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RESUMO 

 

As empresas dependem cada vez mais de um sistema de informação pa-
ra manter a competitividade no mercado. As aplicações web têm ganhado força com 
a facilidade de acesso por qualquer dispositivo conectado à internet. Com isso foi 
desenvolvido, neste trabalho, um sistema de informação web para gestão de uma 
loja de aluguel de decorações para festas e eventos que até então realizada o con-
trole de suas operações através de planilhas eletrônicas e anotações em livros. O 
sistema foi desenvolvido para sanar as dificuldades enfrentadas pela empresa atu-
almente. Desta forma, foi realizado um estudo dos problemas atuais, realizada mo-
delagem do sistema proposto, codificado e implementado. O sistema foi programado 
em PHP, HTML, CSS e JavaScript utilizando os frameworks Bootstrap, Jquery e 
Mpdf. O gerenciador de banco de dados utilizado foi o MySQL.  

Palavras-chaves: Sistema de Informação, Aplicações Web. 
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1 INTRODUÇÃO 

Atualmente é difícil imaginar como uma empresa consiga ser competitiva 

no mercado sem utilizar um sistema de informação para o devido controle e manipu-

lação de seus dados. A necessidade da aplicação de uma tecnologia para gestão 

das informações e processos da empresa tem potencial de não só estabelecer com-

petitividade como, em alguns casos, até mesmo garantir o funcionamento íntegro do 

negócio. Estas necessidades são atendidas por sistemas informatizados com capa-

cidade de armazenamento e processamento de grandes volumes de dados. 

Neste trabalho foi realizado um estudo de caso real de uma empresa que 

não possuía um sistema de informação para gestão e sofre com alguns problemas 

de manipulação das informações do negócio. A proposta do trabalho é analisar a si-

tuação atual da empresa, identificar suas dificuldades relacionadas ao controle de 

informações e propor uma solução computacional que atenda às necessidades de 

todos os usuários da empresa e, também, proporcione ganhos reais de produção, 

atendendo não só a condição atual como também seu crescimento e expansão. 

Foi desenvolvida uma aplicação web utilizando o processo de desenvol-

vimento em espiral com utilização de um protótipo. O trabalho está organizado como 

segue: o segundo capitulo deste trabalho apresenta uma visão sistemática da em-

presa, suas características e o objetivo do trabalho. O terceiro capítulo aborda a fun-

damentação teórica que serve de base para o desenvolvimento do sistema e o quar-

to capítulo descreve as etapas do desenvolvimento do sistema. Finalmente, no quin-

to capítulo foram incluídas as conclusões do trabalho. 

Com a implementação do sistema de informações a empresa garante in-

tegridade dos dados, aumenta produtividade na elaboração dos orçamentos e con-

tratos, consequentemente melhorando a agilidade no atendimento, facilita a gestão 

dos processos e financeira com relatórios personalizados e possui acesso aos da-

dos do negócio a partir de qualquer dispositivo por mais de um usuário simultanea-

mente. 
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2 A EMPRESA 

A DeCorações é uma empresa que trabalha no ramo de decoração de 

festas e eventos, especificamente realizando aluguéis de peças decorativas. Não 

comercializa ou produz seus produtos, apenas atua como prestadora de serviços.  

A empresa foi aberta em meados de 2017 e até então, em sua fase inicial, 

funciona apenas virtualmente, atendendo os clientes através das redes sociais, 

mensagens e ligações pelo celular. Conta com um efetivo de quatro pessoas, sendo 

duas delas as sócias que realizam todas as operações, desde o atendimento ao cli-

ente até a entrega/devolução dos produtos e outras duas como apoio na execução 

de montagens e transporte de cargas maiores. Todo armazenamento, controle e 

processamento de dados da empresa (informações dos clientes, produtos, orçamen-

tos, contratos, fretes, pagamentos, etc) são feitos por meio de planilha eletrônica, no 

MS Excel.  

O plano de negócios da DeCorações contempla a evolução da empresa 

em duas etapas. A primeira etapa será marcada para inauguração da loja física, pla-

nejada para o mês de novembro do mesmo ano. A localização escolhida para a loja 

física foi no bairro do Espinheiro em Recife, visando atendimento a toda zona norte 

da cidade. Nesta etapa é previsto que a quantidade de produtos seja o triplo do in-

ventário atual, a quantidade de clientes atendidos seja pelo menos cinco vezes mai-

or e a quantidade de contratos realizados seja pelo menos o dobro da atual. Pelo 

menos uma funcionária nova deverá ser contratada para realizar o atendimento pre-

sencial. O sistema de informação já deverá ser utilizado para suportar esta etapa, 

visto que a planilha eletrônica não será mais capaz de controlar este volume de da-

dos na velocidade, praticidade e confiabilidade requisitada. 

A segunda etapa está prevista para acontecer após dois anos de funcio-

namento da loja física. Nela planeja-se aumentar o porte da loja principal e/ou abrir 

uma filial na cidade de João Pessoa, além de passar a realizar o transporte de gran-

des cargas com recurso próprio, atualmente terceirizado. 
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2.1 CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA 

A DeCorações é uma empresa de pequeno porte, com custo de operação 

relativamente baixo. Os principais custos estão relacionados aos salários dos funci-

onários e ao transporte das peças. Desta forma, o diferencial competitivo da empre-

sa é a qualidade do atendimento. Para garantir a qualidade ao cliente, o sistema de 

informações terá uma função importante no controle das peças e contratos, integri-

dade dos dados, velocidade e praticidade de acesso as informações com relatórios 

personalizados para as decisões gerenciais. 

 

2.2 OBJETIVOS DO TRABALHO 

Os objetivos definem o direcionamento que foi seguido na execução e 

elaboração deste trabalho. 

2.2.1 OBJETIVO GERAL 

O objetivo geral deste trabalho é descrever o desenvolvimento de um sis-

tema para gerenciar uma loja de aluguel de peças decorativas, controlando os esto-

ques, entregas e devoluções de produtos. 
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2.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Pesquisar e estudar o conteúdo existente sobre sistemas de informações 

para controle dos aluguéis: 

 

 Fazer o levantamento de requisitos para o sistema da loja DeCorações. 

 Elaborar as modelagens necessárias para entendimento do negócio e 

projeto do sistema. 

 Elaborar os diagramas de projeto do sistema. 

 Pesquisar as opções de codificação do sistema e desenvolver o código. 

 Realizar implementação e testes do sistema na loja. 

 Atualizar-se em relação as tecnologias para desenvolvimento de aplica-

ções web. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Os dados de produção e controle de uma empresa se obtidos e tratados 

corretamente propiciam a análise e identificação das reais necessidades da mesma 

para atingir seus objetivos e atender a demanda do mercado. Os sistemas de infor-

mação são desenvolvidos com o principal objetivo de garantir que estes dados se-

jam tratados e fornecidos de forma prática e precisa. 

3.1 INFORMAÇÃO, DADO E CONHECIMENTO 

De acordo com Xexéo (2007), “Dados são apenas os símbolos que são 

utilizados para representar a informação, o registro de diferentes aspectos de um 

fato ou fenômeno enquanto que a Informação é o dado com significado, normal-

mente processado de forma a ser útil”. Com uma abordagem diferente, Alves (2017) 

define que “a informação é tida como qualquer tipo de conhecimento que pode ser 

registrado/armazenado num sistema computacional enquanto que dado é a própria 

representação dessa informação, numa forma que não dá margens a ambiguida-

des”. Integrando os dois pontos de vista, tem-se o entendimento de que dado é ape-

nas a representação gráfica do conteúdo sem interpretação. Para que este dado se-

ja útil, ele precisa estar associado a um significado. Em outras palavras o dado não 

é capaz de descrever uma situação por completo. Ele pode ser quantificado, mas 

não qualificado.  

A partir desses conceitos, pode-se afirmar que, ao receber uma quantida-

de de dados enviados por um emissor, se o receptor conseguir interpretá-los a ponto 

de ser capaz de atribuir algum significado, então uma informação foi adquirida 

(Alves, 2017). Caso contrário, não houve transmissão de informação concreta, ape-

nas de dados isolados. Adicionalmente os mesmos dados podem ser interpretados 
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de formas diferentes por receptores que utilizem parâmetros diferentes. Por exem-

plo, o valor de temperatura ambiente de 18°C é interpretado como normal para al-

guns países da Europa enquanto a mesma temperatura para a região nordeste do 

Brasil significa um clima frio. 

Entretanto, existem situações nas quais é possível que um receptor obte-

nha informações sem a transferência de nenhum dado. Se uma pessoa tomar um 

choque ao encostar acidentalmente num fio, essa pessoa saberá que o circuito está 

energizado mesmo sem saber exatamente qual o valor da tensão naquele ponto. Em 

contrapartida, como mencionado anteriormente, nem sempre o recebimento de da-

dos possibilita obtenção de informações. Um manual de instruções escrito em japo-

nês não agregará nenhuma informação a um leitor que só sabe português, por 

exemplo. 

 

 

Figura 1 – Modelo de Aquisição de Conhecimento 

Fonte: Alves (2017 p.38) 

 

Neste contexto, o Conhecimento é a capacidade do receptor de associar 

conceitos aos dados tomando como parâmetro informações obtidas anteriormente. 

Xexéo resume conceito como “a aplicação da informação”. A Tabela 1 possui exem-

plos práticos que elucidam os fundamentos citados e a Figura 1 apresenta um mo-

delo de aquisição de conhecimento simplificado.  
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Tabela 1 – Exemplos de dado, informação e conhecimento. 

Dado Informação Conhecimento 

R$ 50.000,00 
O faturamento mensal foi 

R$ 50.000,00 

A empresa não obteve o volume de 

vendas mensal necessário para ma-

nutenção de suas atividades 

18 anos 
O cidadão tem 18 anos 

de idade 

O cidadão tem idade suficiente para 

habilitar-se a dirigir automóveis 

38°C 
A temperatura corporal do 

paciente é de 38°C 
O paciente está com febre 

 

Os processos de seleção, organização, agrupamento, filtragem, ordena-

ção, formatação e exibição de dados são conhecidos por Processamento de Da-

dos, que no ambiente computacional são executados por rotinas e funções definidas 

em algoritmos (Pressman, 2007). Desta forma, os sistemas de informação executam 

tarefas para capturar dados por meio de um dispositivo de entrada, armazenar e 

processá-los atribuindo-lhes significado e enviar para um dispositivo de saída os re-

sultados obtidos como ilustrados na Figura 2. 

 

 

Figura 2 – Esboço de um sistema de informação. 

Fonte: adaptado de Alves (2017) 
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3.2 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

Alves (2017) cita que a Teoria Geral dos Sistemas (TGS) formulada pelo 

biólogo austríaco Karl Ludwing na década de 1950 define que um sistema pode ser 

considerado um conjunto de diferentes elementos interdependentes e 

dinamicamente relacionados, os quais trabalham juntos para que um objetivo seja 

alcançado. Em sua tese de doutorado Xexéo apresentou uma definição similar 

porém com uma abrangência computacional de uma organização. 

 

“Um sistema de informação é um conjunto de 
componentes inter-relacionados que coleta dados no 
ambiente em que opera, usando recursos de 
sensoriamento e telecomunicações (entrada), analisa 
esses dados (processamento) e finalmente apresenta 
o produto como informação útil (saída), sendo 
construído de forma a atender os interesses de uma 
organização, de seus clientes internos e externos e 
de todos aqueles atingidos direta ou indiretamente 
pelo novo produto”. (Xexéo, 2007 p.4) 

 

Os sistemas de informação servem como suporte para garantir que os 

procedimentos adotados pela organização estejam sendo cumpridos, que os dados 

sejam tratados de maneira correta e eficiente gerando e disponibilizando 

informações de modo a facilitar a gestão de negócios para atingir o objetivo 

planejado.  

3.3 CLASSIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

Atualmente os sistemas de informação são utilizados em todos os níveis 

de uma empresa oferecendo diversas funcionalidades com objetivos adequados a 

cada usuário (Alves, 2017). Como sugerido por Xexéo (2007), os sistemas de infor-

mação dentro de uma organização podem ser classificados em quatro tipos princi-

pais: 
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 Sistemas de nível operacional, que como o próprio nome faz referência, 

tratam da camada de execução da empresa. Por exemplo: operações de 

pagamento, vendas, cadastro de produtos, etc. 

 Sistemas de nível de conhecimento, que servem como auxiliadores para a 

primeira camada da organização, que precisa manipular ou analisar de 

forma simples os dados obtidos na camada operacional. Como exemplo 

simples temos as planilhas de Excel para tratamento substancial. 

 Sistemas de nível gerencial, que tratam os dados operacionais e demais 

dados de suporte para obtenção de informações que auxiliem na tomada 

de decisões gerenciais para controle e monitoramento do processo. 

 Sistemas de nível estratégico, que utilizam dados de todos os sistemas 

anteriores e normalmente informações obtidas de fontes externas a orga 

 nização, de forma integrada para a tomada de decisões do mais alto nível 

estratégico da empresa. Um sistema que sintetize informações de fatura-

mento, custo, indicadores de eficiência, valorização das ações da organi-

zação, tendências de mercado, ameaças externas e outras informações, 

pode ser classificado como um sistema de nível estratégico. 

 

A popularização dos microcomputadores tornou inviável a aplicação dos 

antigos Centros de Processamentos de Dados (CPD). Eles eram responsáveis por 

realizar toda coleta, armazenamento, processamento dos dados e distribuição das 

informações em relatórios para os departamentos gerenciais. Atualmente é possível 

disponibilizar informações diretamente para os funcionários, de acordo com suas 

aplicações personalizadas de acordo com as respectivas funções. 

Com essa mudança de paradigma, houve também a classificação dos sis-

temas conforme a função que exercem em Sistemas de Informação Transacionais 

(SIT) ou Sistemas de Informação Gerenciais (SIG), para execução das funções ope-

racionais e para análise do negócio respectivamente. Desta forma, separa-se de 

forma mais clara o objetivo do sistema, tornando-o mais específico para o usuário de 

acordo com sua função na organização. 

