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RESUMO 

A previdência privada é fator importante para a qualidade de vida das pessoas após 
o seu período na ativa, principalmente no atual contexto político nacional.A socieda-
de pode ser estimulada a reservar uma parte dos seus proventos visando o atendi-
mento das necessidades pós-laborais, desde que tais reservas possam ser investi-
das da forma mais adequada possível. Assim, a previdência privada surge como 
uma opção, que pode ser ainda mais favorecida caso o acesso aos fundos de inves-
timento possa ser realizado por meio de solução segura e ágil, não necessariamente 
restrita a empregados de uma corporação. Os fundos de investimentos alternam a 
alocação de recursos no grupo de Renda Variável, criando os perfis de investimento 
do plano de previdência, o que justifica a importância de um aplicativo com funciona-
lidades que permitam a clara visualização, o gerenciamento e o controle da rentabili-
dade segmentado por categorias.Este trabalho evidencia pesquisa para modelagem 
e projetoparaimplementaçãode tal ferramenta em arquitetura contemporânea e afim 
com as melhores práticas da tecnologia da informação, alcançando o conjunto de 
classes e relacionamentos representativos do escopo definido com base na experi-
ência de 20 anos à frente de soluções deste gênero. 

Palavras-chaves:PrevidênciaPrivada.Fundos de Investimento. Automação. 
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1 INTRODUÇÃO 

A previdência privada pode ser considerada como uma forma de poupar 

com objetivos de prazo variável como o de complementar a aposentadoria oficial ou 

prover os insumos para objetivos específicos do investidor, como comprar um imóvel 

ou pagar a faculdade dos filhos. O cenário mais amplo dos regimes de previdência 

envolve também a previdência pública, que é o sistema social constitucional que ga-

rante a aposentadoria dos trabalhadores no Brasil, sendo garantida a todos os traba-

lhadores de carteira assinada e facultada à participação também de trabalhadores 

autônomos e empresários que a ela queiram contribuir. 

Se por um lado a previdência social figura como direito e garantia funda-

mental no artigo sexto de nossa Constituição Federal, por outro, a previdência priva-

da é identificada como complementar, organizada de forma autônoma e opcional no 

artigo 108 do mesmo documento[1]. A Lei Complementar nº 109 de 29/05/2001 re-

gulamenta tal iniciativa, definindo a diferenciação entre entidades abertas e fechadas 

de previdência privada, assim como os respectivos órgãos reguladores e fiscalizado-

res [2]. 

Este trabalho aborda o cenário da previdência privada em sistema aberto, 

compreendida como constituída “sob a forma de sociedades anônimas e têm por 

objetivo instituir e operar planos de benefícios de caráter previdenciários concedidos 

em forma de renda continuada ou pagamento único, acessíveis a quaisquer pessoas 

físicas” [2].Desta forma, a previdência privada é vista como paralela à previdência 

social e realizada por meio de fundos de investimento, possibilitando também, reali-

zações de longo prazo. Os fundos de investimento, portanto, podem ser fechados ou 

abertos, fechados quando são oferecidos por uma empresa a seus funcionários e 

abertos quando estão disponíveis para qualquer pessoa num banco ou corretora. 

Segundo a Secretaria de Previdência, órgão atualmente ligado ao Ministé-

rio da Fazenda, as contribuições aos planos de previdência privada são aplicadas no 
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mercado financeiro e geridas de forma a acumular saldos passíveis de resgate inte-

gral ou mensal “[...] como uma aposentadoria ou pensão, dependendo do que cons-

tar no regulamento do plano de benefícios” [3].As classificações de investimentos em 

previdência privada são geralmente identificadas como agressivas, moderadas ou 

conservadoras. Os investimentos com perfil agressivo, tem uma carga maior de seus 

recursos investidos em ações, cerca de 70%, enquanto que o perfil moderado limita 

tal investimento a cerca de 50% e o conservador investe, em média, 30% naquela 

modalidade. 

Este trabalho visa desenvolver um sistema de previdência privada para o 

controle das reservas de cada participante, de acordo com seu perfil de investimen-

to. Assim, a aplicação deverá permitir a visualização do extrato e a realização da 

opção de investimento pelo participante via internet, oferecendo para as empresas 

funcionalidades de verificaçãodo valor do patrimônio por planoem ambiente de 

acesso controlado. A solução também deverá fornecer o percentual de lucro ou pre-

juízo que se realiza em cada perfil e o patrimônio acumulado do investidorpor meio 

de telas ou relatórios, com o objetivo de auxiliar o investidor ou pequeno poupador.  

A motivação para este trabalho é o papel relevante da previdência privada 

na qualidade de vida pós-laboral das pessoas, sendo ainda importante o estímulo à 

poupança, por meio de uma empresa ou de forma pessoal, capaz de favorecera vi-

são de futuro dos indivíduos. 

O trabalho está organizado da seguinte forma:noCapítulo 

2sãoapresentadas as bases teóricas sobre a modelagem e construção de Sistemas 

de Informação;no Capítulo 3 a proposta de solução é explicitada com os levanta-

mentos de requisitos e a modelagem da informação requerida para o sistema; no 

Capítulo 4 constam os passos para a implementação do protótipo do sistema e seus 

testes de funcionalidade; por fim, no Capítulo 5 são apresentadas as considerações 

finais.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 Projetos de sistemas de informação constituem verdadeiras obras de 

pesquisa, ensaios, validações em ciclos de um processo similar ao de obras físicas 

como prédios em um projeto de engenharia civil. Destacando-se a criação de mode-

los voltados para o refinamento da fase de levantamento e identificação dos requisi-

tos ou funcionalidades que irão permitir ao cliente o prévio acordo ou contratação 

daquela solução segundo Pressman [4]. Este capítulo tem como objetivo reunir as 

ideias principais norteadores do trabalho, assim como a metodologia empregada no 

desenvolvimento do mesmo. 

Este trabalho se constitui como uma pesquisa de caráter exploratório, que 

segundo Antônio Carlos Gil “têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com 

oproblema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses” [7, p. 41]. 

Desta forma, envolvendo o levantamento, a realização de entrevistas e, também 

conforme foi o caso, “[...] análise de exemplos que estimulem a compreensão"[7]. 

No contexto da realização de um Sistema de Informação,os autores cujas 

obras amparam este trabalho destacam-se em função da abordagem de processo 

ao ciclo de construção de sistemas. Este é o caso de Roger S. Pressman, cuja obra 

sobre engenharia de software, consagra e simplifica as etapas percorridas[4, p.150]: 

Quais são as etapas envolvidas? A modelagem baseada em cená-
rios representa o sistema sob o ponto de vista do usuário. A modela-
gem de dados representa o espaço e informações e os objetos de 
dados que o software irá manipular e os relacionamentos entre eles. 
A modelagem baseada em classes define objeto, atributos e relacio-
namentos.  

 

O ponto de partida do reconhecimento de cenários é o levantamento de 

requisitos, etapa muito mais complexa do que uma simples atividade de comunica-

ção com o cliente. Porque envolvea identificação dos interessados, avaliar as condi-

ções de ganho dosmesmos e, inclusive,a negociação de tais condições [4, p. 

145].Tal etapa é realizada habitualmente a partir de reuniões com os clientescomo 

as mantidas no decorrer deste projeto. 

