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“A imaginação é mais importante que a ciên-

cia, porque a ciência é limitada, ao passo 

que a imaginação abrange o mundo inteiro”. 

Albert Einstein 



 

RESUMO 

Uma das grandes dificuldades enfrentadas por muitas pessoas no momento que 
precisam do medicamento mais adequado para o tratamento de sua enfermidade é 
onde encontrar e como pagar o remédio desejado. Com frequência, as pessoas se 
deslocam a uma farmácia para comprar o medicamento desejado. No entanto, ao 
chegarem ao estabelecimento se deparam com a falta do remédio, tendo em muitos 
casos que se deslocarem por uma longa distância para obter este remédio. Diante 
disso, nos motivamos a encontrar uma solução alternativa por meio dos conheci-
mentos adquiridos ao longo do Curso de Tecnologia em Sistemas de Computação 
da Universidade Federal. Desse modo, este trabalho tem como objetivo oferecer 
uma sugestão para solucionar esse problema, propomos a implementação de um 
sistema capaz de fornecer essas informações de forma prática e rápida; para isso, 
será abordado neste trabalho, as principais técnicas que são utilizadas na análise de 
sistemas, com uma modelagem computacional que idealiza o desenvolvimento de 
um software com sua análise de requisitos e diagramas que representam aspectos 
específicos do sistema e também a apresentação de ferramentas para codificação e 
gerenciamentos dos dados do sistema. 

Palavras-chaves: Análise de Sistemas, Medicamentos, Software 

 

 

 



 

ABSTRACT  

One of the great difficulties faced by many people when they need the most appro-
priate medicine to treat their illness is where to find and how to pay for the medicine 
they want. Often, people move to a pharmacy to buy the desired medicine. However, 
when they arrive at the establishment they are faced with the lack of the remedy, 
having in many cases to travel a long distance to obtain this remedy. Therefore, we 
are motivated to find an alternative solution through the knowledge acquired during 
the course of Technology in Computer Systems of the Federal University 
Fluminense. Thus, this work aims to offer a suggestion to solve this problem, we pro-
pose the implementation of a system able to provide this information in a practical 
and fast way; To this end, the main techniques that are used in the analysis of sys-
tems will be discussed, with a computational modeling that idealizes the development 
of a software with its analysis of requirements and diagrams that will represent spe-
cific aspects of the system and also the presentation of tools for coding and man-
agement of system data. 

Key words: Systems Analysis, Medicines, Software Systems 
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1 INTRODUÇÃO 

Em alguns momentos, quando precisamos encontrar determinado tipo de 

medicamento, nos deparamos com uma dificuldade comum entre muitas pessoas: 

obter informações de onde e como comprar remédios. Isto ocorre, pois os medica-

mentos que procuramos nem sempre estão à disposição na farmácia mais próxima a 

nossa residência. 

Pensando nisto, o desenvolvimento de um sistema que seja capaz de tra-

zer essas informações, é a motivação pela qual este trabalho será desenvolvido. 

Tendo em vista que nesse sistema, serão apresentadas as opções para os usuários 

localizar as farmácias mais próximas da sua residência, comparar seus preços e 

avaliar a qualidade dos serviços oferecidos por esses estabelecimentos.  

Desse modo, o objetivo deste trabalho é trazer maior comodidade e prati-

cidade para as pessoas, fazendo uma integração entre as farmácias. Local, onde os 

usuários, por meio do sistema, poderão escolher o estabelecimento mais próximo 

avaliar os melhores preços e assim as melhores formas de pagamento, entre outros 

serviços adicionais que ainda poderão ser integrados e oferecidos por um ponto de 

venda. 

Outro ponto a ser observado, é que para o êxito desse projeto é funda-

mental a participação de farmácias na divulgação de seus produtos e serviços no 

sistema de forma a viabilizar essa nova forma de comercialização online que é uma 

tendência cada vez mais forte no mercado devido à comodidade e praticidade ofere-

cida a seus clientes. 
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1.1 ORGANIZAÇÃO 

 

Esta dissertação é composta por sete capítulos, a contar com a conclusão 

que apresenta algumas sugestões para trabalhos futuros. Desse modo, no segundo 

capítulo, tratamos em apresentar trabalhos que, sobretudo fazem referência a nossa 

proposta principal deste trabalho.  

Já no Capítulo 3, apresentamos informações relevantes com relação à 

fundamentação teórica que foi primordial para a elaboração e desenvolvimento des-

te trabalho. No Capítulo 4, priorizamos como nossa metodologia, a utilização da mo-

delagem de um software; desse modo, priorizamos apresentar uma de forma que 

possibilita visualizar principalmente, como o sistema em si, responde nas situações 

reais, pelas quais ele será submetido.  

Assim, no Capítulo 5, após a apresentação do novo software, procuramos 

descrever o modo de implementação necessário para o sucesso da proposta. Isso 

para que no capítulo 6, fosse possível apresentar uma visão empreendedora do no-

vo software. 
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2 TRABALHOS RELACIONADOS 

 O objetivo deste Capítulo é trazer outros trabalhos análogos a nossa pro-

posta, isso para que seja possível o esclarecimento a respeito das possíveis alterna-

tivas para solução do problema que, com a reflexão de nossos objetos, foi possível 

encontrar.  

Assim então, entendemos desse modo, que existem esforços já realizados 

com essa mesma solução e assim, apresentaremos a partir disso, apresentar uma 

contribuição viável para aperfeiçoamento.  

Assim, como nossos iguais em relação aos objetivos acima, temos website 

. Esse website permite aos usuários realizar buscas pelo medicamento desejado e 

com isso, também permite o uso do CEP como forma de referência, desse modo, o 

usuário tem acesso a uma lista com os preços oferecidos nas farmácias mais próxi-

mas ao seu endereço da sua localidade. [1] 

Nesse sentido, observamos que os usuários, têm como benefício, tanto a 

comparação automática de preços, quanto a qualidade do atendimento avaliada por 

outros consumidores de produtos farmacêuticos.  

Todas as funcionalidades presentes nesta opção de busca, também farão 

parte do sistema proposto neste trabalho. Acontece que com um diferencial, que 

nesse caso, os usuários também poderão cadastrar uma lista de medicamentos pe-

riódica que será enviada paras as farmácias conveniadas ao sistema como proposto 

para garantirem o abastecimento regularem seus estoques com os medicamentos 

relacionados pelo usuário. Após a confirmação de a proposta ser aceita pelas farmá-

cias o usuário deverá selecionar a farmácia de sua preferência e assim fechar acor-

do. 