O sistema desenvolvido neste trabalho, terá aplicação nos níveis operaci-

onal, conhecimento e gerencial da empresa e embora desenvolvido em apenas um 
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único software, o mesmo possui acessos diferenciados as funcionalidades transaci-

onais e gerenciais. 

3.4 SOFTWARE PARA APLICAÇÃO WEB 

O software que realiza as funções definidas por sistema de informação 

pode ser desenvolvido de diversas formas de acordo com as tecnologias possíveis e 

aplicáveis as restrições do cliente e do próprio sistema. O software desenvolvido pa-

ra a DeCorações, de acordo com Pressman (2007), é classificado como um software 

de aplicação, pois é um programa desenvolvido sob medida para solucionar uma 

necessidade específica de um negócio. 

Nesta categoria, a tecnologia que está em constante crescimento de 

utilização é a aplicação web. Durante muito tempo as páginas web serviam 

basicamente para disponibilizar informações pré-definidas aos usuários. Com a 

evolução dos navegadores e da programação voltada para a internet, tornou-se 

possível executar aplicações antes exclusivas de programas nativos. Uma das 

principais vantagens é a facilidade de acesso. Os usuários podem acessar o sistema 

de qualquer local sem necessidade de instalação de nenhum programa adicional no 

computador. A partir de qualquer dispositivo, conectado à internet que possua um 

navegador web, é possível utilizar todas as funções da aplicação (atualmente 

existem até televisores com navegadores web). Não só para os usuários, a 

abordagem web proporciona ganhos, esses ocorrem também para os 

desenvolvedores na implementação, manutenção e atualização do sistema de forma 

centralizada, ou seja, basta disponibilizar a aplicação no servidor para que os 

usuários a acessem. Adicionalmente, a interface HTML possui um alto nível de 

personalização de design e funcionalidades através da grande quantidade de 

frameworks disponíveis no mercado. 
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3.5 ORIENTAÇÃO A OBJETOS 

Orientação a objetos é uma abordagem para concepção de sistemas, um 

paradigma de programação (Dall'Oglio, 2015). Neste paradigma utiliza-se uma visão 

mais próxima do mundo real lidando com objetos, que possuem dados e 

comportamentos próprios que trocam mensagens entre sí com o objetivo de 

proporcionar funcionalidades ao sistema. Atualmente é a abordagem mais utilizada 

para concepção de sistemas  (Dall'Oglio, 2015). Sistemas desenvolvidos pelo 

modelo orientado a objetos são mais flexíveis, permitem manutenção mais fácil e 

melhor administração do domínio do problema  (Lima, 2008).  

O sistema de estudo deste trabalho foi desenvolvido utilizando a 

programação orientação a objetos. 
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4 DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA 

Este capítulo apresentará a metodologia utilizada no desenvolvimento do 

sistema e o detalhamento das respectivas etapas de levantamento e análise 

de requisitos modelagem do negócio, construção dos diagramas e a codificação do 

sistema. 

 

4.1 PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO 

O processo de desenvolvimento de um sistema segue um modelo de 

construção de um software pela engenharia.  Segundo Pressman (2011) o processo 

de software pode ser definido como uma metodologia para as atividades, ações e 

tarefas necessárias para o desenvolver um software de alta qualidade.  

Uma metodologia de processo genérica para engenharia de software 

estabelece pelo menos cinco atividades: comunicação, planejamento, modelagem, 

construção e entrega (Pressman, 2007). Nas bibliografias de engenharia e sistemas 

de informação temos alguns modelos de processos de desenvolvimento prescritivos 

já definidos. A seguir são apresentados os principais: 

 

 Modelo em Cascata: possuem aplicação limitada visto que os requisitos 

do problema precisam estar bem compreendidos e as soluções conheci-

das. Essa situação ocorre quando o cliente conhece bem as demandas 

do negócio e suas necessidades em relação ao sistema. Uma das carac-

terísticas que marcam o modelo em cascata é que as atividades de análi-

se, projeto e implementação podem ser feitas de forma sequencial, sem 

que sejam necessárias interações entre as etapas. Uma das principais 
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desvantagens é o fato do cliente só ter contato com o sistema no final de 

todo processo.  

 Modelo Evolucionário: utilizados em sistemas complexos que podem se 

alterar com o tempo, sendo identificadas novas necessidades à medida 

que é desenvolvido. É um processo de interação constante com o usuário 

desde a análise até a implementação e testes. 

 Prototipação: técnica utilizada frequentemente quando o cliente possui di-

ficuldades de identificar detalhadamente os requisitos para funções e re-

cursos do sistema ou ainda quando o desenvolvedor não se sente seguro 

quanto a eficiência de alguma tecnologia proposta para a modela-

gem/projeto do sistema. 

 Modelo Espiral: este modelo caracteriza-se pelo desenvolvimento de vá-

rias versões do produto construídas em sequência. Nas primeiras ver-

sões, o sistema pode consistir em um modelo ou em apenas um protótipo. 

A cada versão tornando-se mais completo e mais próximo do produto fi-

nal.  

 

O processo de desenvolvimento que melhor se aplica a esse trabalho é o 

espiral com prototipagem, visto que os clientes e funcionários, embora já tendo o 

serviço em funcionamento, não possuíam o conhecimento consolidado do próprio 

negócio, suas necessidades e as funcionalidades que o sistema deveria prover, 

principalmente quando a empresa ganhar um porte maior. Adicionalmente existiam 

limitações de aplicação tecnológica e exigências de disponibilidade a distância, 

atendendo mais de um usuário simultaneamente. Desta forma, a construção de um 

protótipo foi a mais indicada, para que o cliente pudesse participar em todos as 

etapas do processo de desenvolvimento do sistema definitivo, de um modo mais 

ativo e auxiliando na identificação dos requisitos reais do negócio. 
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4.2 METODOLOGIA 

Durante todo o processo de desenvolvimento do sistema, os clientes 

participaram ativamente, validando todas as decisões tomadas pelo desenvolvedor. 

Todas as reuniões tiveram a participação das duas sócias e do desenvolvedor do 

sistema. A primeira reunião foi focada no entendimento geral da empresa: como ela 

funciona atualmente e quais as dificuldades enfrentadas pelo cliente, que levaram a 

necessidade de utilizar um sistema para gerenciamento da loja. Nesta reunião 

também foi definido o cronograma de execução das atividades. Na sequência houve 

uma reunião, com maior duração, específica para levantamento dos requisitos do 

sistema. Na terceira reunião foram validadas as modelagens e a partir deste ponto 

um protótipo do sistema desenvolvido em VBA foi utilizado para orientar os ajustes 

necessários. As demais reuniões foram direcionadas para ajustes de acordo com as 

experiências obtidas através da utilização do protótipo e tomada de decisões 

específicas, em relação a implementação do sistema definitivo, e ajustes na 

interface. 

4.2.1 LEVANTAMENTO DE REQUISITOS 

O processo de levantamento de requisitos foi efetuado através da coleta 

colaborativa de requisitos, ou seja, nas reuniões foram feitas perguntas direcionadas 

para as sócias e os funcionários, em conjunto para identificar os problemas, as 

necessidades de cada função, propor e negociar soluções por diferentes 

abordagens. Desta forma, o objetivo foi definir um conjunto preliminar de 

necessidades do sistema. A meta principal foi a identificação dos problemas 

existentes no funcionamento atual da empresa e propor soluções funcionais do 

sistema, para eliminar ou mitigar tais problemas.  

Nas mesmas reuniões foram levantadas as informações que as sócias e 

funcionários necessitavam e que levavam um tempo demasiado para conseguir. 

Estas informações compõem os relatórios que o sistema deveria fornecer para 
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auxiliar na tomada de decisões gerenciais e operacionais. Por exemplo: uma das 

principais dificuldades do cliente era obter um relatório contendo todas as 

entregas/devoluções previstas para uma determinada data. Pelo fato de ambas as 

sócias realizarem atendimento pelas redes sociais em lugares e horários diferentes. 

Portanto, existia uma dificuldade em conciliar as informações de todas as locações, 

valores que já foram pagos/recebidos por cada uma. Adicionalmente, haviam falhas 

de digitação e/ou manuseio dos dados nas planilhas, de modo a não garantir a 

integridade de tais informações. 

4.2.2 MODELAGEM DO SISTEMA 

Através dos requisitos levantados foram elaborados os diagramas de 

modelagem conceitual, lógica e física do sistema em desenvolvimento. Estes 

modelos serão úteis para facilitar o entendimento global das funcionalidades do 

sistema e a definição da arquitetura a ser utilizada no projeto do software. Nesta 

etapa também foi definido qual processo de desenvolvimento do software seria 

adotado. 

 

4.2.3 PROTÓTIPO 

 O protótipo foi utilizado, neste trabalho, como um facilitador para os 

clientes e desenvolvedores identificassem as necessidades do negócio e quais 

funcionalidades o sistema deveria prover, além de ter uma visão mais próxima do 

sistema definitivo que estava sendo desenvolvido. O protótipo foi desenvolvido em 

VBA, pela facilidade de implementação no MS Excel que as clientes já utilizavam e 

por requerer um tempo curto para codificação. Inicialmente desenvolvido contendo 

apenas funções principais do sistema, como transações de cadastros e relatórios 

que para o projeto em questão fosse suficiente para operacionalizar e identificar os 
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demais requisitos. As Figuras Figura 3 a Figura 7 mostram algumas das janelas de 

operação do protótipo desenvolvido. A Figura 3 mostra a primeira janela que o sis-

tema apresentará ao ser iniciado. Nela o usuário encontra botões que direcionam 

para as demais janelas do sistema de acordo com a função requerida. Ao clicar no 

botão “Clientes” por exemplo, o sistema exibirá a janela de consulta geral do cadas-

tro de clientes, exibida na Figura 4. Nesta tela o usuário poderá utilizar os campos 

código, CPF/CNPJ ou nome para realizar a busca pelo cliente. Clicando no botão 

“Novo” o sistema exibirá uma janela para cadastro de um novo cliente, conforme a 

Figura 5. Com um duplo clique sobre qualquer linha da tabela de clientes o sistema 

exibirá uma janela com todas as informações de cadastro do cliente corresponden-

do, no qual, o usuário poderá editar alguns dados. De modo análogo as transações 

de consulta, cadastro e edição de fornecedores e produtos utilizam janelas com con-

figurações semelhantes a de clientes. A Figura 7 mostra a janela de criação de um 

orçamento ou contrato onde o usuário preenche todas as informações pertinentes ao 

negócio para criação automática de um arquivo no formato PDF para impressão. 

 

 

Figura 3 – Tela Home (Protótipo) 
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Figura 4 – Janela Consulta Clientes (Protótipo) 

 

 

Figura 5 – Janela Cadastro de Cliente (Protótipo) 
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Figura 6 – Janela Detalhes de um Produto (Protótipo) 

 

 

Figura 7 – Janela Orçamento / Contrato (Protótipo) 
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4.3 OBJETIVO DO SISTEMA 

Uma das atividades mais importantes a ser realizada nos primeiros 

contatos com o cliente é a definição do objetivo do sistema, pois é fundamental para 

o planejamento, execução do projeto e, também, serve como guia na busca dos 

requisitos funcionais do sistema. A declaração dos objetivos do sistema deve ser 

elaborada utilizando-se um texto breve com linguagem simples, sem uso de termos 

técnicos, que somente são de conhecimento de quem atua na área (Alves, 2017). É 

aconselhável que o texto não ultrapasse um parágrafo (Xexéo, 2007), mas que 

inclua informações suficientes para que os objetivos possam ser compreendidos em 

sua totalidade. Segue abaixo a declaração dos objetivos do sistema para a loja 

DeCorações: 

 

O objetivo do sistema de informação da loja DeCorações é controlar as 

operações de locação de peças para decorações de festas, mantendo os registros 

pertinentes para o gerenciamento comercial, financeiro e estratégico da loja. 

4.4 ANÁLISE DE REQUISITOS 

Embora todas as atividades sejam importantes, a análise de requisitos do 

sistema se destaca pelo fato de envolver o levantamento, o refinamento, modelagem 

e especificação do que é necessário e o que o software deve fazer. É nessa fase 

onde ocorrem as maiores interações entre o desenvolvedor e o cliente. Entender os 

requisitos de um sistema está entre as tarefas mais difíceis enfrentadas por um 

analista. O resultado da análise de requisitos deve ser um conjunto de funções que o 

sistema precisa executar e restrições que o mesmo deve possuir.  

Mas o que é exatamente um requisito? Pfleeger (2007, p. 111) define um 

requisito como uma característica do sistema ou a descrição de algo que o sistema é 

capaz de realizar, para atingir os seus objetivos. Xexéo (2007) sugere características 

que um requisito deva possuir: 
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 Necessário: se removido o sistema deixará de atender alguma neces-

sidade do usuário; 

 Não-ambíguo: interpretado de forma única por qualquer pessoa que o 

leia; 

 Verificável: não sendo vago ou geral, e quantificado permitindo verifica-

ção posterior; 

 Conciso: cada requisito define apenas um requisito e apenas o que de-

ve ser feito, de modo claro e simples; 

 Alcançável: realizável de acordo com as limitações do sistema; 

 Completo: possui significado integral dispensando explicações adicio-

nais; 

 Consistente: não contradizendo ou duplicando outro requisito; 

 Independente da Implementação: apenas para requisitos funcionais, os 

quais definem o que o sistema deve fazer sem a preocupação de como 

será feito. 

 

Os requisitos de sistema podem ser classificados como funcionais e não 

funcionais (Sommerville, 2007). Requisitos funcionais descrevem a forma como o 

sistema deve interagir com o ambiente, quais as tarefas ou funções ele deve 

oferecer, como ele reage às entradas de dados, como responde às ações dos 

usuários e como e quais informações deve disponibilizar. Os Requisitos não 

funcionais, por sua vez, representam algum tipo de restrição nas funcionalidades do 

sistema. O processo de engenharia de requisitos, que é uma área da engenharia de 

software, engloba seis passos, conforme descrito por Pressman (2007).  