A modelagem de requisitos começa com a criação de casos de uso, que 

definem a maneira como o ator usa um sistema baseado em computadores.O ator, 
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portanto, é aquele que interage com o sistema para alcançar seus objetivos, sendo 

considerado como uma entidade externa de comportamento próprio [9, p. 229]. As-

sim, estando fora da área de influência do sistema, o ator tem um papel externo, po-

dendo ser quem inicia ou responde aos casos de uso. É importante ressaltar que, na 

medida em que cada elemento do modelo de requisitos é criado, ele deve ser exa-

minado em termos de consistência, visando o tratamento de omissões e a preven-

ção de ambiguidades [4, p. 151]. 

A partir da identificação de classes relevantes, estas são organizadas em 

modelos onde os objetos são definidos, associados aos atributos necessários e os 

relacionamentos. Assim, surge o modelo orientado a classes, que por sua vez são 

orientadas a objeto e a maneira como devem atender aos requisitos do sistema [4, p. 

150]. 

O modelo de projeto é a última ação da engenharia de software [4, p.207] 

e prepara a cena para a construção do programa, que, em síntese, irá atender aos 

requisitos mapeados. Assim, o modelo de requisitos, baseado em classes, alimenta 

a o projeto de solução composto pelo conjunto de dados das classes,o projeto de 

arquitetura e o projeto de interface. É válido ressaltar a importância da incorporação 

da qualidade de software na etapa de projeto da solução.  

A Linguagem de Modelagem Universal ou Universal ModelingLanguage 

(UML),criada especificamente paraa modelagem de sistemas foi adotada de forma 

neste trabalho associada aos padrões segundo Craig Larman[8]. Segundo o mesmo, 

a UML é uma notação padrão de diagramação [8, p.32]. É uma linguagem visual pa-

ra especificar, construir e documentar os artefatos do sistema. Diagramas de paco-

tes UML frequentemente são usados para ilustrar a arquitetura lógica de um sistema, 

fornece um modo de agrupar elementos, podendo agrupar qualquer coisa, como 

classes, outros pacotes, casos de uso, etc. [8, p.223]. 
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3 PROPOSTA DE SOLUÇÃO 

Neste capítulo será apresentada a trajetória que envolveu a compreensão 

do problema, comunicação e análise, e o planejamento da solução, traduzidos como 

modelagem e projeto de software, perfazendo as etapas iniciais do processo de en-

genharia de sistemas segundo Pressman [4]. 

3.1 Levantamento 

O projeto de solução foi elaborado a partir do levantamento de requisitos 

conduzido por meio de entrevistas com funcionários da Caixa de Previdência dos 

Funcionários do Banco do Brasil (PREVI), levando em consideração igualmente a 

experiência adquirida durante 20 anos como analista na construção e manutenção 

dos sistemas de seguridade daquelaentidade de previdência privada, assim como a 

avaliação do estágio atual dos sistemas, reportado por analistas e usuários das apli-

cações da mesma instituição. 

A análise indicou que as seguintes funcionalidades de cadastramento que 

deveriam ser consideradas como premissas para a construção de uma aplicação 

aderente tanto a modelos de previdência privada aberta quanto de previdência pri-

vada fechada: 

• Cadastramento de pessoa física, podendo ser associada a uma 

pessoa jurídica 

• Cadastramento de plano de previdência 

• Cadastramento de perfis de investimento associados a um índice 

econômico  

• Cadastramento de índice econômico e suas cotações 

• Cadastramento de contribuições ao plano de previdência 
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3.2 Modelagem 

Nestaseção estão relacionados inicialmente os requisitos não funcionais e 

os funcionais, seguidos dos respectivos casos de uso, seus diagramas e o modelo 

de classes, produzidos segundo a UML. 

3.2.1 Requisitos Não Funcionais 

Conforme Geraldo Xexéo, os requisitos não funcionais de um sistema tra-

tam da forma como os requisitos funcionais devem ser alcançados, definindo propri-

edades e restrições do sistema[9, p. 44]. Muitos, também, são requisitos de qualida-

de, como exigências de desempenho e robustez, enquanto que outros são restrições 

ou exigências de uso de uma ou outra tecnologia[9, p. 44]. 

Os requisitos não funcionais, propriamente ditos, podem ser requisitos do 

produto, da organização ou requisitos externos, e devem estar relacionados à segu-

rança, ao desempenho ou ao hardware e software indicados[9, p. 44]. O quadro a 

seguir classifica e descreve os três requisitos não funcionais definidos para a solu-

ção. 

 

Quadro 1: Requisitos não Funcionais 

Segurança  RNF1 O sistema deve ser acessado pelo cliente e pelo 

usuário 

Desempenho RNF2 As interfaces devem ser desenhadas deforma sim-

ples, para facilitar o entendimento e utilização por 

parte do usuário 

Hardware/Software RNF3 O sistema pode ser acessado pela internet, com o 

banco de dados disponibilizado na nuvem. 

Fonte: Autor 
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3.2.2 Requisitos Funcionais 

Os requisitos funcionais são ilustrados no quadro a seguir e, por definição, 

são aqueles que especificam as ações que o sistema deve ser capaz de executar 

para cada entrada e, assim, o que deve ser feito pelo sistema para alcançar seus 

objetivos[9, p. 44]. 

Quadro 2: Requisitos Funcionais 

RF1 O sistema deve permitir o cadastramento de plano de previdência (in-

clusão, alteração e cancelamento) 

RF2 O sistema deve permitir o cadastramento de perfil de investimento rela-

cionado ao plano de previdência (inclusão, alteração e cancelamento) 

RF3 O sistema deve permitir o cadastramento de índice econômico vinculado 

ao perfil de investimento (inclusão, alteração e cancelamento) 

RF4 O sistema deve permitir o cadastramento da cotação do índice econô-

mico vinculado ao perfil de investimento (inclusão, alteração e cancela-

mento) 

RF5 O sistema deve permitir o cadastramento de cliente (pessoa física) pela 

internet (inclusão, alteração e cancelamento) 

RF6 O sistema deve permitir a autorização do cadastramento de cliente 

(pessoa física) pela internet (inclusão, alteração e cancelamento) 

RF7 O sistema deve permitir o cadastramento de contribuição, com confir-

mação por movimentação bancária (inclusão, alteração e cancelamento) 

RF8 O sistema deve gerar o lançamento de reserva, com a confirmação da 

contribuição, pela movimentação bancária 

RF9 O sistema deve calcular o lançamento de reserva, com a utilização da 

cotação do índice econômico, na data efetiva do lançamento. 

RF10 O sistema deve permitir o cadastramento de solicitação de empréstimo 

pelo cliente (pessoa física) pela internet (inclusão, alteração e cancela-

mento) 

RF11 O sistema deve permitir a liberação da solicitação de empréstimo (pelo 

usuário) com o respectivo envio da movimentação bancária. 



 20 

RF12 O sistema deve permitir o cadastramento de solicitação de benefício de 

renda pelo cliente (pessoa física) pela internet (inclusão, alteração e 

cancelamento), após a efetivação do tempo de contribuição adequado 

RF13 O sistema deve permitir a liberação da solicitação de benefício (pelo 

usuário) com o respectivo envio da movimentação bancária, de forma 

mensal. 

RF14 O sistema deve controlar a cobrança das parcelas de empréstimoao 

usuário, com o respectivo envio da movimentação bancária 

RF15 O sistema deve permitir o cadastramento de amortizações de emprésti-

mo pelo usuário, na internet, com a respectiva confirmação da movimen-

tação bancária 

RF16 O sistema deve permitir o cancelamento do plano de filiação, pela inter-

net, ao cliente 

RF17  O sistema deve gerar o pagamento da devolução de reservas ao clien-

te, que tenha feito cancelamento do plano, após o pagamento de contri-

buições 

RF18 O sistema deve liberar o pagamento calculado da devolução de reser-

vas ao cliente, pelo usuário, com o envio da respectiva movimentação 

bancária. 

