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RESUMO 

Este trabalho, foi realizado através da aplicação do conhecimento das técnicas refe-
rentes à tecnologia da informação para o desenvolvimento de um software, propõe 
um sistema para o controle e gerenciamento da vida financeira de empresas, objeti-
vando facilitar, agilizar, reduzir custos. Para isso, foram utilizados métodos de enge-
nharia de software, tecnologias de programação e de análise de sistema como dia-
gramas UML, interfaces gráficas, linguagem de programação Java e banco de dados 
do tipo SQLite. O sistema implementado neste trabalho é denominado TECNOFIN - 
Tecnologia em Sistema de Controle Financeiro. 

Palavras-chaves: tecnofin, tecnologia, informação, financeiro, finanças, sis-

tema, gestão empresarial, controle, fluxo de caixa, contas a receber, contas a 

pagar, java, sqlite, sql, uml, interface e sgdb. 



 

ABSTRACT 

This work proposes a system for controlling and management of financial area of com-
panies. It is named TECNOFIN - Technology in Financial Control System. The system 
aims at facilitating, speeding up processes and reducing costs using knowledge of in-
formation technology for software  development. We have used software engineering 
methods, programming and system analysis technologies such as UML diagrams, 
graphical interfaces, Java programming language and SQLite database. Through func-
tional tests, the requirements defined for the system were verified. 

Key words: tecnofin, technology, financial, information, system, management 

business, control, cash flow, accounts receivable, accounts payable, java, sqli-

te, sql, uml, interface and sgdb. 
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1 INTRODUÇÃO 

O TECNOFIN – Tecnologia em Sistema de Controle Financeiro é um sis-

tema com foco nas finanças de empresas, em que são registradas as transações ban-

cárias tanto no aspecto de contas a receber, como de contas a pagar realizadas atra-

vés das pessoas que se relacionam com a empresa detentora do sistema na quali-

dade de favorecido e/ou de pagador. 

 

1.1 MOTIVAÇÃO 

Um dos motivos para a falência de empresas é a má gestão administrativa 

pela falta de: “Análise do fluxo de caixa que permite traçar estratégias para o cresci-

mento da empresa ou reverter as situações negativas.” (SEBRAE, 2018). 

Empresas que não possuem um sistema de registro que controle seus fatos 

financeiros, motivado pelo elevado custo de um sistema no mercado, tendo que reali-

zar essas atividades manualmente em livros de registro e demais documentos, aca-

bam gerando maior gastos e prejuízos à própria empresa, além de danos ao meio 

ambiente ao longo prazo pelo uso de meios físicos, como o papel, para armazenar 

seus dados financeiros. 

O TECNOFIN foi desenvolvido visando o maior acesso à micro e pequenas 

empresas com baixo poder de aquisição a esta tecnologia. 
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1.2 OBJETIVO 

A proposta de sistema neste trabalho visa melhorar o processo de gestão 

financeira de empresas de pequeno e médio porte oferecendo um sistema que acom-

panhe, verifique e analise os números relativos às despesas e receitas diárias, sema-

nais, mensais e anuais para fins de tomada de decisão no âmbito da administração. 

Em relação à metodologia empregada para o desenvolvimento do sistema 

TECNOFIN, foi utilizado a linguagem de POO (Programação Orientada a Objetos) 

denominada JAVA com conexão ao banco de dados SQLite e as técnicas de enge-

nharia de software. 

1.3 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

O restante deste trabalho é organizado da seguinte forma. No Capítulo 2,  

são discutidos conceitos do modelo de ciclo de vida em cascata no desenvolvimento 

de um sistema, do conceito básico do paradigma orientado a objeto e também à lin-

guagem de programação JAVA sobre sua portabilidade e dinamismo. O Capítulo 3 

apresenta a análise do sistema e destaca sua importância. Nele, são levantadas as 

necessidades dos stakeholders, os requisitos funcionais e os requisitos não-funcionais 

do sistema. Já no Capítulo 4, são apresentados os modelos para o sistema a ser 

desenvolvido facilitando a projeção e a comunicação entre os envolvidos no processo, 

como modelo de diagrama ER (entidade-relacionamento), diagrama de caso de uso, 

bem como a descrição dos casos de uso, que são documentações fundamentais para 

entendimento das funcionalidades do sistema entre o cliente e o desenvolvedor. O 

Capítulo 5 apresenta a arquitetura de sistema visando demonstrar os modelos de in-

formação com objetivo de elucidar as atividades que exigem detalhes do sistema, 

como o diagrama de ER do banco de dados, design estrutural das interfaces do sis-

tema, relatório de cada teste funcional requerido através dos casos de uso.  
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2 CONCEITO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA 

Existem muitos tipos de modelos de processos utilizados para fins de pro-

jeto de desenvolvimento de sistema, neste caso abordaremos de uma forma básica o 

conceito sobre o modelo de ciclo de vida em cascata. 

O modelo em cascata para o processo de desenvolvimento de sistemas, 

assim como todos os modelos tem como objetivo nortear um passo a passo, para 

realizar um sistema de informação. 

Trata-se de um dos primeiros modelos na literatura, tendo como vantagem 

sua simplicidade facilitando o seu entendimento, os estágios possuem as seguintes 

sequências: Análise e especificação de requisitos, projeto do sistema, projeto do pro-

grama, codificação, teste de unidades e de integração, teste do sistema, teste de acei-

tação, operação e manutenção, quando um estágio termina, passamos para o outro e 

assim sucessivamente, podemos observar melhor este ciclo através da Figura 1. 

Contudo cabe registrar que já houve várias modificações neste modelo con-

siderando que seu método não reflete muito bem o código a ser desenvolvido em 

situações não bem conhecidas, sendo mais adequado para soluções em sistemas não 

tão complexos. 

 

Figura 1: Modelo em cascata [5] 
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Na fase de análise e especificação, são levantados os requisitos funcionais 

e não-funcionais. Os requisitos funcionais definem o que o sistema deve realizar. Os 

requisitos não-funcionais fazem referência a diversos aspectos como desempenho, 

interfaces externas, restrições de projeto e atributos de qualidade. Após esta fase de 

análise, os desenvolvedores devem elaborar, num primeiro momento, relatórios con-

tendo as telas/leiautes do sistema e um diagrama de fluxo de dados de cada processo 

do sistema sem codificação para submetê-lo a aprovação. Sendo aprovado, é reali-

zada a documentação do projeto para o devido acompanhamento e realização do sis-

tema de forma organizada. Esta documentação corresponde à descrição dos casos 

de uso, diagrama de ER, estrutura de dados, equipamentos, equipes, prazos, orça-

mentos, distribuição dos módulos e sua metodologia. 

Em seguida, na fase de desenvolvimento e codificação, os programadores 

começam a implementação do sistema escrevendo o código fonte, compilando e de-

purando, de forma a atender toda a lógica, cálculos e interfaces solicitadas pelo cliente 

registradas nas documentações. 

Na fase de teste, as falhas de códigos não identificadas durante o desen-

volvimento devem ser detectadas e ajustadas. O processo de teste é repetido até que 

todos os problemas sejam removidos e o fluxo de dados seja estável em todas as 

suas transações. 

A implantação corresponde ao momento de lançamento do sistema e de 

treinamento dos usuários finais. Depois de implantado, o sistema passa para a fase 

de operação e manutenção em que as melhorias serão desenvolvidas a fim de manter 

o sistema estável e atualizado, conforme novas demandas do usuário/cliente. 

2.1 PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS 

A POO (Programação Orientada a Objetos) fundamenta-se em abstrair o 

mundo real através de objetos e a relações entre eles, o que facilita a modelagem do 

sistema ao permitir uma representação mais perto do mundo real do que a programa-

ção estruturada e a melhor reutilização de códigos. 
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A POO possui um estilo associado aos conceitos básicos do paradigma 

orientado a objeto, em que eles podem prover comunicação por troca de mensagens 

e serviços, uma mensagem é enviada a um objeto com objetivo de ativar um método 

específico, os dados de um objeto não podem ser vistos ou manipulados por outros 

objetos, os principais conceitos da POO são: classe, objeto, herança, encapsula-

mento, abstração, polimorfismo. Eles podem ser definidos das seguintes manei-

ras[ref]: 

 

• Objeto – é um conceito dentro da programação em que representa 

de forma abstrata algo do mundo real, pacote do sistema, uma enti-

dade definida para uma aplicação. 

• Classe – é um modelo padrão com atributos e métodos a ser defi-

nido, pelo qual os objetos são criados, ou seja, instanciados, po-

dendo se relacionar com outras classes. 

• Herança – é um mecanismo em que podemos reutilizar a estrutura 

de uma classe, sendo a classe que herda a estrutura denominada 

de subclasse e a outra em que foi definida sua estrutura denominada 

de superclasse, sempre respeitando a hierarquia. 

• Encapsulamento – é uma forma segura e de boa prática da enge-

nharia de software de acesso aos atributos e métodos das classes. 

Tem como objetivo restringir a visualização da sua realização in-

terna. 

• Abstração – corresponde à definição abstrata de um objeto real es-

pecificando sua identidade, propriedades e métodos. Um princípio é 

considerar suas características principais, filtrando detalhes desne-

cessários para facilitar o entendimento.  

• Polimorfismo – é um mecanismo que permite um objeto ser instan-

ciado de muitas formas através da herança, sem perder a compati-

bilidade com a superclasse, diretamente ou indiretamente, conse-

quentemente simplifica e facilita a programação e sua manutenção, 

ou seja, possibilita criar objetos interconectáveis. Conforme ilustrado 

no exemplo da Figura 2. Onde a classe Pagamento recebe como 
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parâmetro o método de autorização de suas respectivas subclasses, 

que possuem seus próprios métodos de autorização independentes, 

por exemplo a classe PagamentoCheque é autorizada através de 

uma conferencia de um serviço computadorizado onde verifica a dis-

ponibilidade de saldo em conta, já as classes PagamentoCartao e 

PagamentoDinheiro são de outra forma a sua autorização, assim, 

aplicando o polimorfismo na superclasse Pagamento, com isso, fa-

cilita a manutenção e a inserção de novos tipos autorização de pa-

gamentos no código projetado. 

 

Figura 2: Exemplo de classes com polimorfismo. 

2.2 A LINGUAGEM JAVA 

A linguagem de programação Java é do tipo multiplataforma e interpretada, 

sendo capaz de ser executada em qualquer sistema operacional. Ela é uma linguagem 

de alto nível cujas características são: orientada a objetos, independente de arquite-

tura (portável), robusta, segura e distribuída. 

Para suportar a portabilidade, um programa denominado de JVM (Java Vir-

tual Machine) é utilizado para executar aplicativos Java compilados. Ele interpreta o 

código fonte compilado, chamado de bytecode – linguagem de máquina intermediária 
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para linguagem de máquina que pode ser executada por diferentes sistemas operaci-

onais independente da arquitetura do hardware. A Figura 3 mostra o diagrama de fluxo 

de dados do processo de execução de aplicações Java. [8] 

 

Figura 3: Diagrama para JVM [8] 

Java é uma linguagem dinâmica projetada para se adaptar a um ambiente 

em evolução através de atualizações em suas bibliotecas com a possibilidade de in-

cluir novos métodos. 

Possui um gerenciamento automático de memória fora do comum, evitando 

ao programador a perda de tempo com alocação manual de memória em suas estru-

turas de dados, o programador ao criar uma instância de um objeto a JVM utiliza a 

memória para este objeto automaticamente e quando não estiver mais em uso, tudo 

isso em tempo de execução real, ela libera a memória através do coletor de lixo que 

é um dos recursos essencial para o desempenho Java, considerando não ser mais 

necessária a manutenção da memória daquele objeto. 
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3 ANÁLISE DE SISTEMA 

Na análise, são levantadas as necessidades dos usuários a fim de atendê-

las de uma forma sistêmica através das atividades da fase de análise. Trata-se de um 

acordo entre os desenvolvedores e seus clientes focado na qualidade e utilidade, em 

que o escopo retrate os serviços que devem ser fornecidos e também os que não 

devem. Para isto, a documentação do projeto é fundamental e tem como objetivo me-

lhorar a comunicação entre as partes utilizando boas práticas através da linguagem 

UML (Unified Modeling Language). Esta linguagem auxilia na descrição do sistema e 

do projeto de uma forma ilustrativa, já que a ela é composta por um conjunto de nota-

ções gráficas para representar visualmente os diferentes módulos do sistema. 

3.1 DESCRIÇÃO DOS USUÁRIOS 

Os usuários numa visão de análise de sistema, são comumente conhecidos 

como usuários finais, são aqueles que participam efetivamente na utilização do sis-

tema de informação proposto, na parte que abrange a sua responsabilidade. 