 Levantamento: coleta e registro das informações necessárias para co-

nhecer e dominar o problema. Estabelecer um canal de comunicação e 

criação de documentação inicial; 

 Negociação: aqui o analista deve organizar os requisitos em grupos, 

depois estuda-los cuidadosamente para poder avaliar sua importância 

de acordo com as reais necessidades dos usuários, uma vez que eles 

geralmente solicitam mais do que realmente precisam; 
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 Modelagem: elaboração do modelo inicial a partir dos requisitos levan-

tados; 

 Especificação: elaboração da documentação que contém as descrições 

textuais e modelos gráficos que definem o sistema; 

 Validação: como o próprio nome diz, nessa etapa o documento de es-

pecificação do sistema é validado entre desenvolvedores e clientes; 

 Gestão: processo gerencial do ciclo de vida desta etapa do projeto. 

 

A Figura 8 apresenta um diagrama ilustrativo sobre o processo de 

definição dos requisitos do sistema segundo Pfleeger (2010). 

 

 

Figura 8 – Processo para definição de requisitos. 

Fonte: Pfleeger (2010, p. 144) 

 

No estudo feito neste trabalho, alguns dos requisitos levantados para o 

sistema da DeCorações foram: 

 

 

Requisitos Funcionais 

 

RF-001. O sistema deve controlar o acesso aos dados apenas a usuários 

identificados e autorizados. 

RF-002. O sistema deve possuir perfis com diferentes acessos às seções 

e/ou funcionalidades do mesmo. 

RF-003. O sistema deve manter um cadastro de clientes (CRUD Clientes). 

RF-003.1. O sistema deve gerar um número de identificação único para cada 

cliente cadastrado. 
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RF-003.2. O sistema deve permitir que o usuário cadastre um cliente. 

RF-003.3. O sistema deve permitir que o usuário consulte e visualize os da-

dos de um cliente já cadastrado. 

RF-003.4. O sistema deve permitir que o usuário edite dados de um cliente 

já cadastrado. 

RF-003.5. O sistema não deve permitir que um cliente já cadastrado seja ex-

cluído. 

RF-004. O sistema deve manter um cadastro de produtos (CRUD Produtos). 

RF-004.1. O sistema deve gerar um código de identificação único para cada 

produto. 

RF-004.2. O sistema deve permitir que o usuário cadastre um produto. 

RF-004.3. O sistema deve permitir que o usuário consulte e visualize os da-

dos de um produto já cadastrado. 

RF-004.4. O sistema deve permitir que o usuário edite dados de um produto 

já cadastrado. 

RF-004.5. O sistema não deve permitir que um cliente já cadastrado seja ex-

cluído. 

RF-005. O sistema deve manter um cadastro de fornecedores (CRUD For-

necedores). 

RF-005.1. O sistema deve gerar um código de identificação único para cada 

fornecedor. 

RF-005.2. O sistema deve permitir que o usuário cadastre um fornecedor. 

RF-005.3. O sistema deve permitir que o usuário consulte e visualize os da-

dos de um fornecedor já cadastrado. 

RF-005.4. O sistema deve permitir que o usuário edite dados de um forne-

cedor já cadastrado. 

RF-005.5. O sistema não deve permitir um fornecedor já cadastrado seja ex-

cluído. 

RF-006. O sistema deve permitir o usuário criar um orçamento. 

RF-006.1. O sistema deve permitir que o usuário busque e visualize um or-

çamento. 

RF-006.2. O sistema deve permitir que o usuário edite um orçamento. 

RF-006.3. O sistema deve permitir que o usuário exclua um orçamento. 
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RF-007. O sistema deve permitir que o usuário crie um contrato de locação. 

RF-007.1. O sistema deve permitir que o usuário consulte as informações de 

um contrato de locação. 

RF-007.2. O sistema não deve permitir que um contrato seja excluído após 

salvo. 

RF-007.3. O sistema deve gerar um arquivo PDF para impressão de um con-

trato salvo. 

RF-008. O sistema deve gerar relatório contendo todas entregas e devolu-

ções previstas para o dia. 

RF-009. O sistema não deve permitir que um produto seja alugado para dois 

clientes diferentes na mesma data. 

RF-010. O sistema não deve permitir o cadastro de dois clientes com o 

mesmo número de CPF. 

RF-011. O sistema deve gerar relatório dos fretes previstos para um deter-

minado período entre duas datas. 

RF-012. O sistema deve registrar os pagamentos recebidos de um determi-

nado contrato. 

RF-013. O sistema só deve permitir o cadastro de números de CPF válidos. 

 

Requisitos Não Funcionais 

 

RNF-001. O sistema deve ser acessível através de um computador, celular 

ou tablet; 

RNF-002. O sistema deve ser acessível em diferentes estados do Brasil; 

RNF-003. O sistema deve funcionar no Windows, Android e IOS; 

RNF-004. O sistema não deve necessitar de outros softwares com licença 

paga para ser utilizado. 
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4.5 DIAGRAMA DE FLUXO DE DADOS (DFD) 

A elaboração do diagrama de fluxo de dados (DFD) faz parte da 

modelagem essencial de uma análise estruturada, tida por alguns desenvolvedores 

como uma técnica ultrapassada, porém de acordo com Pressman (2007 p.182) este 

diagrama continua sendo amplamente utilizado suportando a fase de análise de 

requisitos.  

O objetivo de um DFD é representar de forma gráfica as funcionalidades 

do sistema apresentando-o como um conjunto conectado de funções e processos 

que se comunicam e são ativados a partir de um input (evento) externo. A vantagem 

de elaborar este diagrama é que ele auxilia o desenvolvedor a identificar os 

requisitos que de fato fazem parte do domínio funcional do sistema e os que estão 

no domínio de informações. A partir de um DFD elaborado, algumas questões 

poderão ser definidas como as operações que serão executadas pelo sistema, a 

origem e destino dos dados que o sistema deve processar e com que entidades o 

sistema deve interagir. A Figura 9 mostra o Diagrama de Contexto, que é a visão 

geral do sistema com as comunicações externas de negócio. Pode ser considerado 

também como diagrama de fluxo de dados de nível 0. 

 



 

 

25 

 

Figura 9 – Diagrama de Contexto 

Para cada processo do sistema, podemos definir um DFD específico com 

detalhes do mesmo, conforme mostra a Figura 10, com o processo de criação de um 

contrato pelo atendente. 
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Figura 10 – DFD do processo de criação de um contrato 

4.6 MODELAGEM DE DADOS 

O modelo de dados é um modelo abstrato da memória do sistema, ou 

seja, dos dados que necessitam ser armazenados permanentemente no sistema, 

para executar suas funções. O objetivo da modelagem de dados é obter a estrutura 

de dados que o sistema utilizará, transformando uma ideia conceitual em um modelo 

capaz de ser transcrito em codificação própria da equipe de desenvolvimento. 

Na fase de modelagem do banco de dados, o desenvolvedor deve 

direcionar o foco a identificar quais os dados do mundo real são realmente 

relevantes para serem transportados e armazenados pelo sistema. O processo de 

identificação é também conhecido por abstração de dados, sendo formada por três 



 

 

27 

componentes importantes: modelo conceitual, modelo lógico e modelo físico. Estes 

componentes são inclusive etapas que acontecem em sequência.  

O modelo conceitual nada mais é que uma visão geral dos dados, 

contendo informações, que “inicialmente” são consideradas essenciais para o banco 

de dados do sistema. Em outras palavras é a descrição do banco de dados de forma 

independente de sua implementação. Normalmente apresentada em forma de tabela 

em texto descritivo. A Tabela 2 apresenta o modelo conceitual do sistema 

DeCorações.  

 

Tabela 2 – Lista de informações necessárias para o banco de dados 

Entidade Dados Necessários 

Clientes 
CPF/CNPJ, Nome, Endereço, Bairro, Cidade, UF, CEP, Te-

lefones e E-mail  

Fornecedores CPF/CNPJ, Nome, Telefones e E-mail 

Produtos 

Descrição, Categoria, Dimensões, Cor, Material, Preço, Va-

lor de Reposição, Quantidade, Fornecedor, Quantidade em 

estoque, Quantidade Alugada. 

Orçamentos 

Cliente, Atendente, Data do Evento, Data da Entrega, Data 

da Devolução, Produtos, Valor do Frete, Endereço de Entre-

ga, Observações, Data do Orçamento, Desconto, Valor do 

Orçamento. 

Contratos 

Cliente, Atendente, Data do Evento, Data da Entrega, Data 

da Devolução, Produtos da Locação, Valor do Frete, Ende-

reço de Entrega, Observações, Data do Contrato, Desconto, 

Valor do Contrato, Pagamentos Realizados, Datas e Formas 

dos Pagamentos, Status do Contrato. 

 

 

De posse destas informações, o desenvolvedor elabora o modelo lógico, 

que compreende a descrição não só dos dados como também das estruturas que 

serão armazenadas no banco de dados, nomeando componentes e ações que 

exercem uns sobre os outros, porém sem detalhes de implementação. Para 

representar graficamente a semântica do modelo lógico, o desenvolvedor constrói o 



 

 

28 

Diagrama Entidade-Relacionamento, que mesmo em projetos orientados a objetos 

ainda possui uma grande utilização na modelagem do banco de dados relacional. O 

DER é composto por alguns componentes principais, são eles as entidades, os 

atributos e os relacionamentos. A Figura 11 apresenta o diagrama entidade 

relacionamento criado na modelagem da DeCorações. 

 

 

Figura 11 – Diagrama Entidade Relacionamento 

 

Na elaboração do DER, a entidade Orçamento foi excluída visto que 

possui as mesmas informações que o Contrato. Para este controle foi acrescentado 

o atributo “status” na entidade Contrato que indicará em que fase o contrato 

encontra-se, podendo receber valores como: “orçamento”, “contrato confirmado”, 

“contrato pago”, “concluído” ou “cancelado”. Outra entidade que teve uma 

abordagem diferenciada foi a entidade Pagamentos que foi simplificada de acordo 

com os requisitos do negócio. Uma das exigências para que o cliente receba os 

produtos alugados é que o respectivo contrato esteja totalmente pago, ou seja, o 
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valor total do contrato é quitado até o dia da entrega dos produtos tornando 

desnecessário o controle de parcelamentos ou pendências de pagamentos para 

datas posteriores. 

Após os devidos ajustes no modelo lógico, ao final do processo de 

modelagem, deve-se chegar ao modelo físico que é a representação mais próxima 

da implementação, do ponto de vista dos desenvolvedores, já contendo 

especificações de linguagem de programação, SGBD (sistema de gerenciamento de 

banco de dados) e hardware. A partir deste estágio já existem informações 

suficientes para a criação do banco de dados do sistema propriamente dito, 

utilizando o SGBD definido, no caso deste trabalho, o MySQL. 

O MySQL é atualmente o segundo SGBD mais popular do mundo, como 

mostra a Figura 12, de uma pesquisa feita pelo DB-Engines, atualizada em outubro 

de 2017. Praticamente todos os servidores de hospedagem web possuem 

integração com o mesmo. É um banco de dados fácil de usar, com segurança 

consolidada, possui uma versão de licença gratuita, além de ser uma ferramenta de 

código aberto. 

 

 

Figura 12 – Ranking dos SGBDs mais populares do mundo 

Fonte: https://db-engines.com/en/ranking 

 

Utilizando o MySQL Workbench 6.3.9, que é o software de interface para 

gerenciamento do banco de dados do próprio MySQL, foi construído o modelo físico 
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de dados para o Sistema DeCorações. Neste modelo já constam especificações de 

tipos de dados para cada atributo, chaves primárias, índices, chaves estrangeiras e 

demais configurações pertinentes para implementação. A Figura 13 apresenta o 

diagrama entidade relacionamento com todas informações para criação do banco de 

dados. 

 

 

Figura 13 – DER feito no MySQL Workbench 

 

No modelo de dados final foi criada uma tabela de Itens, para relacionar 

os Produtos de cada Contrato. Na modelagem em estudo foi o único caso de 

relacionamento N:N (muitos para muitos), onde há a necessidade de criar uma nova 

tabela. Todos os demais relacionamentos são do tipo 1:N (um para muitos) e foram 

implementados através de chaves estrangeiras. Adicionalmente foi incluso o atributo 

de preço de cada produto na relação de Itens, permitindo que o atendente altere o 

preço do produto especificamente para um determinado contrato e também para 

manter o preço, que foi utilizado num determinado contrato para posterior consulta, 

mesmo que o preço do produto venha a se alterar no futuro. 

Foram criadas também as tabelas Usuários para controlar o acesso ao 

sistema através de login e para relacionar o atendente ao contrato, e a tabela Log 
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para manter registro de algumas atividades críticas executadas no sistema que 

necessitem de rastreamento, como por exemplo o cancelamento de um contrato. 