RF19 O sistema deve permitir a consulta pelo cliente ao extrato de contribui-

ções do seu plano de previdência 

RF20 O sistema deve permitir a consulta pelo cliente a simulação do cálculo 

de benefício do seu plano de previdência 

RF21 O sistema deve permitir a consulta pelo cliente a simulação do cálculo 

de devolução de reservasdo seu plano de previdência 

RF22 O sistema deve permitir a emissão de relatórios de clientes, com seus 

dados e saldos, por plano de previdência 

RF23 O sistema deve permitir a emissão de relatórios de benefícios concedi-

dos aos clientes, com seus dados e valores, no período solicitado. 

RF24 O sistema deve permitir a emissão de relatórios de devoluções de re-

servas feitas aos clientes, com seus dados e valores, no período solici-

tado. 
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3.2.3 Casos de Uso 

Segundo Larman, os casos de uso podem ser considerados co-

mo“narrativas em texto, amplamente utilizadas para descobrir e registrar requisitos, 

eles influenciam muitos aspectos de um projeto” [8, p. 87], sendo instanciados por 

atores, identificados a seguir. 

 

3.2.3.1 Descrição dos atores 

Como definido no segundo capítulo, um ator pode estar representando 

um papel exercido por um ser humano, organização, equipamento ou mesmo por um 

outro sistema[9, p. 230].São eles que utilizam e/ou inicializam o sistema, fornecem 

os dados e usam informações da aplicação. O próximo quadro indica aqueles mape-

ados no presente trabalho. 

 

Quadro 3: Atores do Sistema 

Cliente Pessoa física que utiliza o sistema para manter suas reservas 

previdenciárias 

Funcionário Funcionário da empresa que gerencia o sistema, liberando 

recursos, acessando relatórios. 

Fonte: Autor 

 

. É possível observar no quadro 3 que o sistema será utilizado por clientes 

e por funcionários com perfis diferenciados em função dos objetivos envolvidos. 
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3.2.3.2 Diagrama de Casos de Uso 

O diagrama de casos de uso é uma abstração onde são representados 

atores (bonecos), casos de uso (elipse rotulada com o nome do caso de uso) e rela-

cionamentos (setas ou linhas), que ajudam a descrever os casos de uso [9, p. 235-

236], conforme ilustrado na Figura 1.  

 

Figura 1: Diagrama de Casos de Uso 

 

Fonte: Autor 
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3.2.3.3 Descrição dos Casos de Uso 

A descrição de casos de uso é realizada por meio de uma série de tópi-

cos,organizados segundo o modelo para a especificação de requisitos, onde são 

incluídas as informações necessárias para a compreensão dos diversos cenários 

dos casos de uso [5, p. 80]. O próximo quadro indica o padrão aplicado na descrição 

dos casos de uso mapeados no presente estudo. 

 

Quadro 4: Padrão Adotado para a Descrição de Caso de Uso 

Nome <define a sigla e o nome do caso de uso> 

Objetivo <descreve o objetivo do caso de uso> 

Requisitos <referencia a tabela de requisitos, que descreve os requisitos atendi-

dos por esse caso de uso> 

Atores <relaciona os atores que interagem com o caso de uso> 

Pré-

condições 

<descreve as pré-condições a serem atendidas para que o caso de 

uso possa ser executado> 

Trigger <define o evento que dispara a execução desse caso de uso> 

Fluxo prin-

cipal 

<descreve as Precondições a serem atendidas para que o caso de 

uso possa ser executado> 

Fluxo al-

ternativo 

<descreve os fluxos alternativos do caso de uso, indicando que even-

to dispara cada um deles, cada fluxo recebe a sua nomeação. 

Pós-

condição 

<define que produto ou resultado concreto o ator principal obterá ao 

final da execução do fluxo básico> 

Regras de 

negócio 

<lista as regras de negócio que devem ser respeitadas na execução 

do caso de uso, cada regra recebe a nomeação RN1, RN2 etc. e é 

referenciada em algum fluxo do caso de uso básico> 

Extensões <Cenários alternativos de sucesso ou fracasso.> 

Fonte: BEZERRA, 2015, p. 80-81 
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O levantamento produziu a identificação de 24 casos de uso principais pa-

ra o sistema, que estão relacionados no Apêndice, dentre os quais é desejável citar 

dois dos mais relevantes por conta da periodicidade mensal envolvida, são eles: 

 

• UC17 - Migrar perfil de investimento: que envolve a transferência do montante 

de quotas do perfil de investimento antigo do participante para o novo, através 

da apuração da cotação da data de migração dos índices econômicos dos 

perfis envolvidos. 

• UC18 - Efetuar pagamento de contribuição: que envolve o pagamento mensal 

por conta do participante, a apuração da cotação do índice econômico do per-

fil de investimento e a transformação do valor financeiro em quotas do perfil 

de investimento 

 

3.2.4 Diagrama de Classes 

O Diagrama de Classes evidencia a organização do conjunto das classes 

definidas para o sistema, permitindo “visualizar os aspectos estáticos desses blocos 

de construção e seus relacionamentos e para especificar detalhes da construção” [6 

p. 108]. 

A análise resultou no diagrama de classes ilustrado na Figura 2. 
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Figura 2: Diagrama de Classes 

 

Fonte: Autor 

 

É possível observar no diagrama anterior os relacionamentos entre as 15 

classes que conformam os blocos a serem construídos na solução. A seguir serão 

identificados os grupos de classes em relação às suas finalidades. 
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Figura 3: Classes de Cadastro e Arrecadação 

 

Fonte: Autor 

 

A Figura 3 apresenta o detalhe do diagrama com as classes relacionadas 

às funcionalidades de cadastro e arrecadação, detalhadas a seguir: 

• Plano_previdencia: Cadastro dos tipos de plano de previdência, com suas ca-

racterísticas principais e o relacionamento com a pessoa física ou jurídica. 
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• Perfil de investimento: tipos de investimento elaborados considerando o mon-

tante de exposição a renda variável (ações), atrelados ao plano de previdên-

cia do participante. 

• Índice_economico:indexador financeiro que apura as variações dos fundos de 

investimento atrelado ao perfil de investimento. 

• Cotação_indice: Valor de cotação diário ou mensal dos índices econômicos 

dos perfis de investimento. 

• Pessoa: Entidade que transfere suas características para suas herdeiras, no 

caso, Pessoa_fisica e Pessoa_juridica 

• Pessoa_fisica: Registra os dados dos participantes do plano 

• Pessoa_juridica: Empresa responsável pelo plano de previdência de seus 

funcionários 

• Contribuição: Registra os valores financeiros em moeda corrente, na data de 

apuração, dos participantes dos planos de previdência. 

• Lancamentos_Reserva: Registra os valores de contribuição, em quotas do ín-

dice econômico atrelado ao perfil de investimento, através da cotação na data 

de apuração do lançamento. 

• Acumula_lançamentos: Registra os montantes dos lançamentos de reservas 

apurados para pagamento de devolução ou benefícios, utilizando a cotação 

do índice econômico relacionado ao perfil de investimento do participante. 

