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Resumo 

 

No presente artigo apresenta-se a aplicação web SVEN com o objetivo de suportar             

os processos de uma empresa de pequeno porte, de forma a aumentar a sua produtividade. A                

aplicação possibilita a gestão de produtos ofertados, pedidos recebidos, compras a serem            

realizadas, produtividade dos vendedores, entre outras funcionalidades. E foi construída          

utilizando um conjunto de novas APIs da plataforma web chamados Web Components, que             

permitem a criação de novas tags HTML reutilizáveis, personalizadas e encapsuladas. 

Palavras-chave: Aplicação Web. Web Components. 

 

Abstract 

 

In this article we present the web application created for a company, with the              

objective to support the company's processes in order to increase its productivity. The             

application enables the management of products offered, orders received, purchases to be            

made, salespeople productivity, among other functionalities. And it was built using a set of              

new web platform APIs called Web Components, which allow the creation of new reusable,              

custom, and encapsulated HTML tags. 
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1.1 Motivação 

 

A motivação surgiu a partir de uma oportunidade de auxiliar a gestão das vendas de               

produtos de uma empresa de pequeno porte para que ela pudesse aumentar sua produtividade              

e impactar mais pessoas. Tal contexto refere-se a uma empresa que realiza o fornecimento de               

produtos de categorias diversas: alimentos, descartáveis, limpeza, higiene pessoal e etc. Seu            

público alvo (pequenos comerciantes, donos de bares, padarias, mercearias e etc) oferecem            

seus produtos e serviços para a comunidade ao seu redor. A empresa é composta por 5                

pessoas, uma delas freelancer, possui 20 fornecedores e atende aproximadamente 50 clientes. 

Adicionalmente, este projeto tem um caráter de empreendedorismo com potencial de           

gerar riqueza e melhorar a qualidade de vida das pessoas envolvidas na cadeia de geração de                

valor. Para o desenvolvimento deste projeto observei também uma oportunidade de           

aprendizado, não apenas decorrentes do desenvolvimento de uma aplicação que atenda de            

fato as necessidades do usuário, como também utilizar um novo conjunto de tecnologias de              

desenvolvimento para a plataforma Web, os Web Components, que podem vir a mudar a              

forma que aplicações web são desenvolvidas. 

 

1.2 SVEN 

 

Desde o primeiro contato com a administradora da empresa, stakeholder que           

participou da execução do projeto como o principal usuário do sistema, já haviam ideias de               

funcionalidades a serem implementadas, como a geração de pedidos por vendedores e            

geração de lista de compras para os produtos. 

O software tem como o objetivo suportar os processos da empresa de forma a              

aumentar a sua produtividade. Ele foi construído através de múltiplas iterações, onde foram             

desenvolvidas funcionalidades e atualizações que teriam impacto nos processos da empresa e            

do alinhamento entre desenvolvedor e stakeholder. 

Neste trabalho é apresentada a versão mais recente da aplicação que tem como             

funcionalidades manutenção de usuários do sistema, rotas de entrega, clientes, produtos e            

seus setores, pedidos de clientes, pagamentos dos vendedores e lista de compras. O sistema se               

encontra disponível na plataforma de hospedagem de código fonte Github . 3

3 A ferramenta está disponível na URL: “https://github.com/arenari/tcc” para clonagem. 
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2 METODOLOGIA 

 

A metodologia ágil combina uma filosofia e um conjunto de diretrizes de            

desenvolvimento. A filosofia incentiva a satisfação do cliente e entrega incremental precoce            

de software; equipes de projeto pequenas e altamente motivadas; métodos informais;           

produtos de trabalho de engenharia de software mínimos; e simplicidade geral de            

desenvolvimento. As diretrizes de desenvolvimento enfatizam a entrega sobre a análise e o             

design (embora essas atividades não sejam desencorajadas) e a comunicação ativa e contínua             

entre desenvolvedores e clientes (PRESSMAN, 2009, p. 65). 

Já a Programação Extrema , uma das mais usadas aplicações da visão dos métodos             4

ágeis, incentiva o design para o presente, reconhecendo que os requisitos podem mudar e              

haver a necessidade para retrabalho (PRESSMAN, 2009, p. 73). 

O desenvolvimento do projeto se deu com base nesses fundamentos mantendo um 

canal ágil de comunicação com o stakeholder e realizando a entrega de funcionalidades 

relevantes em espaços curtos de tempo, em média duas semanas.  

