  

 

 Requisito No: 10 – RF10 Tipo de Requisito: Funcional  

 Descrição: O sistema deve permitir ao diretor gerar diversos tipos de 

relatórios e gráficos baseados nas faturas, como por exemplo, relatórios por 

prédios, por mês, pelo tipo da ligação (ligação para celular ou local), etc. 

 

 Razão: Para poder justificar determinadas tomadas de decisão (por 

exemplo, a troca de um link exclusivo muito caro e que esteja sendo pouco 

usado por um link público), para verificar em que locais está sendo gasto 

mais dinheiro e demonstrar se houve diminuição dos gastos em 

determinado período. 

 

 Origem: Diretor  

 Satisfação do cliente: 2 Insatisfação do cliente: 2  

 Dependências: RF5  
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2.3.2 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS 

 Conforme [8], os requisitos não funcionais falam da forma como os 

requisitos funcionais devem ser alcançados. Eles definem propriedades e restrições 

do sistema. Muitos requisitos não funcionais são também requisitos de qualidade, 

como exigências de desempenho e robustez.  

 Do ponto de vista descritivo, segundo [2], os requisitos não funcionais 

descrevem uma restrição no sistema que limita as opções para criar uma solução 

para o problema. Essas restrições geralmente limitam a seleção referente à 

linguagem, plataforma, técnicas ou ferramentas de implementação. 

 A seguir, são apresentados os principais requisitos não funcionais 

levantados durante as entrevistas com os stakeholders. 

 Requisito No: 11 – RNF11 Tipo de Requisito: Não Funcional  

 Descrição: O sistema deve ser acessado via web.  

 Razão: Possibilitar aos técnicos terem acesso ao sistema mesmo quando 

eles estiverem fora de seus locais usuais de trabalho. 

 

 Origem: Diretor  

 Satisfação do cliente: 5 Insatisfação do cliente: 5  

 Dependências: não há.  

 

 Requisito No: 12 – RNF12 Tipo de Requisito: Não Funcional  

 Descrição: O sistema deve possuir interface simples, facilitando a execução 

de suas funções. 

 

 Razão: Para agilizar a realização da tarefa que teve ser feita de uma 

maneira rápida e eficiente. 

 

 Origem: Diretor  

 Satisfação do cliente: 1 Insatisfação do cliente: 1  

 Dependências: não há.  
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 Requisito No: 13 – RNF13 Tipo de Requisito: Não Funcional  

 Descrição: O sistema deve funcionar com o menor tempo de resposta 

possível. 

 

 Razão: Devido ao grande volume de dados que o sistema manipulará, não 

se pode aguardar eternamente pelo sistema. 

 

 Origem: Diretor  

 Satisfação do cliente: 4 Insatisfação do cliente: 3  

 Dependências: não há.  

 

 Requisito No: 14 – RNF14 Tipo de Requisito: Não Funcional  

 Descrição: O sistema deve possuir compatibilidade com sistemas 

operacionais Windows e Linux. 

 

 Razão: Os sistemas operacionais dos computadores da UFRJ onde o 

Sistema para Análise de Faturas da Embratel irá ser executado dividem-se 

em Windows ou Linux. Dessa forma, o sistema deve ser compatível com 

ambas as tecnologias para mitigar quaisquer problemas futuros. 

 

 Origem: Diretor  

 Satisfação do cliente: 3 Insatisfação do cliente: 3  

 Dependências: não há.  

2.3.3 REQUISITOS INVERSOS 

 Um requisito inverso é uma declaração como uma proposição negativa, 

indicando o quê o sistema ou projeto não irá fazer ou entregar [11]. Em outras 

palavras, os requisitos inversos representam condições que nunca poderão ocorrer 

em um sistema. 

 A seguir, são apresentados os principais requisitos inversos do Sistema 

para Análise de Faturas da Embratel. 
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 Requisito No: 15 – RI15 Tipo de Requisito: Inverso  

 Descrição: O sistema não deve permitir importar faturas que já tenham sido 

previamente importadas. 

 

 Razão: A restrição de importar faturas já importadas anteriormente visa 

evitar a redundância de informações no sistema.  

 

 Origem: Diretor  

 Satisfação do cliente: 3 Insatisfação do cliente: 3  

 Dependências: não há.  

 

 Requisito No: 16 – RI16 Tipo de Requisito: Inverso  

 Descrição: O sistema não deve realizar o backup durante a sincronização 

dos dados. 

 

 Razão: A restrição de realização de backup simultâneo à sincronização dos 

dados visa evitar sobrecarga excessiva do sistema durante operações 

críticas. 

 

 Origem: Diretor  

 Satisfação do cliente: 1 Insatisfação do cliente: 1  

 Dependências: não há.  
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3 MODELAGEM 

 A modelagem é a arte da ciência de criar modelos de uma determinada 

realidade. É uma técnica bem-aceita e adotada pela generalidade das disciplinas de 

engenharia conhecidas. Permite o compartilhamento de conhecimento entre 

diferentes grupos de intervenientes (técnicos e não técnicos), facilita e promove a 

comunicação entre todos. Torna a gestão mais eficaz e eficiente das equipes do 

projeto ao fornecer uma visão mais adequada sobre os vários produtos a serem 

desenvolvidos e permite ainda que as previsões de custos e prazos sejam efetuadas 

seguindo critérios realistas [12]. 

 Neste capítulo, são apresentados alguns modelos – como, por exemplo, o 

diagrama de casos de uso, o diagrama de classes, e etc. – que visam permitir uma 

melhor compreensão do sistema desenvolvido. Esses modelos fornecem uma ideia 

de como o sistema deve funcionar, permitindo também a especificação da estrutura 

que serviu de guia para sua construção e documentação. 

3.1 DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

 O diagrama de casos de uso é o diagrama mais geral e informal da UML, 

sendo utilizado principalmente para auxiliar no levantamento e na análise de 

requisitos e na compreensão do sistema como um todo, embora venha a ser 

consultado durante todo o processo de modelagem e sirva de base para todos os 

outros diagramas [13]. 
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 O diagrama de casos de uso deve apresentar uma linguagem simples e 

de fácil compreensão. Ele procura identificar os atores3 que utilizarão de alguma 

forma o software. 

 O diagrama de casos de uso do sistema4 é apresentado na Figura 2. 