Stakeholders ou partes interessadas são todos os envolvidos com algum 

interesse no desenvolvimento do sistema, principalmente por aspectos de resultados 

e riscos, sendo um grupo maior e mais abrangente do que os usuários finais, pois 

envolvem os usuários finais, desenvolvedores, compradores, clientes, fornecedores, 

governos, sindicatos e dentre outros. 

 

Para o sistema TECNOFIN, identificamos os seguintes stakeholders: 

 

• Empregado - usuário final responsável pela alimentação dos dados di-

ariamente e sua respectiva conferência. 

• Diretor - usuário final responsável pelo acompanhamento dos relatórios 

gerenciais, objetivando a tomada de decisão pela empresa, e pela ad-

ministração do sistema. 
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• Comprador – responsável legal da empresa que responde pela apro-

vação do sistema, assinatura do contrato, orçamento, pagamento e 

prazo. 

• Desenvolvedor – responsável pela entrevista objetivando o levanta-

mento de requisitos, elaboração da documentação para fins de codifi-

cação, desenvolvimento do sistema e submetê-lo para aprovação e tes-

tes. 

 

Relacionamos os objetivos e interesses dos usuários finais de forma preli-

minar de modo a facilitar a compreensão do ambiente junto ao sistema, 

conforme a Tabela 1. 

 

Tabela 1: Lista de objetivos e interesses dos usuários finais 

 

Objetivos e Interesses de Usuários Finais 

Interes-
sado 

Objetivo Interesse 
Priori-
dade 

Diretor Cadastro de login 
Registrar o tipo e qual usuário acessa o sis-

tema 
1 

Empregado 
Cadastro tipo de receita 

e despesa 
Registrar o plano de contas a pagar e a re-

ceber 
2 

Empregado 
Cadastro de pessoa fí-

sica e jurídica 
Registrar as pessoas que realizam as tran-

sações financeiras 
2 

Empregado Cadastro do banco 
Registrar as contas e os dados bancários 

que realizam transações financeiras 
2 

Empregado 
Cadastro da transação 

financeira 

Registrar histórico dos pagamentos, receitas, 
estornos, rendimentos, resgates, aplicações 

e movimentações de mesma titularidade 
3 

Diretor Obter relatórios Obter dados financeiros da empresa 4 
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3.2 REQUISITOS FUNCIONAIS 

Os requisitos funcionais descrevem a interação entre o sistema e o usuário, 

levantados na fase de análise com os stakeholders. Além disso, devem ser levantados 

requisitos que não são demandas diretamente dos usuários finais, mas são necessá-

rios na implementação do sistema. 

 

Os requisitos funcionais do sistema TECNOFIN são: 

 

• O sistema deverá permitir ao empregado e ao diretor realizarem CRUD  

(Create, Read, Update and Delete) para banco, pessoa física e jurídica, 

despesa, receita e transação. 

• O sistema deverá permitir ao diretor realizar CRUD para login. 

• O sistema deverá permitir ao empregado e ao diretor obterem relatórios 

dos saldos de todas as contas cadastradas no banco. 

• O sistema deverá permitir ao empregado e ao diretor obterem relatórios 

por período de todas as transações por conta cadastradas no banco. 

• O sistema deverá permitir ao diretor obter relatórios por período de to-

dos os pagamentos. 

• O sistema deverá permitir ao diretor obter relatórios por período de to-

das as receitas. 

• O sistema deverá permitir ao diretor obter relatórios por período de to-

das as transações do tipo: aplicações, resgates, rendimentos e prejuízo 

em uma única tela. 

3.3 REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS 

Os requisitos não-funcionais podem ser identificados quando pensamos em 

como os requisitos funcionais serão atingidos, quais ferramentas e tecnologias utiliza-

remos. Os requisitos não-funcionais descrevem de forma geral requisitos relacionados 



 27 

a produtos, processos e fatores externos. A seguir, são descrito os requisitos não-

funcionais do sistema proposto relativos à portabilidade, usabilidade e desempenho. 

 

Os requisitos não-funcionais do sistema TECNOFIN são: 

 

• O sistema deverá ser feito em Java/JEE garantindo portabilidade 

• O sistema deverá usar o banco de dados de software livre do tipo SQL. 

• O sistema deverá rodar sobre os sistemas operacionais Linux, Windows 

e MacOS. 

• As diversas interfaces do sistema devem manter um padrão visual. 

• O desempenho do sistema na geração de um relatório anual deve ser 

realizado em no máximo 5 minutos. 

• Quanto à usabilidade, um novo cadastro de transação deve ser reali-

zada em no máximo 3 minutos. 

• O sistema não deverá permitir o cadastro em duplicidade de pessoa 

física com o mesmo CPF. 

• O sistema não deverá permitir o cadastro em duplicidade de pessoa 

jurídica com o mesmo CNPJ. 

• O sistema não deverá permitir o cadastro, alteração e exclusão de login, 

por usuário sem a permissão de administrador. 

• O sistema não deverá permitir o cadastro e a alteração de uma transa-

ção sem que todos os dados sejam preenchidos, exceto o campo des-

crição. Os campos CNPJ ou CPF e receita ou despesa deveram ser 

preenchidos apenas um ou outro respectivamente. 

3.4 CONCLUSÃO 

A análise do sistema apresentada neste capítulo visa descrever em deta-

lhes as funcionalidades do sistema e como elas devem ser implementadas. Estes re-

quisitos não envolvem todas as necessidades dos usuários, porém contempla uma 
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demanda inicial identificada nos primeiros contatos com os stakeholders. Além de se-

rem fundamentais para elaboração do próximo capítulo. 
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4 MODELAGEM DE SISTEMAS 

A modelagem de sistema é a atividade do desenvolvedor que visa a elabo-

ração de modelos capazes de expressarem as características e comportamentos de 

um sistema com a maior fidelidade possível para satisfazer todos os requisitos neces-

sários. Um modelo é uma simplificação da realidade, cada um com sua perspectiva 

diferente do sistema, destacando as utilidades de um modelo: 

 

• Visão comum entre o usuário e o desenvolvedor. 

• Negociação e especificação de requisitos. 

• Representar e refinar conceitos. 

• Tratar as complexidades abstratas. 

• Tratar o quantitativo do escopo. 

• Facilitar o acompanhamento dos testes de aceitação. 

 

A modelagem se tornou uma representação de um sistema com um tipo de 

notação gráfica baseadas em (UML – Unified Modeling Language), uma linguagem 

que ajuda na descrição e no projeto do sistema, abordaremos a seguir casos de UML 

neste capítulo. 

4.1 DIAGRAMA DE ENTIDADE-RELACIONAMENTO 

Um modelo de diagrama ER (entidade-relacionamento) visa descrever de 

uma maneira sistêmica um processo de negócio de forma simplificada e abstrata, con-

forme os objetos envolvidos no sistema em questão e os seus relacionamentos. São 

criados com intuito de representar graficamente as entidades, atributos e relaciona-

mentos[ref]. A Figura 4 mostra o diagrama de ER do processo de negócio do TECNO-

FIN. 
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Figura 4: Diagrama de ER do TECNOFIN com notação IDEF1X. 

4.2 DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

O diagrama de caso de uso é uma representação gráfica abstrata da funci-

onalidade de um sistema a ser construído/projetado, mostrando o limite e as intera-

ções com o mundo exterior, em que auxilia de uma forma muito positiva no levanta-

mento dos requisitos funcionais[ref]. 

 

Este diagrama apresenta os atores do caso de uso, o caso de uso propria-

mente dito e os relacionamentos entre estes dois elementos. Graficamente, os atores 

são representados por “pessoas”, casos de uso por “eclipses” e relacionamentos por 

“setas” e “linhas”. As figuras 5 e 6 ilustram esses elementos. 
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Figura 5: Relacionamentos possíveis [6]. 

 

Figura 6: Tipos de relacionamento dos objetos [6]. 

 

Os relacionamentos entre casos de uso podem incluir outros casos de uso, 

denominada por <<include>> em que um é inserido explicitamente em outro. Também 

pode ocorrer extensão denominada por <<extend>> quando um estende ao outro so-

mente se a condição for verdadeira e a generalização denominada por generation, 

neste caso serve também para os atores e ocorre quando um mesmo comportamento 

em geral é compartilhado com outro evitando repetições desnecessárias. A Figura 7 

mostra o diagrama de caso de uso do TECNOFIN. 
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Figura 7: Diagrama de caso de uso do TECNOFIN. 

4.3 DESCRIÇÃO DOS CASOS DE USO 

Caso de uso (Use Case - UC) é uma técnica para captar requisitos funcio-

nais e comportamentais. Ele auxilia no entendimento das necessidades do sistema 

entre o cliente e o analista. Além disso, os casos de uso são utilizados como base 

para testes tanto para os clientes como aos programadores. 

Da Tabela 2 até a Tabela 11, os UC´s do TECNOFIN são descritos. 

 

Nome: UC nº 01 – Acessar ao sistema. 

Objetivo: 
Permitir que todos os usuários previamente cadastrados 
possam acessar ao sistema através de login. 

Requisitos: 
O sistema deverá permitir aos usuários já cadastrados a 
efetuar seu login. 

Atores: Todos os usuários. 

Trigger: Tela inicial do sistema para efetuar o login. 
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Fluxo principal: 

1. Usuário digita “E-mail” e “Senha” e clica no botão “En-
trar”. 

2. Sistema confere os dados, efetua a autenticação do 
usuário e exibe tela principal do sistema. 

3. Fim. 

Fluxo de exceção: 

1.a) Sistema não autentica usuário e apresenta informação 
de alerta “Usuário não possui cadastro ou dados digitados 
estão incorretos”. 

1.a1) Passa para o passo 1 do fluxo principal - tela 
inicial de acesso ao login. 

Regras de negócio: 
RN1. O sistema não deverá permitir a realização de login 
sem o cadastro do usuário pelo administrador do sistema. 

Tabela 2: Descrição do UC nº 01 – Acessar ao sistema. 

 

Nome: UC nº 02 – Cadastro de login. 

Objetivo: 
Permitir ao diretor (admin) a controlar os usuários para ter 
acesso ao sistema. 

Requisitos: 
O sistema deverá permitir ao diretor (admin) realizar o ca-
dastro de usuário para login. 

Atores: Diretor (admin). 

Trigger: A opção “Usuário” é acionada, na tela principal do sistema.  

Fluxo principal: 

1. Sistema exibe as opções para digitação: 
a. Nome. 
b. Cargo. 
c. E-mail. 
d. Senha. 
e. Administrador. 

2. Usuário digita os dados e clica na opção “Salvar” o sis-
tema salva e exibe na tabela o novo cadastro e os de-
mais por ordem alfabética de nome. 

3. Fim. 

Fluxo alternativo: 

1.a) Usuário clica na opção “Home” o sistema retorna para 
tela principal do sistema. 
2.a) Usuário observou que digitou os dados errados. 

2.a1) Clica em na opção “Limpar” e o sistema limpa 
todos os dados digitados nos campos. 
2.a2) Sistema vai para o passo 1 do fluxo principal. 

Fluxo de exceção: 

2.b) Sistema verificou que usuário digitou e-mail já cadas-
tro logo não permite o novo cadastro e apresenta informa-
ção de alerta “E-mail já utilizado para login.” 

2.b1) Sistema vai para o passo 1 do fluxo principal. 

Regras de negócio: 

RN2. O sistema não pode permitir o cadastro em duplici-
dade de e-mail. 
RN3. Somente usuário administrador devidamente logado 
pode acessar este UC. 
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Tabela 3: Descrição do UC nº 02 – Cadastro de login. 

 

Nome: UC nº 03 – Consulta do cadastro de login. 

Objetivo: 
Permitir ao diretor (admin) a controlar os usuários para ter 
acesso ao sistema. 

Requisitos: 
O sistema deverá permitir ao diretor (admin) realizar con-
sulta de usuário para login. 

Atores: Diretor (admin). 

Trigger: A opção “Usuário” é acionada, na tela principal do sistema.  

Fluxo principal: 

1. Sistema exibe as opções para digitação: 
a. Nome. 
b. Cargo. 
c. E-mail. 
d. Senha. 
e. Administrador. 

2. Usuário digita os dados e clica na opção “Consulta” o 
sistema faz busca do que contem no(s) campo(s), exi-
bem na tabela os dados por ordem alfabética de nome 
e limpa os dados digitados. 

3. Fim. 

Fluxo alternativo: 

1.a) Usuário clica na opção “Home” o sistema retorna para 
tela principal do sistema. 
2.a) Usuário observou que digitou os dados errados. 

2.a1) Clica em na opção “Limpar” e o sistema limpa 
todos os dados digitados nos campos. 
2.a2) Sistema vai para o passo 1 do fluxo principal. 