Com a etapa de modelagem de dados concluída, é possível criar o banco 

de dados efetivamente no MySQL. Como exemplo tem-se o código SQL para 

criação da tabela Contratos: 

 

CREATE TABLE `contratos` ( 

  `idContrato` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `cliente` INT(11) NOT NULL, 

  `atendente` VARCHAR(20) NOT NULL, 

  `data` DATE NOT NULL, 

  `entrega` DATE NULL DEFAULT NULL, 

  `devolucao` DATE NULL DEFAULT NULL, 

  `evento` DATE NULL DEFAULT NULL, 

  `opcaoFrete` TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT '0', 

  `frete` DECIMAL(8,2) NULL DEFAULT NULL, 

  `enderecoEntrega` VARCHAR(100) NULL DEFAULT NULL, 

  `desconto` DECIMAL(8,2) NULL DEFAULT '0.00', 

  `status` VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'ORÇAMENTO', 

  `observacao` VARCHAR(900) NULL DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`idContrato`), 

  CONSTRAINT `fk_contratos_clientes` 

    FOREIGN KEY (`cliente`) REFERENCES `clientes` (`idCliente`) 

    ON UPDATE CASCADE, 

  CONSTRAINT `fk_contratos_usuarios` 

    FOREIGN KEY (`atendente`) REFERENCES `usuarios` (`idUsuario`) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE NO ACTION) 

ENGINE = InnoDB 

DEFAULT CHARACTER SET = utf8 

 

Da mesma forma foram criadas todas as demais tabelas do modelo no 

banco de dados. Além das tabelas, também foram criadas Visões, Funções e 
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Procedimentos internos no MySQL, para facilitar as consultas realizadas pelo 

sistema e, em alguns casos, para disponibilizar algum atributo calculado de outros 

atributos armazenados, como, por exemplo, o valor total de um contrato conforme o 

seguinte código: 

 

CREATE FUNCTION `ValorTotal`(NumContrato INT) RETURNS decimal(10,2) 

BEGIN 

RETURN (SELECT SUM(I.preco * I.quantidade) - C.desconto + C.frete as 

'Total' 

FROM contratos C INNER JOIN produtos P INNER JOIN itens I 

ON I.produto = P.idProduto AND I.contrato = C.idContrato 

WHERE I.contrato = NumContrato); 

END ; 

4.7 CASOS DE USO 

Os casos de uso representam conceitualmente o conjunto de funções que 

o sistema deve executar para atender os requisitos do cliente, servindo como um 

contrato entre o cliente e o desenvolvedor (Lima, 2008). Pressman (2007) define um 

caso de uso como “um cenário que descreve como o software deve ser usado numa 

determinada situação”. Em sua forma textual, um caso de uso consiste em 

sentenças escritas no estilo de procedimento, descrevendo as ações executadas 

para que um ator atinja seu objetivo. De modo geral, um caso de uso deve ser 

compreendido por qualquer pessoa envolvida no negócio, não requerendo nenhum 

conhecimento específico da programação do sistema ou de qualquer área da 

computação. 

A seguir são apresentados os diagramas de casos uso elaborados para o 

sistema da loja DeCorações. A Figura 14 contém o diagrama geral dos casos de 

uso, com a representação dos atores e as interações com os módulos do sistema. A 

Figura 15 apresenta os casos de uso para realização de login e logout do sistema e 
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as Figuras Figura 16, Figura 17 e Figura 18 apresentam os casos de uso para os 

módulos de Locação, Estoque e Compra, respectivamente.  

 

Figura 14 – Diagrama de Casos de Uso – Geral 
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Figura 15 – Diagrama de Casos de Uso – Login 
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Figura 16 – Diagrama de Casos de Uso – Locação 
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Figura 17 – Diagrama Casos de Uso – Módulo Estoque 
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Figura 18 – Diagrama de Casos de Uso – Módulo Compra 

 

Para validação das funcionalidades do sistema, por parte dos clientes, a 

documentação foi elaborada contendo os casos de uso em descrição textual, além 

dos diagramas. A seguir é apresentada a descrição dos principais casos de uso do 

sistema. 
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Tabela 3 – Caso de Uso – Realizar Login 

Nome do Caso de Uso UC01 – Realizar Login 

Descrição Permite ao usuário acesso ao sistema através do forne-

cimento de login e senha. 

Atores Usuário 

Pré-Condição Dispositivo conectado à internet 

Fluxo 1. Usuário acessa a página de login do sistema; 

2. O Sistema apresenta uma página solicitando o login e 

senha do usuário; 

3. O usuário preenche os dados nos campos específi-

cos; 

4. O usuário solicita acesso ao sistema; 

5. O sistema valida o login e senha fornecidos; 

5.1. Se os dados de login e senha não estiverem cor-

retos o sistema exibe mensagem informando ao 

usuário e retorna para o item 2; 

5.2. Se o login informado não possuir cadastro, o sis-

tema exibe uma mensagem informando ao usuá-

rio e retorna para o item 2; 

6. O sistema apresenta a página principal. 

Pós-Condição Usuário com acesso ao sistema. 

 

 

Tabela 4 – Caso de Uso – Cadastrar Cliente 

Nome do Caso de Uso UC02 – Cadastrar Cliente 

Descrição Permite que o usuário cadastre um novo cliente no sis-

tema 

Atores Atendente 

Pré-Condição Atendente logado no sistema 

Fluxo 1. A atendente acessa a página para cadastro de novo 

cliente; 
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2. O sistema apresenta a página solicitando os dados do 

novo cliente para cadastro; 

3. A atendente seleciona a opção de pessoa física ou 

jurídica em que se enquadra o cliente; 

4. A atendente preenche o campo referente ao 

CPF/CNJP do cliente; 

5. O sistema valida o CPF/CNPJ informado; 

5.1. Se o CPF/CNPJ for um número inválido, o siste-

ma retorna uma mensagem com essa informa-

ção para a atendente; 

5.2. Se o CPF/CNJP já estiver cadastrado, o sistema 

deve exibir uma mensagem informando o núme-

ro do cliente cadastrado; 

6. A atendente preenche o número do CEP do cliente; 

7. O sistema verifica o número do CEP e preenche os 

demais campos do endereço do cliente; 

7.1. Se o número informado não corresponder a ne-

nhum endereço válido pelos correios, o sistema 

exibe uma mensagem informando que os cam-

pos deverão ser preenchidos manualmente pela 

atendente; 

8. A atendente preenche os demais campos com os da-

dos do cliente; 

9. O sistema valida todos os dados fornecidos; 

9.1. Se algum campo obrigatório estiver em branco o 

sistema emite uma mensagem de alerta solici-

tando o preenchimento do mesmo e retorna para 

o item 8; 

9.2. Se algum campo não estiver no formato correto, 

o sistema emite uma mensagem de alerta solici-

tando a correção do campo inconsistente e re-

torna para o item 8; 
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10. O sistema salva os dados do cliente no banco de da-

dos; 

11. O sistema informa o número de cadastro do novo cli-

ente; 

12. O sistema apresenta a página principal. 

Pós-Condição Cliente cadastrado no sistema 

 

Tabela 5 - Caso de Uso – Gerar Contrato 

Nome do Caso de Uso UC07 – Gerar Contrato 

Descrição Permite que o usuário elabore um contrato de locação. 

Atores Atendente 

Pré-Condição Atendente logado no sistema 

Fluxo 1. Atendente acessa a página para criar um novo con-

trato; 

2. O Sistema apresenta uma página para seleção do cli-

ente; 

3. A atendente localiza o cliente no sistema através do 

número de cadastro, CPF e/ou nome do Cliente; 

4. A atendente seleciona o cliente cadastrado no siste-

ma; 

5. O sistema apresenta uma página solicitando informa-

ções da locação; 

6. A atendente informa a data de entrega, data de devo-

lução, data do evento e observações da locação; 

7. O sistema apresenta uma página solicitando seleção 

dos produtos da locação; 

8. A atendente localiza o produto através do código, 

descrição, cor, material, categoria e/ou fornecedor; 

9. O sistema exibe a disponibilidade do produto na data 

do contrato; 

10. A atendente informa a quantidade do produto; 

11. A atendente instrui o sistema a adicionar o produto 
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selecionado no contrato; 

12. O sistema inclui o produto no contrato; 

13. O sistema exibe todos os produtos adicionados ao 

contrato; 

14. Retorna ao item 8 até que tenha adicionado todos os 

produtos do contrato; 

15. A atendente informa que concluiu a inclusão de pro-

dutos; 

16. O sistema apresenta uma página com um resumo de 

todas as informações do contrato até o momento e 

solicita os dados de frete para entrega e desconto; 

17. A atendente informa o valor e endereço do frete; 

18. O sistema atualiza o valor total do contrato; 

19. A atendente informa o valor do desconto; 

20. O sistema atualiza o valor total do contrato; 

21. A atendente instrui o sistema a concluir o contrato; 

22. O sistema solicita confirmação da finalização do con-

trato informando que o mesmo não poderá ser alte-

rado após confirmação; 

23. A atendente confirma a conclusão do contrato; 

24. O sistema salva no banco de dados as informações 

do contrato; 

25. O sistema gera um arquivo PDF do contrato; 

26. O sistema apresenta opções para imprimir e/ou envi-

ar o arquivo PDF por e-mail para o cliente; 

27. A atendente solicita que o arquivo seja impresso; 

28. O sistema imprime 2 cópias do contrato; 

29. A atendente solicita que o arquivo seja enviado por 

e-mail para o cliente; 

30. O sistema solicita confirmação do e-mail cadastrado 

do cliente; 

31. A atendente confirma o e-mail do cliente; 
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32. O sistema envia o arquivo PDF para o e-mail do cli-

ente. 

33. O sistema apresenta a página principal; 

Pós-Condição Contrato de locação gerado 

 

4.8 DIAGRAMA DE CLASSES 

Com a especificação do sistema definida e validada pelos clientes na fase 

de análise e modelagem do sistema. Com o estudo das classes do sistema, inicia-se 

a análise do domínio da aplicação, utilizando o paradigma da programação orientada 

a objetos. Até a especificação dos casos de uso do sistema, toda análise é feita fo-

cando-se em “o que o sistema deve fazer” sem preocupar-se em “como”.  

O estudo e definição das classes pode ser considerado como o transiente 

entre a especificação e a codificação do sistema. Uma classe representa um modelo 

para um objeto ou grupo de objetos, com as mesmas características e mesmo com-

portamento. Ela é a essência da orientação a objetos. Uma classe define os atribu-

tos e os métodos que um objeto terá. As entidades que foram identificadas no estu-

do para elaboração do diagrama entidade relacionamento, são as mesmas entida-

des que irão representar os objetos no modelo orientado a objetos e os atributos se-

rão os mesmos para as classes. Uma classe na UML é representada por um retân-

gulo dividido em 3 seções. A seção superior consta o nome da classe, a seção in-

termediária os atributos e a inferior os métodos.  

Para exemplificar, a Figura 19 mostra a representação da classe Produto 

com seus atributos e métodos. Os atributos são precedidos de um hífen ( - ) indican-

do que são privados, ou seja, só podem ser manipulados pelo próprio objeto. Os mé-

todos são precedidos pelo sinal de soma ( + ) indicando que são públicos, ou seja, 

podem ser utilizados fora da classe. Para cada atributo privado, a classe possui dois 

métodos públicos para acessá-los, são os métodos get e set. Para efeito de organi-

zação do trabalho, no diagrama de classes os métodos get e set foram omitidos, 

mantendo-se apenas os demais métodos das classes. 
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Figura 19 – Classe Produto 

 

A Figura 20 apresenta o diagrama de classes elaborado para o sistema 

da loja DeCorações. 
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Figura 20 – Diagrama de Classes 

4.9 CODIFICAÇÃO 

A fase de codificação/programação provavelmente é a mais crítica, pois é 

nela que o desenho do sistema é transformado em códigos de programas, utilizando 

para isso uma das inúmeras linguagens de programação disponíveis. No processo 

de construção dos códigos, deve-se ter em mente que o objetivo não é obter o códi-

go mais fácil ou mais simples, mas sim o código que seja de maior facilidade de lei-

tura, entendimento e, consequentemente, de realizar manutenções. 

Alves (2017) sugere que um programa pode ser considerado como um 

conjunto de estruturas estáticas e dinâmicas, sendo as estáticas representadas pe-

los textos dos códigos escritos enquanto as dinâmicas se referem à sequência de 

execução de comandos e instruções quando o programa está em funcionamento. 
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O sistema foi programado para ser uma aplicação web. A Figura 21 ilustra 

a arquitetura simplificada do funcionamento e organização do sistema. Esta arquite-

tura segue o padrão básico cliente-servidor. Toda codificação do programa será feita 

em arquivos PHP, HTML, CSS e JavaScript e serão armazenadas no servidor. Desta 

forma, o cliente solicita ao navegador o acesso as páginas e o navegador requisita o 

conteúdo ao servidor. O servidor verifica a requisição e retorna o conteúdo solicita-

do.  

 

 

Figura 21 – Arquitetura Básica do Sistema 

 

Para cada página, o código HTML define a estrutura dos elementos, o 

CSS a aparência que estes elementos são apresentados e o JavaScript o compor-

tamento. Todas as páginas foram codificadas em PHP para controlar e gerar os có-

digos HTML que o navegador interpreta e apresenta na tela para o usuário. A orga-

nização dos diretórios no servidor foi estruturada como apresentado na Figura 21. 

Na diretório raiz “decoracoes” ficam todos os arquivos PHP, que respondem pelas 

páginas específicas para cada caso de uso. As pastas “css” e “js” contém os arqui-

vos próprios para estilização e scripts de comportamento desenvolvidos para o sis-

tema. As pastas “bootstrap”, “jquery”, “jquery-ui” e “mpdf” armazenam os arquivos de 
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cada framework separadamente. E a pasta imagens contém as fotos, ícones e fun-

dos utilizados na composição das páginas, além de uma página dedicada para ar-

mazenar as fotos dos produtos cadastrados. 

 

 

Figura 22 – Organização de diretórios no servidor 

 

Para conexão com o banco de dados, foram codificados dois arquivos 

PHP comuns, para serem utilizados pelas demais classes que necessitarem buscar 

dados no MySQL. O arquivo “config.php” possui os parâmetros da conexão, que foi 

utilizado um servidor local para testes, e o arquivo “conexao.php” que define uma 

classe para realizar a conexão propriamente dita. Os códigos estão disponíveis no 

apêndice A. 

 

4.10 TELAS DO SISTEMA 

A primeira página a ser acessada pelo sistema será a de Login. Essa pá-

gina responsável pela autenticação do usuário é a “index.php”, com o código dispo-

nível para consulta no apêndice A. A Figura 23 apresenta a tela de login apresenta-

da para o usuário. 

 



 

 

47 

 

Figura 23 – Tela de Login 

 

Após preencher as informações de usuário e senha, ao clicar no botão 

“Entrar” o formulário envia os dados para o arquivo “login.controller.php” que irá rea-

lizar a validação dos dados do usuário utilizando a classe “Login”. 