 

A próxima figura evidencia o subconjunto adicional das classes do dia-

grama relacionadas a devolução e benefício. 
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Figura 4: Classes de Devolução e Benefício 

Fonte: Autor 

 

A Figura 4 complementa diagrama da solução com as classes relaciona-

das à devolução e ao benefício, como segue: 

• Lancamentos_Reserva: Registra os valores de contribuição, em quotas do ín-

dice econômico atrelado ao perfil de investimento, através da cotação na data 

de apuração do lançamento. 

• Acumula_lançamentos: Registra os montantes dos lançamentos de reservas 

apurados para pagamento de devolução ou benefícios, utilizando a cotação do 

índice econômico relacionado ao perfil de investimento do participante 

• Devolução_reserva: Registra os dados do participante, no momento do cance-

lamento da filiação, para devolução de reservas  
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• Pagamento_devolução: Registra os dados básicos do pagamento, conforme 

andamento, para devolução de reservas ao ex-participante. 

• Contrato_emprestimo: Registra os dados do contrato do empréstimo, no mo-

mento da adesão ao tipo de empréstimo, com status da situação do emprésti-

mo 

• Movimentacao_emprestimo: Registra a movimentação financeira, por tipo, do 

empréstimo concedido ao participante, podendo ser concessão, amortização, 

parcela, correção, etc. 

• Benefício: Registra os dados do participante, no momento da concessão do 

benefício, e o plano de previdência relacionado 

• Base_Beneficio: Registra o valor apurado da base de cálculo de previdência 

complementar do assistido, para geração de folha de pagamento mensal. 

 

Desta forma, são finalizadas as etapas preliminares que produzem o en-

tendimento do problema, permitem a elaboração da proposta de solução, liberando a 

construção e avaliações que são objeto do capítulo seguinte. 
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4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

Este capítulo aborda a construção do projeto de sistema de previdência 

privada e apresenta uma análisecrítica sobre tal processo, seguindo os passos finais 

do processo de engenharia de software: execução do plano e avaliação do resultado 

[4, p. 43]. 

4.1 Prototipação 

Aarquiteturadefinida para a solução envolve a linguagem de programação 

PHP (Hypertext Preprocessor), em função do conhecimento desenvolvido ao longo 

do curso, e o banco de dados PostgreSQL1 foi adotado para o desenvolvimento prá-

tico do algoritmo de previdência privada. 

O desenho do modelo de classes foi construído usando o aplicativo li-

vreAstah2, escolhido dentre as demais opções disponíveis -  que incluem o sistema 

comercial Microsoft Visio3 eo aplicativo LucidChart4 - em funçãodo conhecimento 

prévio desenvolvido em experiência profissional anterior.  

As telas correspondentes às funcionalidades descritas conceitualmente 

ao longo deste trabalho são apresentadas a seguir e foram prototipadas com o apli-

cativo BalsamiqMockup 35, no período de cortesia. Dentre as demais opções de so-

lução para o desenho das telas foram considerados os seguintes demais aplicativos: 

Axure6 e Pencil7. Sendo que a seleção levou em consideração o período gratuito e a 

similaridade entre os prototipadores. 

 

 

 

                                            

1https://www.postgresql.org/download/ 
2http://astah.net/download 
3https://pt.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Visio 
4https://www.lucidchart.com/pages/pt/diagrama-de-classe 
5https://balsamiq.com/download/ 
6https://www.axure.com/download 
7https://pencil.evolus.vn/Downloads.html 
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4.1.1 Tela de cadastro de plano de previdência (SPP521) 

 

 

 Tela responsável pelo cadastramento, pelo usuário, de plano de previdência. 

O campo código será gerado pelo sistema, o nome do plano deve ser infor-

mado e o tipo de tributação selecionado entre tributação progressiva ou re-

gressiva. 

O status inicial será registrado pelo sistema como ‘Cadastrado’, a data de ca-

dastro receberá a data atual e a data de cancelamento somente será registra-

da no momento do cancelamento pelo botão com rótulo de ‘Cancelamento’ 

Ao final da digitação o usuário deverá acionar o botão de Cadastramento para 

confirmar o cadastro. 
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4.1.2 Tela de cadastro de perfil de investimento (SPP522) 

 

 

 Tela responsável pelo cadastramento, pelo usuário, do perfil de investimento. 

O campo código será gerado pelo sistema, o nome do perfil deve ser informa-

do. O status do perfil inicial será registrado pelo sistema como ‘Cadastrado’, a 

data de cadastro receberá a data atual e a data de cancelamento somente se-

rá registrada no momento do cancelamento pelo botão com rótulo de ‘Cance-

lamento’ 

Ao final da digitação o usuário deverá acionar o botão de Cadastramento para 

confirmar o cadastro. 
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4.1.3 Tela de cadastro de índice econômico (SPP523) 

 

 

 Tela responsável pelo cadastramento, pelo usuário, do índice econômico.  

O campo código será gerado pelo sistema, o nome do índice deve ser infor-

mado e o órgão emissor selecionado de uma lista de valores, um domínio da 

tabela. 

A data de criação receberá a data atual e a data de cancelamento somente 

será registrada no momento do cancelamento pelo botão com rótulo de ‘Can-

celamento’ 

Ao final da digitação o usuário deverá acionar o botão de Cadastramento para 

confirmar o cadastro. 
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4.1.4 Tela de cadastro cotação de índice econômico (SPP524) 

 

 

 Tela responsável pelo cadastramento, pelo usuário, da cotação do índice 

econômico.  

O campo código será gerado pelo sistema, o nome do índice deve ser infor-

mado e o órgão emissor selecionado de uma lista de valores, um domínio da 

tabela. 

A data de criação receberá a data atual e a data de cancelamento somente 

será registrada no momento do cancelamento pelo botão com rótulo de ‘Can-

celamento’ 

Ao final da digitação o usuário deverá acionar o botão de Cadastramento para 

confirmar o cadastro. 
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4.1.5 Tela de cadastro de participante do plano de previdência 

(SPP525) 

 

 

 Tela responsável pelo cadastramento, pelo cliente, na internet, ou pelo usuá-

rio, no sistema.  

O campo código do plano de previdência será selecionado em uma lista de 

valores e apresentado o nome no campo ao lado. 

O campo código do cliente é gerado pelo sistema, o nome, a data de nasci-

mento, endereço, telefone e e-mail do cliente devem ser informados. 

A data de filiação receberá a data atual e a data de cancelamento somente 

será registrada no momento do cancelamento pelo botão com rótulo de ‘Can-

celamento’, esse botão somente será disponibilizado ao usuário. 

Ao final da digitação o usuário ou o cliente deverá acionar o botão de Cadas-

tramento para confirmar o registro. 
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4.1.6 Tela de autorização de cadastro de participante do plano de pre-

vidência (SPP526) 

 

 

 Tela responsável pela autorização do cliente, registrado na internet. 

Os clientes serão autorizados pela indicação no campo indicador ‘Autoriza’ e 

a confirmação da autorização pelo botão ‘Autorização’, que será programado 

para confirmar o cadastramento dos clientes selecionados. 
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4.1.7 Tela de cadastro de contribuição do participante do plano de pre-

vidência (SPP527) 

 

 

 Tela responsável pelo cadastramento da contribuição do participante, pelo 

usuário, no sistema. O campo código do plano de previdência será seleciona-

do de uma lista de valores e apresentado o nome no campo ao lado. 

O cliente, também, será selecionado de uma lista de valores. 

A data de contribuição será informada, o código do banco será selecionado 

de uma lista de valores, com o nome do banco sendo apresentado no campo 

‘Nome’, o valor será informado. 