Fluxo de exceção: 
2.b) O sistema não localiza nenhum dos dados digitados, 
logo a tabela fica vazia. 

2.b1) Sistema vai para o passo 1 do fluxo principal. 

Regras de negócio: 
RN3. Somente usuário administrador devidamente logado 
pode acessar este UC. 

Tabela 4: Descrição do UC nº 03 – Consulta do cadastro de login. 

 

Nome: UC nº 04 – Alteração do cadastro de login. 

Objetivo: 
Permitir ao diretor (admin) a controlar os usuários para ter 
acesso ao sistema. 

Requisitos: 
O sistema deverá permitir ao diretor (admin) realizar con-
sulta para fins de alteração de usuário para login. 

Atores: Diretor (admin). 

Trigger: A opção “Usuário” é acionada, na tela principal do sistema.  

Fluxo principal: 

1. Sistema exibe as opções para digitação: 
a. Nome. 
b. Cargo. 
c. E-mail. 
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d. Senha. 
e. Administrador. 

2. Usuário digita os dados e clica na opção “Consulta” o 
sistema faz busca do que contem no(s) campo(s), exi-
bem na tabela os dados por ordem alfabética de nome 
e limpa os dados digitados. 

3. Usuário clica na linha da tabela para seleção do usuário 
desejado e sistema exibe os dados da seleção nos cam-
pos. 

4. Usuário altera os dados desejados e clica na opção “Al-
terar” o sistema salva os novos dados modificados, 
emite um alerta ao usuário “Alteração realizada com su-
cesso”, limpa os dados nos campos e exibe na tabela 
todos os usuários cadastrados por ordem alfabética do 
nome. 

5. Fim 

Fluxo alternativo: 
1.a) Usuário clica na opção “Home” o sistema retorna para 
tela principal do sistema. 

Fluxo de exceção: 
2.a) O sistema não localiza nenhum dos dados digitados, 
logo a tabela fica vazia. 

2.a1) Sistema vai para o passo 1 do fluxo principal. 

Regras de negócio: 
RN3. Somente usuário administrador devidamente logado 
pode acessar este UC. 

Tabela 5: Descrição do UC nº 04 - Alteração do cadastro de login. 

 

Nome: UC nº 05 – Exclusão do cadastro de login. 

Objetivo: 
Permitir ao diretor (admin) a controlar os usuários para ter 
acesso ao sistema. 

Requisitos: 
O sistema deverá permitir ao diretor (admin) realizar con-
sulta para fins de exclusão de usuário para login. 

Atores: Diretor (admin). 

Trigger: A opção “Usuário” é acionada, na tela principal do sistema.  

Fluxo principal: 

1. Sistema exibe as opções para digitação: 
a. Nome. 
b. Cargo. 
c. E-mail. 
d. Senha. 
e. Administrador 

2. Usuário digita os dados e clica na opção “Consulta”, o 
sistema faz busca do que contem no(s) campo(s), exibe 
na tabela os dados por ordem alfabética de nome e 
limpa os dado digitados. 

3. Usuário clica na linha da tabela para seleção do usuário 
desejado e sistema exibe os dados da seleção nos cam-
pos. 

4. Usuário clica na opção “Excluir”. 
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5. Sistema apresenta um alerta com as opções “Deseja 
confirmar a exclusão? (Sim ou Não)”. 

6. Usuário seleciona a opção “Sim” o sistema exclui o ca-
dastro selecionado, limpa os dados nos campos e exibe 
na tabela todos os usuários cadastrados por ordem al-
fabética de nome. 

7. Fim. 

Fluxo alternativo: 

1.a) Usuário clica na opção “Home” o sistema retorna para 
tela principal do sistema. 
5.a) Usuário seleciona a opção “Não” o sistema não exclui 
o cadastro e passa para o passo 1 no fluxo principal. 

Fluxo de exceção: 
2.a) O sistema não localiza nenhum dos dados digitados, 
logo a tabela fica vazia. 

2.a1) Sistema vai para o passo 1 do fluxo principal. 

Regras de negócio: 
RN3. Somente usuário administrador devidamente logado 
pode acessar este UC. 

Tabela 6: Descrição do UC nº 05 – Exclusão do cadastro de login. 

 

Nome: UC nº 06 – Cadastro da receita. 

Objetivo: 
Permitir ao usuário a criar e controlar o plano de contas a 
receber da empresa de forma personalizada. 

Requisitos: 
O sistema deverá permitir ao usuário realizar cadastro das 
suas receitas. 

Atores: Todos os usuários. 

Trigger: A opção “Receita” é acionada na tela principal do sistema.  

Fluxo principal: 

1. Sistema exibe os campos para digitar: 
a. Código da conta contábil. 
b. Nome da receita. 

2. Usuário digita os dados e clica na opção “Salvar” sis-
tema salvar os dados, limpa os campos e exibe na ta-
bela por ordem alfabética de código de todos os cadas-
tros. 

3. Fim. 

Fluxo alternativo: 
1.a) Usuário clica na opção “Home” o sistema retorna para 
tela principal do sistema. 

Fluxo de exceção: 

2.a) Sistema verificou que usuário digitou código da conta 
contábil já cadastrado, logo não permite o novo cadastro e 
apresenta informação de alerta “Código da conta contábil 
já utilizado.” 

2.a1) Sistema vai para o passo 1 do fluxo principal. 

Regras de negócio: 

RN4. O sistema não pode permitir o cadastro em duplici-
dade da receita com o mesmo código. 
RN3. Somente o usuário devidamente logado pode aces-
sar este UC. 

Tabela 7: Descrição do UC nº 06 – Cadastro da receita. 



 37 

 

Nome: UC nº 07 – Consulta do cadastro da receita. 

Objetivo: 
Permitir ao usuário a criar e controlar o plano de contas a 
receber da empresa de forma personalizada. 

Requisitos: 
O sistema deverá permitir ao usuário realizar consulta do 
cadastro das suas receitas. 

Atores: Todos os usuários. 

Trigger: A opção “Receita” é acionada, na tela principal do sistema.  

Fluxo principal: 

1. Sistema exibe os campos para digitar: 
a. Código da conta contábil. 
b. Nome da receita. 

2. Usuário digita os dados e clica na opção “Consultar” o 
sistema faz busca do que contem no(s) campo(s), exi-
bem na tabela os dados por ordem alfabética de código 
da conta contábil e limpa os dados digitados. 

3. Fim. 

Fluxo alternativo: 
1.a) Usuário clica na opção “Home” o sistema retorna para 
tela principal do sistema. 

Fluxo de exceção: 
2.a) O sistema não localiza nenhum dos dados digitados, 
logo a tabela fica vazia. 

2.a1) Sistema vai para o passo 1 do fluxo principal. 

Regras de negócio: 
RN3. Somente o usuário devidamente logado pode aces-
sar este UC. 

Tabela 8: Descrição do UC nº 07 – Consulta do cadastro da receita. 

 

Nome: UC nº 08 – Alteração do cadastro da receita. 

Objetivo: 
Permitir ao usuário a criar e controlar o plano de contas a 
receber da empresa de forma personalizada. 

Requisitos: 
O sistema deverá permitir ao usuário realizar atualizar o 
cadastro das suas receitas. 

Atores: Todos os usuários. 

Trigger: A opção “Receita” é acionada, na tela principal do sistema.  

Fluxo principal: 

1. Sistema exibe os campos para digitar: 
a. Código da conta contábil. 
b. Nome da receita. 

2. Usuário digita os dados e clica na opção “Consultar” o 
sistema faz busca do que contem no(s) campo(s), exi-
bem na tabela os dados por ordem alfabética de código 
da conta contábil e limpa os dados digitados. 

3. Usuário clica na linha da tabela para seleção da receita 
desejada e sistema exibe os dados da seleção nos cam-
pos. 

4. Usuário altera os dados desejados e clica na opção “Al-
terar”, o sistema salva os novos dados modificados, 
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emite um alerta ao usuário “Alteração realizada com su-
cesso” , limpa os dados nos campos e exibe na tabela 
todos os dados cadastrados por ordem alfabética de có-
digo da conta contábil. 

5. Fim. 

Fluxo alternativo: 
1.a) Usuário clica na opção “Home”, o sistema retorna para 
tela principal do sistema. 

Fluxo de exceção: 
2.a) O sistema não localiza nenhum dos dados digitados, 
logo a tabela fica vazia. 

2.a1) Sistema vai para o passo 1 do fluxo principal. 

Regras de negócio: 

RN3. Somente o usuário devidamente logado pode aces-
sar este UC. 
RN4. O sistema não pode permitir o cadastro em duplici-
dade da receita com o mesmo código. 

Tabela 9: Descrição do UC nº 08 – Alteração do cadastro da receita. 

 

Nome: UC nº 09 – Exclusão do cadastro da receita. 

Objetivo: 
Permitir ao usuário a criar e controlar o plano de contas a 
receber da empresa de forma personalizada. 

Requisitos: 
O sistema deverá permitir ao usuário realizar exclusão do 
cadastro das suas receitas. 

Atores: Todos os usuários. 

Trigger: A opção “Receita” é acionada, na tela principal do sistema.  

Fluxo principal: 

1. Sistema exibe os campos para digitar: 
a. Código da conta contábil. 
b. Nome da receita. 

2. Usuário digita os dados e clica na opção “Consultar” o 
sistema faz busca do que contem no(s) campo(s), exi-
bem na tabela os dados por ordem alfabética de código 
da conta contábil e limpa os dados digitados. 

3. Usuário clica na linha da tabela para seleção da receita 
desejada e sistema exibe os dados da seleção nos cam-
pos. 

4. Usuário clica na opção “Excluir”. 
5. Sistema apresenta um alerta com as opções “Deseja 

confirmar a exclusão? (Sim ou Não)”. 
6. Usuário seleciona a opção “Sim”, o sistema exclui o ca-

dastro selecionado, limpa os dados nos campos e exibe 
na tabela todos os usuários cadastrados por ordem al-
fabética de código da conta contábil. 

7. Fim. 

Fluxo alternativo: 

1.a) Usuário clica na opção “Home”, o sistema retorna para 
tela principal do sistema. 
5.a) Usuário seleciona a opção “Não”, o sistema não exclui 
o cadastro e passa para o passo 1 no fluxo principal. 
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Fluxo de exceção: 
2.a) O sistema não localiza nenhum dos dados digitados, 
logo a tabela fica vazia. 

2.a1) Sistema vai para o passo 1 do fluxo principal. 

Regras de negócio: 

RN3. Somente o usuário devidamente logado pode aces-
sar este UC. 
RN5. Ao usuário excluir um cadastro o sistema não pode 
permitir que os registros de transação registrados pelo 
mesmo sejam apagados, deverá manter no histórico. 

Tabela 10: Descrição do UC nº 09 – Exclusão do cadastro da receita. 

 

Nome: UC nº 10 – Cadastro da despesa. 

Objetivo: 
Permitir ao usuário a criar e controlar o plano de contas a 
pagar da empresa de forma personalizada. 

Requisitos: 
O sistema deverá permitir ao usuário realizar cadastro das 
suas despesas. 

Atores: Todos os usuários. 

Trigger: 
A opção “Despesa” é acionada, na tela principal do sis-
tema.  

Fluxo principal: 

1. Sistema exibe os campos para digitar: 
a. Código da conta contábil. 
b. Nome da despesa. 

2. Usuário digita os dados e clica na opção “Salvar” sis-
tema salvar os dados, limpa os campos e exibe na ta-
bela por ordem alfabética de código de todos os cadas-
tros. 

3. Fim. 

Fluxo alternativo: 
1.a) Usuário clica na opção “Home”, o sistema retorna para 
tela principal do sistema. 

Fluxo de exceção: 

2.a) Sistema verificou que usuário digitou código da conta 
contábil já cadastrado logo não permite o novo cadastro e 
apresenta informação de alerta “Código da conta contábil 
já utilizado.” 

2.a1) Sistema vai para o passo 1 do fluxo principal. 

Regras de negócio: 

RN6. O sistema não pode permitir o cadastro em duplici-
dade da despesa com o mesmo código. 
RN3. Somente o usuário devidamente logado pode aces-
sar este UC. 

Tabela 11: Descrição do UC nº 10 – Cadastro da despesa. 

 

Nome: UC nº 11 – Consulta do cadastro da despesa. 

Objetivo: 
Permitir ao usuário a criar e controlar o plano de contas a 
pagar da empresa de forma personalizada. 
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Requisitos: 
O sistema deverá permitir ao usuário realizar consulta do 
cadastro das suas despesas. 

Atores: Todos os usuários. 

Trigger: 
A opção “Despesa” é acionada, na tela principal do sis-
tema.  