Esses serviços que são por sua vez oferecidos na web fazem parte de 

uma categoria de comércio chamada e-commerce; na tradução para o português:  

“comércio eletrônico”. Desse modo, no “comércio eletrônico”, os e serviços são co-

mercializados por meio de aparelhos eletrônicos como tablets, smartphones, compu-

tadores. Essa categoria de comércio surgiu junto com a internet que, na sua fase 

inicial, apenas produtos de baixo valor eram vendidos, porém nos dias de hoje, todo 
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tipo de produto e até mesmo os mais luxuosos, como iates e aviões podem ser en-

contrados. 

Podemos citar outros exemplos de plataforma de comércio eletrônico co-

mo os sites: “Buscapé”, “Mercado Livre”, “eBay”, entre outros em que os  produtos 

podem ser comprados por meio de e uma busca feita pelo usuário. O funcionamento 

de sites como esses, permite que muitos estabelecimentos comerciais divulguem 

seus produtos na internet de forma a contribuir para expansão do negócio, visto que 

um produto pode ser vendido para um cliente à longa distância. 

 

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

É fundamental para o desenvolvimento de um software que se faça a mo-

delagem do sistema pode meio de um conjunto de técnicas de análise baseadas nas 

entrevistas obtidas pela equipe de análise junto à parte interessada neste sistema. 

Assim, o sucesso da implementação de um software vai depender se esse conjunto 

de ferramentas adotadas e se a análise dos requisitos foi bem explorada de forma a 

atender as expectativas do cliente.  

Para o desenvolvimento do software sugerido serão exploradas algumas 

dessas técnicas de análise para entender melhor como esse sistema funcionará e de 

que forma ele atenderá a necessidade dos seus usuários. 

 

3.1 ANÁLISE DE REQUISITOS 

Neste ponto, podemos apontar que a maior parte da análise de requisitos 

ocorre durante a fase de elaboração, em paralelo com o início da programação com 

qualidade de produção e com os testes [5]. 



 19 

Desse modo, por sua vez, pode-se assertivamente compreender a impor-

tância do levantamento de requisitos, sobretudo pelo fato de que esse levantamento 

compreende o processo, que diz respeito às descobertas das funções pelas quais, o 

sistema deve realizar; e também, quais são as restrições que existem sobre essas 

funções, como bem diz Raul Wazlawick [6]. 

Nesse sentido, percebe-se que a principal tarefa de um analista, nesse 

caso, é descobrir o que o sistema deve fazer e como deve se comportar, isso,  se-

gundo as expectativas de seus usuários e de outros interessados [2].  

Usualmente, chamamos isso de requisitos. O problema é que, no início do 

desenvolvimento, ninguém realmente sabe o que um sistema desejado deve exata-

mente fazer ao ficar pronto, inclusive o cliente. Além disso, com o tempo, os requisi-

tos mudam. Contudo, descobrir os requisitos de um sistema e mantê-los atualizados 

são tarefas investigativas, criativas e contínuas [2]. 

Com isso será apresentado nas seções 3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3 os temas que 

serão relevantes na análise de requisitos que são respectivamente: 

Descrição dos envolvidos – tem como finalidade identificar os agentes en-

volvidos no sistema também conhecidos pelo termo stakeholders que se refere a 

pessoa ou entidade que afeta ou é afetada pela regra de negócio em que o sistema 

atuará. 

 Requisitos Funcionais – aqui serão descritos funcionalidades específicas 

indicando como o sistema deve se comportar. Requisitos Não-Funcionais – tem por 

objetivo descrever funcionalidades, que não são evidentes para o usuário. 
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3.1.1 DESCRIÇÃO DOS ENVOLVIDOS 

O termo mais utilizado para identificar os envolvidos no sistema é 

stakeholders que define a parte interessada no sistema. 

 
O stakeholder pode ser uma pessoa, equipe ou empresa que pode impactar 
e ser impactada por uma decisão, tarefa ou término de um projeto. As par-
tes interessadas englobam todos os membros da equipe do projeto, da 
mesma forma que todas as entidades interessadas internas ou externas à 
empresa. Uma das importantes atribuições do gerente de projetos é geren-
ciar as expectativas dos stakeholders, o que não é uma tarefa fácil, tendo 
em vista que eles têm propósitos distintos ou até mesmos conflitantes. Des-
te modo, parte da responsabilidade do gerente de projeto é equilibrar os in-
teresses e assegurar que haja interação entre a equipe de projeto e os 
stakeholders. [2,  p. 2] 

 

Desse modo, entendemos que trata se de um indivíduo ou determinado 

grupo que por legitimar as ações que são correspondentes a uma organização, 

exercem um papel direto ou indireto na gestão e no resultado dessa mesma organi-

zação. Como resultado disso, stakeholder pode ser afetado positivamente ou negati-

vamente, e isso está condicionado às suas políticas e a forma de atuação. [2]. 

 

Stakeholders são todos aqueles que possuem algum interesse no sistema, 

afetando ou sendo afetados pelos seus resultados. A palavra é uma composição dos 

termos stake, interesse ou aposta, holder, possuidor. Como resultado da interpreta-

ção, stakeholder é uma pessoa que tem, em certa medida, algum interesse no sis-

tema, em especial, um interesse que envolve risco. Contudo, o grupo de stakehol-

ders é bem maior que o grupo de usuários, pois envolve não só utilizadores, dentre 

muitos, temos desenvolvedores e financiadores. 
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3.1.2 REQUISITOS FUNCIONAIS 

Nesse tópico do TCC, “Requisitos funcionais”, procuramos de um modo 

geral, apresentar a partir do conceito, trabalhar com a ideia de que um requisito fun-

cional representa algo que o sistema deve fazer, ou seja, uma função esperada do 

sistema que com isso, agregue algum valor a seus usuários [2]. 

 Segundo Raul Wazlawick [6], os requisitos funcionais devem conter basi-

camente os seguintes elementos: 

 

● A descrição de uma função a ser executada pelo sistema [usu-

almente entrada, saída ou transformação da informação]; 

● A origem do requisito [quem solicitou] quem vai executar a fun-

ção em questão [usuário]; 

● Quais as informações que são passadas do sistema para o 

usuário e vice-versa quando a função for executada; 

● Quais as restrições lógicas [regras de negócio] ou tecnológicas 

se aplicam à função; 
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3.1.3 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS 

Nesse ponto, do trabalho, “Requisitos não funcionais”, torna-se válido 

apontar que os requisitos não funcionais falam da forma como os requisitos funcio-

nais devem ser alcançados. Eles definem prioridades e restrições do sistema. Muitos 

requisitos não funcionais são também requisitos de qualidade, como exigências de 

desempenho e robustez. Outros são restrições ou exigências de uso de uma ou ou-

tra tecnologia [2]. 