A confirmação do registro será pelo botão ‘Cadastramento’ ou poderá ser 

Cancelado pelo botão correspondente, através da pesquisa dos campos ade-

quados, como plano, participante e data de contribuição. 
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4.1.8 Tela de cadastro de solicitação de empréstimo do participante do 

plano de previdência (SPP528) 

 

 

 Tela responsável pelasolicitação, do cliente, na internet, ou pelo usuário, no 

sistema. O campo código do plano de previdência será selecionado em uma 

lista de valores e apresentado o nome no campo ao lado. O participante será 

selecionado pela indicação do nome ou do código. 

A data de crédito é informada pelo sistema, a quantidade de parcelas O cam-

po código do cliente é gerado pelo sistema, o nome, a data de nascimento, 

endereço, telefone e e-mail do cliente devem ser informados. 

A data de filiação receberá a data atual e a data de cancelamento somente 

será registrada no momento do cancelamento pelo botão com rótulo de ‘Can-

celamento’, esse botão somente será disponibilizado ao usuário. 

Ao final da digitação o usuário ou o cliente deverá acionar o botão de Cadas-

tramento para confirmar o registro. 
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4.1.9 Tela de autorização de solicitação de empréstimo do participante 

do plano de previdência (SPP529) 

 
 
 Tela responsável pela autorização do empréstimo solicitado pelo participante, 

pelo usuário, no sistema. A autorização, também, pode ser automática se o 

participante tiver saldo de reservas suficiente para garantir o pagamento da 

dívida. O campo código do plano de previdência será selecionado de uma lis-

ta de valores e apresentado o nome no campo ao lado, os empréstimos solici-

tados daquele plano de previdência serão exibidos e o usuário pode indicar a 

autorização no campo ‘autoriza’, confirmando no botão de ‘autorização’ 
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4.1.10 Tela de autorização de solicitação de benefício do participante do 

plano de previdência (SPP5210) 

 

 

 Tela responsável pela autorização do benefício solicitado pelo participante, 

pelo usuário, no sistema. A autorização, também, pode ser automática se o 

participante tiver saldo de reservas e tempo de contribuição suficiente para 

garantir o pagamento do benefício. O campo código do plano de previdência 

será selecionado de uma lista de valores e apresentado o nome no campo ao 

lado, os benefícios solicitados daquele plano de previdência serão exibidos e 

o usuário pode indicar a autorização no campo ‘autoriza’, confirmando no bo-

tão de ‘autorização’ 
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4.1.11 Tela de cadastramento de amortização de empréstimo do partici-

pante do plano de previdência (SPP5211) 

 

 

 Tela responsável pelo cadastramento da amortização do participante, pelo 

usuário, no sistema. O campo código do plano de previdência será seleciona-

do de uma lista de valores e apresentado o nome no campo ao lado. 

O cliente, também, será selecionado de uma lista de valores, em conjunto 

com o tipo de empréstimo solicitado. 

A data de amortização será informada, o código do banco será selecionado 

de uma lista de valores, com o nome do banco sendo apresentado no campo 

‘Nome’, o valor será informado. 

A confirmação do registro será pelo botão ‘Cadastramento’ ou poderá ser 

Cancelado pelo botão correspondente, através da pesquisa dos campos ade-

quados, como plano, participante e data de amortização. 
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4.1.12 Tela de cancelamento do plano de previdência (SPP5212) 

 

 

 Tela responsável pelo cancelamento do plano de previdência do participante, 

pelo usuário, no sistema. O campo código do participante selecionado de uma 

lista de valores e apresentado o nome, o tipo de tributação, status do plano, 

data de cadastro nos campos abaixo.  

A data de cancelamento será preenchida de forma automática. 

A confirmação do cancelamento será pelo botão ‘Cancelamento’. 

O cancelamento pode implicar em devolução de valores ao ex-participante, 

através da devolução de reservas, com o abatimento das dívidas. 
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4.1.13 Tela de pagamento de devolução de reservas (SPP5213) 

 

 

 Tela responsável pela autorização do pagamento das devoluções de reservas 

geradas pelo sistema. 

A autorização é confirmada no botão de ‘autorização’ 
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4.1.14 Tela de geração de relatórios (SPP5214) 

 

 
 Tela responsável pela geração de relatórios gerenciais do sistema. 

O campo código do plano de previdência é preenchido e os valores gerados 

são calculados na data do sistema e são somatórios do tipo indicado. 

A geração do relatório é confirmada no botão ‘Relatório’.  

  



 45 

4.2 Análise do Resultado 

As telas do protótipo permitem a avaliação da solução em relação à sua 

completeza e aderência aos requisitos evidenciados nos diagramas da UML adota-

dos para a representação dos requisitos do sistema. Assim, favorecendoa validação 

prévia com os clientes do escopo visando à futura implantação da solução. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A importância deste trabalho está associada ao relevante tema da previdência e 

seus diversos impactos sociais, condicionados amplamente pela política governa-

mental. Assim como, também proporcionou ao autor a oportunidade de conduzir o 

primeiro projeto fora do ambiente corporativo.  O estudo permitiu ainda a análise do 

estágio atual do tema previdência privada em uma empresa de grande porte, de co-

mo está sendo administrada a reserva dos participantes de plano de previdência, e, 

além disso, possibilitou projetar novos tópicos, ainda não construídos. 

Como propostas para novos projetos são indicados os diferentes caminhos de 

desenvolvimento, a nível empresarial ou a nível pessoal, a partir de parametrização 

que permita ao usuário realizar sua escolha. 

As facilidades oferecidas por um sistema de previdência privada devem ser ca-

pazes de ajudar pessoas a cultivarem uma reserva financeira, seja para um período 

de aposentadoria ou não. Sendo fundamental a divulgação do tema da previdência, 

por seu papel estratégico para a construção de uma economia forte e, consequen-

temente, de um estado forte.  
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APÊNDICE: DESCRIÇÃO DOS CASOS DE USO 

 
UC01 – Liberar Filiação 

Objetivo: Permitir ao usuário cadastrar, alterar ou cancelar um determinado plano 

de previdência 

Requisitos: RF01 

Atores: Funcionário (usuário)  

Precondições: nenhuma 

Trigger: o usuário efetua o cadastramento ou alteração ou cancelamento 

do plano de previdência 

Fluxo principal:  

1. O usuário efetua o cadastramento do plano 

Fluxo alternativo: 

[A1] Plano de previdência já cadastrado 

1. O sistema apresenta uma mensagem informando o cadas-

tramento existente e passa para a tela de alteração de da-

dos. 

[A2] Cancelar plano  

1. O sistema apresenta os dados do plano informado e solicita  

confirmação do cancelamento,  

2. O sistema preenche a data do cancelamento do plano 

Extensões: não há 

Pós-condições: O plano de previdência é cadastrado  

Regras de negócio: não há 

 

UC02 – Cadastrar perfil de investimento 

Objetivo: Permitir ao usuário cadastrar, alterar ou cancelar um determinado perfil de 

investimento 

Requisitos: RF02 

Atores: Funcionário (usuário)  

Precondições: existência de plano de previdência 
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Trigger: o usuário efetua o cadastramento ou alteração ou cancelamento 

do perfil de investimento 

Fluxo principal:  

1. O usuário efetua a seleção do plano de previdência 

2. O usuário verifica a existência do perfil de investimento 

3. O usuário efetua o cadastramento do perfil de investimento 

Fluxo alternativo: 

[A1] Plano de previdência não existente 

1. O sistema apresenta uma mensagem informando o cadas-

tramento existente do plano de previdência  

[A2] perfil de investimento já existente 

1. O sistema apresenta mensagem informando a existência do 

perfil de investimento. 