Fluxo principal: 

1. Sistema exibe os campos para digitar: 
a. Código da conta contábil. 
b. Nome da despesa. 

2. Usuário digita os dados e clica na opção “Consultar”, o 
sistema faz busca do que contem no(s) campo(s), exi-
bem na tabela os dados por ordem alfabética de código 
da conta contábil e limpa os dados digitados. 

3. Fim. 

Fluxo alternativo: 
1.a) Usuário clica na opção “Home” o sistema retorna para 
tela principal do sistema. 

Fluxo de exceção: 
2.a) O sistema não localiza nenhum dos dados digitados, 
logo a tabela fica vazia. 

2.a1) Sistema vai para o passo 1 do fluxo principal. 

Regras de negócio: 
RN3. Somente o usuário devidamente logado pode aces-
sar este UC. 

Tabela 12: Descrição do UC nº 11 – Consulta do cadastro da despesa. 

 

Nome: UC nº 12 – Alteração do cadastro da despesa. 

Objetivo: 
Permitir ao usuário a criar e controlar o plano de contas a 
pagar da empresa de forma personalizada. 

Requisitos: 
O sistema deverá permitir ao usuário realizar atualizar o 
cadastro das suas despesas. 

Atores: Todos os usuários. 

Trigger: 
A opção “Despesa” é acionada, na tela principal do sis-
tema.  

Fluxo principal: 

1. Sistema exibe os campos para digitar: 
a. Código da conta contábil. 
b. Nome da receita. 

2. Usuário digita os dados e clica na opção “Consultar”, o 
sistema faz busca do que contem no(s) campo(s), exi-
bem na tabela os dados por ordem alfabética de código 
da conta contábil e limpa os dados digitados. 

3. Usuário clica na linha da tabela para seleção da receita 
desejada e sistema exibe os dados da seleção nos cam-
pos. 

4. Usuário altera os dados desejados e clica na opção “Al-
terar”, o sistema salva os novos dados modificados, 
emite um alerta ao usuário “Alteração realizada com su-
cesso” , limpa os dados nos campos e exibe na tabela 
todos os dados cadastrados por ordem alfabética de có-
digo da conta contábil. 
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5. Fim. 

Fluxo alternativo: 
1.a) Usuário clica na opção “Home”, o sistema retorna para 
tela principal do sistema. 

Fluxo de exceção: 
2.a) O sistema não localiza nenhum dos dados digitados, 
logo a tabela fica vazia. 

2.a1) Sistema vai para o passo 1 do fluxo principal. 

Regras de negócio: 

RN6. O sistema não pode permitir o cadastro em duplici-
dade da despesa com o mesmo código. 
RN3. Somente o usuário devidamente logado pode aces-
sar este UC. 

Tabela 13: Descrição do UC nº 12 – Alteração do cadastro da despesa. 

 

Nome: UC nº 13 – Exclusão do cadastro da despesa. 

Objetivo: 
Permitir ao usuário a criar e controlar o plano de contas a 
pagar da empresa de forma personalizada. 

Requisitos: 
O sistema deverá permitir ao usuário realizar exclusão do 
cadastro das suas despesas. 

Atores: Todos os usuários. 

Trigger: 
A opção “Despesa” é acionada, na tela principal do sis-
tema.  

Fluxo principal: 

1. Sistema exibe os campos para digitar: 
a. Código da conta contábil. 
b. Nome da despesa. 

2. Usuário digita os dados e clica na opção “Consultar”, o 
sistema faz busca do que contem no(s) campo(s), exibe 
na tabela os dados por ordem alfabética de código da 
conta contábil e limpa os dados digitados. 

3. Usuário clica na linha da tabela para seleção da receita 
desejada e sistema exibe os dados da seleção nos cam-
pos. 

4. Usuário clica na opção “Excluir”. 
5. Sistema apresenta um alerta com as opções “Deseja 

confirmar a exclusão? (Sim ou Não)”. 
6. Usuário seleciona a opção “Sim”, o sistema exclui o ca-

dastro selecionado, limpa os dados nos campos e exibe 
na tabela todos os usuários cadastrados por ordem al-
fabética de código da conta contábil. 

7. Fim. 

Fluxo alternativo: 

1.a) Usuário clica na opção “Home”, o sistema retorna para 
tela principal do sistema. 
5.a) Usuário seleciona a opção “Não”, o sistema não exclui 
o cadastro e passa para o passo 1 no fluxo principal. 

Fluxo de exceção: 
2.a) O sistema não localiza nenhum dos dados digitados, 
logo a tabela fica vazia. 

2.a1) Sistema vai para o passo 1 do fluxo principal. 
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Regras de negócio: 

RN3. Somente o usuário devidamente logado pode aces-
sar este UC. 
RN5. Ao usuário excluir um cadastro o sistema não pode 
permitir que os registros de transação registrados pelo 
mesmo sejam apagados, deverá manter no histórico. 

Tabela 14: Descrição do UC nº 13 – Exclusão do cadastro da despesa. 

 

Nome: UC nº 14 – Cadastro de pessoa física. 

Objetivo: 
Permitir ao usuário a criar e controlar o cadastro de pessoa 
física referente aos favorecidos diversos e que realizam 
créditos em nossas contas bancárias. 

Requisitos: 
O sistema deverá permitir ao usuário realizar o cadastro de 
pessoa física. 

Atores: Todos os usuários. 

Trigger: 
A opção “Pessoa Física” é acionada, na tela principal do 
sistema. 

Fluxo principal: 

1. Sistema exibe os campos para digitar: 
a. Nome 
b. CPF 
c. Tipo de pessoa 
d. Nome do banco 
e. Número do banco 
f. Tipo de conta bancária 
g. Número da agência 
h. Número e dígito da conta bancária 
i. E-mail 
j. Telefone 
k. Celular 
l. Endereço 
m. Número 
n. Complemento 
o. UF 
p. Cidade 
q. Bairro 
r. CEP 
s. Notas 

2. Usuário digita os dados e clica na opção “Salvar” sis-
tema salvar os dados no cadastro e limpa todos os cam-
pos. 

3. Fim. 

Fluxo alternativo: 

1.a) Usuário clica na opção “Home”, o sistema retorna para 
tela principal do sistema. 
1.b) Usuário clica na opção “Consulta” o sistema aciona o 
UC nº 15 – Consulta de pessoa física no fluxo principal 1. 
2.a) Usuário observou que digitou os dados errados. 
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2.a1) Clica na opção “Limpar” e o sistema limpa todos 
os dados digitados nos campos. 
2.a2) Sistema vai para o passo 1 do fluxo principal. 

Fluxo de exceção: 

2.b) Sistema verificou que usuário digitou CPF já cadas-
trado logo não permite o novo cadastro e apresenta infor-
mação de alerta “CPF já utilizado.” 

2.b1) Sistema vai para o passo 1 do fluxo principal. 

Regras de negócio: 

RN7. O sistema não pode permitir o cadastro em duplici-
dade com o mesmo CPF. 
RN3. Somente o usuário devidamente logado pode aces-
sar este UC. 

Tabela 15: Descrição do UC nº 14 – Cadastro de pessoa física. 

 

Nome: UC nº 15 – Consulta de pessoa física. 

Objetivo: 
Permitir ao usuário a criar e controlar o cadastro de pessoa 
física referente aos favorecidos diversos e que realizam 
créditos em nossas contas bancárias. 

Requisitos: 
O sistema deverá permitir ao usuário realizar o consulta de 
pessoa física. 

Atores: Todos os usuários. 

Trigger: 
A opção “Consulta” é acionada, no fluxo alternativo 1.b do 
UC nº 14 – Cadastro de pessoa física. 

Fluxo principal: 

1. Sistema exibe os campos para digitar: 
a. Nome 
b. CPF 

2. Usuário digita os dados e clica na opção “Buscar” o sis-
tema faz busca do que contem onde foi digitado no(s) 
campo(s), exibem na tabela os dados por ordem alfabé-
tica de nome e limpa os dados digitados. 

3. Fim. 

Fluxo alternativo: 

1.a) Usuário clica na opção “Home”, o sistema retorna para 
tela principal do sistema. 
1.b) Usuário clica na opção “Voltar” o sistema retorna para 
tela do UC nº 14 – Cadastro de pessoa física fluxo principal 
1. 
2.a) Usuário clica na linha da tabela para seleção da pes-
soa física desejada e sistema exibe os dados da seleção 
nos campos. 

2.a1) Usuário clica na opção “Detalhar/Alterar” o sis-
tema exibe tela com todos os dados a seguir: 

a. Nome 
b. CPF 
c. Tipo de pessoa 
d. Nome do banco 
e. Número do banco 
f. Tipo de conta bancária 
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g. Número da agência 
h. Número e dígito da conta bancária 
i. E-mail 
j. Telefone 
k. Celular 
l. Endereço 
m. Número 
n. Complemento 
o. UF 
p. Cidade 
q. Bairro 
r. CEP 
s. Notas 

2.a2) Fim. 

Fluxo de exceção: 
2.b) O sistema não localiza nenhum dos dados digitados, 
logo a tabela fica vazia. 

2.b1) Sistema vai para o passo 1 do fluxo principal. 

Regras de negócio: 
RN3. Somente o usuário devidamente logado pode aces-
sar este UC. 

Tabela 16: Descrição do UC nº 15 – Consulta de pessoa física. 

 

Nome: UC nº 16 – Alteração do cadastro de pessoa física. 

Objetivo: 
Permitir ao usuário a criar e controlar o cadastro de pessoa 
física referente aos favorecidos diversos e que realizam 
créditos em nossas contas bancárias. 

Requisitos: 
O sistema deverá permitir ao usuário realizar a alteração 
do cadastro de pessoa física. 

Atores: Todos os usuários. 

Trigger: 
O UC nº 15 – Consulta de pessoa física é acionado no fluxo 
alternativo 2.a. 

Fluxo principal: 

1. Sistema exibe os campos para alterar: 
a. Nome 
b. CPF 
c. Tipo de pessoa 
d. Nome do banco 
e. Número do banco 
f. Tipo de conta bancária 
g. Número da agência 
h. Número e dígito da conta bancária 
i. E-mail 
j. Telefone 
k. Celular 
l. Endereço 
m. Número 
n. Complemento 
o. UF 
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p. Cidade 
q. Bairro 
r. CEP 
s. Notas 

2. Usuário altera os dados desejados e clica na opção 
“Salvar”, o sistema salva os novos dados modificados, 
emite um alerta ao usuário “Alteração realizada com su-
cesso”. 

3. Sistema retorna para tela do UC nº 15 – Consulta de 
pessoa física no fluxo principal 2. 

4. Fim. 

Fluxo alternativo: 
1.a) Usuário clica na opção “Home” o sistema retorna para 
tela principal do sistema. 

Fluxo de exceção: 

2.a) Sistema verificou que usuário digitou CPF já cadas-
trado logo não permite salvar a alteração e apresenta infor-
mação de alerta “CPF já utilizado.” 

2.a1) Sistema vai para o passo 1 do fluxo principal. 

Regras de negócio: 

RN7. O sistema não pode permitir o cadastro em duplici-
dade com o mesmo CPF. 
RN3. Somente o usuário devidamente logado pode aces-
sar este UC. 

Tabela 17: Descrição do UC nº 16 – Alteração do cadastro de pessoa física. 

 

Nome: UC nº 17 – Exclusão do cadastro de pessoa física. 

Objetivo: 
Permitir ao usuário a criar e controlar o cadastro de pessoa 
física referente aos favorecidos diversos e que realizam 
créditos em nossas contas bancárias. 

Requisitos: 
O sistema deverá permitir ao usuário realizar a exclusão do 
cadastro de pessoa física. 

Atores: Todos os usuários. 

Trigger: 
Acionado o fluxo principal 2 do UC nº 15 – Consulta de 
pessoa física. 

Fluxo principal: 

1. Usuário clica na linha da tabela para seleção da pessoa 
física desejada e sistema exibe os dados da seleção 
nos campos. 

2. Usuário clica na opção “Excluir”. 
3. Sistema apresenta um alerta com as opções “Deseja 

confirmar a exclusão? (Sim ou Não)”. 
4. Usuário seleciona a opção “Sim” o sistema exclui o ca-

dastro selecionado, limpa os dados nos campos e exibe 
na tabela todos os usuários cadastrados por ordem al-
fabética de nome. 

5. Fim. 

Fluxo alternativo: 
1.a) Usuário clica na opção “Home”, o sistema retorna para 
tela principal do sistema. 
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4.a) Usuário seleciona a opção “Não”, o sistema não exclui 
o cadastro e passa para o passo 1 no fluxo principal. 

Regras de negócio: 

RN3. Somente o usuário devidamente logado pode aces-
sar este UC. 
RN5. Ao usuário excluir um cadastro o sistema não pode 
permitir que os registros de transação registrados pelo 
mesmo sejam apagados, deverá manter no histórico. 