 

3 PROCESSOS DE NEGÓCIO 

 

Processo de Negócio é o conjunto de atividades ou tarefas que são estruturadas e              

giram em torno da produção de um resultado de valor para o cliente, por meio da entrega de                  

um serviço ou produto. Ele mostra o que deve ser realizado, como deve ser realizado e quem                 

é o responsável (EUAX). 

Portanto, o Processo de Negócio determina como o trabalho será feito na            

organização e traz a sequência lógica das atividades. É importante ressaltar que um processo              

de negócio envolve pessoas, equipamentos, procedimentos e informações. O processo de           

negócio deve agregar valor ao cliente ou agregar valor a outros processos. Todo processo de               

negócio possui uma entrada (input) e pelo menos uma saída (output). No processo de negócio               

os insumos (materiais, conhecimento, etc) são transformados em resultados (produtos e           

serviços) (EUAX). 

4 Do inglês Extreme Programming ou XP 
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Por meio de reuniões presenciais e remotas com o stakeholder foram identificados            

os seguintes processos: vendas, compra, entrega e pagamento do vendedor. No processo de             

venda, o vendedor vai até o cliente e mostra uma lista com os produtos disponíveis. As                

vendas realizadas são registradas em nota com as informações do pedido (input): Nome do              

Cliente, Endereço, Bairro, Referência, Telefone, produtos, preço do produto, quantidade e           

Prazo do Pagamento (À Vista, 7 dias, 10 dias ou 14 dias). O preço do produto pode variar,                  

para uma embalagem fechada com múltiplas unidades, pode receber um desconto por            

pagamento à vista, geralmente ofertado quando o produto já está no estoque há algum tempo,               

ou um valor especial de desconto oferecido pelo vendedor. O pagamento do pedido pode              

também ser parcelado. Atualmente eles podem realizar a compra de produtos não ofertados             

de acordo com o pedido do cliente, mas é algo que está sendo reconsiderado, pois a                

quantidade de produtos ofertados cresceu muito e a logística da empresa ainda não consegue              

suportar. O administrador recebe os pedidos do vendedor em papel e transfere para planilhas              

(output). 

No processo de compra os pedidos transferidos para planilha (input) serão utilizados             

para gerar uma lista com os produtos que precisam ser comprados (output), levando em conta               

os produtos em estoque, semanalmente são realizadas as compras necessárias para suprir os             

pedidos.  

No processo de entrega os pedidos transferidos para planilha (input) serão           

impressos, será realizada a separação dos produtos necessários para cada pedido e os pedidos              

serão entregues aos respectivos clientes (output). A partir da entrega que começa a contar o               

prazo de pagamento, caso o pedido tenha sido pago à vista, o próprio entregador vai pegar o                 

pagamento, caso contrário o vendedor é responsável por realizar a cobrança, em ambos os              

casos o pagamento do cliente (output) será entregue ao administrador.  

Por fim pode ser identificado o processo de pagamento do vendedor, tendo como             

base as vendas realizadas (input) pelo vendedor, o pagamento de comissão (output) aos             

vendedores é realizado quinzenalmente, caso haja um pedido onde apenas uma das parcelas             

foi paga pelo cliente, a comissão repassada será correspondente à parcela já paga. 

 

4 REQUISITOS 
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A definição dos requisitos foi realizada de maneira incremental, com a intenção de             

entregar a cada iteração funcionalidades relevantes para o usuário do sistema. A primeira             

definição de requisitos foi realizada com o foco de substituir as ferramentas que estavam              

sendo utilizadas pela empresa e automatizar tarefas que estavam tomando muito tempo do             

stakeholder principal, a administradora da empresa. 

Após a entrega da primeira versão do sistema os requisitos foram incrementados de             

forma a suportar a melhora nos processos da empresa, um exemplo é o processo de               

pagamento do vendedor, onde a agregação dos valores a serem pagos ao vendedor foi              

simplificada a uma consulta na página de pagamentos de um intervalo de tempo no sistema. 