 

A classe Login realiza uma conexão no MySQL, consulta e verifica se es-

tão corretos os dados de usuário e senha fornecidos. Caso estejam corretos o usuá-

rio é encaminhado para a página “home.php” que é a página principal do sistema, 

caso contrário exibe uma mensagem de erro conforme previsto na especificação do 

sistema. A Figura 24 mostra a tela principal do sistema como é exibida para o usuá-

rio. 
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Figura 24 – Tela Principal do Sistema 

 

A partir desta tela o usuário acessa as demais páginas e suas funcionali-

dades. Por exemplo ao clicar no botão “Produtos” o usuário é direcionado para a tela 

de consulta de produtos, exibida na Figura 25. A partir desta tela, clicando em algum 

botão para visualizar os detalhes do produto o usuário é direcionado para uma pági-

na onde são exibidas todas as informações do produto. Incluindo foto e observações 

onde o mesmo pode realizar alguma alteração e salvar caso tenha perfil para este 

privilégio. A tela de detalhe do produto é apresentada na Figura 26. 
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Figura 25 – Tela de Consulta aos Produtos 

 

 

 

Figura 26 – Tela de Detalhes de um Produto 

 

A tela para cadastro de Clientes mostrada na Figura 27 mostra a tela de 

cadastro de um novo cliente, que inclui um exemplo de retorno de validação do CPF 
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informando cujo o número é inválido. Esta validação é feita através de código Ja-

vaScript que atualiza a própria página acrescentando elementos no DOM.  

 

 

Figura 27 – Tela Cadastro de Cliente 

 

As telas para consulta, visualização e cadastro de Clientes, Produtos, 

Fornecedores, Fretes e Pagamentos seguem o mesmo padrão mostrado para os 

Clientes e Produtos. 
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Figura 28 – Tela de Consulta de Contratos 

 

As telas para cadastro de um novo Orçamento ou Contrato, que são o 

principal objetivo do negócio, possuem uma dinâmica um pouco diferente por serem 

executadas em etapas. A elaboração do contrato foi dividida em 4 etapas. Na primei-

ra tela o usuário seleciona o cliente. Na segunda informa o tipo de documento (se é 

orçamento ou contrato), as datas da locação, a opção de entrega e observações. Na 

terceira o usuário adiciona os produtos no carrinho da locação e na quarta, e última, 

tela o usuário visualiza um resumo das informações do contrato para conferência e 

informa valor de frete e desconto para finalmente concluir o registro do contrato. As 

quatro telas foram codificadas em um único arquivo contrato.php e são dinamizadas 

através de JavaScript. A cada avanço de tela as informações são salvas na seção 

do PHP. Os carregamentos de informações para as telas do contrato foram feitos 

através de requisições Ajax para que o navegador não necessite recarregar toda 

página sempre que for feita uma requisição. Apenas o conteúdo solicitado é carre-

gado de forma assíncrona. As Figuras Figura 29 a Figura 32 mostram as telas de 

elaboração de um contrato e o código pode ser consultado no apêndice A. 
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Figura 29 – Tela de Elaboração de Contrato – Seleção do Cliente 

 

 

Figura 30 – Tela de Elaboração de Contrato – Datas 
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Figura 31 – Tela de Elaboração de Contrato – Carrinho de Produtos 

 

 

Figura 32 – Tela de Elaboração de Contrato - Finalização 
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CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS 

A implementação deste sistema trouxe maior agilidade aos processos da 

DeCorações, antes mesmo da inauguração da loja física. As informações são obti-

das de maneira mais rápida, principalmente na geração dos contratos e orçamentos 

que anteriormente eram preenchidos manualmente. Adicionalmente, a integridade e 

consistência dos dados está garantida, de modo que os erros de manipulação que 

ocorriam anteriormente foram eliminados. 

O planejamento para continuidade deste trabalho é o desenvolvimento de 

um site onde os clientes possam realizar consultas de disponibilidade e reservas de 

produtos online num módulo integrado ao sistema de gestão e a partir deste ponto 

realizar análises de perfis sociais dos clientes e seus históricos de busca para dire-

cionar as compras de produtos novos para a loja. 
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APÊNDICE A – CÓDIGO PARCIAL 

Arquivo conexão.php 

 

<?php 

 

include_once("config.php"); 

class Conexao{ 

 public $con; 

 public $db; 

 public function __construct(){ 

  $this->con = mysqli_connect(SERVER, USER, PASSWORD, DB); 

  if(!$this->con){ 

   echo("Não conectado" . "<br>"); 

  } 

  $this->db = mysqli_select_db($this->con, DB); 

  if(!$this->db){ 

   echo("Base de dados não selecionada"); 

  } 

 } 

 public function desconecta(){ 

  return mysqli_close($this->con); 

 } 

} 

?> 

 

index.php 

 

<!doctype html> 

<html lang="pt-br"> 

<head> 

 <meta charset="utf-8"> 
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 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> 

 <title>DeCorações - Sistema de Controle</title> 

 <meta name="Description" content="sistema de controle decoraoes"> 

 <meta content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-

scalable=no" name="viewport"> 

 <!-- Latest compiled and minified CSS of Bootstrap --> 

 <link rel="stylesheet" 

ref="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css"> 

<script src="jquery/jquery-3.2.1.min.js"></script> 

</head> 

<body> 

 <div class="container"> 

  <form class="form-signin" method="post" action="login.controler.php"> 

   <p><img src="imagens/logo-coracao.png" class="img-circle img-

responsive"></p> 

   <h2 class="form-signin-heading" align="center">Sistema DeCorações</h2> 

   <label for="txtUsuario" class="sr-only">Usuário</label> 

   <input type="text" id="txtUsuario" name="LoginUsuario" class="form-control" 

placeholder="Usuário" required autofocus> 

   <label for="txtSenha" class="sr-only">Senha</label> 

   <input type="password" id="txtSenha" name="SenhaUsuario" class="form-

control" placeholder="Senha" required> 

   <button id="btn-logar" type="submit" class="btn btn-primary btn-

block">Entrar</button> 

  </form> 

 </div> 

 <script src="js/scripts.js"></script> 

 </body></html> 

 

login.controller.php 

 

<?php 

$LoginUsuario = $_POST["LoginUsuario"]; 
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$SenhaUsuario = $_POST["SenhaUsuario"]; 

 

include_once("login.class.php"); 

 

$login = new Login(); 

  

$logar = $login->logar($LoginUsuario, $SenhaUsuario, "home.php"); 

  

if ($logar) 

 echo $logar; 

?> 

 

login.class.php 

 

<?php 

 

class Login { 

 // DEFININDO VARIÁVEIS 

 private $SenhaUsuario, $tabela, $campoLogin, $campoSenha; 

 public $LoginUsuario, $msgErro; 

  

 function Login($tabela = "usuarios", $campoLogin = "login", $campoSenha = "se-

nha", $msgErro = "Login ou senha inválido") { 

  $this->tabela = $tabela; 

  $this->campoLogin = $campoLogin; 

  $this->campoSenha = $campoSenha; 

  $this->msgErro = $msgErro; 

 } 

  

 // FAZENDO LOGIN DO USUARIO 

 function logar($login,$senha,$redireciona = false) { 

   

  include_once("conexao.php"); 
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  $conexao = new Conexao; 

   

  // Informações do formulário 

  $this->SenhaUsuario = @mysql_real_escape_string(addslashes($senha)); 

  $this->LoginUsuario = @mysql_real_escape_string(addslashes($login)); 

 

// Verifica se o usuário existe 

$consulta = mysqli_query($conexao->con,"SELECT ".$this-

>campoLogin.",".$this->campoSenha." FROM ".$this->tabela." WHERE ".$this-

>campoLogin." = '".$this->LoginUsuario."' LIMIT 0,1"); 

$campos = mysqli_num_rows($consulta); 

$resultado = mysqli_fetch_array($consulta); 

 

// Se o usuário existir 

if($campos != 0): 

 // Se a senha estiver incorreta 

 if($this->SenhaUsuario != $resultado[$this->campoSenha]): 

  return $this->msgErro; 

 // Se a senha estiver correta 

 else: 

  // Coloca as informações em sessões 

  session_start(); 

  $_SESSION['LoginUsuario'] = $login; 

  $_SESSION['SenhaUsuario'] = $senha; 

  // Se for necessário redirecionar 

  if ($redireciona): 

   header("Location: ".$redireciona.""); 

  endif; 

 endif; 

// Se o usuário não existir 

else: 

 return $this->msgErro; 
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endif; 

} 

 

// VERIFICA SE O USUÁRIO ESTÁ LOGADO 

function verificar($redireciona = false) { 

 session_start(); 

 // Se estiver logado 

 if(isset($_SESSION['LoginUsuario']) and is-

set($_SESSION['SenhaUsuario'])): 

  global $LoginUsuario; 

  $LoginUsuario = $_SESSION["LoginUsuario"]; 

  return true; 

 // Se não estiver logado 

 else: 

  // Se for necessário redirecionar 

  if ($redireciona): 

   header("Location: ".$redireciona.""); 

  endif; 

  return false; 

  exit; 

 endif; 

} 

 

// LOGOUT 

function logout($redireciona = false) { 

 session_start(); 

 // Limpa a Sessão 

 $_SESSION = array();      

 // Destroi a Sessão 

 session_destroy(); 

 // Modifica o ID da Sessão 

 session_regenerate_id(); 

 // Se for necessário redirecionar 
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 if ($redireciona): 

  header("Location: ".$redireciona.""); 

  exit; 

 endif; 

} 

} 

?> 

 

contrato.php 

 

<!doctype html> 

<html lang="pt-br"> 

<head> 

 <meta charset="utf-8"> 

 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> 

 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 

 <title>DeCorações - Sistema de Controle</title> 

 <meta name="Description" content="sistema de controle decoraoes"> 

 <!-- Bootstrap css --> 

 <link href="bootstrap/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"> 

 <!-- Jquery ui css --> 

 <link href="jquery-ui/jquery-ui.min.css" rel="stylesheet"> 

 <!-- DeCorações css -->   

 <link href="css/decoracoes.css" rel="stylesheet"> 

 <!-- Estilização do Tab --> 

 <link href="css/tab-contrato.css" rel="stylesheet"> 

 <!-- Bootstrap Toggle --> 

 <link href="https://gitcdn.github.io/bootstrap-toggle/2.2.2/css/bootstrap-

toggle.min.css" rel="stylesheet"> 

  

</head> 

 

<body> 
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 <?php //Verificação do login do usuário 

  include_once("login.class.php"); 

  $login = new Login(); 

  $login->verificar("index.php"); 

  include_once("contrato-session-controller.php"); 

 ?> 

  

 <!--        Navbar         --> 

 <div class="navbar navbar-inverse"> 

  <div class="container-fluid"> 

   <div class="navbar-header"> 

    <a class="navbar-brand" href="home.php">DeCorações</a> 

   </div> 

   <ul class="nav navbar-nav"> 

    <li class="active"><a href="home.php">Painel</a></li> 

    <li class="dropdown"><!-- Produtos --> 

     <a class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" 

href="#">Produtos<span class="caret"></span></a> 

     <ul class="dropdown-menu"> 

      <li><a href="produtos.php">Consultar</a></li> 

      <li><a href="#">Disponibilidade</a></li> 

      <li><a href="#">Cadastrar Novo</a></li> 

     </ul> 

    </li> 

    <li class="dropdown"><!-- Clientes --> 

     <a class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" 

href="#">Clientes<span class="caret"></span></a> 

     <ul class="dropdown-menu"> 

      <li><a href="clientes.php">Consultar</a></li> 

      <li><a href="#">Cadastrar Novo</a></li> 

     </ul> 

    </li> 

    <li class="dropdown"><!-- Fornecedores --> 
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     <a class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" 

href="#">Fornecedores<span class="caret"></span></a> 

     <ul class="dropdown-menu"> 

      <li><a href="fornecedores.php">Consultar</a></li> 

      <li><a href="#">Cadastrar Novo</a></li> 

     </ul> 

    </li> 

    <li class="dropdown"><!-- Contratos/Orçamentos --> 

     <a class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" 

href="#">Contratos<span class="caret"></span></a> 

     <ul class="dropdown-menu"> 

      <li><a href="contrato.php">Novo</a></li> 

      <li><a href="contratos.php">Pesquisar</a></li> 

     </ul> 

    </li> 

    <li><a href="#">Fretes</a></li> 

   </ul> 

   <ul class="nav navbar-nav navbar-right"> 

    <li><p id="username-navbar" class="navbar-text"><span class="glyphicon 

glyphicon-user"></span> <?php echo "  " . $LoginUsuario; ?></p></li> 

    <li><a href="logout.controler.php"><span class="glyphicon glyphicon-log-

out"></span> Sair</a></li> 

   </ul> 

  </div> 

 </div>  

 <!-- -------------------- Fim do Navbar --------------------------- --> 

  

  

<div class="container-fluid"> 

  <div class="row"> 

   <div class="board"> 

 

<!-- ######### NAV BAR DO FLUXO DO CONTRATO ############# --> 
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    <div class="board-inner"> 

     <ul class="nav nav-tabs" id="myTab"> 

      <div class="liner"> 

      </div> 

      <li class="active"> 

       <a href="#tab-cliente" data-toggle="tab" title="Cliente"> 

        <span class="round-tabs one"> 

         <i class="glyphicon glyphicon-user"></i> 

        </span>  

       </a> 

      </li> 

      <li class="disabled"> 

       <a href="#tab-datas" data-toggle="tab" title="Datas"> 

        <span class="round-tabs two"> 

         <i class="glyphicon glyphicon-calendar"></i> 

        </span>  

       </a> 

      </li> 

      <li class="disabled"> 

       <a href="#tab-produtos" data-toggle="tab" title="Produtos"> 

        <span class="round-tabs three"> 

         <i class="glyphicon glyphicon-shopping-cart"></i> 

        </span> 

       </a> 

      </li> 

      <li class="disabled"> 

       <a href="#tab-resumo" data-toggle="tab" title="Resumo"> 

        <span class="round-tabs four"> 

         <i class="glyphicon glyphicon-ok"></i> 

        </span>  

       </a> 

      </li> 

     </ul> 
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    </div> 

 

    <div class="tab-content"> 

     