Tabela 18: Descrição do UC nº 17 – Exclusão do cadastro de pessoa física. 

 

Nome: UC nº 18 – Cadastro de pessoa jurídica. 

Objetivo: 
Permitir ao usuário a criar e controlar o cadastro de pessoa 
jurídica referente aos favorecidos diversos e que realizam 
créditos em nossas contas bancárias. 

Requisitos: 
O sistema deverá permitir ao usuário realizar o cadastro de 
pessoa jurídica. 

Atores: Todos os usuários. 

Trigger: 
A opção “Pessoa Jurídica” é acionada, na tela principal do 
sistema. 

Fluxo principal: 

1. Sistema exibe os campos para digitar: 
a. Razão Social 
b. CNPJ 
c. Nome do banco 
d. Número do banco 
e. Tipo de conta bancária 
f. Número da agência 
g. Número e dígito da conta bancária 
h. E-mail 
i. Telefone 
j. Celular 
k. Endereço 
l. Número 
m. Complemento 
n. UF 
o. Cidade 
p. Bairro 
q. CEP 
r. Notas 

2. Usuário digita os dados e clica na opção “Salvar” sis-
tema salvar os dados no cadastro e limpa todos os cam-
pos. 

3. Fim. 

Fluxo alternativo: 

1.a) Usuário clica na opção “Home”, o sistema retorna para 
tela principal do sistema. 
1.b) Usuário clica na opção “Consulta”, o sistema aciona o 
UC nº 19 – Consulta de pessoa jurídica no fluxo principal 
passo 1. 
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2.a) Usuário observou que digitou os dados errados. 
2.a1) Clica na opção “Limpar” e o sistema limpa todos 
os dados digitados nos campos. 
2.a2) Sistema vai para o passo 1 do fluxo principal. 

Fluxo de exceção: 

2.b) Sistema verificou que usuário digitou CNPJ já cadas-
trado, logo não permite o novo cadastro e apresenta infor-
mação de alerta “CNPJ já utilizado.” 

2.b1) Sistema vai para o passo 1 do fluxo principal. 

Regras de negócio: 

RN8. O sistema não pode permitir o cadastro em duplici-
dade com o mesmo CNPJ. 
RN3. Somente o usuário devidamente logado pode aces-
sar este UC. 

Tabela 19: Descrição do UC nº 18 – Cadastro de pessoa jurídica. 

 

Nome: UC nº 19 – Consulta de pessoa jurídica. 

Objetivo: 
Permitir ao usuário a criar e controlar o cadastro de pessoa 
jurídica referente aos favorecidos diversos e que realizam 
créditos em nossas contas bancárias. 

Requisitos: 
O sistema deverá permitir ao usuário realizar o consulta de 
pessoa jurídica. 

Atores: Todos os usuários. 

Trigger: 
A opção “Consulta” é acionada, no fluxo alternativo 1.b do 
UC nº 18 – Cadastro de pessoa jurídica. 

Fluxo principal: 

1. Sistema exibe os campos para digitar: 
a. Nome. 
b. CNPJ. 

2. Usuário digita os dados e clica na opção “Buscar” o sis-
tema faz busca do que contem onde foi digitado no(s) 
campo(s), exibem na tabela os dados por ordem alfabé-
tica de nome e limpa os dados digitados. 

3. Fim. 

Fluxo alternativo: 

1.a) Usuário clica na opção “Home”, o sistema retorna para 
tela principal do sistema. 
1.b) Usuário clica na opção “Voltar”, o sistema retorna para 
tela do UC nº 18 – Cadastro de pessoa física fluxo principal 
1. 
2.a) Usuário clica na linha da tabela para seleção da pes-
soa jurídica desejada e sistema exibe os dados da seleção 
nos campos. 

2.a1) Usuário clica na opção “Detalhar/Alterar” o sis-
tema exibe tela com todos os dados a seguir: 

a. Razão Social. 
b. CNPJ. 
c. Nome do banco 
d. Número do banco 
e. Tipo de conta bancária 
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f. Número da agência 
g. Número e dígito da conta bancária 
h. E-mail 
i. Telefone 
j. Celular 
k. Endereço 
l. Número 
m. Complemento 
n. UF 
o. Cidade 
p. Bairro 
q. CEP 
r. Notas 

2.a2) Fim. 

Fluxo de exceção: 
2.b) O sistema não localiza nenhum dos dados digitados, 
logo a tabela fica vazia. 

2.b1) Sistema vai para o passo 1 do fluxo principal. 

Regras de negócio: 
RN3. Somente o usuário devidamente logado pode aces-
sar este UC. 

Tabela 20: Descrição do UC nº 19 – Consulta de pessoa jurídica. 

 

Nome: UC nº 20 – Alteração do cadastro de pessoa jurídica. 

Objetivo: 
Permitir ao usuário a criar e controlar o cadastro de pessoa 
jurídica referente aos favorecidos diversos e que realizam 
créditos em nossas contas bancárias. 

Requisitos: 
O sistema deverá permitir ao usuário realizar a alteração 
do cadastro de pessoa jurídica. 

Atores: Todos os usuários. 

Trigger: 
O UC nº 19 – Consulta de pessoa jurídica é acionado no 
fluxo alternativo 2.a. 

Fluxo principal: 

1. Sistema exibe os campos para alterar: 
a. Razão Social 
b. CNPJ 
c. Nome do banco 
d. Número do banco 
e. Tipo de conta bancária 
f. Número da agência 
g. Número e dígito da conta bancária 
h. E-mail 
i. Telefone 
j. Celular 
k. Endereço 
l. Número 
m. Complemento 
n. UF 
o. Cidade 
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p. Bairro 
q. CEP 
r. Notas 

2. Usuário altera os dados desejados e clica na opção 
“Salvar” o sistema salva os novos dados modificados, 
emite um alerta ao usuário “Alteração realizada com su-
cesso”. 

3. Sistema retorna para tela do UC nº 19 – Consulta de 
pessoa jurídica no fluxo principal 2. 

4. Fim. 

Fluxo alternativo: 
1.a) Usuário clica na opção “Home”, o sistema retorna para 
tela principal do sistema. 

Fluxo de exceção: 

2.a) Sistema verificou que usuário digitou CNPJ já cadas-
trado logo não permite salvar a alteração e apresenta infor-
mação de alerta “CNPJ já utilizado.” 

2.a1) Sistema vai para o passo 1 do fluxo principal. 

Regras de negócio: 

RN8. O sistema não pode permitir o cadastro em duplici-
dade com o mesmo CNPJ. 
RN3. Somente o usuário devidamente logado pode aces-
sar este UC. 

Tabela 21: Descrição do UC nº 20 – Alteração do cadastro de pessoa jurídica. 

 

Nome: UC nº 21 – Exclusão do cadastro de pessoa jurídica. 

Objetivo: 
Permitir ao usuário a criar e controlar o cadastro de pessoa 
jurídica referente aos favorecidos diversos e que realizam 
créditos em nossas contas bancárias. 

Requisitos: 
O sistema deverá permitir ao usuário realizar a exclusão do 
cadastro de pessoa jurídica. 

Atores: Todos os usuários. 

Trigger: 
Acionado o fluxo principal 2 do UC nº 19 – Consulta de 
pessoa jurídica. 

Fluxo principal: 

1. Usuário clica na linha da tabela para seleção da pessoa 
jurídica desejada e sistema exibe os dados da seleção 
nos campos. 

2. Usuário clica na opção “Excluir”. 
3. Sistema apresenta um alerta com as opções “Deseja 

confirmar a exclusão? (Sim ou Não)”. 
4. Usuário seleciona a opção “Sim” o sistema exclui o ca-

dastro selecionado, limpa os dados nos campos e exibe 
na tabela todos os usuários cadastrados por ordem al-
fabética de nome. 

5. Fim. 

Fluxo alternativo: 

1.a) Usuário clica na opção “Home”, o sistema retorna para 
tela principal do sistema. 
4.a) Usuário seleciona a opção “Não”, o sistema não exclui 
o cadastro e passa para o passo 1 no fluxo principal. 
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Regras de negócio: 

RN3. Somente o usuário devidamente logado pode aces-
sar este UC. 
RN5. Ao usuário excluir um cadastro o sistema não pode 
permitir que os registros de transação registrados pelo 
mesmo sejam apagados, deverá manter no histórico. 

Tabela 22: Descrição do UC nº 21 – Exclusão do cadastro de pessoa jurídica. 

 

Nome: UC nº 22 – Cadastro de banco. 

Objetivo: 
Permitir ao usuário a criar e controlar o cadastro de banco 
onde são registradas as contas bancárias correntes, pou-
panças, aplicações e os saldos respectivos da empresa. 

Requisitos: 
O sistema deverá permitir ao usuário realizar cadastro de 
banco. 

Atores: Todos os usuários. 

Trigger: A opção “Banco” é acionada, na tela principal do sistema. 

Fluxo principal: 

1. Sistema exibe os campos para digitar: 
a. Nome do banco 
b. CNPJ 
c. Gerente 
d. Número do banco 
e. Tipo de conta bancária 
f. Número da agência 
g. Número e dígito da conta bancária 
h. E-mail 
i. Telefone 
j. Celular 
k. Endereço 
l. Número 
m. Complemento 
n. UF 
o. Cidade 
p. Bairro 
q. CEP 
r. Notas 

2. Usuário digita os dados e clica na opção “Salvar” sis-
tema salvar os dados no cadastro e limpa todos os cam-
pos. 

3. Fim. 

Fluxo alternativo: 

1.a) Usuário clica na opção “Home”, o sistema retorna para 
tela principal do sistema. 
1.b) Usuário clica na opção “Consulta”, o sistema aciona o 
UC nº 23 – Consulta de banco no fluxo principal passo 1. 
2.a) Usuário observou que digitou os dados errados. 

2.a1) Clica na opção “Limpar” e o sistema limpa todos 
os dados digitados nos campos. 
2.a2) Sistema vai para o passo 1 do fluxo principal. 
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Regras de negócio: 

RN9. O sistema sim deve permitir o cadastro em duplici-
dade com o mesmo CNPJ. 
RN3. Somente o usuário devidamente logado pode aces-
sar este UC. 
RN4. Sistema não deverá permitir alteração do campo de 
saldo neste UC, isto será realizado no ato de um cadastro 
ou alteração de uma transação, pois novo cadastro de 
banco o valor padrão de saldo é 0(zero). 

Tabela 23: Descrição do UC nº 22 – Cadastro de banco. 

 

Nome: UC nº 23 – Consulta de banco. 

Objetivo: 
Permitir ao usuário a criar e controlar o cadastro de banco 
onde são registradas as contas bancárias correntes, pou-
panças, aplicações e os saldos respectivos da empresa. 

Requisitos: 
O sistema deverá permitir ao usuário realizar consulta no 
cadastro de banco. 

Atores: Todos os usuários. 

Trigger: 
A opção “Consulta” é acionada, no fluxo alternativo 1.b do 
UC nº 22 – Cadastro de banco. 

Fluxo principal: 

1. Sistema exibe os campos para digitar: 
a. Nome do banco. 
b. Agência. 
c. Número da conta. 
d. Tipo de conta. 

2. Usuário digita os dados e clica na opção “Buscar” o sis-
tema faz busca do que contem onde foi digitado no(s) 
campo(s), exibem na tabela os dados por ordem alfabé-
tica de nome de banco e limpa os dados digitados. 

3. Fim. 

Fluxo alternativo: 

1.a) Usuário clica na opção “Home”, o sistema retorna para 
tela principal do sistema. 
1.b) Usuário clica na opção “Voltar”, o sistema retorna para 
tela do UC nº 22 – Cadastro de banco fluxo principal 1. 
2.a) Usuário clica na linha da tabela para seleção do banco 
desejada e sistema exibe os dados da seleção nos cam-
pos. 

2.a1) Usuário clica na opção “Detalhar/Alterar” o sis-
tema exibe tela com todos os dados a seguir: 

a. Nome do banco 
b. CNPJ 
c. Gerente 
d. Número do banco 
e. Tipo de conta bancária 
f. Número da agência 
g. Número e dígito da conta bancária 
h. E-mail 
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i. Telefone 
j. Celular 
k. Endereço 
l. Número 
m. Complemento 
n. UF 
o. Cidade 
p. Bairro 
q. CEP 
r. Notas 

2.a2) Fim. 

Fluxo de exceção: 
2.b) O sistema não localiza nenhum dos dados digitados, 
logo a tabela fica vazia. 

2.b1) Sistema vai para o passo 1 do fluxo principal. 

Regras de negócio: 
RN3. Somente o usuário devidamente logado pode aces-
sar este UC. 

Tabela 24: Descrição do UC nº 23 – Consulta de banco. 

 

Nome: UC nº 24 – Alteração do cadastro de banco. 