 

Figura 2: diagrama de casos de uso do sistema 

  

                                            
3
 De acordo com [13], os atores podem ser usuários, outros softwares que interajam com o sistema 

ou até mesmo algum hardware especial. 
4
 As operações referentes à manutenção de usuários e à manutenção de pedidos de manutenção 

(como por exemplo inclusão, alteração e remoção) estão representadas no diagrama de casos de uso 
respectivamente pelos casos de uso gerenciar usuários e gerenciar pedido de manutenção. 
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3.2 DESCRIÇÃO DOS CASOS DE USO 

 A descrição de casos de usos é uma narrativa mais detalhada dos 

cenários e tem como objetivo fazer que o usuário obtenha uma melhor compreensão 

das funções. Os casos de usos podem ser detalhados de várias formas diferentes 

desde as abstratas até aquelas com altos níveis de detalhamento. 

 A descrição dos casos de uso respeitará o template descrito na Figura 3, 

baseado em [14]: 

 

Figura 3: template para descrição de casos de uso 

 

 Nas próximas seções da seção 3.2, são apresentadas as descrições dos 

principais casos de uso do sistema. 
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3.2.1 CASO DE USO Nº 1 

Nome:  Login no sistema 

Objetivo:  Permitir que um usuário do sistema, diretor ou técnico, tenha acesso às 
funções restritas de suas contas 

Atores:  Diretor e Técnicos 

Pré-condições: Não possui 

Trigger:  Usuário acessa opção para login através da interface 

Fluxo Principal: 

1. O usuário informa o seu login 

2. O usuário informa a sua senha 

3. O sistema verifica/autentica os dados informados 

4. Autenticação feita com sucesso 

5. O sistema exibe o menu principal 

Fluxo Alternativo: 

4: O sistema constata que login e/ou senha são inválidos 

4.1. O sistema exibe mensagem de erro de acesso 

4.2. O sistema retorna para o passo 1 do fluxo principal  

Pós-condições: O sistema exibe o menu principal com as suas opções 

Regras de negócio:  RN1 – O usuário deve ter cadastro no sistema 

3.2.2 CASO DE USO Nº 2 

Nome:  Backup do sistema 

Objetivo:  Permitir que o diretor realize uma cópia de segurança das informações 
armazenadas no sistema 

Atores:  Diretor 

Pré-condições: Usuário estar logado no sistema como diretor. 

Trigger:  Link (ou botão) da interface destinado a criar backups ser acessado (ou 
pressionado). 

 

Fluxo Principal: 
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1. O sistema exibe a tela de backup 

2. O diretor escolhe entre as duas opções “Fazer Backup” ou “Restaurar 
Backup” 

3. Subfluxo Fazer backup: 

3.1 O sistema solicita que o diretor escolha um caminho 

3.2 O sistema realiza a cópia de segurança 

3.3 O sistema vai para o passo 5 

4. Subfluxo Restaurar: 

4.1 O sistema solicita que o diretor informe o caminho do arquivo 

4.2 O sistema verifica se o arquivo existe 

4.3 O sistema faz a restauração do arquivo 

4.4 O sistema vai para o passo 5 

5. O sistema atualiza os dados 

6. O sistema exibe mensagem: “Operação realizada com sucesso” 

7. O sistema retorna para o menu principal 

Fluxo Alternativo: 

3.1: O sistema verifica que o caminho não tem espaço suficiente 

3.1.1. O sistema exibe a mensagem: “Espaço insuficiente” 

3.1.2. O sistema vai para o passo 3 do fluxo principal 

4.2: O sistema verifica que o arquivo não está no local informado 

4.2.1. O sistema exibe a mensagem: “Arquivo não encontrado” 

4.2.2. O sistema vai para o passo 4.1 do fluxo principal 

5: O sistema não consegue atualizar os dados 

5.1. O sistema exibe a mensagem: “Ocorreu um erro na atualização” 

5.2. O sistema vai para o passo 1 do fluxo principal 

Pós-condições: O sistema exibe o menu principal com as suas opções 

Regras de negócio:  RN1 – Apenas o usuário com a função de diretor tem 
permissão para fazer o backup 

RN2 – O sistema não deve executar o backup durante a 
sincronização dos dados 

RN3 – O sistema verifica se existe espaço no disco suficiente 

3.2.3 CASO DE USO Nº 3 

Nome:  Importar faturas 

Objetivo:  Importar informações de novas faturas da Embratel para o sistema 

Atores:  Diretor 
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Pré-condições: Usuário estar logado no sistema como diretor 

Trigger:  Link (ou botão) da interface destinado a importação de faturas ser 
acessado (ou pressionado) 

Fluxo Principal: 

1. O sistema solicita que o diretor informe o caminho dos arquivos 

2. O sistema verifica se existem os arquivos informados 

3. O sistema solicita a confirmação do diretor para iniciar a importação 

4. O sistema executa a importação das faturas para o sistema 

5. O sistema atualiza os dados 

6. O sistema exibe mensagem: “Operação realizada com sucesso” 

7. O sistema retorna para o menu principal 

Fluxo Alternativo: 

2: O sistema verifica que o arquivo não está no local informado 

2.1 O sistema exibe a mensagem: “Arquivo não encontrado” 

2.2 O sistema vai para o passo 1 do fluxo principal 

5: O sistema não consegue atualizar os dados 

5.1 O sistema exibe a mensagem: “Ocorreu um erro na atualização” 

5.2 O sistema vai para o passo 1 do fluxo principal 

Pós-condições: Ter realizado a importação das faturas da Embratel com sucesso. 

Regras de negócio:  RN1 – Apenas o usuário com a função de diretor tem 
permissão para fazer a importação das faturas 

RN2 – O sistema deve armazenar as faturas no servidor 

RN3 – O sistema não deve importar faturas repetidas 

 

3.2.4 CASO DE USO Nº 4 

Nome:  Atestar faturas 

Objetivo:  Verificar dados de faturas do sistema e realizar o atesto dessas faturas 

Atores:  Diretor 

Pré-condições: Usuário estar logado no sistema como diretor 

Trigger:  Usuário seleciona opção para atestar faturas do sistema 

Fluxo Principal: 

1. O sistema solicita selecionar o mês/ano 

2. O sistema busca as faturas do mês/ano escolhido 

3. O sistema solicita o prédio 



34 

 

4. O sistema filtra a busca pelo prédio escolhido 

5. O sistema exibe a fatura na tela 

6. O diretor clica na opção “Conferir” 

7. O sistema verifica se os valores cobrados naquela fatura estão de acordo 
com as tarifas contratadas 

8. O sistema pergunta se pode marcar a fatura como atestada 

9. O diretor escolhe se confirma ou não o atesto da fatura 

10. O sistema retorna ao menu principal 

Fluxo Alternativo: 