Após a implementação dos requisitos necessários para suprir as tarefas de maior            

prioridade da administradora foram adicionados requisitos para atender a adição de novos            

usuários ao sistema, que podem ter o mesmo nível de autorização que a administradora ou               

que cumprir o papel de vendedor, possuindo acesso limitado ao sistema. A seguinte lista de               

requisitos foi identificada: 

 

1. Autenticar Usuário (Login) 

2. Manter Pedidos 

3. Listar pedidos pendentes, pedidos entregues e pedidos concluídos 

4. Filtrar pedidos pendentes por nome do cliente e por rota 

5. Imprimir lista de pedidos pendentes 

6. Imprimir pedido a ser entregue ao cliente 

7. Filtrar pedidos entregues por nome do cliente 

8. Filtrar pedidos concluídos por data de finalização 

9. Manter Pagamentos 

10. Filtrar pagamentos por vendedor, data de pagamento e nome do cliente que pagou 

11. Imprimir lista de pagamentos 

12. Manter Produtos 

13. Filtrar produto por nome e setor 

14. Imprimir lista de produtos 

15. Manter Clientes 

16. Filtrar clientes por nome e rota 

17. Manter Setores 
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18. Manter Rotas 

19. Manter Usuários 

20. Computar lista de compras 

21. Listar compras 

22. Filtrar lista de compras por nome do produto e setor do produto 

23. Imprimir lista de compras 

24. Limitar visualização de pedidos do usuário do tipo vendedor aos inseridos por ele 

25. Limitar visualização de clientes do usuário do tipo vendedor aos inseridos por ele 

 

5 MODELAGEM DO BANCO DE DADOS 

 

O banco de dados utilizado no sistema foi o Cloud Firestore, um banco de dados               

NoSQL hospedado na nuvem que os apps da Web podem acessar diretamente por meio de               

SDKs nativos (FIREBASE).  

Seguindo o modelo de dados NoSQL do Cloud Firestore, são armazenados dados em             

documentos que contém mapeamentos de campos para valores. Esses documentos são           

armazenados em coleções, que são contêineres de documentos que podem ser utilizados para             

organizar dados e criar consultas (FIREBASE). 

Dentro da modelagem existe uma coleção que se destaca com um modelo não usual              

se comparado a modelagem relacional utilizada em bancos de dados SQL, a coleção compras,              

ela armazena a lista de produtos a serem comprados em um único documento, ela foi               

modelada desta forma para reduzir o número de leituras e escritas a serem performadas pelo               

banco de dados, o que por sua vez reduz o custo da aplicação. 

Outro exemplo a ser notado é a modelagem da coleção pagamentos e o array              

parcelas na coleção pedidos, seus dados podem ser considerados redundantes, essa           

redundância é inserida com a intenção de otimizar a consulta de pedidos e pagamentos, como               

consequência a escrita no banco de dados se torna mais custosa para manter a consistência               

dos dados. 
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Figura 1 - Imagem representando as coleções e o formato de seus respectivos documentos 

 

6 PROTOTIPAÇÃO 

 

A prototipação foi utilizada para dar suporte a etapa de desenvolvimento, 

simplificando a validação de requisitos com o usuário e servindo de guia para construção da 

interface do sistema. Para o desenvolvimento do protótipo foi utilizada a ferramenta Adobe 

XD que possui um recurso que gera um link para ser compartilhado com o stakeholder, onde 

é possível realizar a navegação e prover feedback. 
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7 ESTRUTURA 

 

Sendo uma aplicação pensada para a web, esta foi desenvolvida utilizando HTML,            

CSS, JAVASCRIPT e serviços da plataforma Firebase. HTML é a linguagem de marcação             

usada para estruturar e dar significado ao conteúdo da Web, por exemplo, definindo             

parágrafos, cabeçalhos e tabelas de dados, ou incorporando imagens e vídeos na página             

(MOZILLA). 

CSS é uma linguagem de regras de estilo usada para aplicar o estilo ao conteúdo               

HTML, por exemplo, a definição de cores e fontes, de plano de fundo e o layout do conteúdo                  

em várias colunas (MOZILLA). JavaScript é uma linguagem de script utilizada controlar            

multimídia, animar imagens, modificar dinamicamente HTML e CSS para atualizar uma           

interface de usuário, por meio da API Document Object Model, etc (MOZILLA). 

Document Object Model (DOM) conecta páginas da web a scripts ou linguagens de             

programação. Normalmente, isso significa JavaScript, mas a modelagem de documentos          

HTML, SVG ou XML como objetos não faz parte da linguagem JavaScript. O modelo DOM               

representa um documento com uma árvore lógica. Cada ramificação da árvore termina em um              

nó e cada nó contém objetos. Os métodos DOM permitem acesso programático à árvore, com               

eles é possível alterar a estrutura, o estilo ou o conteúdo do documento. Os nós podem ter                 

manipuladores de eventos anexados a eles. Quando um evento é acionado, os manipuladores             

de eventos são executados (MOZILLA). 