[A3] cancelar perfil de investimento existente 

1. O sistema apresenta mensagem informando a existência do 

perfil de investimento e solicita confirmação do cancelamen-

to 

2. O sistema apresenta os dados do plano informado e pede 

confirmação do cancelamento,  

3. O sistema preenche a data do cancelamento do plano 

Extensões: não há 

Pós-condições:O perfil de investimento é cadastrado  

Regras de negócio: não há 

 

UC03 – Cadastrar índice econômico  

Objetivo: Permitir ao usuário cadastrar, alterar ou cancelar um determinado índice 

econômico do perfil de investimento 

Requisitos: RF03 

Atores: Funcionário (usuário)  

Precondições: existência de perfil de investimento  

Trigger: o usuário efetua o cadastramento ou alteração ou cancelamento 

do índice econômico  

Fluxo principal:  
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1. O usuário efetua a seleção do perfil de investimento  

2. O usuário verifica a existência do índice econômico  

3. O usuário efetua o cadastramento do índice econômico  

 

Fluxo alternativo: 

[A1] Perfil de investimento não existente 

1. O sistema apresenta uma mensagem informando o cadas-

tramento não existente do perfil de investimento 

[A2] índice econômico já existente 

1.  O sistema apresenta mensagem informando a existência 

do índice econômico 

[A3] cancelar índice econômico existente 

1. O sistema apresenta mensagem informando a existência do 

índice econômico e solicita confirmação do cancelamento 

2. O sistema apresenta os dados do plano informado e pede 

confirmação do cancelamento,  

3. O sistema preenche a data do cancelamento do índice eco-

nômico  

Extensões: não há 

Pós-condições: O índice econômico é cadastrado  

Regras de negócio: não há 

 

UC04 – Cadastrar cotação do índice econômico  

Objetivo: Permitir ao usuário cadastrar, alterar ou cancelar uma determinada cota-

ção do índice econômico. 

Requisitos: RF04 

Atores: Funcionário (usuário)  

Precondições: existência do índice econômico 

Trigger: o usuário efetua o cadastramento ou alteração ou cancelamento 

dacotação do índice econômico do perfil de investimento 

Fluxo principal:  

1. O usuário efetua a seleção do índice econômico e data de 

cotação 
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2. O usuário verifica a existência da cotação do índice econô-

mico 

3. O usuário efetua o cadastramento da cotação do índice 

econômico na data solicitada 

Fluxo alternativo: 

[A1]índice econômico não existente 

1. O sistema apresenta uma mensagem informando o cadas-

tramento inexistente do índice econômico 

[A2] cotação do índice econômico já existente 

1.  O sistema apresenta mensagem informando a existência 

da cotação do índice econômico. 

[A3] cancelarcotação do índice econômicoexistente 

1. O sistema apresenta mensagem informando a existência da 

cotação do índice econômico do perfil de investimento e so-

licita confirmação do cancelamento 

2. O sistema preenche a data do cancelamento da cotação 

Extensões: não há 

Pós-condições:A cotação do índice econômico é cadastrada 

Regras de negócio: não há 

 

UC05 – Cadastrar plano de previdência do cliente 

Objetivo: Permitir ao cliente fazer o cadastramento da sua opção de plano de previ-

dência  

Requisitos: RF05 

Atores: Cliente 

Precondições: existência do plano de previdência  

Trigger: o cliente efetua o cadastramento do plano de previdência preferido 

Fluxo principal:  

1. O cliente efetua a seleção do plano de previdência 

2. O cliente informa seus dados e o tipo de tributação de im-

posto de renda de sua preferência 

3. O cliente efetua o cadastramento do seu plano de previdên-

cia. 
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Fluxo alternativo: 

[A1]plano de previdência não existente 

1. O sistema apresenta uma mensagem informando a inexis-

tência do plano de previdência informado  

[A2] CPF informado já existente 

1.  O sistema apresenta mensagem informando a existência 

do CPF informado. 

 

Extensões: não há 

Pós-condições:O plano de previdenciário do cliente é cadastrado. 

Regras de negócio: não há 

 

UC06 – Autorizar plano de previdência do cliente    

Objetivo: Permitir ao usuário liberar o cadastramento do plano de previdência do 

cliente 

Requisitos: RF06 

Atores: Funcionário (usuário)  

Precondições: existência do plano de previdência  

Trigger: o usuário efetua a autorização do cadastramento do plano de pre-

vidência do cliente 

Fluxo principal:  

1. O usuárioverifica os planos de previdência cadastrados 

2. O usuárioseleciona o plano de previdência a ser autorizado 

3. O usuário autoriza o plano de previdência selecionado. 

Fluxo alternativo: 

[A1]usuário não tem perfil para autorizar o plano de previdência  

1. O sistema apresenta uma mensagem informando a ausên-

cia de perfil do usuário para autorização do plano de previ-

dência 

Extensões: não há 

Pós-condições: O plano de previdência cadastrado do cliente.  

Regras de negócio: não há 
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UC07 – Cadastrar contribuição do plano de previdência do cliente    

Objetivo: Permitir ao usuário informar a contribuição financeira do plano de previ-

dência do cliente 

Requisitos: RF07 

Atores: Cliente  

Precondições: existência do plano de previdência com status autorizado 

Trigger: o cliente efetua a seleção do plano de previdência a ser movimen-

tado 

Fluxo principal:  

1. O cliente informa os dadoschavedo plano de previdência  

2. O usuárioinforma os dados da contribuição do plano de pre-

vidênciaselecionado 

3. O usuário registra a contribuição efetuada. 

Fluxo alternativo: 

[A1]cliente não tem plano de previdência autorizado 

1. O sistema apresenta uma mensagem informando a ausên-

cia de autorização do plano de previdência informado. 

Extensões: não há 

Pós-condições:A contribuição do plano de previdência é registrada. 

Regras de negócio: não há 

 

UC08 – Gerar lançamento de reserva do plano de previdência do cliente    

Objetivo: Registrar em quotas a contribuição financeira do plano de previdência do 

cliente 

Requisitos: RF08 

Atores:    

Precondições: existência de rotina automática para conciliação dos movi-

mentos financeiros 

Trigger: rotina executada diariamente no horário noturno. 

Fluxo principal:  

1. Rotina de conciliação é executada e verifica a existência de 

arquivo de movimento financeiro. 
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2. Concilia o movimento financeiro com as contribuições in-

formadas pelos clientes. 

3. Contribuição é apurada em quotas e um lançamento de re-

servas é registrado no sistema. 

Fluxo alternativo: 

[A1]não tem movimento financeiro no arquivo. 

1. O sistema apresenta uma mensagem informando a ausên-

cia de movimento financeiro. 

Extensões: não há 

Pós-condições: A contribuição do plano de previdência é registrada em 

quotas na tabela lançamento de reservas.  

Regras de negócio: não há 

 

UC09 – Sistema deve calcular lançamento de reserva. 

Objetivo: Cálculo do lançamento de reserva do participante do plano de previdência 

do cliente 

Requisitos: RF09 

Atores: sistema 

Precondições: existência de contribuição do participante do plano de previ-

dência. 

Trigger: geração de lançamento de reserva. 

Fluxo principal:  

1. É gerado um lançamento de reserva.. 