7: O sistema encontra registros com valores fora do valor contratado 

7.1 O sistema exibe esses registros na tela 

7.2 O sistema pergunta se deseja imprimir esses registros 

7.3 O diretor escolhe se imprime ou não 

7.4 O sistema vai para o passo 8 do fluxo principal 

Pós-condições: O diretor realiza o atesto das faturas 

Regras de negócio:  RN1 – O sistema apenas deixa selecionar o mês/ano que 
estiver no banco de dados 

RN2 – O sistema faz o cálculo inverso na fatura para 
descobrir o valor da tarifa contratada 

RN3 – O sistema compara o valor encontrado com a tarifa 
contratada 

RN4 – Apenas o usuário com a função de diretor tem 
permissão para fazer o atesto das faturas 

RN5 – A margem de erro aceitável do cálculo é de 0,019 
centavos para mais ou para menos 

3.2.5 CASO DE USO Nº 5 

Nome:  Gerenciar usuários 

Objetivo:  Realizar o cadastro, alteração, consulta ou remoção de usuários na 
base de dados do sistema 

Atores:  Diretor 

Pré-condições: Usuário deve estar logado no sistema como diretor 

Trigger:  Uma solicitação para manutenção do usuário é solicitada 

 

Fluxo Principal: 
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1. O diretor informa o login ou o nome do usuário 

2. O sistema verifica a existência do usuário informado 

3. O sistema exibe as opções “cadastrar” (no caso de o usuário não estar 
cadastrado no sistema), “alterar” e “excluir” usuário. 

4. O diretor seleciona uma das opções. 

Subfluxo: Cadastrar Usuário  

4.1 O diretor insere as informações do usuário que será cadastrado 

4.2 O diretor confirma o cadastro das novas informações 

4.3 O sistema exibe uma mensagem de confirmação de cadastro 

Subfluxo: Alterar Usuário  

4.1 O sistema exibe as informações do usuário 

4.2 O diretor altera os dados desejados entre as informações disponíveis 

4.2 O diretor confirma a alteração das informações 

4.3 O sistema exibe uma mensagem de confirmação de alteração 

Subfluxo: Excluir Usuário  

4.1 O diretor confirma a exclusão das informações na base de dados do 
sistema 

4.3 O sistema exibe uma mensagem de confirmação de exclusão 

Fluxo Alternativo: 

Não há. 

Pós-condições: O usuário é mantido no sistema com sucesso 

Regras de negócio:  RN1 – A senha deve possuir no mínimo 7 caracteres 

RN2 – Não deve ter logins repetidos no sistema 

RN3 – Apenas usuário com a função de diretor pode 
gerenciar usuários 

3.2.6 CASO DE USO Nº 6 

Nome:  Gerar relatório de faturas 

Objetivo:  Disponibilizar ao diretor diversas opções de geração de relatórios das 
faturas do sistema de acordo com variados tipos de filtros 

Atores:  Diretor 

Pré-condições: Usuário estar logado no sistema como diretor 

Trigger:  Usuário seleciona opção para gerar relatório de faturas do sistema 

 

Fluxo Principal: 
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1. O sistema exibe um submenu de relatórios 

2. O diretor seleciona a opção personalizada desejada 

3. O sistema exibe uma nova tela 

4. O sistema solicita para digitar os parâmetros necessários para a busca 
personalizada 

5. O sistema realiza a busca no banco de dados 

6. O sistema exibe todos os registros conforme os parâmetros informados 

7. O agente clica na opção imprimir 

8. O sistema imprime os dados 

9. O sistema retorna para o menu principal 

Fluxo Alternativo: 

6: O sistema não encontra nenhum registro com os parâmetros informados 

6.1. O sistema exibe uma mensagem: “Não existe registro com esses 
parâmetros” 

6.2 O sistema retorna para o passo 4 do fluxo principal 

Pós-condições: O diretor obtém um relatório personalizado gerado com sucesso 
de acordo com as informações passadas como parâmetros 

Regras de negócio:  RN1 – Apenas o usuário com a função de diretor tem 
permissão para gerar relatórios de faturas 

RN2 – O sistema tem que fazer e exibir subtotais e totais dos 
relatórios que possuírem quantidade e/ou valores. 

3.2.7 CASO DE USO Nº 7 

Nome:  Gerar relatório de manutenção 

Objetivo:  Disponibilizar aos técnicos cadastrados no sistema, uma maneira de 
geração de relatórios referentes aos pedidos de manutenção 
cadastrados no sistema 

Atores:  Técnico 

Pré-condições: Usuário estar logado no sistema como técnico 

Trigger:  Usuário seleciona opção para gerar relatório de manutenção do sistema 

Fluxo Principal: 

1. O sistema exibe um submenu de relatórios 

2. O técnico seleciona a opção “pedidos de serviço” 

3. O sistema exibe uma nova tela 

4. O sistema solicita para digitar o período da data do pedido 
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5. O sistema realiza a busca no banco de dados 

6. O sistema exibe todos os registros no período solicitado 

7. O técnico clica na opção imprimir 

8. O sistema imprime os dados 

9. O sistema retorna para o menu principal 

Fluxo Alternativo: 

6. O sistema não encontra registro(s) no período informado 

6.1. O sistema exibe uma mensagem: “Não existe pedido no intervalo 
informado” 

6.2. O sistema retorna para o passo 4 do fluxo principal 

Pós-condições: O técnico obtém um relatório de pedido de manutenção gerado 
com sucesso de acordo com as informações passadas como 
parâmetros 

Regras de negócio:  RN1 – Apenas os usuários com perfis de técnico podem 
gerar relatórios de manutenção; ou seja, o diretor não pode. 