Objetivo: 
Permitir ao usuário a criar e controlar o cadastro de banco 
onde são registradas as contas bancárias correntes, pou-
panças, aplicações e os saldos respectivos da empresa. 

Requisitos: 
O sistema deverá permitir ao usuário realizar alteração no 
cadastro de banco. 

Atores: Todos os usuários. 

Trigger: 
O UC nº 23 – Consulta de banco é acionado no fluxo alter-
nativo 2.a. 

Fluxo principal: 

1. Sistema exibe os campos para alterar: 
a. Nome do banco 
b. CNPJ 
c. Gerente 
d. Número do banco 
e. Tipo de conta bancária 
f. Número da agência 
g. Número e dígito da conta bancária 
h. E-mail 
i. Telefone 
j. Celular 
k. Endereço 
l. Número 
m. Complemento 
n. UF 
o. Cidade 
p. Bairro 
q. CEP 
r. Notas 
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2. Usuário altera os dados desejados e clica na opção 
“Salvar” o sistema salva os novos dados modificados, 
emite um alerta ao usuário “Alteração realizada com su-
cesso”. 

3. Sistema retorna para tela do UC nº 23 – Consulta de 
banco no fluxo principal 2. 

4. Fim. 

Fluxo alternativo: 
1.a) Usuário clica na opção “Home”, o sistema retorna para 
tela principal do sistema. 

Regras de negócio: 

RN9. O sistema sim deve permitir o cadastro em duplici-
dade com o mesmo CNPJ. 
RN3. Somente o usuário devidamente logado pode aces-
sar este UC. 
RN4. Sistema não deverá permitir alteração do campo de 
saldo neste UC, isto será realizado no ato de um cadastro 
ou alteração de uma transação. 

Tabela 25: Descrição do UC nº 24 – Alteração do cadastro de banco. 

 

Nome: UC nº 25 – Exclusão do cadastro de banco. 

Objetivo: 
Permitir ao usuário a criar e controlar o cadastro de banco 
onde são registradas as contas bancárias correntes, pou-
panças, aplicações e os saldos respectivos da empresa. 

Requisitos: 
O sistema deverá permitir ao usuário realizar exclusão no 
cadastro de banco. 

Atores: Todos os usuários. 

Trigger: 
Acionado o fluxo principal 2 do UC nº 23 – Consulta de 
banco. 

Fluxo principal: 

1. Usuário clica na linha da tabela para seleção do banco 
desejado e sistema exibe os dados da seleção nos 
campos. 

2. Usuário clica na opção “Excluir”. 
3. Sistema apresenta um alerta com as opções “Deseja 

confirmar a exclusão? (Sim ou Não)”. 
4. Usuário seleciona a opção “Sim” o sistema exclui o ca-

dastro selecionado, limpa os dados nos campos e exibe 
na tabela todos os usuários cadastrados por ordem al-
fabética de nome. 

5. Fim. 

Fluxo alternativo: 

1.a) Usuário clica na opção “Home”, o sistema retorna para 
tela principal do sistema. 
4.a) Usuário seleciona a opção “Não”, o sistema não exclui 
o cadastro e passa para o passo 1 no fluxo principal. 

Regras de negócio: 
RN3. Somente o usuário devidamente logado pode aces-
sar este UC. 
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RN5. Ao usuário excluir um cadastro o sistema não pode 
permitir que os registros de transação registrados pelo 
mesmo sejam apagados, deverá manter no histórico. 

Tabela 26: Descrição do UC nº 25 – Exclusão do cadastro de banco. 

 

Nome: UC nº 26 – Cadastro de transação. 

Objetivo: 

Permitir ao usuário a criar e controlar o cadastro de transa-
ção onde são registradas as movimentações bancárias tais 
como transferência, pagamentos, recebimento, rendi-
mento, resgate, aplicação da empresa. 

Requisitos: 
O sistema deverá permitir ao usuário realizar cadastro de 
transação. 

Atores: Todos os usuários. 

Trigger: 
A opção “Transação” é acionada, na tela principal do sis-
tema. 

Fluxo principal: 

1. Sistema exibe os campos para selecionar e digitar: 
a. Número da conta do banco (seleção) 
b. Tipo de favorecido (seleção) 
c. Favorecido (seleção) 
d. Tipo de lançamento (seleção) 
e. Classificação contábil (seleção) 
f. Tipo da transação (seleção) 
g. Valor (digitar) 
h. Data (digitar) 
i. Informações complementares (digitar) 

2. Usuário seleciona e digita os dados e clica na opção 
“Salvar” sistema salvar os dados no cadastro e limpa to-
dos os campos. 

Fim. 

Fluxo alternativo: 

1.a) Usuário clica na opção “Home”, o sistema retorna para 
tela principal do sistema. 
1.b) Usuário clica na opção “Consulta”, o sistema aciona o 
UC nº 27 – Consulta de transação no fluxo principal passo 
1. 

Regras de negócio: 
RN3. Somente o usuário devidamente logado pode aces-
sar este UC. 

Tabela 27: Descrição do UC nº 26 – Cadastro de transação. 

 

Nome: UC nº 27 – Consulta de transação. 

Objetivo: 

Permitir ao usuário a criar e controlar o cadastro de transa-
ção onde são registradas as movimentações bancárias tais 
como transferência, pagamentos, recebimento, rendi-
mento, resgate, aplicação da empresa. 
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Requisitos: 
O sistema deverá permitir ao usuário realizar consulta no 
cadastro de transação. 

Atores: Todos os usuários. 

Trigger: 
Usuário seleciona a opção “Consulta” através do UC nº 26 
– Cadastro de transação no fluxo alternativo 1.b. 

Fluxo principal: 

1. Sistema exibe os campos para selecionar e digitar: 
a. Número da conta do banco (seleção) 
b. Tipo de favorecido (seleção) 
c. Favorecido (seleção) 
d. Valor (digitar) 
e. Data (digitar) 

2. Usuário seleciona e digita os dados e clica na opção 
“Buscar” o sistema faz busca do que contem onde foi 
digitado no(s) campo(s), exibem na tabela os dados por 
ordem crescente de data. 

3. Fim. 

Fluxo alternativo: 

1.a) Usuário clica na opção “Home”, o sistema retorna para 
tela principal do sistema. 
1.b) Usuário clica na opção “Voltar”, o sistema retorna para 
tela do UC nº 26 – Cadastro de transação fluxo principal 1. 
2.a) Usuário clica na linha da tabela para seleção da tran-
sação desejada. 

2.a1) Usuário clica na opção “Detalhar/Alterar” o sis-
tema exibe tela com todos os dados a seguir: 

a. Número da conta do banco (seleção) 
b. Tipo de favorecido (seleção) 
c. Favorecido (seleção) 
d. Tipo de lançamento (seleção) 
e. Classificação contábil (seleção) 
f. Tipo da transação (seleção) 
g. Valor (digitar) 
h. Data (digitar) 
i. Informações complementares (digitar) 

2.a2) Fim. 

Fluxo de exceção: 
2.b) O sistema não localiza nenhum dos dados digitados, 
logo a tabela fica vazia. 

2.b1) Sistema vai para o passo 1 do fluxo principal. 

Regras de negócio: 
RN3. Somente o usuário devidamente logado pode aces-
sar este UC. 

Tabela 28: Descrição do UC nº 27 – Consulta de transação. 

 

Nome: UC nº 28 – Alteração do cadastro de transação. 

Objetivo: 

Permitir ao usuário a criar e controlar o cadastro de transa-
ção onde são registradas as movimentações bancárias tais 
como transferência, pagamentos, recebimento, rendi-
mento, resgate, aplicação da empresa. 
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Requisitos: 
O sistema deverá permitir ao usuário realizar alteração no 
cadastro de transação. 

Atores: Todos os usuários. 

Trigger: 
Aciona o UC nº 27 – Consulta de transação no fluxo alter-
nativo passo 2.a. 

Fluxo principal: 

1. Usuário altera os dados desejados e clica na opção 
“Confirmar”, o sistema salva os novos dados modifica-
dos e emite um alerta ao usuário “Alteração realizada 
com sucesso”. 

2. Sistema retorna para tela do UC nº 27 – Consulta de 
transação no fluxo principal passo 2. 

3. Fim. 

Fluxo alternativo: 

1.a) Usuário clica na opção “Home” o sistema retorna para 
tela principal do sistema. 
1.b) Usuário clica na opção “Voltar” o sistema aciona o UC 
nº 27 – Consulta de transação no fluxo principal passo 2. 

Regras de negócio: 
RN3. Somente o usuário devidamente logado pode aces-
sar este UC. 

Tabela 29: Descrição do UC nº 28 – Alteração do cadastro de transação. 

 

Nome: UC nº 29 – Exclusão do cadastro de transação. 

Objetivo: 

Permitir ao usuário a criar e controlar o cadastro de transa-
ção onde são registradas as movimentações bancárias tais 
como transferência, pagamentos, recebimento, rendi-
mento, resgate, aplicação da empresa. 

Requisitos: 
O sistema deverá permitir ao usuário realizar exclusão no 
cadastro de transação. 

Atores: Todos os usuários. 

Trigger: 
Acionado o fluxo principal no passo 2 do UC nº 27 – Con-
sulta de transação. 

Fluxo principal: 

1. Usuário clica na linha da tabela para seleção da transa-
ção desejada. 

2. Usuário clica na opção “Excluir”. 
3. Sistema apresenta um alerta com as opções “Deseja 

confirmar a exclusão? (Sim ou Não)”. 
4. Usuário seleciona a opção “Sim”, o sistema exclui o ca-

dastro selecionado, limpa os dados nos campos e exibe 
na tabela todos as transações cadastradas por ordem 
crescente de data. 

5. Fim. 

Fluxo alternativo: 

1.a) Usuário clica na opção “Home”, o sistema retorna para 
tela principal do sistema. 
4.a) Usuário seleciona a opção “Não”, o sistema não exclui 
o cadastro e passa para o passo 1 no fluxo principal. 

Regras de negócio: 
RN3. Somente o usuário devidamente logado pode aces-
sar este UC. 
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Tabela 30: Descrição do UC nº 29 – Exclusão do cadastro de transação. 

 

Nome: UC nº 30 – Gerar relatório das transações bancárias. 

Objetivo: 
Permitir ao usuário a gerar relatório por período de todas 
as transações cadastradas por conta bancária para confe-
rência dos cadastros realizados. 

Requisitos: 
O sistema deverá permitir ao usuário consultar relatório 
das transações bancárias. 

Atores: Todos os usuários. 

Trigger: 
A opção “Conferência” é acionada, na tela principal do sis-
tema. 

Fluxo principal: 

1. Usuário clica na opção “Gerar relatório das transações 
bancárias”. 

2. Usuário preenche os campos: 
a. Data inicial. 
b. Data final. 
c. Número da conta bancária. 

3. Usuário clica na opção “Gerar” sistema gera o relatório 
na tabela por crescente de data, com os seguintes da-
dos: 

a. Número da transação 
b. Número da conta bancária. 
c. CNPJ ou CPF. 
d. Nome do favorecido. 
e. Número contábil. 
f. Nome contábil. 
g. Tipo da transação. 
h. Data. 
i. Valor. 

4. Fim 

Fluxo alternativo: 
1.a) A opção “Home” é acionada, o sistema retorna para a 
tela principal. 

Regras de negócio: 
RN3. Somente o usuário devidamente logado pode aces-
sar este UC. 

Tabela 31: Descrição do UC nº 30 – Gerar relatório das transações bancárias. 

 

Nome: UC nº 31 – Gerar relatório de saldo das contas bancárias. 

Objetivo: 
Permitir ao usuário a gerar relatório de saldo atual de todas 
as contas bancárias, para conferencia da conciliação. 

Requisitos: 
O sistema deverá permitir ao usuário consultar relatório de 
saldo. 

Atores: Todos os usuários. 

Trigger: 
A opção “Conferência” é acionada na tela principal do sis-
tema. 
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Fluxo principal: 

1. Usuário clica na opção “Gerar relatório de saldo das 
contas bancárias”. 

2. Usuário clica na opção “Gerar” sistema gera o relatório 
na tabela por ordem alfabética de nome do banco, com 
os seguintes dados: 

a. Nome do banco. 
b. Conta do tipo. 
c. Agência. 
d. Número da conta bancária. 
e. Saldo. 

3. Fim 

Fluxo alternativo: 
1.a) A opção “Home” é acionada, o sistema retorna para a 
tela principal. 

Regras de negócio: 
RN3. Somente o usuário devidamente logado pode aces-
sar este UC. 

Tabela 32: Descrição do UC nº 31 – Gerar relatório de saldo contas bancárias. 

 

Nome: UC nº 32 – Gerar relatório das receitas. 