<!-- ############### TAB SELEÇÃO DO CLIENTE ###################### --> 

     <div class="tab-pane fade in active" id="tab-cliente"> 

      <div class="container-fluid"> 

       <div class="row"> 

        <div class="col-md-3"> 

         <div class="form-group"> 

          <label class="control-label" 

for="txtClienteFilter">Pesquisar</label> 

          <input type="text" class="form-control" id="txtClienteFilter" 

aria-describedby="Pesquisar Cliente" <?php if(isset($_GET['txtClienteFilter'])){echo 

"value='" . $_GET['txtClienteFilter'] . "'";} ?>> 

         </div> 

        </div> 

       </div> 

       <table class="table table-hover table-striped" role="grid"> 

        <thead> 

         <tr> 

          <th>Código</th> 

          <th>CPF</th> 

          <th>Nome</th> 

          <th>Endereço</th> 

          <th>Selecionar</th> 

         </tr> 

        </thead> 

        <tbody id="tabela-clientes"> 

        </tbody> 

       </table> 

         

       <ul class="list-inline pull-right"> 
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                             <li><button id="btnProximoTabClientes" type="button" class="btn 

btn-primary next-step btn-lg" <?php if(!isset($_SESSION['contrato']['idCliente'])){echo 

"disabled";} ?> >Próximo</button></li> 

                         </ul> 

      </div> 

     </div> 

       

<!-- ################ TAB SELEÇÃO DAS DATAS ###################### --

>   

     <div class="tab-pane fade" id="tab-datas"> 

      <div class="container-fluid"> 

       <div class="col-md-4"> 

        <div class="row"> 

         <div class="form-group form-group-lg col-md-2" 

style="margin-bottom: 50px; margin-top: 20px;"> 

          <label for="checkTipo">Tipo</label> 

          <input type="checkbox" data-toggle="toggle" data-

on="Contrato" data-off="Orçamento" data-size="large" data-width="270px" data-

onstyle="danger" data-offstyle="primary" id="checkTipo"> 

         </div> 

        </div> 

        <div class="row"> 

         <div class="form-group form-group-lg col-md-6"> 

          <label for="txtDataEntrega">Entrega*</label> 

          <div class="input-group"> 

           <input type="text" style="text-align: center" class="form-

control data-inicial" id="txtDataEntrega" value="<?php 

if(isset($_SESSION['contrato']['dataEntrega'])){echo 

$_SESSION['contrato']['dataEntrega'];} ?>" > 

           <div class="input-group-addon"> 

            <span> 

             <i class="glyphicon glyphicon-calendar"></i> 

            </span> 
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           </div> 

          </div> 

         </div> 

        </div> 

        <div class="row"> 

         <div class="form-group form-group-lg col-md-6"> 

          <label for="txtDataDevolucao">Devolução*</label> 

          <div class="input-group"> 

           <input type="text" style="text-align: center" class="form-

control data-final" id="txtDataDevolucao" value="<?php 

if(isset($_SESSION['contrato']['dataDevolucao'])){echo 

$_SESSION['contrato']['dataDevolucao'];} ?>" > 

           <div class="input-group-addon"> 

            <span> 

             <i class="glyphicon glyphicon-calendar"></i> 

            </span> 

           </div> 

          </div> 

         </div> 

        </div> 

        <div class="row"> 

         <div class="form-group form-group-lg col-md-6"> 

          <label for="txtDataEvento">Evento</label> 

          <div class="input-group"> 

           <input type="text" style="text-align: center" class="form-

control data-evento" id="txtDataEvento" value="<?php 

if(isset($_SESSION['contrato']['dataEvento'])){echo 

$_SESSION['contrato']['dataEvento'];} ?>" > 

           <div class="input-group-addon"> 

            <span> 

             <i class="glyphicon glyphicon-calendar"></i> 

            </span> 

           </div> 
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          </div> 

         </div> 

        </div> 

       </div> 

       <div class="col-md-8"> 

        <div class="row"> 

         <div class="form-group form-group-lg col-md-2" 

style="margin-bottom: 50px; margin-top: 20px;"> 

          <label for="checkOpcaoFrete">Opção de Entrega</label> 

          <input type="checkbox" data-toggle="toggle" data-

on="Entrega por Frete" data-off="Cliente retira na loja" data-size="large" data-

width="400px" data-onstyle="warning" data-offstyle="info" id="checkOpcaoFrete"> 

         </div> 

        </div> 

        <div class="row"> 

         <div class="form-group form-group-lg col-md-10"> 

          <label class="control-label" 

for="txtEnderecoEntrega">Endereço da Entrega</label> 

          <input type="text" class="form-control" 

id="txtEnderecoEntrega" aria-describedby="Endereço da Entrega" disabled va-

lue="<?php if(isset($_SESSION['contrato']['enderecoEntrega'])){echo 

$_SESSION['contrato']['enderecoEntrega'];} ?>"> 

         </div> 

        </div> 

        <div class="row"> 

         <div class="form-group form-group-lg col-md-10"> 

          <label for="txtObservacoes">Observações</label> 

          <textarea id="txtObservacoes" class="form-control" 

rows="7"></textarea> 

         </div> 

        </div> 

       </div> 

       <ul class="list-inline pull-right"> 
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                             <li><button type="button" class="btn btn-default prev-step btn-

lg">Voltar</button></li> 

                             <li><button id="btnProximoTabDatas" type="button" class="btn 

btn-primary next-step btn-lg" <?php if(!isset($_SESSION['contrato']['dataEntrega']) || 

$_SESSION['contrato']['dataEntrega'] == "" ||  !is-

set($_SESSION['contrato']['dataDevolucao']) || 

$_SESSION['contrato']['dataDevolucao'] == ""){echo "disabled";} ?>>Próxi-

mo</button></li> 

                         </ul> 

        

      </div>   

     </div> 

      

<!-- ############# TAB SELEÇÃO DOS PRODUTOS ###################### -

-> 

     <div class="tab-pane fade" id="tab-produtos"> 

      <div class="container-fluid"> 

       <div class="row"> 

        <div class="col-md-2"> 

         <div class="form-group"> 

          <label class="control-label" 

for="txtProdutoFilter">Código</label> 

          <input type="text" class="form-control produtos-filter" 

id="txtProdutoFilter" aria-describedby="Codigo"> 

         </div> 

        </div> 

        <div class="col-md-5"> 

         <div class="form-group"> 

          <label class="control-label" 

for="txtDescricaoFilter">Descrição</label> 

          <input type="text" class="form-control produtos-filter" 

id="txtDescricaoFilter" aria-describedby="Descrição"> 

         </div> 
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        </div> 

        <div class="col-md-2"> 

         <div class="form-group"> 

          <label class="control-label" 

for="cmbCorFilter">Cor</label> 

          <input type="text" class="form-control produtos-filter" 

id="cmbCorFilter" aria-describedby="Cor"> 

         </div> 

        </div> 

        <div class="col-md-2"> 

         <div class="form-group"> 

          <label for="cmbFornecedorFilter">Fornecedor</label> 

          <select id="cmbFornecedorFilter" class="form-control se-

lectpicker produtos-filter"> 

           <?php 

           require_once("conexao.php"); 

           $conexao = new Conexao; 

           $sql = "SELECT nome FROM fornecedores ORDER 

BY nome"; 

           $query = mysqli_query($conexao->con, $sql); 

           ?> 

            <option selected></option> 

           <?php 

            while ($resultado = mysqli_fetch_array($query)){  

           ?> 

            <option><?php echo $resultado['nome']; ?></option> 

           <?php 

            } 

           ?> 

          </select> 

         </div> 

        </div> 

        <div class="col-md-1"> 
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         <div class="form-group form-group-lg"> 

          <button id="limpar-campos-filtro" type="button" class="btn 

btn-danger btn-group-lg" style="margin-top: 25px;"><span class="glyphicon glyphi-

con-remove"></span></button> 

         </div> 

        </div> 

       </div> 

       <table class="table table-hover table-striped" role="grid"> 

        <thead> 

         <tr> 

          <th>Código</th> 

          <th>Descrição</th> 

          <th>Preço</th> 

          <th>Quantidade</th> 

          <th>Cor</th> 

          <th>Material</th> 

          <th>Categoria</th> 

          <th>Fornecedor</th> 

          <th>Adicionar</th> 

         </tr> 

        </thead> 

        <tbody id="tabela-produtos"> 

        </tbody> 

       </table> 

        

       <!-- CARRINHO DE PRODUTOS ADICIONADOS --> 

       <div class="col-md-9"> 

        <form id="formCarrinho"> 

         <button id="btn-atualiza-carrinho" type="button" class="btn 

btn-primary"><span class="glyphicon glyphicon-refresh"></span> Atualizar Carri-

nho</button> 

        <table id="carrinho-produtos" class="table table-hover table-

striped" role="grid"> 
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         <thead> 

          <tr> 

           <th>Código</th> 

           <th>Descrição</th> 

           <th>Valor</th> 

           <th>Quantidade</th> 

           <th>Subtotal</th> 

           <th>Remover</th> 

          </tr> 

         </thead> 

          

          <tbody id="tabela-carrinho"> 

 

          </tbody> 

         </form> 

        </table> 

       </div> 

       <div class="col-md-3"> 

        <div class="form-group form-group-lg" style="margin-top: 

30px;"> 

         <label class="control-label" 

for="txtSubTotal">SubTotal</label> 

         <input style="height: 80px; text-align: center; font-size: 30px; 

font-weight: bold; : blue;" type="text" class="form-control" id="txtSubTotal" aria-

describedby="SubTotal" readonly> 

        </div> 

       </div> 

       <ul class="list-inline pull-right"> 

                             <li><button type="button" class="btn btn-default prev-step btn-

lg">Voltar</button></li> 

                             <li><button id="btnProximoTabProdutos" type="button" class="btn 

btn-primary btn-info-full next-step btn-lg" disabled>Próximo</button></li> 

                         </ul> 
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      </div> 

     </div> 

<!-- ############### TAB FINAL - RESUMO ###################### --> 

     <div class="tab-pane fade" id="tab-resumo"> 

      <div class="container-fluid"> 

        

        <div class="col-md-3"> 

         <div class="form-group form-group-sm col-md-6"> 

          <label class="control-label" for="resumoTipo">Tipo de 

Documento</label> 

          <input type="text" class="form-control" id="resumoTipo" 

readonly value="Orçamento"> 

         </div> 

         <div class="form-group form-group-sm col-md-12"> 

          <label class="control-label" 

for="resumoCliente">Cliente</label> 

          <input type="text" class="form-control" id="resumoCliente" 

readonly value=""> 

         </div> 

         <div class="form-group form-group-sm col-md-6"> 

          <label class="control-label" 

for="resumoDataEntrega">Data de Entrega</label> 

          <input type="text" class="form-control" 

id="resumoDataEntrega" readonly value=""> 

         </div> 

         <div class="form-group form-group-sm col-md-6"> 

          <label class="control-label" 

for="resumoDataDevolucao">Data da Devolução</label> 

          <input type="text" class="form-control" 

id="resumoDataDevolucao" readonly value=""> 

         </div> 

         <div class="form-group form-group-sm col-md-6"> 
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          <label class="control-label" 

for="resumoDataEvento">Data do Evento</label> 

          <input type="text" class="form-control" 

id="resumoDataEvento" readonly value=""> 

         </div> 

         <div class="form-group form-group-sm col-md-6"> 

          <label class="control-label" 

for="resumoOpcaoFrete">Frete</label> 

          <input type="text" class="form-control" 

id="resumoOpcaoFrete" readonly value=""> 

         </div> 

         <div class="form-group form-group-sm col-md-12"> 

          <label class="control-label" 

for="resumoEnderecoEntrega">Endereço da Entrega</label> 

          <input type="text" class="form-control" 

id="resumoEnderecoEntrega" readonly value=""> 

         </div> 

         <div class="form-group form-group-sm col-md-6"> 

          <label class="control-label" for="resumoSubTotal">Valor 

em Produtos</label> 

          <input type="text" class="form-control" 

id="resumoSubTotal" readonly value=""> 

         </div> 

        </div> 

         

        <div class="col-md-3"> 

         <div class="form-group form-group-lg"> 

          <label class="control-label" for="txtFrete">Valor do Fre-

te</label> 

          <input type="text" class="form-control" id="txtFrete"  va-

lue="0"> 

         </div> 

         <div class="form-group form-group-lg"> 
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          <label class="control-label" 

for="txtDesconto">Desconto</label> 

          <input type="text" class="form-control" id="txtDesconto"  

value="0"> 

         </div> 

         <div class="form-group form-group-lg"> 

          <label class="control-label" for="txtTotal">Valor To-

tal</label> 

          <input type="text" class="form-control" id="txtTotal"  va-

lue="" readonly> 

         </div> 

         <ul class="list-inline pull-right"> 

          <li><button type="button" class="btn btn-default prev-step 

btn-lg">Voltar</button></li> 

          <li><button id="btnConcluir" type="button" class="btn btn-

primary btn-lg"><span class="glyphicon glyphicon-ok"></span>  Conclu-

ir</button></li> 

         </ul> 

        </div> 

 

     

      </div> 

     </div> 

 

     <div class="clearfix"> 

     </div> 

 

    </div> 

   </div> 

  </div> 

 </div> 

 

 <!-- Jquery js --> 
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 <script src="jquery/jquery-3.2.1.min.js"></script> 

 <!-- Jquery ui --> 

 <script src="jquery-ui/jquery-ui.min.js"></script> 

 <!-- Bootstrap js --> 

 <script src="bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script> 

 <!-- Datepicker do Jquery-ui --> 

 <script src="js/date-picker.js"></script> 

 <!-- Bootstrap Toggle --> 

 <script src="https://gitcdn.github.io/bootstrap-toggle/2.2.2/js/bootstrap-

toggle.min.js"></script> 

  

  

<!-- ###### SCRIPT ESPECÍFICO DA PÁGINA ########## --> 

 <script> 

 $(document).ready(function(){ 

   

  //Atualiza o botão orçamento/contrato de acordo com a session 

  <?php if($_SESSION['contrato']['tipo'] == "Contrato"){ ?> 

   $("#checkTipo").bootstrapToggle('on'); 