2. Sistema calcula a quantidade de quotas baseado no valor 

financeiro da contribuição e na cotação do índice econômico 

do perfil de investimento na data de cotação mais recente. 

3. Gravado o lançamento de reserva 

Fluxo alternativo: 

[A1] não tem valor de cotação do índice econômico. 

1. O sistema apresenta uma mensagem informando a ausên-

cia de cotação. 

Extensões: não há 
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Pós-condições: A solicitação de contribuição de previdência sem o devido 

lançamento de reservas em quotas. 

Regras de negócio: não há 

 

UC10 – Solicitar empréstimo com base na reserva do plano de previdência do 

cliente    

Objetivo: Registrar empréstimo do plano de previdência do cliente 

Requisitos: RF10 

Atores: Cliente 

Precondições: existência de plano de previdência autorizado. 

Trigger: solicitação de empréstimo pelo cliente. 

Fluxo principal:  

4. Cliente informa plano de previdência com status autorizado.. 

5. Sistema disponibiliza o saldo disponível para empréstimo ao 

cliente e formas de pagamento. 

6. Cliente seleciona o tipo e valor do empréstimo a ser solici-

tado. 

Fluxo alternativo: 

[A1] não tem saldo disponívelpara o plano de previdência infor-

mado. 

2. O sistema apresenta uma mensagem informando a ausên-

cia de saldo financeiro para disponibilização de empréstimo. 

Extensões: não há 

Pós-condições: A solicitação de empréstimo no sistema para liberação pelo 

usuário. 

Regras de negócio: não há 

 

UC11 – Liberar empréstimo do plano de previdência solicitado pelo cliente    

Objetivo: Autorizar empréstimo do plano de previdência do cliente 

Requisitos: RF11 

Atores: Usuário 

Precondições: existência de empréstimo do plano de previdência solicitado. 

Trigger: autorização de empréstimo pelo usuário. 
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Fluxo principal:  

1. Usuário verifica os empréstimos solicitados. 

2. Usuário seleciona os empréstimos. 

3. Usuário autoriza o empréstimo na data prevista de paga-

mento. 

Fluxo alternativo: 

[A1] não tem solicitação de empréstimos a ser liberada. 

1. O sistema apresenta uma mensagem informando a ausên-

cia de pedidos para disponibilização de empréstimo. 

Extensões: não há 

Pós-condições:O empréstimo é autorizado e o movimento financeiro é libe-

rado para envio do pagamento ao banco destinatário. 

Regras de negócio: não há 

 

UC12 – Solicitar beneficio de aposentadoria com base na reserva do plano de 

previdência do cliente    

Objetivo: Registrar solicitação de beneficio de aposentadoria do plano de previdên-

cia do cliente 

Requisitos: RF12 

Atores: Cliente 

Precondições: existência de plano de previdência autorizado com tempo 

mínimo de contribuição registrado 

Trigger: solicitação de aposentadoria pelo cliente. 

Fluxo principal:  

1. Cliente informa plano de previdência com status liberado 

para concessão 

2. Sistema disponibiliza o saldo disponível para concessão e 

valor apurado para o beneficio. 

3. Cliente confirma a solicitação do beneficio. 

Fluxo alternativo: 

[A1] não tem plano de previdência em condições de conceder 

beneficio. 
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1. O sistema apresenta uma mensagem informando a ausên-

cia de condições para liberação de beneficio. 

Extensões: não há 

Pós-condições:Obeneficio é solicitado no sistema. 

Regras de negócio: não há 

 

UC13 – Liberar pedido de aposentadoria do plano de previdência solicitado 

pelo cliente    

Objetivo: Autorizar aposentadoria pelo plano de previdência do cliente 

Requisitos: RF13 

Atores: Usuário 

Precondições: existência de pedido de aposentadoria do plano de previ-

dênciacom condições. 

Trigger: autorização de beneficio pelo usuário. 

Fluxo principal:  

1. Usuário verifica os pedidos de aposentadoria solicitados. 

2. Usuário seleciona os pedidos. 

3. Usuário autoriza o beneficio no mês previsto de concessão. 

Fluxo alternativo: 

[A1] não tem solicitação de aposentadoria liberada. 

1. O sistema apresenta uma mensagem informando a ausên-

cia de pedido para liberação de aposentadoria. 

Extensões: não há 

Pós-condições: O beneficio é autorizado e incluído no arquivo a ser gerado 

mensalmente de movimento financeiro para envio do pagamento ao banco 

destinatário. 

Regras de negócio: não há 

 

 

UC14 – Liberar cobrança de parcelas de empréstimos solicitados pelo cliente 

Objetivo: Enviar para cobrança mensal parcela de empréstimocom saldo a ser pa-

go. 

Requisitos: RF14 
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Atores: Batch 

Precondições: existência de empréstimos liberados para cobrança e saldo 

existente a ser liquidado. 

Trigger: envio de movimento financeiro de cobrança por rotina batch 

Fluxo principal:  

1. A rotina verifica os empréstimos a serem cobrados no perí-

odo informado. 

2. A rotina apura o valor da parcela a ser cobrada. 

3. A parcela é registrada no movimento financeiro a ser envia-

do ao banco. 

Fluxo alternativo: 

[A1] não tem  empréstimos para cobrança. 

1. O sistema apresenta uma mensagem informando a ausên-

cia de empréstimos para cobrança. 

Extensões: não há 

Pós-condições:A cobrança da parcela é autorizada e o movimento é autori-

zado e incluído no arquivo a ser gerado mensalmente de movimento finan-

ceiro para envio do pagamento ao banco destinatário. 

Regras de negócio: não há 

 

UC15 – Cadastrar amortização de empréstimo. 

Objetivo: Registrar amortização de empréstimo do plano de previdência pelo cliente 

Requisitos: RF15 

Atores: Cliente 

Precondições: existência de plano de previdência autorizado com emprés-

timo com status ‘em cobrança’. 

Trigger: registro de amortização pelo cliente. 

Fluxo principal:  

1. Cliente informa plano de previdência com status ‘ativo’. 

2. Cliente informa o valor e data da amortização a ser feita no 

saldo do empréstimo. 

3. Cliente confirma a amortização. 

Fluxo alternativo: 
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[A1] não tem plano de previdência com status ‘ativo’. 

1. O sistema apresenta uma mensagem informando a ausên-

cia de plano de previdência. 

Extensões: não há 

Pós-condições:A amortização é registrada no sistema e na rotina batch de 

conciliação bancária irá abater o saldo, com a inclusão de juros e correção 

monetária pro-rateada. 

 

UC16 – Cadastrar cancelamento do plano de previdência. 

Objetivo: Registrar pedido de cancelamento de plano de previdência pelo cliente 

Requisitos: RF16 

Atores: Cliente 

Precondições: existência de plano de previdência ‘ativo’. 

Trigger: registro de cancelamento pelo cliente. 

Fluxo principal:  

1. Cliente informa plano de previdência com status ‘ativo’. 

2. Sistema informa saldo de devolução de reservas, se houver 

abatido do saldo do empréstimo, se houver data do credito 

do pagamento. 

3. Cliente confirma o pedido. 

Fluxo alternativo: 

[A1] não tem plano de previdência com status ‘ativo’. 

1. O sistema apresenta uma mensagem informando a ausên-

cia de plano de previdência. 

Extensões: não há 

Pós-condições:O pedido de cancelamento é registrado no sistema e o pa-

gamento de devolução de reservas registrado com status ‘calculado’. 