Nesse sentido, em “Análise e Projeto de Sistemas de Informação orienta-

dos Objetos” [6, 2010], verificamos que os requisitos não funcionais aparecem sem-

pre ligados a requisitos funcionais e podem ser basicamente de dois tipos: lógicos ou 

tecnológicos. 

Assim então, as restrições lógicas são as regras de negócio relacionadas 

à função em questão. Por exemplo, no registro de uma venda, uma série de restri-

ções lógicas poderia ser considerada, como não efetuar a venda, caso a operadora 

não autorize o pagamento ou não efetue a venda; ou em caso da venda anterior ter 

sido cancelada devido a um endereço inválido e que ainda não foi corrigido. 

Contudo, as restrições tecnológicas dizem respeito à tecnologia para reali-

zação da função, como, por exemplo, a interface [Web, por exemplo,] o tipo de pro-

tocolo de comunicação, restrições de segurança ou tolerância a falhas, etc. [4]. 
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3.2 DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

Neste ponto, procuramos apontar um caso de Uso. Para todos os efeitos, 

um caso de uso, é uma especificação, em forma de narrativa, de uma Sequência de 

interações entre um sistema e os atores [agentes externos], que os utilizam. Casos 

de uso podem ser simples ou complexos, devendo descrever, em um nível de deta-

lhe desejado, algo que um usuário ou cliente quer que o sistema faça. Eles descre-

vem e definem parte da funcionalidade de um sistema [2]. 

Segundo Elói Rocha, o diagrama de “Casos de Uso” tem o objetivo de au-

xiliar a comunicação entre os analistas e o cliente. Ele descreve o cenário que mos-

tra as funcionalidades do sistema do ponto de vista do usuário [12]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Exemplo de Diagrama de Casos de Uso – Elói Rocha. 

 

Contudo, com relação às suas funcionalidades, os casos de uso, com re-

lação “aos serviços ou às tarefas oferecidas pelos sistemas, como registrar a venda 

de algum produto ou emitir um relatório. São utilizados para expressar e documentar 

os comportamentos pretendidos para as funcionalidades do sistema [7, p.43]”. 
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3.3 DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAMENTO 

Uma entidade é uma pessoa, objeto, local, animal, acontecimento, organi-

zação ou outra ideia abstrata sobre a qual o sistema deve se lembrar de alguma coi-

sa. Cada instância de uma determinada entidade tem características similares [mas 

não iguais], o mesmo comportamento e uma identidade própria [2]. 

Desse modo, podemos dizer que um diagrama entidade-relacionamento 

[ER] é um tipo de fluxograma que ilustra como “entidades”, p. ex., pessoas, objetos 

ou conceitos, se relacionam entre si dentro de um sistema [13]. 

Diagramas ER são mais utilizados para projetar ou depurar bancos de da-

dos relacionais nas áreas de engenharia de software, sistemas de informações em-

presariais, educação e pesquisa. Também conhecidos como DERs, ou modelos ER, 

usam um conjunto definido de símbolos, tais como retângulos, diamantes, ovais e 

linhas de conexão para representar a interconectividade de entidades, relaciona-

mentos e seus atributos. Eles espelham estruturas gramaticais, em que entidades 

são substantivos e relacionamentos são verbos [8]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Exemplo de Diagrama Entidade-Relacionamento – Lucidchart. 
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3.4 DIAGRAMA DE CLASSES 

O diagrama de classes é uma representação estática utilizada na área da 

programação para descrever a estrutura de um sistema, apresentando suas classes, 

atributos, operações e as relações entre os objetos. Desse modo, um “componente 

objeto é bastante semelhante a um componente de classe, porém os objetos não 

apresentam métodos, somente atributos, e estes armazenam os valores possuídos 

pelos objetos em uma determinada situação [7, p. 80].” 

Por outro lado, temos o diagrama de sequência que é dependente d dia-

grama de classes, o primeiro determina a ordem dos “eventos” e com isso, “quais 

métodos devem ser disparados entre os atores”. De todo modo,  “o diagrama de se-

quência é uma excelente forma de validar diagrama de classes, pois ao modelá-lo 

muitas vezes percebem-se falhas e a necessidade de se declarar novos métodos 

que não haviam sido imaginados antes”. [7, p,83]. 

Nesse sentido, compreende-se que o diagrama de classes, é o mais notá-

vel e com isso, o mais importante e utilizado da UML. 

 

Deve ficar bem claro, no entanto, que a UML não é uma linguagem de pro-
gramação, mas uma linguagem de modelagem, cujo objetivo é auxiliar os 
engenheiros de software a definir as características do software, tais como 
seus requisitos, seu comportamento, sua estrutura lógica, a dinâmica de 
seus processos e até mesmo suas necessidades físicas em relação a equi-
pamento sobre o qual o sistema deverá ser implantado. Todas essas carac-
terísticas são definidas por meio da UML, antes de o software começar a ser 
realmente desenvolvido [7, p 15]. 
 

Assim então, o principal objetivo do diagrama de classes, gira em torno de 

permitir a visualização das classes que comporão o sistema, isso com os seus res-

pectivos atributos e métodos, bem como, em demonstrar como as classes do dia-

grama se relacionam, complementam e transmitem informações entre si. 

 

O diagrama de objetos tem como objetivo fornecer uma “visão” dos valores 
armazenados pelos objetos das classes definidas no diagrama de classes 
em um determinado momento da execução de um determinado processo do 
sistema. Assim, embora o diagrama de classes seja estático, pode-se criar 
diagramas de objetos, em que as possíveis situações pelas quais os objetos 
das classes passarão pelas possam ser simuladas.  [7, p. 80] 
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Segundo James Rumbaugh [8], temos a notação gráfica, que é disposta 

pelo diagrama de classe, modela as classes e seus respectivos relacionados, com 

isso, temos a descrição dos possíveis objetos.  

Portanto, esses diagramas são úteis para a modelagem abstrata e tam-

bém, para o projeto de programas reais. Contudo, eles são concisos, fáceis de en-

tender e funcionam bem na prática [6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Exemplo de Diagrama de Classes - Macoratti 

 

3.5 DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA 

Para os diagramas de sequência, percebe-se que ele determinar uma se-

quência de eventos que ocorrem em um determinado processo, identificando quais 

métodos e em que ordem deve ser disparada entre os atores e objetos envolvidos. O 

diagrama de sequência baseia-se no diagrama de casos de uso, havendo normal-

mente  um diagrama de sequência para cada caso de uso, uma vez que um ca-
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so de uso, em geral, refere-se a um processo disparado por um ator. Assim, um dia-

grama de sequência também permite documentar um caso de uso [7]. 