Objetivo: 

Permitir ao usuário a gerar relatório por período de todas 
as receitas cadastradas através da transação com a finali-
dade de gerenciar melhor os numerários da empresa e 
para uma melhor tomada de decisões administrativa. 

Requisitos: 
O sistema deverá permitir ao usuário consultar relatório 
das receitas realizadas nas transações bancárias. 

Atores: Diretor (admin). 

Trigger: 
A opção “Gerencial” é acionada, na tela principal do sis-
tema. 

Fluxo principal: 

1. Usuário clica na opção “Gerar relatório das receitas”. 
2. Usuário preenche os campos: 

a. Data inicial. 
b. Data final. 

3. Usuário clica na opção “Gerar” sistema gera o relatório 
na tabela por ordem alfabética de nome, com os seguin-
tes dados: 

a. Número da transação. 
b. Nome do banco. 
c. CNPJ ou CPF. 
d. Nome. 
e. Número contábil 
f. Nome contábil 
g. Transação do tipo. 
h. Data. 
i. Valor. 
j. Valor Acumulado. 

4. Fim 
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Fluxo alternativo: 
1.a) A opção “Home” é acionada, o sistema retorna para a 
tela principal. 

Regras de negócio: 
RN3. Somente o usuário devidamente logado pode aces-
sar este UC. 

Tabela 33: Descrição do UC nº 32 – Gerar relatório das receitas. 

 

Nome: UC nº 33 – Gerar relatório das despesas. 

Objetivo: 

Permitir ao usuário a gerar relatório por período de todas 
as despesas cadastradas através da transação com a fina-
lidade de gerenciar melhor os numerários da empresa e 
para uma melhor tomada de decisões administrativa. 

Requisitos: 
O sistema deverá permitir ao usuário consultar relatório 
das despesas realizadas nas transações bancárias. 

Atores: Diretor (admin). 

Trigger: 
A opção “Gerencial” é acionada na tela principal do sis-
tema. 

Fluxo principal: 

1. Usuário clica na opção “Gerar relatório das despesas”. 
2. Usuário preenche os campos: 

c. Data inicial. 
d. Data final. 

3. Usuário clica na opção “Gerar” sistema gera o relatório 
na tabela por ordem alfabética de nome, com os seguin-
tes dados: 

a. Número da transação. 
b. Nome do banco. 
c. CNPJ ou CPF. 
d. Nome. 
e. Número contábil 
f. Nome contábil 
g. Transação do tipo. 
h. Data. 
i. Valor. 
j. Valor Acumulado. 

4. Fim 

Fluxo alternativo: 
1.a) A opção “Home” é acionada, o sistema retorna para a 
tela principal. 

Regras de negócio: 
RN3. Somente o usuário devidamente logado pode aces-
sar este UC. 

Tabela 34: Descrição do UC nº 33 – Gerar relatório das despesas. 

 

Nome: UC nº 34 – Gerar relatório de investimentos financeiros. 



 60 

Objetivo: 

Permitir ao usuário a gerar relatório por período de todos 
os investimentos financeiros cadastradas através da tran-
sação com a finalidade de gerenciar melhor os numerários 
da empresa e para uma melhor tomada de decisões admi-
nistrativa. 

Requisitos: 
O sistema deverá permitir ao usuário consultar relatório 
dos investimentos financeiros realizadas nas transações 
bancárias. 

Atores: Diretor (admin). 

Trigger: 
A opção “Gerencial” é acionada na tela principal do sis-
tema. 

Fluxo principal: 

1. Usuário clica na opção “Gerar relatório de investimen-
tos financeiros”. 

2. Usuário preenche os campos: 
e. Data inicial. 
f. Data final. 

3. Usuário clica na opção “Gerar” sistema gera o relatório 
na tabela por ordem alfabética de nome do banco, com 
os seguintes dados: 

a. Número da transação. 
b. Nome do banco. 
c. Número contábil 
d. Nome contábil 
e. Transação do tipo. 
f. Data. 
g. Valor. 
h. Valor Acumulado. 

4. Fim 

Fluxo alternativo: 
1.a) A opção “Home” é acionada, o sistema retorna para a 
tela principal. 

Regras de negócio: 
RN3. Somente o usuário devidamente logado pode aces-
sar este UC. 

Tabela 35: Descrição do UC nº 34 – Gerar relatório de investimentos financeiros. 

4.4 CONCLUSÃO 

A modelagem do sistema é fundamental para que possamos representar 

as funcionalidades e entidades relevantes para a implementação da primeira versão 

do sistema. Além disso, a modelagem permite esclarecer os requisitos funcionais que 
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deverão ser atendidos pelo sistema na fase de desenvolvimento não só para os de-

senvolvedores como também para os usuários finais e outros interessados no sis-

tema. 
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5 ARQUITETURA DE SISTEMA 

5.1 BANCO DE DADOS 

O banco de dados é uma coleção de dados relacionados que representam 

aspectos do mundo real. Tem como principal propósito, o gerenciamento com maior 

eficiência e agilidade nas consultas e alterações das informações modeladas pelo sis-

tema para tomadas de decisões. 

Um sistema gerenciador de banco de dados (SGBD – Database Manage-

ment System) é uma coleção de programas que facilita a manipulação, definição, 

construção, compartilhamento e segurança de um banco de dados. 

A Figura 8 mostra o diagrama de ER do banco de dados do TECNOFIN. 

 

 

Figura 8: Diagrama ER referente ao banco de dados do TECNOFIN. 
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5.2 INTERFACES 

Desenvolver um sistema exige também realizar o design de sua interface 

de forma a obter uma experiência positiva do usuário. Desenhar a interface envolve 

pensar no usuário realizando as tarefas no sistema e validá-la através de testes de 

usabilidade em que o retorno dos usuários pode gerar modificações na interface a fim 

de melhorar a experiência do usuário ao utilizar o sistema. 

Investir no design de interface gera muitos ganhos com o aumento da pro-

dutividade e a satisfação do usuário, diminuindo retrabalho, custos com suporte e trei-

namento. A Figura 9 mostra a tela de login do TECNOFIN, em que existem dois cam-

pos para inserir as credenciais do usuário. 

 

 

Figura 9: Interface – Tela para logar no sistema 

Na Figura 10, a tela principal do sistema é exibida. Nela, são oferecidas ao 

usuário todas suas funcionalidades. 
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Figura 10: Interface – Tela principal do sistema. 

A Figura 11 mostra a tela para controle dos usuários. Nela o usuário com 

perfil de administrador pode alterar as permissões de acesso de outros usuários, ca-

dastrar novos usuários, editar suas propriedades, excluir e consultar. 

 

 

Figura 11: Interface – Tela de CRUD de usuários que acessam ao sistema. 
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A Figura 12 mostra a interface para criar e controlar o plano de contas a 

pagar da empresa, através do cadastro, alteração, exclusão e consulta. Outra tela 

similar a esta da Figura 12 é exibida ao usuário para realizar o controle de receitas. 

 

Figura 12: Interface – Tela de CRUD do plano de contas a pagar (despesas). 

Na Figura 13, a tela para o cadastro das contas bancárias e demais dados 

relativo ao banco em que a empresa detentora do sistema possui. 

 

Figura 13: Interface – Tela de cadastro dos bancos. 
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A Figura 14 mostra a tela para consulta e edição das contas bancárias da 

empresa oferecendo os campos para inserir o nome do banco, agência, número de 

conta e tipo de conta. Já na Figura 15, é exibida a tela de cadastro de usuário classi-

ficada no perfil de pessoa física. 

 

Figura 14: Interface – Tela de consultar, alterar e excluir os bancos. 

 

Figura 15: Interface – Tela de cadastro de pessoa física. 
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A Figura 16 mostra a tela para consulta e edição do cadastro de pessoas 

físicas com relacionamento com a empresa apresentando apenas dois campos para 

nome e CPF, além de uma tabela para listar os usuários já cadastrados. Em relação 

a pessoas jurídicas, uma tela similar à interface da Figura 16 é oferecida para o ca-

dastro deste perfil, alterando os campos “Nome” para “Razão Social” e “CPF” para 

“CNPJ”. O sistema também oferece a interface apresentada na Figura 17 para o ca-

dastro de pessoas jurídicas. 

 

Figura 16: Interface – Tela de consultar, alterar e excluir pessoa física. 

 

Figura 17: Interface – Tela de cadastro de pessoa jurídica 
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 A Figura 18 mostra a tela para consulta e edição do cadastro e exclusão de 

pessoas jurídicas com relacionamento com a empresa. 

 

Figura 18: Interface – Tela de consultar, alterar e excluir pessoa jurídica. 

Além disso, o sistema oferece uma tela para o cadastro de todas as tran-

sações bancárias, conforme apresentada na Figura 19. 

 

Figura 19: Interface – Tela de cadastro de transação 
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A Figura 20 mostra a tela para consulta e edição do cadastro e exclusão 

das transações bancárias. 

 

Figura 20: Interface – Tela de consulta e exclusão de transação. 

 

A Figura 21 mostra a tela para geração e consulta dos saldos atuais em 

todas as contas bancárias existentes. Já a Figura 22 apresenta a interface para gera-

ção de relatórios de transações bancárias.  

 

Figura 21: Interface – Tela de geração de relatório de saldo 

. 
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Figura 22: Interface – Tela de geração de relatório de transação. 

 A Figura 23 mostra a tela para geração e consulta das transações bancá-

rias realizadas do tipo receita filtradas por data inicial e final em todas as contas ban-

cárias da empresa. Para o tipo despesa, o sistema também oferece uma interface que 

é similar da Figura 23. 

 

Figura 23: Interface – Tela de geração de relatório de receitas. 
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 Além disso, o sistema oferece uma tela para geração e consulta das tran-

sações bancárias, mostrada na Figura 24, realizadas do tipo investimentos tais como: 

aplicação, resgate, rendimento e prejuízo filtrados por data inicial e final em todas as 

contas bancárias da empresa. 

 

Figura 24: Interface – Tela de geração de relatório de investimentos financeiros. 

5.3 TESTE 

O planejamento de testes no sistema tem como objetivo definir os tipos de 

testes a serem realizados a fim de garantir que as funcionalidades do sistema estejam 

de acordo com o comportamento definido nos casos de uso apresentados na seção 

de requisitos do sistema. 

O processo de teste do sistema pode ser divido em quatro etapas [4]: 

 

• Teste funcional – tem como base os requisitos funcionais do sistema, 

com características de caixa-preta e foco na funcionalidade e verificar 

se atende a proposta do sistema. 
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• Teste de desempenho – tem como base os requisitos não-funcionais 

do sistema, verificar se os cálculos estão corretos, se o tempo de repos-

tas e o desempenho entre hardware e software atendem ao requerido. 

• Teste de aceitação – tem como objetivo de questionar aos usuários e 

clientes se concorda com o sistema desenvolvido, se satisfaz a neces-

sidade e atende as expectativas para que seja aceito, podendo ser com-

plementado com treinamentos. 

• Teste de instalação – tem como objetivo de instalar o sistema no local 

requerido pelo cliente, com ações de configuração, agregar o número e 

tipo de dispositivo apropriado ao processamento, estabelecer as comu-

nicações necessárias e alocação de arquivos. 

 

Neste trabalho, aplicamos os testes funcionais no sistema TECNOFIN. A 

seguir, iremos descrever os testes realizados e seus resultados. 

No teste da Figura 25, foi verificado que o sistema não permite o acesso de 

usuário sem antes efetuar o login. O sistema corretamente realizou a autenticação 

com base nos dados já cadastrados e emitindo alerta quando usuário insere dados 

incorretos ou não está cadastrado. Dessa forma, atendendo ao UC nº 01 – Acessar 

ao sistema. 

 

 

Figura 25: Teste funcional 01 - Login para acesso ao sistema. 
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A Figura 26 mostra o teste realizado na tela de cadastro de usuário em que 

o sistema permitiu apenas o acesso à usuários do tipo administrador. Outra verificação 

no sistema nessa funcionalidade corresponde à emissão de alerta caso e-mail sendo 

cadastrado já tenha sido utilizado ao clicar no botão de salvar. Verificou-se também 

que o sistema exibe corretamente os usuários já cadastrados na tabela por ordem 

alfabética de nome. O botão Home direcionou corretamente para a tela principal do 

sistema e botão Limpar excluiu todos os dados nos campos de digitação, atendendo 

ao UC nº 02 e UC nº 03. 

 

Figura 26: Teste funcional 02 - Cadastro de usuários para login. 

 

A Figura 27 mostra a alteração de um cadastro existente realizado com 

sucesso. Nela, o usuário pode selecionar um cadastro da tabela e realizar a edição 

dos campos. Após isso, o botão Alterar foi pressionado realizando com sucesso a 

edição do usuário selecionado, atendendo ao UC nº 04 - Alteração do cadastro de 

login. 
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Figura 27: Teste funcional 04 - Alteração de cadastro de usuário. 