3.2.8 CASO DE USO Nº 8 

Nome:  Gerenciar pedido de manutenção 

Objetivo:  Realizar o cadastro, alteração, remoção de pedidos de manutenção na 
base de dados do sistema 

Atores:  Técnico 

Pré-condições: Usuário estar logado no sistema como técnico 

Trigger:  Técnico seleciona opção para gerenciar pedidos de manutenção 

Fluxo Principal: 

1. O sistema exibe tela de gerenciamento de pedidos de manutenção 

2. O técnico seleciona uma das opções disponíveis 

Subfluxo: Cadastrar pedido de manutenção [a] 

2.1 O sistema exibe um formulário para preenchimento dos dados do novo 
pedido que será cadastrado 

2.2 O técnico preenche os dados e submete o formulário 

2.3 O sistema exibe uma mensagem de confirmação de cadastro 

Subfluxo: Editar pedido de manutenção [b] 

2.1 O sistema exibe um formulário de pesquisa dos atuais pedidos de 
manutenção do sistema 

2.2 O técnico preenche o formulário 
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2.3 O sistema localiza o pedido de acordo com os dados do formulário 

2.4 O técnico edita as informações desejadas e as submete ao sistema 

2.5 O sistema exibe uma mensagem de confirmação de alteração 

Subfluxo: Excluir pedido de manutenção [c] 

2.1 O sistema exibe um formulário de pesquisa dos atuais pedidos de 
manutenção do sistema 

2.2 O técnico preenche o formulário 

2.3 O sistema localiza o pedido de acordo com os dados do formulário 

2.4 O técnico confirma que deseja excluir o pedido 

2.5 O sistema exclui definitivamente o pedido do banco de dados 

Fluxo Alternativo: 

2.2 [a]: Os dados preenchidos não são válidos para armazenamento no banco 
de dados 

1. O sistema emite uma mensagem de erro explicativa 

2. O sistema volta para o passo 2.1 [a] do fluxo principal 

2.3 [b]: Não existe no banco de dados registro correspondente aos dados 
informados pelo técnico 

1. O sistema emite uma mensagem de aviso explicativa 

2. O sistema volta para o passo 2.1 [b] do fluxo principal 

2.3 [c]: Não existe no banco de dados registro correspondente aos dados 
informados pelo técnico 

1. O sistema emite uma mensagem de aviso explicativa 

2. O sistema volta para o passo 2.1 [c] do fluxo principal 

Pós-condições: O pedido de manutenção é mantido no sistema com sucesso 

Regras de negócio:  RN1 – Apenas os usuários com perfis de técnico podem 
gerar relatórios de manutenção; ou seja, o diretor não pode. 

3.3 DIAGRAMA DE CLASSES 

 O diagrama de classes, de acordo com [13], é o diagrama mais utilizado e 

mais importante da UML. Seu objetivo é permitir a visualização das classes 

utilizadas pelo sistema e como estas se relacionam. Esse diagrama apresenta uma 
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visão estática de como as classes5 estão organizadas, preocupando-se em definir 

sua estrutura lógica. 

 O diagrama de classes para o Sistema para Análise de Faturas da 

Embratel é apresentado na Figura 4. 

 

Figura 4: diagrama de classes do sistema 

                                            
5
 Uma classe, no contexto do paradigma de Orientação a Objetos, é uma descrição de um conjunto 

de objetos que compartilham os mesmos atributos, operações, relacionamentos e semântica. 
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 Conforme apresentado no diagrama de classes acima, a classe Fatura – 

que representa cada uma das faturas manipuladas pelo sistema – é composta por 

registros.  

Esses registros podem ser de 4 tipos diferentes: 

 

 Registro de serviço de acesso à Internet; 

 Registro de ligação internacional; 

 Registro de ligação local; e, 

 Registro de ligação interurbana. 

 

 As maneiras como esses diferentes tipos de registros são implementadas 

pelo sistema está baseada na aplicação do padrão de projeto polimorfismo6. Através 

desse conceito, cada um dos registros de uma fatura qualquer poderá assumir 

qualquer um dos tipos suportados de maneira independente.  

 Analogamente, o padrão polimorfismo também é utilizado na 

implementação da classe abstrata Relatorio (que pode assumir os tipos 

RManutenção ou RFatura) e da classe abstrata Usuario (que podem assumir os 

tipos Técnico ou Diretor). 

 Além do padrão polimorfismo, as classes do sistema também foram 

diagramadas em acordo com o padrão especialista na informação. Esse padrão 

determina, segundo [15], que a atribuição de responsabilidade dos objetos seja dada 

à classe que possua as informações necessárias para fazê-lo. 

 Nesse sentido, as operações para manutenção dos usuários foram 

atribuídas à classe Diretor (note que a classe Diretor é filha da classe abstrata 

Usuario), as operações para manutenção dos pedidos de manutenção foram 

atribuídas à classe PedidoDeManutencao e as operações para a importação e 

atestamento de faturas foram atribuídas à classe Fatura. 

 

                                            
6
 Conforme [15], polimorfismo – no contexto de desenvolvimento de software – significa dar o 

mesmo nome a serviços executados por diferentes objetos quando os serviços são semelhantes ou 
relacionados. Esse padrão deve ser usado quando se usa herança, interface ou classe abstrata, de 
forma que uma classe seja de mais de um tipo ao mesmo tempo. 
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3.4 DIAGRAMAS DE ATIVIDADES 

 Um diagrama de atividades é uma visão gráfica do fluxo de atividades de 

um processo. Ele é constituído pelas ações, nós e fluxos e é útil em várias 

situações, dentre elas, para modelagem de fluxo de dados e algoritmos complexos. 

 Segundo [13], o diagrama de atividades é o diagrama com maior ênfase 

ao nível de algoritmo da UML e, provavelmente, um dos mais detalhistas. Neste 

documento, são apresentados os diagramas de atividades para os principais casos 

de uso do sistema. Esses diagramas são apresentados nas próximas subseções. 

3.4.1 IMPORTAR FATURAS 

 

Figura 5: diagrama de atividades para importar faturas 
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3.4.2 BACKUP DO SISTEMA 

 

 

Figura 6: diagrama de atividades para backup do sistema 
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3.4.3 GERENCIAR USUÁRIOS 

 

Figura 7: diagrama de atividades para gerenciar usuários 
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3.4.4 GERENCIAR PEDIDO DE MANUTENÇÃO 

 

Figura 8: diagrama de atividades para gerenciar pedido de manutenção 
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3.4.5 GERAR RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO 

 

Figura 9: diagrama de atividades para gerar relatório de manutenção 

3.5 MODELO DE DADOS 

 Uma característica fundamental do uso de banco de dados é permitir a 

abstração dos dados, ocultando detalhes do armazenamento de dados, que são 

desnecessários para a maioria dos usuários de bancos de dados. Um modelo de 

dados – conjunto de conceitos que podem ser usados para descrever a estrutura de 

um banco de dados – deve fornecer, segundo [16], o significado necessário para 

permitir essa abstração. 