Desse modo, segundo James Rumbaugh, um diagrama de sequência 

mostra os participantes nas interações e a sequência de mensagens entre eles. Um 

diagrama de sequência mostra as interações de um sistema com seus atores para 

realizar todo um caso de uso ou uma parte dele [8]. 

Para todos os efeitos, vale ressaltar que: 

 

A UML (Unified Modeling Language ou Linguagem de modelagem Unificada 
é uma linguagem visual utilizada dá para modelar sistemas computacionais 
por meio do paradigma de Orientação e Objetos. Est linguagem se tornou, 
nos últimos anos, a linguagem – padrão de modelagem de software adotada 
internacionalmente pela indústria de engenharia de software. [7, p. 15 ] 

 

Como um projeto pode ter uma grande quantidade de métodos em classes 

diferentes, pode ser difícil determinar a sequência global do comportamento. O dia-

grama de sequência representa essa informação de uma forma simples e lógica [8]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Exemplo de Diagrama de Sequência – Wikipedia 
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3.6 DIAGRAMA DE ATIVIDADES 

Neste ponto, em que trataremos a respeito dos Diagramas de atividades, 

mostraremos que a sequência de etapas que compõem um processo complexo, co-

mo um algoritmo ou fluxo de trabalho. Um diagrama de atividades mostra um fluxo 

de controle, semelhante a um diagrama de sequência, mas enfoca as operações em 

vez dos objetos. Os diagramas de atividades são mais úteis durante as primeiras 

fases do projeto de algoritmos e fluxos de trabalho [8]. 

Contudo, o diagrama de atividades se preocupa com os passos a serem 

percorridos para conclusão de uma atividade específica, podendo esta ser represen-

tada por um método com certo grau de complexidade, como um algoritmo ou mesmo 

um processo completo. O diagrama de atividades concentra-se na representação do 

fluxo de controle e de objetos de uma atividade [7]. 

Desse modo, um diagrama de atividades de fluxo de trabalho explora a 

ordem das tarefas ou das atividades que realizam as metas do negócio. Desse mo-

do, uma atividade pode ser uma tarefa manual ou automatizada que completa uma 

unidade de trabalho [15]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Exemplo de Diagrama de Atividade - Funpar 
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3.7 O SGBD MYSQL 

Segundo André Milani [16], o MySQL é um servidor e gerenciador de ban-

co de dados [SGBD] relacional. Com isso, o MySQL possui licença dupla [sendo 

uma delas de software livre], projetado inicialmente para trabalhar com aplicações de 

pequeno e médio portes, mas hoje atendendo a aplicações de grande porte e com 

mais vantagens do que seus concorrentes.  

Além disso, o MySQL possui todas as características que um banco de 

dados de grande porte precisa, sendo reconhecido por algumas entidades, como 

banco de dados open source com maior capacidade para concorrer com programas 

similares de código fechado, tais como SQL Server [da Microsoft] e Oracle [12]. 

Nesse sentido, podemos ainda observar que o software MYSQL, conforme 

Michael Widenius [17] aponta, oferece um servidor de banco de dados SQL robusto, 

multi-threaded, multiusuário e robusto. 

Contudo, o servidor MySQL é destinado ao sistema de produção de carga 

pesada de missão crítica, bem como para incorporação em software implementado 

em massa [13]. 

 

3.8 SOBRE A LINGUAGEM PHP 

Nesse tópico, “Sobre a linguagem PHP”, procuraremos apontar uma defi-

nição do termo nos quesitos de sua significância em relação à linguagem, apontare-

mos também o que esse PHP pode permitir para o usuário. Além disso, levantare-

mos os pontos mais relevantes de autores como Tim Converse e Joyce Park, no li-

vro, “PHP a Bíblia”, de 2003. 

 Além dos autores acima, também procuramos trazer para as nossas refle-

xões, o autor Juliano Niederauer, principalmente os conceitos do seu livro “Desen-

volvendo Websites com PHP, de”. 2011.    
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 De acordo com os autores de “PHP a Bíblia”, com muita frequência, o 

PHP é uma linguagem para criação de scripts para a Web ao lado do servidor embu-

tidos em HTML, cujo código-fonte é aberto, e que é compatível com os mais impor-

tantes servidores Web [especialmente o Apache]. [18]. 

Nesse sentido, podemos pensar que de acordo com Park e Converse, o 

PHP permite incorporar fragmentos de código em páginas de HTML normais – códi-

go esse que é interpretado à medida que suas páginas são oferecidas aos usuários. 

Contudo, o PHP também serve como uma linguagem de “cola”, facilitando a conexão 

de suas páginas Web com o banco de dados do lado do servidor [18]. 

 Como vemos a definição, pode ir também para o ponto de vista que defi-

ne o PHP, como uma das mais utilizadas na Web, para Juliano Niederauer, milhões 

de sites no mundo inteiro utilizam PHP.  

Desse modo, podemos apontar que a principal diferença do PHP com re-

lação às outras linguagens, é a capacidade de interagir com o mundo Web, trans-

formando totalmente os websites que têm páginas estáticas, de acordo com “Desen-

volvendo Websites com PHP” [19, 2011]. 

 

3.9 SOBRE O SUBLIME TEXT 

Nesta seção, trataremos de apresentar a respeito do editor de código Su-

blime Text. O programa tem interface com diferentes cores para facilitar a compre-

ensão e construção dos códigos, ao contrário de editores de linguagem de progra-

mação que costumam ser complicados, principalmente para usuários iniciantes. 

 Com ele, o usuário poderá fazer edições em ambiente mais sofisticado 

contando com opções generosas de comandos, além de pesquisar expressões e 

utilizar marcadores. 

 Os recursos do software prometem economia de tempo, já que disponibi-

lizam funções de repetição de ações e programação de tarefas e correção de texto 

na hora de escrever o código. Para não perder o seu trabalho, o Sublime Text salva 

automaticamente suas últimas modificações [10]. 
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4 A ANÁLISE DO SISTEMA 

Neste Capítulo, a partir das observações do capítulo anterior, temos a in-

tenção de dar ênfase para o sistema proposto a fim de modelar seu funcionamento 

analisando ainda a forma de como os dados serão processados pelo software.  