 

UC17 – Autorizar pagamento de devolução de reservas do plano de previdên-

cia. 

Requisitos: RF17 

Atores: Usuário 
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Precondições: existência de plano de devolução de reservas com status 

‘calculado’. 

Trigger: Usuário aciona o formulário de pagamentos de devolução de reser-

vas. 

Fluxo principal:  

1. Usuário informa data do credito. 

2. Sistema informa os pagamentos existentes de devolução de 

reservas, se houver abatido do saldo do empréstimo, se 

houver, e imposto de renda. 

3. Usuário informa o pagamento a ser autorizado 

4. Usuário confirma o pagamento. 

Fluxo alternativo: 

[A1] não tem pagamento de devolução de reservas com status 

‘calculado’. 

1. O sistema apresenta uma mensagem informando a ausên-

cia de pagamentos. 

Extensões: não há 

Pós-condições: O pagamento é registrado no sistema e o movimento fi-

nanceiro de devolução de reservas enviado para a rotina batch de concilia-

ção bancária. 

 

UC18 – Consulta extrato de contribuições do plano de previdência. 

Requisitos: RF18 

Atores: Usuário 

Precondições: existência de contribuições do plano de previdência 

Trigger: Cliente aciona o formulário de extrato de contribuições de plano de 

previdência. 

Fluxo principal:  

1. Usuário informa plano de previdência. 

2. Sistema informa, em listagem,as contribuições em valores 

financeiros e quotas do índice econômico, com seu respec-

tivo valor e data de cotação. 

3. Sistema informa se deseja impressão do relatório. 



 61 

4. Usuário confirma a impressão. 

Fluxo alternativo: 

[A1]existência de plano de contribuições do plano de previdência 

1. O sistema apresenta uma mensagem informando a ausên-

cia de contribuições. 

Extensões: não há 

Pós-condições: O relatório é impresso. 

 

UC19 – Consulta simulação do cálculo de benefício do plano de previdência. 

Requisitos: RF19 

Atores: Cliente 

Precondições: existência de contribuições do plano de previdência 

Trigger: Cliente aciona o formulário de memória de cálculo de benefícios do 

plano de previdência. 

Fluxo principal:  

1. Usuário informa plano de previdência. 

2. Sistema informa, em listagem, as contribuições em valores 

financeiros e quotas do índice econômico, com seu respec-

tivo valor e data de cotação. 

3. Sistema calcula e informa valor do benefício, data projetada 

do primeiro pagamento e o valor do imposto de renda 

4. Sistema informa se o usuário deseja impressão do relatório. 

5. Usuário confirma a impressão. 

Fluxo alternativo: 

[A1] não tem contribuições do plano de previdência 

1. O sistema apresenta uma mensagem informando a ausên-

cia de contribuições. 

Extensões: não há 

Pós-condições: O relatório é impresso. 

 

UC20 – Consulta simulação do cálculo de benefício do plano de previdência. 

Requisitos: RF20 

Atores: Cliente 
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Precondições: existência de plano de previdência ‘ativo’. 

Trigger: Cliente aciona o formulário de memória de cálculo de benefícios do 

plano de previdência. 

Fluxo principal:  

1. Usuário informa plano de previdência. 

2. Sistema informa, em listagem, as contribuições em valores 

financeiros e quotas do índice econômico, com seu respec-

tivo valor e data de cotação. 

3. Sistema calcula e informa valor do benefício, data projetada 

do primeiro pagamento e o valor do imposto de renda 

4. Sistema informa se o usuário deseja impressão do relatório. 

5. Usuário confirma a impressão. 

Fluxo alternativo: 

[A1]não existência de plano de previdência ‘ativo’ 

1. O sistema apresenta uma mensagem informando a ausên-

cia do plano de previdência. 

Extensões: não há 

Pós-condições: O relatório é impresso. 

 

 

UC21 – Consulta simulação do cálculo de devolução de reservas do plano de 

previdência. 

Requisitos: RF21 

Atores: Cliente 

Precondições: existência de plano de devolução de reservas com status 

‘ativo’. 

Trigger: Cliente aciona o formulário de cálculo de devoluçãode reservas do 

plano de previdência. 

Fluxo principal:  

1. Usuário informa plano de previdência. 

2. Sistema informa, em listagem, as contribuições em valores 

financeiros e quotas do índice econômico, com seu respec-

tivo valor e data de cotação. 
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3. Sistema calcula e informa valor da devolução de reservas, 

data projetada do pagamento, tipo de tributação e o valor do 

imposto de renda 

4. Sistema informa se o usuário deseja impressão do relatório. 

5. Usuário confirma a impressão. 

Fluxo alternativo: 

[A1] não tem plano de devolução de reservas com status ‘ativo’. 

1. O sistema apresenta uma mensagem informando a ausên-

cia do plano de devolução de reservas. 

Extensões: não há 

Pós-condições: O relatório é impresso. 

 

UC22 – Consulta planos de previdência existentes. 

Requisitos: RF22 

Atores: Usuário 

Precondições: existência de plano de previdência com status ‘ativo’ 

Trigger: Usuário aciona o formulário de planos de previdência. 

Fluxo principal:  

1. Usuário informa período do plano de previdência. 

2. Sistema informa, em listagem, os números dematriculas, os 

valores de contribuição, saldo, tipo de tributação, data do 

inicio da contribuição, etc.. 

3. Sistema informa se o usuário deseja impressão do relatório. 

4. Usuário confirma a impressão. 

Fluxo alternativo: 

[A1] não tem plano de previdência. 

1. O sistema apresenta uma mensagem informando a ausên-

cia do plano de previdência. 

Extensões: não há 

Pós-condições: O relatório é impresso. 

 

UC23 – Consulta benefícios concedidos do plano de previdência. 

Requisitos: RF23 
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Atores: Usuário 

Precondições: existência de benefícios concedidos de plano de previdência 

com status ‘aposentado’. 

Trigger: Usuário aciona o formulário de planos de previdência com status 

‘aposentado’. 

Fluxo principal:  

1. Usuário informa período do plano de previdência. 

2. Sistema informa, em listagem, as matriculas, os valores de 

beneficio, saldo, tipo de tributação, data do inicio da contri-

buição, etc.. 

3. Sistema informa se o usuário deseja impressão do relatório. 

4. Usuário confirma a impressão. 

Fluxo alternativo: 

[A1] não tem plano de previdência com status ‘aposentado’. 

1. O sistema apresenta uma mensagem informando a ausên-

cia do plano de previdência. 

Extensões: não há 

Pós-condições: O relatório é impresso. 

 

UC24 – Consulta pagamentos de devolução de reservas do plano de previdên-

cia. 

Requisitos: RF24 

Atores: Usuário 

Precondições: existência de devolução de reservas liberados de plano de 

previdência com status ‘devolvido’. 

Trigger: Usuário aciona o formulário de planos de previdência com status 

‘devolvido’. 

Fluxo principal:  

1. Usuário informa período do plano de previdência. 

2. Sistema informa, em listagem, as matrículas, os valores de 

devolução, saldo, tipo de tributação, data do inicio da contri-

buição, etc.. 

3. Sistema informa se o usuário deseja impressão do relatório. 
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4. Usuário confirma a impressão. 

Fluxo alternativo: 

[A1] não tem plano de previdência com status ‘devolvido’. 

1. O sistema apresenta uma mensagem informando a ausên-

cia do plano de previdência. 

Extensões: não há 

Pós-condições: O relatório é impresso. 