 Ainda segundo [16], os modelos de dados podem ser classificados, 

conforme, de acordo com os tipos de conceitos usados, em três categorias: – 

Modelos de Dados Conceituais, – Modelos de Dados Representacionais, ou, – 

Modelos de Dados Físicos.  
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 Enquanto que os Modelos de Dados Conceituais representam os dados 

da maneira como os usuários os percebem, os Modelos de Dados Físicos contêm 

conceitos que descrevem detalhes de como os dados estão armazenados no 

computador. Entre esses dois extremos está o Modelo de Dados Representacionais. 

Neste modelo, os conceitos podem ser entendidos pelos usuários finais mesmo não 

estando tão excessivamente distantes da forma como os dados estão organizados 

dentro do computador [16]. 

3.5.1 MODELO RELACIONAL DA BASE DE DADOS 

 O modelo relacional – que é o tipo de modelo mais usado pelos SGBDs 

comerciais tradicionais, segundo [16] – é um Modelo de Dados Representacional. 

Neste tipo de modelo, o banco de dados é representado como uma coleção de 

relações que se parecem com uma tabela de valores. 

 De acordo com [17], o modelo relacional é muito simples pois o banco de 

dados resume-se a uma coleção de uma ou mais relações onde cada uma dessas 

relações pode ser representada por uma tabela de linhas e colunas. 

 A Figura 10 apresenta o modelo relacional para o Sistema para Análise 

de Faturas da Embratel. Este modelo foi desenvolvido através da ferramenta CASE 

de modelagem DBDesigner4. Esta ferramenta é gratuita e oferece uma excelente 

opção para utilização com diversos tipos de bancos de dados, como por exemplo, 

MySQL, Oracle, PostgreSQL, MSSQL entre outros [18]. 
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Figura 10: modelo relacional da base de dados do sistema 

3.5.2 ESTRUTURA FÍSICA DO BANCO DE DADOS 

 Nesta seção, o modelo físico de criação do banco de dados – 

representado em linguagem SQL – é apresentado. 

CREATE TABLE TiposUsuario ( 

    codTipoUsuario INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

    papel VARCHAR(50) NOT NULL, 

    descricao VARCHAR(255) NULL, 

    PRIMARY KEY(codTipoUsuario) 

); 
 
CREATE TABLE TiposRelatorio ( 
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    codRelatorio INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

    rotulo VARCHAR(50) NOT NULL, 

    descricao VARCHAR(255) NULL, 

    PRIMARY KEY(codRelatorio) 

); 
 
CREATE TABLE TiposDeServico ( 

    codServico INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

    rotulo VARCHAR(50) NOT NULL, 

    descricao VARCHAR(255) NULL, 

    PRIMARY KEY(codServico) 

); 
 
CREATE TABLE Predios ( 

    codPredio INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

    descricao VARCHAR(255) NOT NULL, 

    endereco VARCHAR(255) NULL, 

    PRIMARY KEY(codPredio) 

); 
 
CREATE TABLE Usuarios ( 

    codUsuario INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

    codTipoUsuario INTEGER UNSIGNED NOT NULL, 

    login VARCHAR(30) NOT NULL, 

    senha VARCHAR(10) NOT NULL, 

    nome VARCHAR(150) NULL, 

    email VARCHAR(80) NULL, 

    telContato VARCHAR(15) NULL, 

    PRIMARY KEY(codUsuario), 

    FOREIGN KEY(codTipoUsuario) REFERENCES TiposUsuario(codTipoUsuario) 

); 
 
CREATE TABLE Faturas ( 

    codFatura INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

    dataFatura DATE NOT NULL, 

    qtdRegistros INTEGER UNSIGNED NULL, 

    validacao BOOL NULL, 

    valorTotal DOUBLE NULL, 

    PRIMARY KEY(codFatura) 

); 
 
CREATE TABLE PedidosManutencao ( 

    protocolo INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

    codPredio INTEGER UNSIGNED NOT NULL, 

    dataHoraAbertura DATETIME NULL, 

    dataHoraConclusao DATETIME NULL, 

    defeito LINESTRING NULL, 

    PRIMARY KEY(protocolo), 

    FOREIGN KEY(codPredio) REFERENCES Predios(codPredio) 

); 
 
CREATE TABLE Faturas_has_Predios ( 

    codFatura INTEGER UNSIGNED NOT NULL, 

    codPredio INTEGER UNSIGNED NOT NULL, 

    PRIMARY KEY(codFatura, codPredio), 

    FOREIGN KEY(codFatura) REFERENCES Faturas(codFatura), 

    FOREIGN KEY(codPredio) REFERENCES Predios(codPredio) 

); 
CREATE TABLE Registros ( 
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    codRegistro INTEGER UNSIGNED NOT NULL, 

    codFatura INTEGER UNSIGNED NOT NULL, 

    codServico INTEGER UNSIGNED NOT NULL, 

    indice INTEGER UNSIGNED NULL, 

    valorCobrado DOUBLE NULL, 

    velocidadeLink VARCHAR(20) NULL, 

    consumo DOUBLE NULL, 

    duracao DOUBLE NULL, 

    telOrigem VARCHAR(15) NULL, 

    telDestino VARCHAR(15) NULL, 

    codDDD INTEGER UNSIGNED NULL, 

    codPais INTEGER UNSIGNED NULL, 

    codCidade INTEGER UNSIGNED NULL, 

    PRIMARY KEY(codRegistro), 

    FOREIGN KEY(codServico) REFERENCES TiposDeServico(codServico), 

    FOREIGN KEY(codFatura) REFERENCES Faturas(codFatura) 

); 
 

CREATE TABLE Relatorios ( 

    codRelatorio INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

    codUsuario INTEGER UNSIGNED NOT NULL, 

    codFatura INTEGER UNSIGNED NOT NULL, 

    protocolo INTEGER UNSIGNED NOT NULL, 

    dataCriacao DATE NOT NULL, 

    criterios LINESTRING NOT NULL, 

    PRIMARY KEY(codRelatorio), 

    FOREIGN KEY(codRelatorio) REFERENCES TiposRelatorio(codRelatorio), 

    FOREIGN KEY(protocolo) REFERENCES PedidosManutencao(protocolo), 

    FOREIGN KEY(codFatura) REFERENCES Faturas(codFatura) 

); 

3.5.3 DICIONÁRIO DE DADOS 

 Nesta seção, o dicionário do banco de dados – que visa descrever todas 

as tabelas e seus respectivos atributos – é apresentado. 

Tabela: TiposUsuario 

Campo Tipo Descrição Observação 

codTipoUsuario INTEGER Chave primária. Não nulo 

papel VARCHAR(50) Um nome para representar a função 

exercida por este tipo de usuário. 