 A Figura 28 mostra a exclusão de um usuário selecionado na tabela com 

sucesso pressionando o botão Excluir, atendendo ao UC nº 05 – Exclusão do cadastro 

de login. 

 

Figura 28: Teste funcional 05 - Exclusão de cadastro de usuário. 
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A Figura 29 apresenta a realização do cadastro de uma receita no sistema. 

Durante o cadastro, o sistema emitiu alerta no caso de código da conta contábil já 

utilizado quando acionado o botão Salvar e exibiu com sucesso na tabela o novo ca-

dastro salvo e os demais já existentes por ordem alfabética de código, atendendo ao 

UC nº 06 – Cadastro da receita. O cadastro realizado foi consultado também com 

sucesso conforme a Figura 30, atendendo o UC nº 07 – Consulta do cadastro da re-

ceita. 

 

Figura 29: Teste funcional 06 - Cadastro de receita. 

 

Figura 30: Teste funcional 07 - Consulta de receita. 
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Já a Figura 31, exibe a tela de alteração de receita, que apresenta todos os 

cadastros de receita existentes. Foi selecionado um cadastro para edição, assim os 

campos são preenchidos automaticamente para que o usuário altere os dados da se-

leção e ao acionar o botão Alterar, o sistema salva os novos dados alterados do ca-

dastro da receita, atendendo ao UC nº 08 – Alteração do cadastro da receita. A Figura 

32 mostra o resultado da edição. 

 

Figura 31: Teste funcional 08 - Alteração do cadastro de receita. 

 

Figura 32: Teste funcional 08 - Alteração do cadastro de receita. 
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A Figura 33 mostra a exclusão de uma receita cadastradas no sistema. Foi 

selecionado o cadastro de uma receita, os campos foram preenchidos automatica-

mente para que o usuário exclua o registro selecionado e ao acionar o botão Excluir, 

sistema excluiu o registro da receita com sucesso, atendendo ao UC nº 09 – Exclusão 

do cadastro da receita. 

 

Figura 33: Teste funcional 09 - Exclusão do cadastro de receita. 

A Figura 34 mostra a tela que permite inserir um novo registro de despesa. 

Foi preenchido os campos de conta contábil e nome da empresa e pressionado o 

botão Salvar, realizando o cadastro com sucesso e atendendo ao UC nº 10 – Cadastro 

da despesa. 

 

Figura 34: Teste funcional 10 - Cadastro de despesa. 
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A Figura 35 mostra o teste realizado para consultar o cadastro de despesa. 

Foi inserido um valor no campo de conta contábil para busca. E o sistema retornou na 

tabela com sucesso, atendendo ao UC nº 11 – Consulta do cadastro da despesa. 

 

Figura 35: Teste funcional 11 - Consulta de despesa. 

A Figura 36 mostra o teste para a edição de cadastro de despesa. Foi se-

lecionado um cadastro na tabela, os campos são preenchidos automaticamente para 

que o usuário altere os dados da seleção e ao pressionar o botão Alterar, o sistema 

salva os novos dados alterados do cadastro da despesa, atendendo ao UC nº 12 – 

Alteração do cadastro da despesa. 

 

Figura 36: Teste funcional 12 - Alteração do cadastro de despesa. 
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A Figura 37 demonstra o teste para excluir uma despesa cadastrada. Foi 

selecionado um cadastro na tabela, os campos são preenchidos automaticamente 

para que o usuário exclua o registro selecionado e ao acionar o botão Excluir, o sis-

tema exclui o registro da despesa, atendendo ao UC nº 13 – Exclusão do cadastro da 

despesa. 

 

 

Figura 37: Teste funcional 13 - Exclusão do cadastro de despesa. 

 

A Figura 38 exibe o teste realizado para o cadastro de pessoa física. Du-

rante o cadastro, o sistema emitiu alerta caso código do CPF já tenha sido utilizado 

quando acionado o botão de Salvar, portanto atendendo ao UC nº 14 – Cadastro de 

pessoa física. 
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Figura 38: Teste funcional 14 - Cadastro de pessoa física. 

Foi testada também a consulta de pessoas físicas cadastradas no sistema. 

Para isso, foi digitado o nome da pessoa a ser consultada pressionando o botão Bus-

car em seguida. O sistema corretamente retornou na tabela o usuário com o nome 

inserido no campo de busca, atendendo ao UC nº 15 – Consulta de pessoa física. A 

Figura 39 apresenta o resultado da consulta para o nome Aline. 

 

Figura 39: Teste funcional 15 - Consulta de pessoa física. 
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A Figura 40 mostra o teste realizado para alteração de uma pessoa física 

cadastrada no sistema. Foi selecionado o cadastro da pessoa física Aline, retornado 

na busca da Figura 39, para alteração dos dados pressionando o botão de Alterar/de-

talhar. Assim, os campos na nova janela foram corretamente preenchidos automati-

camente para a alteração do cadastro, atendendo ao UC nº 16 – Alteração do cadastro 

de pessoa física. 

 

 

Figura 40: Teste funcional 16 - Alteração de pessoa física. 

 

Foi realizado também o teste para exclusão de um cadastro de pessoa fí-

sica, conforme é apresentado na Figura 41. Foi selecionado o cadastro da pessoa 

Aline para Exclusão. Após uma nova busca, seu cadastro não foi retornado na lista de 

cadastros como mostra a Figura 41, atendendo ao UC nº 17 – Exclusão do cadastro 

de pessoa física. 
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Figura 41: Teste funcional 17 – Exclusão de pessoa física. 

 

Da mesma maneira como foram realizados testes no cadastro de pessoas 

físicas, foram aplicados testes funcionais para verificar o comportamento das funcio-

nalidades do cadastro de pessoas jurídica, atendendo aos seguintes casos de uso: 

UC nº 18 – Cadastro de pessoa jurídica; UC nº 19 – Consulta de pessoa jurídica; ao 

UC nº 20 – Alteração do cadastro de pessoa jurídica; e UC nº 21 – Exclusão do ca-

dastro de pessoa jurídica. 

 

Já a Figura 42 apresenta o teste realizado para o cadastro de bancos no 

sistema inserindo os campos necessários como ”Nome do Banco”, “CNPJ”, “Gerente 

do Banco” etc, atendendo ao UC nº 22 – Cadastro de banco. 
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Figura 42: Teste funcional 18 – Cadastro de banco. 

Para atender o caso de uso UC nº 23 – Consulta de banco, foi realizada 

uma busca através do número de conta do banco conforme a Figura 43. Na tabela, foi 

retornado corretamente a conta de banco cadastrada para o valor de conta inserido 

no campo de busca. 

 

Figura 43: Teste funcional 19 - Consulta de banco. 
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Além disso, foi realizado teste para verificar a edição de cadastro de ban-

cos. Para edição, foi selecionado o registro da conta buscada no teste da Figura 43. 

A Figura 44 mostra a tela em que os campos são preenchidos automaticamente para 

que o usuário altere os dados do registro selecionado, usuário ao alterar os dados e 

ao acionar o botão de Alterar, o sistema salva os novos dados do cadastro de bancos, 

atendendo ao UC nº 24 – Alteração do cadastro de banco. 

 

 

Figura 44: Teste funcional 20 – Alteração do cadastro de banco. 
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A Figura 45 apresenta o teste realizado para verificar a exclusão de registro 

de bancos cadastrados no sistema. Foi realizado a busca do banco Itaú, selecionado 

seu registro na tabela de resultados da busca e pressionado o botão de Excluir, aten-

dendo ao UC nº 25 – Exclusão do cadastro de banco. 

 

 

Figura 45: Teste funcional 21 - Exclusão do cadastro de banco. 

 

Para atender o caso de UC nº 26 – Cadastro de transação, foi realizado o 

teste apresentado na Figura 46, em que foram inseridos os valores aos campos refe-

rentes à transação bancária a ser cadastrada e em seguida pressionado o botão de 

Salvar e corretamente o sistema armazenou o registro da transação. 
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Figura 46: Teste funcional 22 – Cadastro de transação. 

 

A Figura 47 mostra o teste realizado para atender o caso de uso UC nº 27 

– Consulta de transação. Para isso, foi inserido os valores para os campos de busca 

e pressionado em seguida o botão de Buscar. A tabela retornou o registro correspon-

dente aos parâmetros de busca corretamente. 
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Figura 47: Teste funcional 23 - Consulta de transação. 

 

A Figura 48 apresenta o teste realizado para edição de uma transação ca-

dastrada no sistema. Foi realizado uma busca e em seguida selecionado o registro 

para edição. Assim, o sistema exibiu a tela com as informações da transação selecio-

nada corretamente e armazenando as modificações adequadamente, atendendo ao 

UC nº 28 – Alteração do cadastro de transação. 
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Figura 48: Teste funcional 24 - Alteração do cadastro da transação. 

 

A Figura 49 mostra o teste de exclusão de transação realizado no sistema. 

Foram inseridos os campos para busca e em seguida selecionado o registro desejado 

e pressionado o botão de Excluir. O sistema corretamente excluiu o registro apresen-

tando no retorno da busca todas as transações cadastradas exceto a removida, aten-

dendo ao UC nº 29 – Exclusão do cadastro de transação. 
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Figura 49: Teste funcional 25 – Exclusão do cadastro da transação. 

A Figura 50 mostra o teste para a geração de relatórios de transações ban-

cárias. O sistema gerou corretamente os relatórios conforme os dados inseridos nos 

campos de configuração do relatório a ser gerado, atendendo ao UC nº 30 – Gerar 

relatório das transações bancárias. 

 

Figura 50: Teste funcional 26 - Relatório das transações bancárias. 
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Já a Figura 51 apresenta o teste para geração de relatório de saldo em 

conta, atendendo ao UC nº 31 – Gerar relatório de saldo contas bancárias. 

 

Figura 51: Teste funcional 27 - Relatório de saldo das contas bancárias. 

 

Também foram realizados testes para verificar a geração de relatórios de 

receitas, de despesas e de investimento financeiro inserindo a data inicial e final do 

período desejado. Estes testes são apresentados nas Figuras 52, 53 e 54, atendendo 

aos casos de UC nº 32 – Gerar relatório das receitas, UC nº 33 – Gerar relatório das 

despesas e UC nº 34 – Gerar relatório de investimentos financeiros respectivamente.  
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Figura 52: Teste funcional 28 - Relatório das receitas. 

 

 

Figura 53: Teste funcional 29 - Relatório das despesas. 
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Figura 54: Teste funcional 30 - Relatório de investimentos financeiros. 

5.4 CONCLUSÃO 

Neste capítulo, observamos através do diagrama ER os dados persistidos 

no banco de dados pelo sistema. Além disso, foram apresentadas as diversas telas 

de interfaces presentes no sistema. 

Concluímos que quanto ao teste funcional relativo ao sistema TECNOFIN, 

ele atendeu a maioria dos requisitos e regras de negócios especificados nos casos de 

uso solicitados e registrados através dos UC´s, bem como foram identificados durante 

os testes diversos problemas de funcionalidade e consequentemente foram corrigidos. 

 O código relativo ao sistema TECNOFIN está disponível através do ende-

reço https://github.com/raulsantiago/tecnofin. 

https://github.com/raulsantiago/tecnofin
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CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

Este trabalho de conclusão do curso teve como objetivo apresentar uma 

proposta de um sistema de controle financeiro para empresas aplicando técnicas de 

desenvolvimento de sistemas desde a sua parte documental, como a de soluções de 

processos, modelos, interfaces e a utilização das tecnologias de software livre. 

O sistema implementado neste trabalho é considerado de baixo custo e 

adaptável ao perfil do usuário, aumentando seu escopo de uso por diferentes perfis 

de empresas. 

Após os testes funcionais realizados no sistema e apresentados neste tra-

balho, algumas melhorias a serem feitas foram identificadas. Podemos destacar as 

seguintes melhorias no TECNOFIN: 

• Migrar a execução do sistema da versão desktop para versão Web. 

• Criar opção de recuperar a senha através de envio por e-mail quando o 

usuário esquecer a sua senha. 

• Criar opção de alteração da senha aos usuários que não sejam admi-

nistradores. 

• Disponibilizar a opção para deslogar(sair) do sistema em todas as telas 

do sistema, não somente na tela principal. 

• Modificar o leiaute das telas(interfaces) para serem responsivas a dife-

rentes dispositivos. 

• Criar opção para imprimir em todas as telas do sistema. 

• Criar opção para exportar os relatórios gerados em arquivos do tipo Ex-

cel, Calc do LibreOffice e PDF. 

• Criar mais opções de relatórios através de novos filtros de buscas dinâ-

micos e personalizados. 
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