Para desenvolvedores a importância da reutilização de códigos é algo claro. Mas isso             

não tem sido tão fácil para estruturas de marcação personalizadas, com um HTML complexo              

(com estilos e scripts associados) onde pode ser necessário a renderização de controles de              

interface personalizados a utilização deles em vários lugares pode transformar a página em             

uma confusão (MOZILLA). 

Os Web Components consistem em quatro tecnologias principais, Custom Elements,          

Shadow DOM, HTML Templates e ES Modules, que permitem criar elementos           

personalizados reutilizáveis, com a funcionalidade encapsulada longe do resto do código, e            

utilizá-los em aplicativos da Web (WEBCOMPONENTS.ORG). 
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Custom Elements é um conjunto de APIs JavaScript que permitem definir elementos            

personalizados e seu comportamento, que podem ser usados conforme desejado na interface            

do usuário (MOZILLA). 

Shadow DOM é um conjunto de APIs JavaScript para anexar uma árvore DOM de              

"shadow" encapsulada a um elemento, que é renderizado separadamente da DOM, e controlar             

a funcionalidade associada. Dessa forma, pode-se manter os recursos de um elemento            

privados, para que eles possam ser roteirizados e estilizados sem o medo de colisão com               

outras partes do documento (MOZILLA). 

Os elementos <template> e <slot> permitem criar templates de marcação que não            

são exibidos na página renderizada. Estes podem então ser reutilizados várias vezes como a              

base da estrutura de um elemento personalizado (MOZILLA). A especificação de ES            

Modules define a inclusão e reutilização de documentos JS de forma padronizada, modular e              

de alto desempenho (WEBCOMPONENTS.ORG). 

 

8 FERRAMENTAS 

 

A aplicação foi desenvolvida utilizando Web Components. Para tal foi utilizado o            

LitElement, uma classe base simples utilizada para criar Custom Elements renderizados com            

o lit-html. O LitElement usa o lit-html para renderizar no Shadow DOM do elemento e               

adicionar a API para ajudar a gerenciar propriedades e atributos do elemento. Ele reage a               

alterações nas propriedades e processa declarativamente usando lit-html (POLYMER). 

O lit-html permite escrever templates HTML em JavaScript com template literals.           

Os templates lit-html são JavaScript simples e combinam a familiaridade de escrever HTML             

com o poder do JavaScript. O lit-html cuida da renderização eficiente de templates para o               

DOM, incluindo a atualização eficiente do DOM com novos valores (POLYMER). 

Os Template Literals são como strings que permitem expressões incorporadas.          

Sendo possível usar sequências de várias linhas e recursos de interpolação de string com eles               

(MOZILLA). 

Foram utilizados no desenvolvimento diversos produtos da plataforma Firebase,         

como o Cloud Firestore, Firebase Authentication, Cloud Functions e Firebase Hosting. Seus            

produtos utilizam a infraestrutura do Google e possuem um dimensionamento automático,           

reagindo de acordo com as demandas do usuário.  

9 



O Cloud Firestore é um banco de dados flexível e escalonável para desenvolvimento             

de dispositivos móveis, Web e servidores a partir do Firebase e do Google Cloud Platform               

(FIREBASE).  

O modelo de dados do Cloud Firestore disponibiliza estruturas de dados hierárquicas            

flexíveis. Armazena os dados em documentos, organizados em coleções. Os documentos           

podem conter objetos aninhados complexos, além de subcoleções (FIREBASE).  

No Cloud Firestore é possível utilizar consultas para recuperar documentos          

individuais e específicos ou recuperar todos os documentos em uma coleção que corresponda             

aos parâmetros da consulta. As consultas podem incluir vários filtros em cadeia e combinar              

filtragem e classificação. Elas também são indexadas por padrão, portanto, o desempenho da             

consulta é proporcional ao tamanho do conjunto de resultados, e não ao conjunto de dados               

(FIREBASE). 

O Cloud Firestore usa sincronização de dados para atualizar dados em qualquer            

dispositivo conectado. No entanto, ele também é projetado para fazer consultas de busca             

simples e únicas de maneira eficiente (FIREBASE). 