Nesse sentido, de acordo Amaral, o: 

 

O Sublime Text é um editor de texto que foi projetado para ser simples, rá-
pido, flexível e fácil de usar. Não é à toa que vem ganhando mais adeptos a 
cada dia, já que muitas vezes os programadores, escritores e usuários em 
geral acabam cansados e frustrados por ter que lidar com IDEs pesadas e 
lentas ou editores de texto sobrecarregados de recursos que nunca vão 
precisar. Preparei este guia para quem está em busca de uma alternativa e 
quer aprender de maneira fácil e rápida os principais recursos que o Subli-
me Text tem a oferecer. Nas próximas páginas, você será apresentado às 
funcionalidades mais importantes do Sublime Text e vai encontrar dicas que 
poderá incorporar ao seu uso diário. Espero que você goste do que vai en-
contrar aqui. Se gostar, peço que compartilhe com seus amigos, para que 
eles também possam aproveitar as facilidades do Sublime Text. Boa leitura! 
Rodrigo Amaral [11]. 
 

Desse modo, podemos também pensar que O PHP permite o conforto de 

pode utilizá-lo na maioria dos sistemas operacionais, ele, além disso, possui suporte 

por servidores web podendo trabalhar tanto como módulo quanto como um proces-

sador. 

 

4.1 ANÁLISE DE REQUISITOS 

A partir desta seção, serão apresentados os conceitos relacionados à des-

crição dos envolvidos stakeholders, requisitos funcionais e requisitos não funcionais 

do sistema.  

Nesse sentido, sabemos que os requisitos funcionais, são aqueles que 

nos apresentam o comportamento do sistema, isso a partir do ponto de vista dos 

usuários.  
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Já os requisitos não funcionais, são aqueles que dispensam a função de 

entrega domiciliar, em caso de acesso inviável ao local solicitado. Desse modo, se-

guimos para a descrição dos envolvidos, logo abaixo. 

 

4.1.1 DESCRIÇÃO DOS ENVOLVIDOS 

Nesta seção, procuramos descrever os envolvidos no procedimento que 

envolve os atores do sistema.  

Os atores do sistema, são os usuários em busca do medicamento mais 

próximo de sua localidade, como também terão a opção de comprá-los, no sistema, 

esses usuários serão identificados como clientes, pois, eles serão atendidos pelas 

farmácias cadastradas no sistema.  

Outro envolvido nesse sistema é o representante da farmácia responsável 

por cadastrar os dados do estabelecimento e os produtos que estão disponíveis para 

venda. Com isso podemos descrever os stakeholders da seguinte forma:  

 

● Usuário do sistema: pessoa que atua no sistema para gerenciar seus da-

dos pessoais fará buscas pelos medicamentos desejados e também irá gerenciar 

seus pedidos. 

● Funcionário da farmácia: tem como função gerenciar os dados referentes 

ao estabelecimento comercial, cadastro dos produtos vendidos e verificação dos pe-

didos efetuados pelos clientes. 
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4.1.2 REQUISITOS FUNCIONAIS 

Neste tópico, como dissemos acima, trataremos de definir o que são os 

requisitos funcionais. Sendo assim, os requisitos funcionais descrevem o comporta-

mento do sistema do ponto de vista da expectativa dos usuários. Abaixo, serão ilus-

trados a seguir os requisitos funcionais aplicados ao sistema proposto neste traba-

lho: 

 

● O sistema deve permitir que os usuários gerenciem seus dados pessoais; 

● O sistema deve exibir os medicamentos a partir da consulta feita pelo 

usuário; 

● O sistema deve permitir que os usuários emitam seus pedidos para far-

mácia de sua preferência; 

● O sistema deve permitir que os fornecedores gerenciem os dados de sua 

empresa; 

● O sistema deve exibir os pedidos emitidos pelos usuários nas farmácias 

associadas ao sistema. 

 

4.1.3 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS 

Neste tópico, como dissemos acima, tratará de definir o que são os requi-

sitos não funcionais. Sendo assim, a partir de uma análise do sistema proposto nes-

te trabalho podemos listar os seguintes requisitos que são definidos como não funci-

onais: 

 

● Não oferecer serviço de entrega em domicílio caso haja inviabilidade de 

acesso ao local; 

● Não permitir continuidade de uma farmácia no sistema caso não obedeça 

às regras de utilização; 
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● O sistema deverá ser executado em alguma plataforma web; 

● O sistema deverá suportar o processamento e armazenamento de uma 

grande massa de dados. 

 

4.2 DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

O diagrama aqui apresentado demonstra as ações dos agentes externos 

no sistema. Sendo assim, serão destacadas as interações dos clientes que são os 

usuários que buscam um medicamento ou mesmo fazem o pedido de compra para 

uma determinada farmácia, por sua vez o representante da farmácia atuará no ca-

dastro do estabelecimento e dos seus respectivos produtos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Diagrama de Casos de Uso 
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4.3 DIAGRAMA ENTIDADE RELACIONAMENTO 

Para identificar como as entidades se relacionam entre si, para o sistema 

proposto, será relacionado abaixo o papel de cada entidade no processamento das 

informações, temos: 

 

● Cliente – entidade representará o usuário que requisita para o sistema, a 

partir da sua localização, uma relação de todos os medicamentos disponíveis. 

● Fornecedor – entidade que atuará fornecendo para o sistema informações 

relativa aos seus produtos, bem como a localização do estabelecimento comercial e 

sua respectiva forma de pagamento. 

● Produto – entidade será responsável pelo fornecimento do nome do me-

dicamento para o sistema. 

● Pedido – entidade que armazenará todo pedido feito pelo cliente ao sis-

tema. 

● Pagamento – entidade que registrará todo pagamento que for feito pelo 

cliente e dessa forma, o pagamento será repassado para o fornecedor. 

 

Nesta seção, será descrito como as entidades se relacionam entre si, de 

forma a conectar essas entidades em suas diferentes funcionalidades a fim de com-

por o sistema. 

Para descrever o relacionamento entre as entidades do nosso caso, preci-

samos analisar o comportamento dessas entidades ao longo do processo Desse 

modo, abaixo será apresentado o diagrama E-R, que ilustra como as entidades es-

tabelecem diálogo. 

 

 

 

 

 

 

 



 36 

Figura 7: Diagrama Entidade-Relacionamento 

 

Como podemos perceber pelo diagrama existem duas entidades associa-

tivas, que tem por objetivo fazer o registro do relacionamento entre duas entidades e 

dessa forma fornecer ao sistema informações específicas sobre o pedido feito por 

cada cliente, além disso, temos também o cadastro dos produtos realizados pelos 

fornecedores. 