   $("#resumoTipo").val("Contrato"); 

  <?php }else{ ?> 

   $("#checkTipo").bootstrapToggle('off'); 

   $("#resumoTipo").val("Orçamento"); 

  <?php } ?> 

   

  //Atualiza o botão opção de frete de acordo com a session 

  <?php if($_SESSION['contrato']['opcao-frete'] == "true"){ ?> 

   $("#checkOpcaoFrete").bootstrapToggle('on'); 

   $("#resumoOpcaoFrete").val('Sim'); 

   $("#txtEnderecoEntrega").prop('disabled', false); 

  <?php }else{ ?> 

   $("#resumoOpcaoFrete").val('Não'); 

   $("#txtEnderecoEntrega").prop('disabled', true); 
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  <?php } ?> 

   

  //Carregamento inicial da tabela Clientes 

  $.ajax({ 

   type: "GET", 

   url: "contrato-table-cliente.php", 

   dataType: "html", 

   success: function(resultado){ 

    var corpo = $("#tabela-clientes"); 

    corpo.append(resultado); 

   } 

  }); 

   

  //Carregamento inicial da tabela Produtos 

  $.ajax({ 

   type: "GET", 

   url: "contrato-table-produtos.php", 

   dataType: "html", 

   success: function(resultado){ 

    var corpo = $("#tabela-produtos"); 

    corpo.append(resultado); 

   } 

  }); 

   

  //Carregamento inicial da tabela Carrinho de Produtos 

  $.ajax({ 

   type: "GET", 

   url: "contrato-table-carrinho.php", 

   dataType: "html", 

   success: function(resultado){ 

    var corpo = $("#tabela-carrinho"); 

    corpo.append(resultado); 

   } 
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  }); 

   

  //Atualização do subtotal de produtos de acordo com a session 

  $.ajax({ 

   type: "GET", 

   url: "contrato-subtotal.php", 

   dataType: "html", 

   success: function(resultado){ 

    $("#txtSubTotal").val(resultado); 

    $("#resumoSubTotal").val(resultado); 

    if(resultado != "R$ 0,00"){ 

     $("#btnProximoTabProdutos").prop('disabled',false); 

    } 

   } 

  }); 

   

  //Filtra a tabela de Clientes de acordo com os campos de filtros 

  $("#txtClienteFilter").keyup(function(){ 

   var filtro = $(this).val(); 

   $.ajax({ 

    type: "GET", 

    data: { 

     txtClienteFilter: filtro 

    }, 

    url: "contrato-table-cliente.php", 

    dataType: "html", 

    success: function(resultado){ 

     var corpo = $("#tabela-clientes"); 

     corpo.empty() 

     corpo.append(resultado); 

    } 

   }); 

  }); 



 

 

79 

   

  //Alteração do botão Opção de Frete 

  $("#checkOpcaoFrete").on("change",function(){ 

   var opcao = false, opcaoPort = "Não"; 

   if(this.checked){ 

    $("#txtEnderecoEntrega").removeAttr('disabled'); 

    opcao = true; 

    opcaoPort = "Sim"; 

   }else{ 

    $("#txtEnderecoEntrega").attr('disabled', true).val(""); 

    opcao = false; 

    opcaoPort = "Não"; 

    $.ajax({ 

     type: "GET", 

     data: { 

      acao: "setEnderecoEntrega", 

      EnderecoEntrega: "" 

     }, 

     url: "contrato-session-controller.php" 

    }); 

   } 

   $.ajax({ 

    type: "GET", 

    data:{ 

     acao: "setOpcaoFrete", 

     opcaoFrete: opcao 

    }, 

    url: "contrato-session-controller.php", 

    success: function(resposta){ 

     $("#resumoOpcaoFrete").val(opcaoPort); 

    } 

   }); 

  }); 
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  //Alteração do botão Contrato/Orçamento 

  $("#checkTipo").on("change",function(){ 

   var tipo = "Orçamento"; 

   if(this.checked){ 

    tipo = "Contrato"; 

   }else{ 

    tipo = "Orçamento" 

   }; 

   $.ajax({ 

    type: "GET", 

    data:{ 

     acao: "setTipo", 

     tipo: tipo 

    }, 

    url: "contrato-session-controller.php", 

    success: function(resposta){ 

     $("#resumoTipo").val(tipo); 

    } 

   }); 

  }); 

   

  //Seleção do Cliente na SESSION 

  $(document).on('click', '.selecionar-cliente', function(){ 

   $(".selecionar-cliente").removeClass('btn-success').addClass('btn-primary'); 

   $(this).removeClass('btn-primary').addClass('btn-success'); 

   $.ajax({ 

    type: "GET", 

    data:{ 

     acao: "selecionar-cliente", 

     idCliente: $(this).attr('id') 

    }, 

    url: "contrato-session-controller.php", 
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    success: function(resposta){ 

     $("#resumoCliente").val(resposta); 

     $("#btnProximoTabClientes").prop('disabled', false); 

    } 

   }); 

  }); 

   

  //Adicionar Produto no Carrinho (SESSION) 

  $(document).on('click', '.adicionar-produto-carrinho', function(){ 

   $(this).removeClass('btn-primary adicionar-produto-carrinho').addClass('btn-

success').text('Adicionado'); 

   $.ajax({ 

    type: "GET", 

    data:{ 

     acao: "addProduto", 

     idProduto: $(this).attr('id') 

    }, 

    url: "contrato-session-controller.php", 

    success: function(resposta){ 

     $.ajax({ 

      type: "GET", 

      url: "contrato-table-carrinho.php", 

      dataType: "html", 

      success: function(resultado){ 

       var corpo = $("#tabela-carrinho"); 

       corpo.empty(); 

       corpo.append(resultado); 

       $.ajax({ 

        type: "GET", 

        url: "contrato-subtotal.php", 

        dataType: "html", 

        success: function(resultado){ 

         $("#txtSubTotal").val(resultado); 
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         $("#resumoSubTotal").val(resultado); 

         if(resultado != "R$ 0,00"){ 

          $("#btnProximoTabProdutos").prop('disabled',false); 

         }else{ 

          $("#btnProximoTabProdutos").prop('disabled',true); 

         } 

        } 

       }); 

      } 

     }); 

    } 

   }); 

  }); 

   

  //Remover Produto do Carrinho (SESSION) 

  $(document).on('click', '.remover-produto-carrinho', function(){ 

   $.ajax({ 

    type: "GET", 

    data:{ 

     acao: "delProduto", 

     idProduto: $(this).attr('id') 

    }, 

    url: "contrato-session-controller.php", 

    success: function(resposta){ 

     $.ajax({ 

      type: "GET", 

      url: "contrato-table-carrinho.php", 

      dataType: "html", 

      success: function(resultado){ 

       var corpo = $("#tabela-carrinho"); 

       corpo.empty(); 

       corpo.append(resultado); 

       $.ajax({ 
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        type: "GET", 

        url: "contrato-subtotal.php", 

        dataType: "html", 

        success: function(resultado){ 

         $("#txtSubTotal").val(resultado); 

         $("#resumoSubTotal").val(resultado); 

         if(resultado != "R$ 0,00"){ 

          $("#btnProximoTabProdutos").prop('disabled',false); 

         }else{ 

          $("#btnProximoTabProdutos").prop('disabled',true); 

         } 

        } 

       }); 

      } 

     }); 

     $.ajax({ 

      type: "GET", 

      url: "contrato-table-produtos.php", 

      dataType: "html", 

      success: function(resultado){ 

       var corpo = $("#tabela-produtos"); 

       corpo.empty(); 

       corpo.append(resultado); 

      } 

     }); 

    } 

   }); 

  }); 

   

  //Filtra a tabela de produtos de acordo com os campos de filtros 

  $(".produtos-filter").on('keyup change',function(){ 

   var filtro = $(this).val(); 

   $.ajax({ 
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    type: "GET", 

    data: { 

     txtProdutoFilter: $("#txtProdutoFilter").val(), 

     txtDescricaoFilter: $("#txtDescricaoFilter").val(), 

     cmbCorFilter: $("#cmbCorFilter").val(), 

     cmbMaterialFilter: "", 

     cmbCategoriaFilter: "", 

     cmbFornecedorFilter: $("#cmbFornecedorFilter").val() 

    }, 

    url: "contrato-table-produtos.php", 

    dataType: "html", 

    success: function(resultado){ 

     var corpo = $("#tabela-produtos"); 

     corpo.empty() 

     corpo.append(resultado); 

    } 

   }); 

  }); 

   

  //Atualiza o endereço da entrega 

  $("#txtEnderecoEntrega").on('keyup change',function(){ 

   var endereco = $(this).val(); 

   $.ajax({ 

    type: "GET", 

    data: { 

     acao: "setEnderecoEntrega", 

     EnderecoEntrega: endereco 

    }, 

    url: "contrato-session-controller.php" 

   }); 

   $("#resumoEnderecoEntrega").val(endereco); 

  }); 
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  //Salva o valor do frete 

  $("#txtFrete").on('change',function(){ 

   var frete = $(this).val(); 

   $.ajax({ 

    type: "GET", 

    data: { 

     acao: "setFrete", 

     frete: frete 

    }, 

    url: "contrato-session-controller.php", 

    dataType: "html", 

    success: function(resultado){ 

     $("#txtTotal").val(resultado); 

    } 

   }); 

  }); 

   

  //Salva o valor do desconto 

  $("#txtDesconto").on('change',function(){ 

   var desconto = $(this).val(); 

   $.ajax({ 

    type: "GET", 

    data: { 

     acao: "setDesconto", 

     desconto: desconto 

    }, 

    url: "contrato-session-controller.php", 

    dataType: "html", 

    success: function(resultado){ 

     $("#txtTotal").val(resultado); 

    } 

   }); 

  }); 
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  //Limpa todos os campos de filtro de produtos 

  $("#limpar-campos-filtro").on("click",function(){ 

   $(".produtos-filter").val(""); 

   $.ajax({ 

    type: "GET", 

    url: "contrato-table-produtos.php", 

    dataType: "html", 

    success: function(resultado){ 

     var corpo = $("#tabela-produtos"); 

     corpo.empty(); 

     corpo.append(resultado); 

    } 

   }); 

  }); 

   

  //Salva as datas do contrato na SESSION 

  $(".data-inicial, .data-final, .data-evento").on("change",function(){ 

   var dataEntrega = $("#txtDataEntrega").val(), 

    dataDevolucao = $("#txtDataDevolucao").val(), 

    dataEvento = $("#txtDataEvento").val(); 

   $.ajax({ 

    type: "GET", 

    url: "contrato-session-controller.php", 

    dataType: "html", 

    data: { 

     acao: "setDatas", 

     dataEntrega: dataEntrega, 

     dataDevolucao: dataDevolucao, 

     dataEvento: dataEvento 

    }, 

    success: function(resultado){ 

     var datas = resultado.split("-"); 
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     $("#resumoDataEntrega").val(datas[0]); 

     $("#resumoDataDevolucao").val(datas[1]); 

     $("#resumoDataEvento").val(datas[2]); 

    } 

   }); 

   if ((dataEntrega != "") && (dataDevolucao != "")){ 

    $("#btnProximoTabDatas").prop('disabled', false); 

   } 

  }); 

   

  //Atualiza a tabela de carrinho de produtos 

  $("#btn-atualiza-carrinho").on("click",function(){ 

   $.ajax({ 

    type: "POST", 

    data: $('#formCarrinho').serialize(), 

    url: "contrato-session-controller.php?acao=upCarrinho", 

    success: function(resposta){ 

     $.ajax({ 

      type: "GET", 

      url: "contrato-table-carrinho.php", 

      dataType: "html", 

      success: function(resultado){ 

       var corpo = $("#tabela-carrinho"); 

       corpo.empty(); 

       corpo.append(resultado); 

       $.ajax({ 

        type: "GET", 

        url: "contrato-subtotal.php", 

        dataType: "html", 

        success: function(resultado){ 

         $("#txtSubTotal").val(resultado); 

         $("#resumoSubTotal").val(resultado); 

         if(resultado != "R$ 0,00"){ 
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          $("#btnProximoTabProdutos").prop('disabled',false); 

         }else{ 

          $("#btnProximoTabProdutos").prop('disabled',true); 

         } 

        } 

       }); 

      } 

     }); 

     $.ajax({ 

      type: "GET", 

      url: "contrato-table-produtos.php", 

      dataType: "html", 

      success: function(resultado){ 

       var corpo = $("#tabela-produtos"); 

       corpo.empty(); 

       corpo.append(resultado); 

      } 

     }); 

    } 

   }); 

  }); 

   

  $("#btnConcluir").on('click',function(){ 

   $.ajax({ 

    type: "GET", 

    url: "contrato-session-controller.php", 

    dataType: "html", 

    data: { 

     acao: "salvarContrato"  

    }, 

    success:function(resultado){ 

     alert(resultado); 

    } 
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   }); 

  }); 

   

   

  //Configuração para os Tabs personalizada - Impede o fluxo sem realizar os 

passos 

  //Initialize tooltips 

  $('.nav-tabs > li a[title]').tooltip(); 

 

  //Wizard 

  $('a[data-toggle="tab"]').on('show.bs.tab', function (e) { 

 

   var $target = $(e.target); 

 

   if ($target.parent().hasClass('disabled')) { 

    return false; 

   } 

  }); 

 

  $(".next-step").click(function (e) { 

 

   var $active = $('.board .nav-tabs li.active'); 

   $active.next().removeClass('disabled'); 

   nextTab($active); 

 

  }); 

  $(".prev-step").click(function (e) { 

 

   var $active = $('.board .nav-tabs li.active'); 

   prevTab($active); 

 

  }); 
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 }); 

   

 function nextTab(elem) { 

    $(elem).next().find('a[data-toggle="tab"]').click(); 

 } 

 function prevTab(elem) { 

  $(elem).prev().find('a[data-toggle="tab"]').click(); 

 } 

   

 </script> 

 </body> 

</html> 

 

contrato-session-controller.php 

 

<?php 

 

 //Executar início da session caso não tenha sido ainda iniciada. 