O Firebase Authentication fornece serviços de back-end, SDKs com baixa curva de            

aprendizado para realizar a autenticação de usuários (FIREBASE). Ele oferece suporte à            

várias formas de autenticação, dentre elas a utilizada no projeto que é por meio de email e                 

senha. 

O Firebase Authentication é estreitamente integrado a outros serviços do Firebase e            

aproveita os padrões do setor, como OAuth 2.0 e OpenID Connect, o que permite ser               

facilmente integrado (FIREBASE). 

Com o Cloud Functions para Firebase, o código de back-end é executado            

automaticamente em resposta a eventos acionados pelos recursos do Firebase e pelas            

solicitações HTTPS. Seu código é armazenado na nuvem do Google e é executado em um               

ambiente gerenciado. Não é necessário gerenciar e dimensionar servidores próprios. O Cloud            

Functions é totalmente isolado do cliente. Assim, é possível ter certeza quanto a privacidade              

do código (FIREBASE).  

Neste projeto Cloud Functions foi utilizado para realizar a manutenção de usuários,            

criação, edição e deleção, assim como processar eventos acionados por alterações no banco             

de dados do Cloud Firestore nas coleções de produtos e pedidos, a partir destes eventos uma                

função é executada para calcular e gerar a lista de compras a ser feita pelo usuário. 
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O Firebase hosting oferece hospedagem estática rápida e segura para o app da Web.              

Ele facilita o gerenciamento completo de versões facilitado através de sua interface            

(FIREBASE). 

 

9 DESCRIÇÃO ARQUITETURAL 

 

A arquitetura Flux foi criada pelo Facebook para complementar uma biblioteca           

Javascript utilizada para construir interfaces de usuário chamada React, através de um fluxo             

de danos unidirecional (CABOT SOLUTIONS). 

 
Figura 2: Representação do modelo Arquitetural Flux (CABOT SOLUTIONS) 

 
Em uma arquitetura típica do Flux são encontrados os componentes Actions,           

Dispatcher, Stores e Controller Views. Actions são helpers que passam dados para o             
Dispatcher. O Dispatcher recebe as actions e transmite payloads para callbacks registrados.  
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As Stores funcionam como contêineres para o estado e lógica da aplicação. As             
Stores cadastradas são modificadas através de callbacks passados para o Dispatcher, após a             
alteração é emitido um evento de mudança da Store possibilitando a atualização das Views              
conectadas. Controller Views são componentes, que pegam o estado das Stores e os             
transmitem para os componentes filhos. Os Controllers são Controller-Views, e são           
encontrados no topo da hierarquia (CABOT SOLUTIONS). Views são componentes          
LitElement. 

Toda a funcionalidade é normalmente encontrada na Store. A Store é onde todo o              
trabalho é feito e informa ao Dispatcher quais eventos / actions ele está escutando (CABOT               
SOLUTIONS). Quando um evento acontece, o Dispatcher envia o “payload” para a Store que              
está registrada para ouvir essa action em particular. Agora, cabe à Store atualizar a View, que                
por sua vez dispara uma action (CABOT SOLUTIONS). 

A View propaga a Action através de um Dispatcher central e este será enviado para               
várias Stores. Essas Stores contém a lógica de negócios da aplicação e outros dados. Com a                
atualização das Stores as Views são atualizadas. A Store envia atualizações sem a             
necessidade de detalhes sobre como fazer a transição de Views entre estados (CABOT             
SOLUTIONS). 

 
10 EXEMPLO DE WEB COMPONENT NA APLICAÇÃO 
 

O componente <asas-table> está presente nas views onde há a apresentação de dados             
em formato tabular, ele foi construído de forma a ser flexível o suficiente para suportar as                
diferentes necessidades das views, sua construção se dá através das propriedades definidas            
em sua declaração, podem ser definidos os headers da tabela, o array com os itens a serem                 
exibidos, se a tabela possui checkboxes para seleção de itens, etc. De acordo com a interação                
do usuário com o componente eventos podem ser disparados, na declaração do componente             
uma função é passada para ser executada  quando o evento for disparado. 