 

● Prod _ pedido – entidade associativa que registrará, em cada pedido feito, 

quantos produtos foram solicitados pelo cliente e o valor total desses produtos. 

● Prod_ Fornecedor – entidade associativa que é responsável pelo cadastro 

feito pelo fornecedor de cada produto comercializado em seu estabelecimento, as-

sim como seu respectivo preço. 

 

Para ilustrar como a técnica de caso de uso será aplicada ao sistema em 

questão, nesse caso, devemos identificar seus atores e descrever suas ações por 

meio do diagrama de casos de uso que será mostrado a seguir. 
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4.4 DIAGRAMA DE CLASSES 

O diagrama de classes a seguir demonstra do ponto de vista do usuário 

[cliente] para consultar medicamentos e efetuar pedidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Diagrama de Classes – Cliente e Pedido 
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Neste outro diagrama de classes são representadas as funções internas 

das classes envolvidas nas operações de cadastro de produtos pela classe “Forne-

cedor”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Diagrama de Classes – Fornecedor e Produto 
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4.5 DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA 

Neste diagrama será mostrada a sequência no sistema para a consulta de 

medicamentos feita pelo cliente e efetivação de um pedido junto ao fornecedor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Diagrama de Sequência – Cliente e Pedido 

 

Neste outro diagrama de sequência é apresentado o cadastro de produto 

do fornecedor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Diagrama de Sequência – Fornecedor e Produto 
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4.6 DIAGRAMA DE ATIVIDADES 

Este diagrama nos mostra o fluxo de atividades em sequência que o sis-

tema desempenhará isso, do ponto de vista do cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Diagrama de Atividades – Fluxo do Pedido do Cliente 
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Neste outro diagrama o fluxo de atividades representa as ações em que o 

representante da farmácia vai cadastrar tanto o estabelecimento quanto seus produ-

tos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Diagrama de Atividades – Fornecedor e Produto 
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5 ASPECTOS RELACIONADOS À IMPLANTAÇÃO E EM-

PREENDEDORISMO 

Neste Capítulo, será apresentado os meios pelos quais esse novo softwa-

re poderá ser implementado no mercado relacionando as principais ferramentas para 

se estruturar um novo empreendimento com o objetivo de minimizar os riscos de 

fracasso no negócio e evitar desperdício de recursos. 

 

5.1 SOBRE O PLANO DE NEGÓCIOS 

Trata-se de uma ferramenta empresarial que tem o objetivo de fazer uma 

análise completa sobre o empreendimento pretendido e assim avaliar sua viabilidade 

antes de ser lançado no mercado. 

Podemos dizer que um plano de negócio, é um documento que descreve 

por escrito, os objetivos de um negócio e quais são os passos devem ser dados para 

que esses objetivos sejam alcançados, diminuindo os riscos e as incertezas. Um 

plano de negócio permite identificar e restringir seus erros no papel, em vez de co-

metê-los no mercado [24].  

Portanto, o plano de negócios procura organizar e demonstrar todas as 

ideias do empreendedor, desse modo, Dornelas (22,p.2008) apresenta como o ne-

gócio irá se comportar, passando pela descrição de produtos, serviços, sócios, mer-

cado, concorrentes, visão e missão de um negócio.  

Sem falar de todo lado financeiro, contudo, quanto de dinheiro o negócio 

gerará, quanto de capital ele necessitará e como esse capital será usado. Nesse 

sentido, tudo isso, deve ser bem documentado, de forma a dar subsídios a poten-

ciais investidores para uma tomada de decisão rápida e precisa [22]. 
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5.1.1 SUMÁRIO EXECUTIVO 

O sumário executivo é um resumo do plano de negócios [24]. Não se trata 

de uma introdução ou justificativa e sim, de um sumário contendo seus pontos mais 

importantes. Nele constará, de acordo com o SEBRAE, o seguinte: 

 

● Resumo dos principais pontos do plano de negócios; 

● Dados dos empreendedores, experiência profissional e atribuições; 

● Dados do empreendimento; 

● Missão da empresa; 

● Setores de atividades; 

● Forma jurídica; 

● Enquadramento tributário; 

● Capital Social; 

● Fonte de recursos [24]. 

 

Segundo Dornelas [22, 2008], o  sumário executivo é a principal seção do 

seu plano de negócios e deve expressar uma síntese do que será apresentado na 

sequência, preparando o leitor para leitura com mais atenção e interesse. 

Embora o sumário executivo apareça no início do plano de negócios, esse  

deve ser a última parte a ser escrita durante a elaboração do plano. É muito mais 

eficiente e coerente escrever uma síntese e depois  preparar o texto básico desta 

síntese.  

Deve conter todas as informações-chave do plano de negócios em não 

mais que duas páginas [no caso do plano completo] ou no máximo uma página [pla-

no resumido]. Os melhores planos de negócios são aqueles mais objetivos e seu 

sumário executivo deve seguir esta regra, contemplando a essência do plano em 

uma ou duas páginas, escrito de forma clara e concisa. 

Com isso, é possível elaborar o sumário executivo do novo software pro-

posto neste trabalho da seguinte forma: 
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● Esse novo empreendimento será lançado no mercado no mais novo ramo 

do comércio chamado comércio eletrônico ou e-commerce. Assim, esse novo em-

preendimento possui uma equipe de desenvolvedores e administradores do sistema, 

todos com formação na área de tecnologia da informação. Além disso, como público-

alvo, temos as principais farmácias existentes no mercado de produtos farmacêuti-

cos, como também, a população em geral. 

● A escolha para realização desse projeto se dá pelo fato da modernização 

constante na maneira como produtos são comercializados e isso vem trazendo mai-

or praticidade, agilidade e qualidade de atendimento. Além de favorecer um público 

que necessita desses serviços devido a uma série de ocasiões como a dificuldade 

de pessoas idosas em se deslocar até uma farmácia ou até mesmo pessoas com 

certas enfermidades que comprometam sua capacidade locomotora. 

● O novo empreendimento atuará por meio do comércio eletrônico divul-

gando produtos farmacêuticos de farmácias associadas ao negócio, sendo assim, 

terá duas frentes de atuação, uma para captar sócios que serão os donos das far-

mácias. A primeira corresponde aos sócios que por sua vez fornecerão seus produ-

tos para divulgação. A segunda será à frente de atuação em que o plano de marke-

ting via web terá grande importância para a captação de clientes [18]. 