Não nulo 

descricao VARCHAR(255) Descrição resumida do tipo de 

usuário correspondente. 

- 

Tabela 1: tabela TiposUsuario do banco de dados 
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Tabela: TiposRelatorio 

Campo Tipo Descrição Observação 

codRelatorio INTEGER Chave primária. Não nulo 

rotulo VARCHAR(50) Um nome para representar a função 

do tipo correspondente. Por 

exemplo: Relatório de Fatura, etc. 

Não nulo 

descricao VARCHAR(255) Descrição resumida do tipo de 

relatório correspondente. 

- 

Tabela 2: tabela TiposRelatorio do banco de dados 

Tabela: TiposDeServico 

Campo Tipo Descrição Observação 

codServico INTEGER Chave primária. Não nulo 

rotulo VARCHAR(50) Um nome para representar a função 

do tipo de serviço correspondente. 

Por exemplo: Internet, Ligação 

Local, etc. 

Não nulo 

descricao VARCHAR(255) Descrição resumida do tipo de 

serviço correspondente. 

- 

Tabela 3: tabela TiposDeServico do banco de dados 

Tabela: Predios 

Campo Tipo Descrição Observação 

codPredio INTEGER Chave primária. Não nulo 

descricao VARCHAR(255) Descrição resumida do prédio 

correspondente. 

Não nulo 

endereco VARCHAR(255) Endereço físico do prédio 

correspondente. 

- 

Tabela 4: tabela Predios do banco de dados 
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Tabela: Usuarios 

Campo Tipo Descrição Observação 

codUsuario INTEGER Chave primária. Não nulo 

codTipoUsuario INTEGER Chave estrangeira. Não nulo 

login VARCHAR(30) Login de acesso do usuário. Não nulo 

senha VARCHAR(10) Senha de acesso do usuário. Não nulo 

nome VARCHAR(150) Nome do usuário. - 

email VARCHAR(80) E-mail de contato do usuário. - 

telContato VARCHAR(15) Principal número de telefone de 

contato do usuário. 

- 

Tabela 5: tabela Usuarios do banco de dados 

Tabela: Faturas 

Campo Tipo Descrição Observação 

codFatura INTEGER Chave primária. Não nulo 

dataFatura DATE Data da fatura. Não nulo 

qtdRegistros INTEGER Quantidade de registros (podendo 

ser ligações ou acesso à Internet) 

que a fatura correspondente tem. 

- 

validacao BOOL Indicador se a fatura 

correspondente já foi validade pelo 

Diretor. 

- 

valorTotal DOUBLE Valor total, em reais, da fatura 

correspondente. 

- 

Tabela 6: tabela Faturas do banco de dados 
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Tabela: PedidosManutencao 

Campo Tipo Descrição Observação 

protocolo INTEGER Chave primária. Não nulo 

codPredio INTEGER Chave estrangeira. Não nulo 

dataHoraAbertura DATETIME Data e hora que o pedido foi aberto. - 

dataHoraConclusao DATETIME Data e hora da conclusão do pedido. - 

defeito LINESTRING Descrição do defeito motivador da 

abertura do pedido de manutenção. 

- 

Tabela 7: tabela PedidosManutencao do banco de dados 

Tabela: Faturas_has_Predios 

Campo Tipo Descrição Observação 

codFatura INTEGER Chave primária e Chave estrangeira. Não nulo 

codPredio INTEGER Chave primária e Chave estrangeira. Não nulo 

Tabela 8: tabela Faturas_has_Predios do banco de dados 

Observação: a tabela Faturas_has_Predios é uma tabela auxiliar criada para permitir 

o relacionamento “muitos para muitos” entre as tabelas Faturas e Predios. 

 

Tabela: Relatorios 

Campo Tipo Descrição Observação 

codRelatorio INTEGER Chave primária e chave estrangeira. Não nulo 

codUsuario INTEGER Chave estrangeira. Não nulo 

codFatura INTEGER Chave estrangeira. Não nulo 

protocolo INTEGER Chave estrangeira. Não nulo 

dataCriacao DATE Data de criação do relatório. Não nulo 

criterios LINESTRING Texto de critérios do relatório. Não nulo 

Tabela 9: tabela Relatorios do banco de dados 
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Tabela: Registros 

Campo Tipo Descrição Observação 

codRegistro INTEGER Chave primária. Não nulo 

codFatura INTEGER Chave estrangeira. Não nulo 

codServico INTEGER Chave estrangeira. Não nulo 

indice INTEGER Número identificador deste registro na 

fatura correspondente. 

- 

valorCobrado DOUBLE Valor, em reais, cobrado pelo registro 

correspondente. 

- 

velocidadeLink VARCHAR(20) Velocidade do link de acesso à Internet 

contratado. 

- 

consumo DOUBLE Quantidade de consumo de utilização 

de serviço de acesso à Internet. 

- 

duracao DOUBLE Duração de tempo de ligação em 

minutos. Exemplo: 1.5 representa 1 

minuto e meio. 

- 

telOrigem VARCHAR(15) Telefone de origem de ligação. - 

telDestino VARCHAR(15) Telefone de destino de ligação. - 

codDDD INTEGER Código DDD de telefone.  

codPais INTEGER Número usado em ligações 

internacionais para identificação de 

países. 

- 

codCidade INTEGER Número usado em ligações 

internacionais para identificação de 

cidades. 

- 

Tabela 10: tabela Registros do banco de dados 
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4 IMPLEMENTAÇÃO 

 Este Capítulo trata sobre a arquitetura de infraestrutura do sistema 

desenvolvido, as principais ferramentas utilizadas durante o seu desenvolvimento e 

apresenta suas principais interfaces. 

4.1 ARQUITETURA DO SISTEMA 

 A arquitetura de infraestrutura utilizada pelo Sistema para Análise de 

Faturas da Embratel se baseia no modelo de arquitetura em 3/4 camadas Web-

based7. Esse modelo é uma evolução do modelo de 3 camadas. A Figura 11 ilustra a 

arquitetura em 3/4 camadas Web-based. 

 

 

Figura 11: arquitetura em 3/4 camadas Web-based 

 

                                            
7
 Web-based – baseado na Web 
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 De acordo com [19], a ideia básica da arquitetura em 3/4 camadas é 

retirar a apresentação do cliente e centralizá-la em um determinado ponto, que 

geralmente é um servidor Web. Dessa maneira, a necessidade de que um aplicativo 

específico seja instalado em cada um dos computadores clientes deixa de existir, 

pois o acesso à aplicação é feito através de um browser8 como, por exemplo, o 

Mozilla Firefox, o Google Chrome ou o Internet Explorer. 