 

 
Figura 3: Declaração de <asas-table> presente na view de clientes 
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Figura 4: Declaração de <asas-table> presente na view de pedidos pendentes 

 
11 AVALIAÇÃO DE USABILIDADE 

 
Uma das motivações para o desenvolvimento do projeto foi aumentar a           

produtividade do usuário para que ele pudesse agregar mais valor aos seus clientes. Para              
avaliar a eficiência do sistema foi realizado um teste com a administradora da empresa no               
próprio ambiente de trabalho, onde foram simuladas tarefas que abrangem os processos de             
venda, compra, entrega e pagamento do vendedor. Foi observada a interação do usuário com              
o sistema e de eventuais problemas de interação assim como a captura do tempo de execução                
das tarefas. Para comparação e avaliação do ganho de produtividade foram utilizados valores             
estimados pelo usuário para realização de tarefas semelhantes. 

Para realização do teste foi gerado um ambiente contendo uma cópia do banco de              
dados populado pelo usuário no decorrer do projeto, os pedidos utilizados na simulação             
contêm produtos já cadastrados no banco de dados. 

O primeiro cenário a ser realizado estava inserido no processo de venda, foi o              
cadastro de 19 pedidos (3 com novos clientes), dentre estes 1 pedido com 27 produtos, 2                
pedidos com 17 produtos, 4 pedidos com 10 produtos, 2 pedidos com 11 produtos, 2 pedidos                
com 12 produtos, 1 pedido com 9 produtos, 1 pedido com 7 produtos, 1 pedido com 6                 
produtos, 3 pedidos com 4 produtos, 1 pedido com 2 produtos, 1 pedido com 1 produto. O                 
cenário levou 57 minutos e 50 segundos para ser executado, o tempo estimado pelo usuário               
para execução de uma tarefa semelhante antes da inserção do sistema foi de             
aproximadamente 8 horas. 

O segundo cenário contemplou o processo de compras, incluindo a geração e            
impressão da lista de compras a ser realizada para atender aos pedidos cadastrados no cenário               
anterior. Como parâmetro de comparação foi utilizado o tempo estimado pelo usuário para             
realizar a compra dos produtos, pois o usuário não reduzia os pedidos a uma lista e realizava                 
a separação dos produtos pessoalmente. Com a redução a uma lista de produtos se tornou               
possível terceirizar a separação ao fornecedor dos produtos. A execução do cenário levou 30              
segundos, o tempo estimado pelo usuário para realizar a compra dos produtos foi de              
aproximadamente 5 horas. 
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O terceiro cenário estava inserido no processo de entrega, o usuário deveria realizar             
a impressão dos pedidos cadastrados no primeiro cenário, para simular adversidade foi            
adicionada a condição de que um produto não foi encontrado no processo de compra e               
portanto a alteração dos pedidos que continham este produto deveriam ser alterados antes da              
impressão, quatro pedidos continham o produto a ser removido. O tempo de execução do              
cenário foi de 4 minutos e 48 segundos, o tempo estimado pelo usuário para realizar tarefa                
semelhante no formato anterior ao sistema foi de aproximadamente 25 minutos. 

O último cenário simulado foi o cálculo da comissão a ser paga à um vendedor no                
período de 01/11/2018 à 15/11/2018. O usuário levou 40 segundos para executar a tarefa no               
sistema e estimou que o tempo para realização sem o sistema em aproximadamente 20              
minutos. 

Após a realização dos cenários foi realizado um questionário de satisfação, parte            
utilizando afirmações onde o usuário emitiu seu grau de concordância com a frase, para tal               
ele escolheu dentre 5 pontos na escala likert sendo eles: discordo fortemente, discordo,             
neutro, concordo e concordo fortemente. A segunda parte utilizando questões com resposta            
livre. 

 
11.1 Resultados 

 

 
Figura 5: Execução de cenário teste em contraponto com a expectativa do usuário para execução de cenário 

semelhante 
 

Com base no resultado das simulações de cenários é possível afirmar que o sistema              

proporcionará um grande ganho de produtividade ao usuário, aumentando a eficiência na            

conclusão das atividades pela administradora da empresa. Foi realizado um questionário de            
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satisfação com perguntas a respeito da facilidade de uso, efetividade, eficiência,           5

agradabilidade da interface e pontos a serem melhorados. Com base nele é possível afirmar              

que a satisfação do usuário com o sistema é alta, mas ainda existe espaço para melhorias, uma                 

avaliação mais profunda acerca da interface pode ser realizada para encontrar pontos            

específicos de insatisfação. 