 //No nosso caso a session está sendo iniciada no login 

 if(!isset($_SESSION)){ 

     session_start(); 

 } 

 

 //Caso a pessoa já esteja logada e já tenha um carrinho em andamento 

 //ele não reinicia o carrinho e retorna os itens já adicionados 

 if(!isset($_SESSION['contrato'])){ 

  $_SESSION['contrato'] = array(); 

 } 

 

 if(!isset($_SESSION['carrinho'])){ 

  $_SESSION['carrinho'] = array(); 

 } 
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 if(!isset($_SESSION['contrato']['tipo'])){ 

  $_SESSION['contrato']['tipo'] = "Orçamento"; 

 } 

 

 if(!isset($_SESSION['contrato']['opcao-frete'])){ 

  $_SESSION['contrato']['opcao-frete'] = "false"; 

 } 

 

 if(!isset($_SESSION['contrato']['frete'])){ 

  $_SESSION['contrato']['frete'] = 0.00; 

 } 

 

 if(!isset($_SESSION['contrato']['desconto'])){ 

  $_SESSION['contrato']['desconto'] = 0.00; 

 } 

 

 if(!isset($_SESSION['contrato']['subtotal'])){ 

  $_SESSION['contrato']['subtotal'] = 0.00; 

 } 

 

 if(!isset($_SESSION['contrato']['total'])){ 

  $_SESSION['contrato']['total'] = $_SESSION['contrato']['subtotal']; 

 } 

 

 if(isset($_GET['acao'])){ 

   

  //ADICIONAR PRODUTO 

  if($_GET['acao'] == "addProduto"){ 

   $id = intval($_GET['idProduto']); 

   include_once("produto.class.php"); 

   $prod = new Produto; 

   $prod->idProduto = $id; 

   $prod->load(); 
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   if(!isset($_SESSION['carrinho'][$id])){ 

    $_SESSION['carrinho'][$id]['qtd'] = 1; 

    $_SESSION['carrinho'][$id]['preco'] = $prod->preco; 

    echo("Produto " . $id . " adicionado ao carrinho"); 

   }else{ 

    $_SESSION['carrinho'][$id]['qtd'] += 1; 

    echo("Adicionado mais um do produto " . $id . ". Total = " . 

$_SESSION['carrinho'][$id]['qtd']); 

   } 

   unset($prod); 

  } 

   

  //REMOVER PRODUTO 

  if($_GET['acao'] == "delProduto"){ 

   $id = intval($_GET['idProduto']); 

   if(isset($_SESSION['carrinho'][$id])){ 

    unset($_SESSION['carrinho'][$id]); 

   } 

  } 

   

  //ALTERA QUANTIDADE - ATUALIZA TODO CARRINHO  

  if($_GET['acao'] == "upCarrinho"){ 

   echo "Chegou a ação / "; 

   if(is_array($_POST['prod'])){ 

    foreach($_POST['prod'] as $idProduto => $valores){ 

     print_r($valores); 

     if(!empty($valores['qtd']) || $valores['qtd'] <> 0){ 

      $_SESSION['carrinho'][$idProduto]['qtd'] = $valores['qtd']; 

      $_SESSION['carrinho'][$idProduto]['preco'] = str_replace(',','.', $valo-

res['preco']); 

     }else{ 

      unset($_SESSION['carrinho'][$idProduto]); 

     } 
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    } 

   } 

  } 

   

  //Selecionar tipo Orçamento ou Contrato 

  if($_GET['acao'] == "setTipo"){ 

   $_SESSION['contrato']['tipo'] = $_GET['tipo']; 

   echo $_SESSION['contrato']['tipo']; 

  } 

   

  //Salvar valor do desconto 

  if($_GET['acao'] == "setDesconto"){ 

   $_SESSION['contrato']['desconto'] = floatval(str_replace(',','.', 

$_GET['desconto'])); 

   $_SESSION['contrato']['total'] = $_SESSION['contrato']['subtotal'] + 

$_SESSION['contrato']['frete'] - $_SESSION['contrato']['desconto']; 

   echo $_SESSION['contrato']['total']; 

  } 

   

  //Salvar valor do frete 

  if($_GET['acao'] == "setFrete"){ 

   $_SESSION['contrato']['frete'] = floatval(str_replace(',','.', $_GET['frete'])); 

   $_SESSION['contrato']['total'] = $_SESSION['contrato']['subtotal'] + 

$_SESSION['contrato']['frete'] - $_SESSION['contrato']['desconto']; 

   echo $_SESSION['contrato']['total']; 

  } 

   

  //Selecionar opção de frete 

  if($_GET['acao'] == "setOpcaoFrete"){ 

   $_SESSION['contrato']['opcao-frete'] = $_GET['opcaoFrete']; 

   echo $_SESSION['contrato']['opcao-frete']; 

  } 
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  //Salvar as datas do contrato 

  if($_GET['acao'] == "setDatas"){ 

   $_SESSION['contrato']['dataEntrega'] = $_GET['dataEntrega']; 

   $_SESSION['contrato']['dataDevolucao'] = $_GET['dataDevolucao']; 

   $_SESSION['contrato']['dataEvento'] = $_GET['dataEvento']; 

   echo $_SESSION['contrato']['dataEntrega'] . "-" . 

$_SESSION['contrato']['dataDevolucao'] . "-" . $_SESSION['contrato']['dataEvento']; 

  } 

   

  //Salvar o endereco de entrega 

  if($_GET['acao'] == "setEnderecoEntrega"){ 

   $_SESSION['contrato']['enderecoEntrega'] = $_GET['EnderecoEntrega']; 

  } 

   

  //Selecionar o cliente 

  if($_GET['acao'] == "selecionar-cliente"){ 

   include_once("cliente.class.php"); 

   $cli = new Cliente; 

   $idCliente = intval($_GET['idCliente']); 

   $cli->idCliente = $idCliente; 

   $cli->load(); 

   if(!isset($_SESSION['contrato']['idCliente'])){ 

    $_SESSION['contrato']['idCliente'] = $idCliente; 

   }else{ 

    unset($_SESSION['contrato']['idCliente']); 

    $_SESSION['contrato']['idCliente'] = $idCliente; 

   } 

   echo $cli->nome; 

  } 

   

  if($_GET['acao'] == "salvarContrato"){ 

   include_once("contrato.class.php"); 

   $contrato = new Contrato; 
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   $contrato->cliente = $_SESSION['contrato']['idCliente']; 

   $contrato->atendente = $_SESSION['LoginUsuario']; 

   $contrato->dataEntrega = $_SESSION['contrato']['dataEntrega']; 

   $contrato->dataDevolucao = $_SESSION['contrato']['dataDevolucao']; 

   $contrato->dataEvento = $_SESSION['contrato']['dataEvento']; 

   $contrato->opcaoFrete = $_SESSION['contrato']['opcaoFrete']; 

   $contrato->frete = $_SESSION['contrato']['frete']; 

   $contrato->enderecoEntrega = $_SESSION['contrato']['enderecoEntrega']; 

   $contrato->desconto = $_SESSION['contrato']['desconto']; 

   $contrato->save(); 

   unset($_SESSION['contrato']); 

   unset($_SESSION['carrinho']); 

   echo "Contrato Salvo e Session liberada"; 

  } 

   

 } 

?> 

 

contrato-table-cliente.php 

 

<?php 

include_once("carrinho-de-compras.php"); 

require_once("conexao.php"); 

$conexao = new Conexao; 

$itens_por_pagina = 10; 

if(isset($_GET['pagina'])){ 

 $pagina = intval($_GET['pagina']); 

}else{ 

 $pagina = 0; 

} 

$sql = "SELECT * FROM clientes "; 

if(isset($_GET['txtClienteFilter'])){ 
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 $sql .= "WHERE cpf LIKE '%" . $_GET['txtClienteFilter'] . "%' OR nome LIKE '%" . 

$_GET['txtClienteFilter'] . "%' "; 

} 

$sql2 = $sql; 

$sql .=  "ORDER BY nome LIMIT " . $itens_por_pagina . " OFFSET " . $pagina * 

$itens_por_pagina; 

$query = mysqli_query($conexao->con, $sql); 

$query2 = mysqli_query($conexao->con, $sql2); 

$num_total = mysqli_num_rows($query2); 

$num_paginas = ceil($num_total/$itens_por_pagina); 

?> 

 

<?php 

 while ($resultado = mysqli_fetch_array($query)){  

?> 

<tr> 

 <td><?php echo $resultado['idCliente']; ?></td> 

 <td><?php echo $resultado['CPF']; ?></td> 

 <td><?php echo utf8_encode($resultado['nome']); ?></td> 

 <td><?php echo utf8_encode($resultado['endereco']); ?></td> 

 <td> 

  <a id="<?php echo $resultado['idCliente']; ?>" class="btn <?php 

if($resultado['idCliente'] == $_SESSION['contrato']['idCliente']){echo "btn-

success";}else{echo "btn-primary";} ?> selecionar-cliente"><span class="glyphicon 

glyphicon-ok"></span></a> 

 </td>  

</tr> 

 

<?php 

   } 

?> 

 

contrato-table-produtos.php 
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<?php 

include_once("carrinho-de-compras.php"); 

require_once("conexao.php"); 

$conexao = new Conexao; 

$itens_por_pagina = 5; 

if(isset($_GET['pagina'])){ 

 $pagina = intval($_GET['pagina']); 

}else{ 

 $pagina = 0; 

} 

$sql = "SELECT P.idProduto, P.descricao, P.quantidade, P.preco, P.valor_reposicao, 

P.cor, P.material, P.categoria, F.nome FROM produtos P left join fornecedores F on 

P.fornecedor = F.idFornecedor "; 

if(isset($_GET['txtProdutoFilter']) || isset($_GET['txtDescricaoFilter']) || is-

set($_GET['cmbCorFilter']) || isset($_GET['cmbMaterialFilter']) || is-

set($_GET['cmbCategoriaFilter']) || isset($_GET['cmbFornecedorFilter'])){ 

 $sql .= "WHERE idProduto LIKE '%" . $_GET['txtProdutoFilter'] . "%' AND descri-

cao LIKE '%" . $_GET['txtDescricaoFilter'] . "%' AND (cor LIKE '%" . 

$_GET['cmbCorFilter'] . "%' OR cor IS NULL)  AND (material LIKE '%" . 

$_GET['cmbMaterialFilter'] . "%' OR material IS NULL) AND (categoria LIKE '%" . 

$_GET['cmbCategoriaFilter'] . "%' OR categoria IS NULL) AND (F.nome LIKE '%" . 

$_GET['cmbFornecedorFilter'] . "%' OR F.nome IS NULL) "; 

} 

$sql2 = $sql; 

$sql .=  "ORDER BY descricao LIMIT " . $itens_por_pagina . " OFFSET " . $pagina * 

$itens_por_pagina; 

$query = mysqli_query($conexao->con, $sql); 

 

$query2 = mysqli_query($conexao->con, $sql2); 

$num_total = mysqli_num_rows($query2); 

 

$num_paginas = ceil($num_total/$itens_por_pagina); 
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?> 

 

<?php 

 while ($resultado = mysqli_fetch_array($query)){  

?> 

<tr> 

 <td><?php echo $resultado['idProduto']; ?></td> 

 <td><?php echo utf8_encode($resultado['descricao']); ?></td> 

 <td><?php echo number_format($resultado['preco'],2,',','.'); ?></td> 

 <td><?php echo $resultado['quantidade']; ?></td> 

 <td><?php echo utf8_encode($resultado['cor']); ?></td> 

 <td><?php echo utf8_encode($resultado['material']); ?></td> 

 <td><?php echo utf8_encode($resultado['categoria']); ?></td> 

 <td><?php echo utf8_encode($resultado['nome']); ?></td> 

 <td> 

  <a id="<?php echo $resultado['idProduto']; ?>" class="btn <?php 

if(array_key_exists($resultado['idProduto'], $_SESSION['carrinho'])){echo "btn-

success";}else{echo "btn-primary adicionar-produto-carrinho";} ?>"><?php 

if(array_key_exists($resultado['idProduto'], $_SESSION['carrinho'])){echo " Adiciona-

do";}else{?><span class="glyphicon glyphicon-plus"></span><?php } ?></a> 

 </td> 

</tr> 

<?php 

 } 

 $num = count($resultado); 

?> 

 

 

contrato-table-carrinho.php 

 

<?php 

include_once("produto.class.php"); 

include_once("carrinho-de-compras.php"); 
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if(count($_SESSION['carrinho']) == 0){ 

 echo '<tr><td colspan="5">Nenhum produto adicionado no carrinho</td></tr>'; 

} 

 

foreach($_SESSION['carrinho'] as $idProduto => $valores){ 

 $prod = new Produto; 

 $prod->idProduto = $idProduto; 

 $prod->load(); 

  

?> 

 

<tr> 

 <td class="col-sm-1 col-md-1"><?php echo $idProduto ?></td> 

 <td class="col-sm-4 col-md-4"><?php echo utf8_encode($prod->descricao); 

?></td> 

 <td class="col-sm-2 col-md-2"> 

  <input type="text" name="<?php echo "prod[$idProduto][preco]"; ?>" 

class="form-control" value="<?php echo number_format($valores['preco'], 2, ',', '.'); 

?>"></input> 

 </td> 

 <td class="col-sm-2 col-md-2"> 

  <input type="tex" name="<?php echo "prod[$idProduto][qtd]"; ?>" class="form-

control" value="<?php echo $valores['qtd']; ?>"> 

 </td> 

 <td class="col-sm-2 col-md-2 subtotal"><?php echo ("R$ " . num-

ber_format(($valores['preco'] * $valores['qtd']), 2, ',', '.')); ?></td> 

 <td class="col-sm-1 col-md-1"> 

  <a id="<?php echo $idProduto; ?>" class="btn btn-danger remover-produto-

carrinho"><span class="glyphicon glyphicon-trash"></span></a> 

 </td> 

</tr> 
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<?php  

 

} 

?> 