 Os servidores de aplicação, servidor Web e servidor de banco de dados 

não precisam, necessariamente, ser servidores separados pois o conceito de 

servidor de aplicação, Web ou banco de dados, é um conceito relacionado com a 

função que o servidor desempenha. Dessa forma, é possível ter, em um mesmo 

equipamento, um servidor de aplicações, um servidor Web e um servidor de banco 

de dados.  

4.2 TECNOLOGIAS REQUERIDAS E FERRAMENTAS UTILIZADAS 

 Embora do lado do cliente seja necessário apenas um browser para que o 

usuário acesse o Sistema para Análise de Faturas da Embratel, no lado do servidor 

há a necessidade de que algumas tecnologias específicas estejam adequadamente 

instaladas e configuradas. Essas tecnologias serão brevemente descritas a seguir. 

 Servidor Web Apache 2.2 ou superior 

 O servidor Apache é o servidor Web livre mais utilizado do mundo, 

segundo informações do sítio NetCraft.com [20]. É a principal tecnologia da Apache 

Software Foundation, responsável por mais de uma dezena de projetos envolvendo 

tecnologias de transmissão via web, processamento de dados e execução de 

aplicativos distribuídos [21], e é disponibilizado em versões para os sistemas 

Windows, Novel Netware, OS/2 e diversos outros do padrão POSIX, com por 

exemplo, Unix e Linux. 

                                            
8
 Um browser é um programa desenvolvido para permitir a navegação pela Web. 



56 

 

 SGBD MySQL 5.5, ou superior 

 O MySQL é um sistema de gerenciamento de banco de dados (SGBD) 

que utiliza a linguagem SQL como interface. É, atualmente, um dos bancos de 

dados mais populares do mundo, atrás apenas do banco de dados Oracle. Segundo 

[22], são exemplos de usuários do banco de dados MySQL o Banco Bradesco, a 

Google, a Dataprev entre muitas outras organizações por todo o mundo. O MySQL 

tem grande portabilidade, compatibilidade, excelente desempenho e estabilidade. É 

pouco exigente quanto a recursos de novos hardwares e é um software livre. 

 Módulo PHP 5.4, ou superior 

 Segundo [23], PHP é uma linguagem de programação interpretada livre 

que foi criada por Rasmus Lerdorf em 1995 e atualmente é mantida por uma 

organização chamada The PHP Group. Um código PHP é interpretado no lado do 

servidor pelo módulo PHP que gera a página Web a ser visualizada no lado do 

cliente. Embora o PHP encontre-se na versão 7.0 (disponibilizada no final de 2015), 

o sistema objeto deste TCC requer ao menos a versão 5.4, que oferece suporte às 

funcionalidades do paradigma de orientação a objetos necessárias. A Figura 12 

apresenta um treco de código do sistema que utiliza orientação a objetos. 

 

Figura 12: trecho de código PHP orientado a objetos de definição das classes 
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 Ainda de acordo com [23], as principais características da linguagem PHP 

são a tipagem dinâmica, a sintaxe similar à linguagem de programação C++9 e a sua 

excelente velocidade e robustez, além de ser um software gratuito e de código 

aberto. 

4.3 INTERFACE DO SISTEMA 

 A interface com o usuário é o mecanismo por meio do qual se estabelece 

um diálogo entre o programa e o ser humano. Quando uma interface humano-

computador é considerada, predominam os seguintes sentidos: visual, tátil e 

auditivo. Eles possibilitam que o usuário de um sistema baseado em computador 

perceba as informações, armazene-as na mente e processe-as, usando o raciocínio 

indutivo ou dedutivo [24].  

 Seguindo um conjunto de princípios10 de projeto de interface, o projeto 

identifica objetos e ações de interface e depois cria um leiaute de tela que forma a 

base para um protótipo de interface com o usuário. 

 As telas de um sistema compõem a camada de apresentação, como 

principal interface com o usuário. Devem ter aparência amigável e boa 

funcionalidade, pois é através delas que o usuário visualizará as informações 

manipuladas pelo sistema.  

 Nas seções seguintes da seção 4.2 são apresentadas as principais 

interfaces de usuário do sistema. 

 

 

 

 

                                            
9
 C++ é uma das linguagens de programação compiladas e orientadas a objetos mais populares do 

mundo [25]. 
10

 Os princípios para um projeto de interface se caracterizam em buscar manter o usuário sempre no 
comando da interface, em reduzir a exigência de carga de memória do usuário e em tornar a interface 
consistente. 
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4.3.1 Tela de controle de acesso ao Sistema 

 A tela de login é a página onde os usuários que possuem acesso ao 

sistema devem entrar com seus dados para poder utilizá-lo. Após preencher o 

formulário com um login e uma senha válidos, o usuário deve pressionar o botão 

“Acessar Sistema”. 

 A Figura 13 apresenta a tela de controle de acesso ao sistema.  

 

 

Figura 13: tela de controle de acesso ao sistema 

 

 Conforme especificado nas seções 2.1 e 2.2 deste TCC, o sistema 

funciona com dois tipos de usuários: Diretores e Técnicos. Após um procedimento 

de login bem-sucedido, a tela de menu principal é exibida. Nesta tela, de acordo com 

o tipo de usuário que realizou o acesso, alguns botões poderão estar disponíveis ou 

não, conforme é especificado na seção seguinte. 



59 

 

4.3.2 Tela de menu principal 

 No caso de um usuário do tipo “Diretor” ter acessado o sistema, os botões 

relacionados às operações de gerenciamento de usuários (inclusão, edição e 

remoção), importação de faturas, atesto de faturas, geração de relatórios e backups 

estarão disponíveis para utilização, conforme mostrado na Figura 14. 

 

Figura 14: botões habilitados e desabilitados para usuários do tipo "Diretor" 

 Por outro lado, no caso de um usuário do tipo “Técnico” ter acessado o 

sistema, somente os botões relacionados às operações de gerenciamento de 

pedidos de manutenção (inclusão, edição e remoção) e geração de relatórios 

estarão disponíveis para utilização, conforme mostrado na Figura 15. 