 
12 INTERFACE DO SVEN 

 
A aplicação apresenta uma interface amigável e intuitiva que foi estruturada com            

múltiplas iterações com o usuário para que lhe sirva da melhor forma. A interface é               
responsiva, se adaptando a diferentes tamanhos de telas, em dispositivos mobiles ela se torna              
semelhante a de aplicativos nativos. É possível acessar a versão de desenvolvimento através             
da URL https://projeto-de-aplicacao.firebaseapp.com, ao acessar sem ter sido autenticado         
anteriormente é apresentada a página de login, caso contrário será apresentada a página de              
pedidos pendentes. 

 

 
Figura 6: Página de login 

 
A página pedidos pendentes varia de acordo com o papel do usuário, caso seja              

vendedor serão listados os pedidos pendentes deste vendedor, ele poderá filtrar seus pedidos,             
ordená-los de acordo com o header selecionado na tabela e realizar navegações para outras              
páginas. O usuário administrador além das funções do vendedor pode imprimir um pedido             
específico no formato para entrega ao cliente, marcar um pedido ou múltiplos como entregue,              
filtrar pedidos por rota de entrega e imprimir uma lista de pedidos. 

 

5 O questionário de satisfação se encontra no ANEXO B 
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Figura 7: Página de pedidos pendentes acessada por um administrador e com pedidos selecionados 

 

 
Figura 8: Página de pedidos pendentes acessada por um vendedor com dispositivo mobile com menu de 

navegação fechado;  Página de pedidos pendentes acessada por um vendedor com dispositivo mobile com menu 
de navegação aberto 

 
O vendedor pode também realizar o cadastro de novos pedidos e clientes, consultar             

seus pedidos entregues e concluídos, clientes, pagamentos a receber e produtos que foram             
cadastrados. 
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Figura 9: Página novo pedido; Página novo cliente; Página editar cliente 

 

 
Figura 10: Página pagamentos acessada por vendedor; Página pagamentos acessada por vendedor com filtro por 

período aberto 
 

Em produtos, o vendedor está limitado a ver o nome, preços de venda do produto e                
filtrar por nome e setor, o administrador adicionalmente vê quantas unidades tem em estoque              
e pode criar e editá-los. 
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Figura 11: Página produtos acessada por vendedor; Página produtos  acessada por vendedor com filtro por setor 

aberto 
 

O administrador tem acesso às páginas de listagem, criação e edição de setores, rotas              
e usuários. 

 

 
Figura 12: Página setores acessada por um administrador 

 
E por fim o administrador tem acesso a página de compras, onde é apresentado o               

total esperado a ser gasto com produtos para atender aos pedidos pendentes, a lista pode ser                
ordenada, impressa e filtrada por nome do produto e setor. 
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Figura 13: Página compras acessada por um administrador 

 

13 CONCLUSÃO 

 

Este projeto teve como objetivo auxiliar uma empresa de pequeno porte a gerir a              

venda de seus produtos e aumentar sua produtividade. Foram apresentados os processos da             

empresa antes da utilização do sistema, onde se observou um excesso de tarefas manuais que               

poderiam ser aprimoradas com o auxílio de software. Através de uma comunicação ativa             

com o usuário foi possível desenvolver um sistema que agregou valor desde sua primeira              

iteração e que foi capaz não só de entregar grande satisfação em seu uso, mas principalmente                

uma grande economia de tempo como pôde ser observado na avaliação de usabilidade. Esta              

economia de tempo possibilita ao usuário desenvolver seus diferenciais. 

O uso de Web Components no projeto tornou o reúso de código mais simples assim               

como a composição de views, uma vez que a complexidade do código estava encapsulada no               

componente. 

 

13.1 Trabalhos Futuros 

 

O sistema foi desenvolvido, desde o início, com o princípio de entregar 

funcionalidades relevantes ao usuário a cada iteração. Este ciclo de melhoria contínua ainda 

não acabou e ainda existem funcionalidades a ser adicionadas. 
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Na página de pedidos pendentes, por exemplo, pode ser adicionado um filtro que 

torne possível a listagem de pedidos por vendedor. Já na página de pedidos entregues pode 

ser adicionado uma funcionalidade semelhante a de pedidos pendentes que permite marcar 

um pedido como entregue sem a necessidade de navegar para a página de edição de pedido. 

Esta funcionalidade tornaria possível marcar a parcela de um pedido como paga, utilizando a 

data em que foi executada como parâmetro para data do pagamento. 

Adicionalmente, uma versão de impressão diferenciada para a lista de compras pode 

ser implementada, onde apenas o nome do produto e unidades vendidas componham a tabela. 