 

5.1.2 ANÁLISE DE MERCADO 

Segundo Dornelas, 2008. A análise de mercado é um dos componentes 

do plano de negócios que está relacionado ao marketing da organização. Ela apre-

senta o entendimento do mercado da empresa, seus clientes, seus concorrentes e 

quanto a empresa conhece, em dados e informações, o mercado onde atua [18]. 

A análise do mercado permite ainda se conhecer de perto o ambiente on-

de o produto/serviço se encontra. O mercado está composto pelo ambiente onde a 

empresa e produto se localiza, pela concorrência e pelo perfil do consumidor. A defi-

nição do mercado leva em conta:  
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● Análise da Indústria/Setor; 

● Descrição do Segmento de Mercado; 

● Análise SWOT do produto/serviço; 

● Análise da Concorrência. 

 

Nesta análise de mercado se faz necessário fazer um estudo a respeito 

dos clientes, concorrentes e fornecedores no mercado em que atuará o novo empre-

endimento. Contudo, aplicando esses conceitos na implementação do software pro-

posto neste trabalho, temos a seguinte situação: 

● Clientes – abrangem todas as faixas etárias, gêneros e classes econômi-

cas devido oferecerem um serviço relacionado à área da saúde, o principal atrativo 

para o uso é a praticidade de se pesquisar os preços dos produtos e requisitá-los no 

próprio aplicativo. 

● Concorrentes – os principais concorrentes deste novo empreendimento 

são os sites de busca e compra de produtos que já existem no mercado eletrônico, 

porém muitos não são especializados em produtos farmacêuticos não dando muitas 

das vezes a opção de o usuário comparar os preços e fazer sua escolha baseada no 

custo-benefício. 

● Fornecedores – os fornecedores desse negócio serão as redes de farmá-

cia que serão sócias deste novo empreendimento visto que ampliarão a comerciali-

zação de seus produtos com a divulgação no aplicativo. 

 

5.1.3 PLANO DE MARKETING 

O plano de marketing está relacionado às estratégias de divulgação para o 

negócio e com isso, para realizar um plano de marketing, é necessário realizar um 

planejamento detalhado. Tudo isso, a fim de fazer uma descrição detalhada de seus 

produtos e serviços, os preços, as promoções, a localização do negócio e a estrutura 

de comercialização [23]. 
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É possível estruturar um plano de marketing fazendo a análise do ambien-

te, definir o seu público-alvo, o posicionamento de mercado, definir a marca, objeti-

vos e metas, estratégias, implementação e avaliação e controle desse planejamento 

[19]. 

Para o novo software proposto neste trabalho, a estrutura de divulgação 

do negócio deve ser mais presente na internet. A internet também tem a sua atuação 

principal que é nesse caso, exatamente divulgar produtos do ramo farmacêutico, 

oferecendo a seus usuários a oportunidade de comparar e fazer a relação custo-

benefício destes produtos. 

Com relação à participação no mercado pode-se concluir que ele atuará 

junto a outros sites de busca, porém seu diferencial será sua especialização em pro-

dutos farmacêuticos e com isso possibilitar que o usuário mantenha um cadastro fixo 

para reservar medicamentos junto a uma farmácia, associada ao sistema, de sua 

preferência que se destinará a reservar produtos para aquele usuário. 

 

5.1.4 PLANO OPERACIONAL 

Neste tópico, “Plano Operacional”, procuramos descrever como a empresa 

está estruturada: localização, instalações físicas e equipamentos. O empresário 

também faz estimativas acerca da capacidade produtiva ou de quantos clientes con-

segue atender por mês, além de traçar quantos serão os funcionários e as tarefas de 

cada um [24]. 

Para o novo software e com o plano operacional, podemos dizer que ele 

se resume a uma equipe que administrará o site entendendo que o sucesso desse 

novo empreendimento está em fazer o máximo de parcerias com as redes farmá-

cias.  

Com isso, a equipe de administradores do site precisará contar essencial-

mente com vendedores para captar as farmácias para divulgação de seus produtos 

e com profissionais da tecnologia da informação para o desenvolvimento e manuten-

ção do site na internet. 
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6 A IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA 

Neste Capítulo, “A implementação do sistema”, serão apresentados os as-

pectos funcionais do sistema que por sua vez, farão a interface com os usuários. 

Além disso, também será mostrado como se dará a sequência de operações dentro 

do sistema, para os clientes que farão as consultas e os pedidos dos medicamentos, 

Isso também se aplica para os fornecedores que cadastraram as farmácias e seus 

produtos. 

 

6.1 INTERFACE INICIAL 

Nesta interface, vemos a tela inicial do sistema web, em que tanto os cli-

entes quanto os fornecedores visualizaram estes menus, sendo posteriormente, di-

recionados às suas respectivas áreas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Tela inicial do sistema 
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Podemos verificar nesta tela inicial que o cliente ao acessar essa tela po-

derá se direcionar a aba “Para Você” que fará o link com as outras telas referentes a 

sua área de interesse.  

Já o fornecedor poderá clicar na aba “Para Farmácia” e com isso, ele é di-

recionado para as telas que o permitem executar as suas relativas operações. 

 

6.2 INTERFACES DO CLIENTE 

Nesta tela, vemos a seção inicial do cliente, nesse espaço ele poderá fa-

zer a consulta por um medicamento, especificando o CEP de sua localização para 

retornar o preço do medicamento procurado nas farmácias mais próximas da locali-

zação informada no CEP. 

 

Figura 15: Tela inicial da seção do cliente 
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No retorno do comando “Procurar” é exibido na lista de produtos à opção 

de comprar. Apenas os usuários cadastrados no sistema terão acesso. 

Figura 16: Tela com a consulta do cliente 
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Nas duas telas a seguir são oferecidas as opções de “Entrar” com o login 

do usuário que no caso será o seu e-mail e senha, porém se o usuário não tiver o 

cadastro no sistema, na tela existe um link onde o usuário poderá se cadastrar. 

Nesta tela o cliente entrará com o login de acesso à sua conta particular 

para fazer a reserva dos produtos que deseja comprar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Tela de login do cliente 
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Nesta tela o cliente que não possui conta no site poderá realizar seu ca-

dastro e assim fazer seus pedidos e reservas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Tela de cadastro do cliente 
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A seguir, serão mostradas as telas em que o usuário cadastrado faz a so-

licitação do produto e logo após é habilitada a opção de finalizar o pedido. 