 

Figura 15: botões habilitados e desabilitados para usuários do tipo "Técnico" 

 Independentemente do tipo de usuário que estiver acessando o sistema 

em um dado momento, o botão para sair do sistema – que retornará para a tela de 

login de acesso – sempre estará disponível para utilização. 
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4.3.3 Tela de seleção de pedido de manutenção 

 Na tela de pedido de manutenção, um Técnico pode criar um pedido de 

manutenção, editar um pedido existente ou excluir um pedido. Caso o Técnico 

queira encerrar um pedido aberto, ele deve selecionar a opção para editar um 

pedido e inserir uma data de conclusão; esta ação irá, automaticamente, fechar um 

pedido que está encontra em aberto.  

 Assim que um Técnico entra na tela de pedido de manutenção, uma tela 

de seleção é exibida para que ele escolha entre uma das opções de gerenciamento 

disponíveis. A Figura 16 apresenta a tela de seleção de opções para os pedidos de 

manutenção. 

 

Figura 16: tela de seleção de opções para pedidos de manutenção 

 Após uma das opções ser selecionada, o sistema exibe a tela 

correspondente à opção. Como exemplo, na próxima seção é exibida a tela para a 

opção de “Editar Pedido de Manutenção”. 
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4.3.4 Tela de edição de pedido de manutenção 

 Para que um Técnico possa informar ao sistema qual será o pedido de 

manutenção que será alterado, o sistema exibe para o Técnico uma tabela com os 

pedidos em aberto, conforme exemplo apresentado na Figura 17 11. 

 

Figura 17: tabela de seleção de pedidos de manutenção para edição ou remoção 

 Após a seleção do pedido desejado, o sistema exibe o formulário de 

edição de informações do pedido de manutenção, conforme exemplo apresentado 

na Figura 18. Os campos marcados com asteriscos vermelhos são obrigatórios, 

conforme informado na própria tela do sistema. 

 

Figura 18: formulário para edição de informações de um pedido de manutenção 

                                            
11

 Esta mesma tela de seleção é exibida para um Técnico quando ele seleciona a opção de remover 
pedido de manutenção no sistema. 
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4.3.5 Tela de gerenciamento de usuários 

 Na tela de gerenciamento de usuários, o Diretor pode criar um usuário 

(caso o login informado ainda não exista na base de dados), editar os dados de 

algum usuário existente ou remover um usuário. Para a criação de um usuário, ao 

menos os campos “nome”, “login” e “senha” devem ser preenchidos – conforme 

observação na própria tela de cadastro. Após o preenchimento dos dados, o botão 

“Confirmar” deve ser pressionado.  

 A Figura 19 apresenta a tela de gerenciamento de usuários. No caso, a 

tela exibe a opção de cadastro de usuário, que é disponibilizada quando o login para 

um usuário informado ainda não existir no banco de dados. Nesta situação, os 

botões para “Editar Usuário” e “Remover Usuário” automaticamente ficam 

indisponíveis. Somente quando um login que existe no sistema é informado, esses 

botões ficam disponíveis para utilização pelo Diretor. 

 

Figura 19: tela de gerenciamento de usuários 
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4.3.6 Tela de importação de faturas 

 A Figura 20 apresenta a tela de importação de faturas que é exibida após 

o botão “Importar” ser acionado pelo usuário Diretor. Nesta tela, o Diretor poderá 

informar o caminho (endereço físico no computador) para o nome do arquivo 

referente à fatura desejada, ou clicar no botão “Localizar…” para selecionar, via 

modo gráfico, o arquivo referente à fatura. 

 Após um arquivo válido ser informado, o Diretor deverá acionar o botão 

Importar para que o sistema realiza a importação da fatura correspondente. O 

sistema é compatível com os arquivos fornecidos pela Embratel em formato texto. 

 

Figura 20: tela de importação de faturas 
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4.3.7 Tela de atesto de faturas 

 Na tela de atesto de faturas, conforme exemplo apresentado na Figura 

21, o usuário Diretor poderá selecionar especificamente qualquer uma das faturas 

do sistema através das caixas de combinação (combo box) de seleção do período 

da fatura, prédio e fatura. 

 Após conferir uma fatura, o usuário Diretor poderá realizar, ou não, o 

atesto da fatura. 

 

Figura 21: tela de atesto de faturas 
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4.3.8 Tela de geração de relatórios 

 A tela de geração de relatórios é acessível por todos os usuários do 

sistema. Para os Técnicos, esta tela permite a geração de relatórios de pedidos de 

manutenção. Para os Diretores, permite a geração de relatórios de faturas. Como 

exemplo, é apresentada na Figura 22 a tela de relatórios para faturas. 

 

Figura 22: tela de geração de relatórios 
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5 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Desde o início das atividades de realização deste trabalho, tínhamos a 

impressão de que o processo de verificação manual das enormes faturas emitidas 

pela Embratel à UFRJ – que, como já dito no Capítulo 1, em muitos casos, supera a 

quantidade de 100 páginas – era uma atividade demasiadamente desgastante e 

propícia a erros.  

 Durante o desenvolvimento deste sistema, através de conversas com 

alguns funcionários e à medida que entendíamos cada vez mais sobre o processo 

de verificação de faturas, pudemos concluir que nossas suspeitas estavam corretas. 

De fato, sem uma ferramenta computacional que possa auxiliar os funcionários no 

processo de validação, é extremamente comum e compreensível que uma pessoa 

deixe passar algum detalhe despercebidamente. E, na prática, é justamente isso que 

acontece. 

 Através do desenvolvimento e da implantação do Sistema para Análise de 

Faturas da Embratel, pudemos perceber um aumento expressivo de eficiência nas 

atividades de verificação de faturas dos serviços oferecidos pela Embratel à UFRJ. 

Como resultado disso, o sistema conseguiu agilizar a conferência das faturas, 

permitindo a um único funcionário fazer a verificação de praticamente 100% de 

todas as faturas em um curto período de 5 dias, tarefa que antes levaria em média 

20 dias. Obviamente, o feedback que obtivemos dos usuários diretamente 

envolvidos no sistema foi bastante gratificante. 

 Para o futuro, algumas funcionalidades já puderam ser identificadas. 

Como por exemplo, uma forma de comunicação direta entre o sistema e o sítio da 

empresa Embratel, de sorte que não seja necessário que um usuário Diretor tenha 

sempre que fazer os downloads dos arquivos das faturas diretamente para algum 

computador e, em seguida, ter que importá-los para dentro do sistema.  
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 Além disso, um outro exemplo de melhoria que poderá ser implementada 

no futuro baseia-se numa forma de possibilitar que o sistema emita notificações 

automáticas à Embratel no caso de eventuais erros em faturas emitidas por ela, 

dispensando a necessidade de que o usuário utilize outro meio de comunicação 

para relatar o erro encontrado. 
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