Assim como citado pelo usuário no questionário de satisfação podem ser adicionadas as 

funcionalidades de adicionar uma foto que represente o produto e utilizar o sistema mesmo 

estando offline. 

 

13.2 Limitações do Trabalho 

 

Um dos pontos fracos do sistema é a falta de cobertura por meio de testes 

automatizados, estes se fazem necessários para manutenção da qualidade do sistema. Mas 

foram postergados por conta do alto custo de implementação. 

Outro ponto fraco do sistema é uma falta de notificações com o usuário em caso de 

inputs excepcionais, que podem tornar a experiência do usuário frustrante, assim como 

complementar as funcionalidades de recuperação de senha do usuário. 
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ANEXO A – Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

Título do Projeto: SVEN: um sistema para auxílio de gestão de estoque e vendas 

Responsáveis: aluno Hugo Correa Arenari Oliveira, Graduando em Sistemas de Informação -            

UFF 
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Orientadora: Professora Luciana Cardoso de Castro Salgado (luciana@ic.uff.br)  

Instituição a que pertence os Responsáveis: Universidade Federal Fluminense  

Contato: Hugo Correa Arenari Oliveira e (21) 98539-5777  

 

O(A) Sr.(ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto “SVEN”, de responsabilidade do             

Graduando Hugo Correa Arenari Oliveira. 

Esta entrevista tem como objetivo fornecer dados para a elaboração do projeto. 

A entrevista ocorrerá nas dependências do entrevistado, em um horário previamente definido.            

A sua participação nesta entrevista é voluntária (você não terá nenhum benefício financeiro),             

podendo recusar-se a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da entrevista,             

sem penalização alguma. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com os              

pesquisadores, Instituição ou qualquer outra penalização. Os dados coletados na entrevista           

serão confidenciais. 

Este termo teve como base o documento disponibilizado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEPs) da Faculdade de                  

Medicina da Universidade Federal Fluminense (CEP FM/UFF). E-mail: etica@vm.uff.br 

 

Eu, ____________________________________________________________________,  

declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa              

acima descrito. 

Niterói, ______ de ______________ de _________ 

 

_____________________________________________________ 
(assinatura do participante ou responsável legal) 

 
 

 _____________________________________________________ 
(assinatura do responsável por obter o consentimento) 

 
 

 _____________________________________________________ 
(assinatura do responsável por obter o consentimento) 

 
 

ANEXO B - Questionário de Satisfação 
 

1. No geral, estou satisfeito com o quão fácil é usar este sistema. R: Concordo              
Fortemente. 
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2. Foi simples usar este sistema. R: Concordo. 
3. Eu posso efetivamente completar meu trabalho usando este sistema. R: Concordo           

Fortemente. 
4. Eu sou capaz de completar o meu trabalho rapidamente usando este sistema. R:             

Concordo Fortemente. 
5. Eu sou capaz de completar com eficiência o meu trabalho usando este sistema. R:              

Concordo Fortemente. 
6. Eu me sinto confortável usando este sistema. R: Concordo Fortemente. 
7. Foi fácil aprender a usar este sistema. R: Concordo. 
8. Acredito que me tornei produtivo rapidamente usando este sistema. R: Concordo           

Fortemente. 
9. Sempre que eu cometo um erro usando o sistema, eu me recupero com facilidade e               

rapidez. R: Concordo Fortemente. 
10. É fácil encontrar a informação que eu preciso no sistema. R: Concordo Fortemente. 
11. As informações fornecidas pelo sistema são fáceis de entender. R: Concordo           

Fortemente. 
12. A organização das informações nas telas do sistema é clara. R: Concordo Fortemente. 
13. A interface deste sistema é agradável. R: Concordo. 
14. Eu gosto de usar a interface deste sistema. R: Concordo. 
15. Este sistema tem todas as funções e capacidades que eu espero que ele tenha. R:               

Concordo. 
16. No geral, estou satisfeito com este sistema. R: Concordo Fortemente. 
17. O que acha que poderia ser diferente? R: Poderia ser utilizado offline. 
18. Quais os pontos positivos e negativos? R: Positivos: Clareza nas informações e            

agilidade. Negativos: Não encontrei ainda. 
19. Quais os pontos que você acha que podem ser melhorados? R: Ter a opção da foto do                 

produto. 
20. O sistema atendeu a expectativa? R: Sim, atendeu a minha expectativa. 
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