Nesta tela, vemos a consulta feita por um usuário a um medicamento es-

pecífico, sendo que a opção para compra do medicamento somente estará habilita-

da caso o cliente tenha feito acesso à sua conta neste site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Tela de cadastro do cliente cadastrado 
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Nesta tela o cliente selecionou um produto para efetuar o pedido e ao sal-

var será automaticamente contabilizado na lista de pedidos selecionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Tela de pedido do cliente 
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Tela após a confirmação da seleção do produto feito pelo cliente com a 

habilitação do botão ‘Finalizar Pedido’, aqui o cliente pode efetivar o pedido com a 

quantidade de produtos desejada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Tela do cliente com pedido feito 
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6.3 INTERFACES DO FORNECEDOR 

Nesta seção, serão apresentadas as telas referentes à área do fornecedor 

e com isso será feito o login na tela inicial e caso a farmácia ainda não esteja cadas-

trada uma opção estará na tela para direcionar a tela de cadastro. Desse modo, ini-

cialmente serão apresentados às telas de login e cadastro da farmácia que serão 

utilizadas pelo fornecedor para habilitar sua entrada na área de cadastro de produ-

tos. 

Nesta tela é apresentado o campo ‘CNPJ’ e senha para o representante 

da farmácia ter acesso à sua conta para fazer o cadastro dos produtos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Tela de login do Fornecedor 
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Caso seja a farmácia ainda não possua conta para registro de seus produ-

tos essa tela é apresentada para que o representante realize o cadastro dos dados 

da farmácia. 

 

Figura 23: Tela de cadastro do Fornecedor 
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Desta forma, o fornecedor poderá acessar a tela para realizar o cadastro 

dos produtos da sua farmácia, nesta tela temos uma interface simples, desse modo, 

as informações referentes ao produto serão por sua vez digitadas pelo fornecedor 

para posteriormente serem visualizadas pelos clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Tela de cadastro do Produto 
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6.4 SUBLIME TEXT 

Nesta seção serão apresentados alguns códigos que farão as principais 

funcionalidades do sistema para ilustrar como será feito o processamento dos dados 

para busca de medicamentos, cadastro do cliente e cadastro do fornecedor. Contu-

do, nesta figura vemos como é feito para preencher a tela com as informações do 

medicamento pesquisado pelo usuário. 

 

 

 

 

 

Figura 25: Código de preenchimento da pesquisa de produtos 

Nesta outra figura vemos como serão inseridos os dados dos clientes no 

sistema para criação de uma conta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Código de cadastro de clientes 
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A próxima figura ilustra como o sistema cadastra os produtos de uma de-

terminada farmácia e assim ficar disponível para consulta dos clientes. 

Figura 27: Código de cadastro de produtos 

 

6.5 SCRIPTS MYSQL DO SISTEMA 

Nesta seção serão apresentados os scripts executados no mysql para cri-

ação de tabelas que armazenam os dados para o processamento do sistema. Nesta 

figura, vemos a criação da tabela ‘Cliente’, nesta tabela serão armazenadas as in-

formações sobre os clientes que possuem conta no sistema. 

 

 

 

Figura 28: Script de criação da tabela de Clientes 
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Nesta próxima figura vemos a criação da tabela ‘Fornecedor’, usada para 

guardar os dados das farmácias que estarão associadas ao software para divulga-

ção de seus produtos. 

 

 

 

Figura 29: Script de criação da tabela de Fornecedores 

 

A figura abaixo mostra a criação da tabela ‘Pagamento’, nessa tabela en-

contram-se os dados da compra efetuada pelo cliente. 

 

 

 

 

Figura 30: Script de criação da tabela de Pagamento 

 

A criação desta próxima tabela está relacionada ao registro do pedido feito 

pelo cliente para compra de produtos. 

 

 

 

Figura 31: Script de criação da tabela de Pedidos 

 

Na tabela ‘Produto’ ficarão armazenados os produtos comercializados pela 

farmácia. 

 

 

 

Figura 32: Script de criação da tabela de Produtos 
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Nesta tabela, estão as informações que relacionam os produtos ao pedido 

feito pelo cliente. 

 

 

 

 

Figura 33: Script de criação da tabela de relacionamento entre Produto e Pedido 

 

Nesta tabela, estão os dados referentes ao relacionamento entre as far-

mácias e os produtos cadastrados por ela. 

 

 

 

 

Figura 34: Script de criação da tabela de relacionamento entre Produto e Fornecedor 
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7 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

Tendo em vista as nossas proposições, no presente trabalho “Sistema de 

Busca de Medicamentos”, com a finalidade de conclusão do curso de Tecnologia em 

Sistemas de Computação da Universidade Federal Fluminense; observamos que o 

caminho se perpassou por meio do desenvolvimento deste sistema e com isso, tor-

nou-se possível observar a importância da aplicação dos conceitos relacionados à 

modelagem do sistema com o objetivo de construir uma ferramenta de qualidade 

minimizando ocorrência de falhas no processamento dos dados. 

Outra característica importante a ser observada no desenvolvimento do 

software foi a escolha da tecnologia para sua implementação, sendo um sistema 

web a linguagem de programação, o SGBD e a IDE utilizadas foram fundamentais 

para esse tipo de aplicação, tendo em vista seu dinamismo na interação com os 

usuários. 

A principal vantagem que o sistema oferece ao público em geral é saber 

onde comprar o medicamento com o melhor preço, podendo assim avaliar não so-

mente o valor dos produtos como também a qualidade no atendimento oferecido pe-

las farmácias, assim pessoas que antes teriam que se deslocar a uma distância con-

siderável para uma farmácia mais próxima a fim de comprar o remédio para sua ne-

cessidade, correndo o risco de ainda não encontrá-lo no estoque da farmácia, evita-

rão de se deslocar desnecessariamente e poderão escolher uma outra farmácia on-

de exista o produto procurado. 

As Farmácias, quando associam a este sistema também terão a vantagem 

de potencializar a venda dos seus produtos com a divulgação via web uma vez que 

alcançará um público ainda maior na internet; entrando assim em uma nova catego-

ria de comércio chamada “comércio virtual” ou “e-commerce” que ganha cada vez 

mais força com o avanço da internet. 

Com o passar do tempo, a utilização deste sistema pode abranger além do 

citado, as farmácias de manipulação. Nesse caso, a intenção é permitir que o usuá-

rio, de posse da receita médica, poderá solicitar cotações variadas de preços, a par-

tir de uma avaliação prévia das substâncias necessárias para a manipulação do seu 

medicamento. 
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Este sistema trará grandes benefícios para população que em muitos ca-

sos faz uso frequente de medicamentos para um determinado tipo de tratamento 

médico, como também para essa categoria de comércio. 
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