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1.INTRODUÇÃO 

 

A ResiPinus é uma empresa fundada em 2010, com sede na Fazenda Rio 

Grande, no Paraná. Ela consiste na venda de produtos a base de resíduos 

industriais de empresas que utilizam Pinus para fabricação de seus produtos. 

A partir dos resíduos de madeira coletados em outras empresas (que por 

vezes fornecem o material de graça), a ResiPinus produz dois tipos de 

produtos: 

● Cavaco: pedaços de madeira (pinus) cozidos no digestor de madeira 

(picador). Possuem tamanho definido de acordo com o corte do digestor 

e, são estocados em silos (local de armazenamento da empresa) ou 

feitos e carregados diretamente no caminhão. 

● Serragem: é o resíduo de madeira picado em partes menores que o 

cavaco pelo picador. Seu tamanho também é definido pelo tamanho do 

corte do digestor e, é utilizado principalmente para fabricação de 

materiais através de sua queima nas fornalhas. 

A empresa busca afirmação no mercado de venda de serragem e cavaco 

em Fazenda Rio Grande e Curitiba e, busca como principais clientes pequenas 

olarias e indústrias de cal. 

O setor de vendas é o que possui maior dificuldade de controle, devido à 

ausência de algo que possibilite o controle das vendas, assim como de 

identificar depois de um tempo, o valor da venda, a quantidade e o histórico de 

vendas como um todo. 

Com o banco de dados construído, busca ter um maior controle dos 

clientes, produtos vendidos e valor arrecadado em cada entrega realizada pela 

ResiPinus, sejam essas entregas de cavaco ou serragem. 
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2.A EMPRESA 

 

Com a crescente utilização de produtos similares a madeira (como o PVC, 

por exemplo), principalmente na fabricação de móveis, o mercado do ramo 

madeireiro teve uma queda no estado do Paraná nos últimos cinco anos, 

obrigando inclusive, a algumas empresas terem que fechar as portas, 

decretando falência. 

Entretanto, o Paraná é um mercado forte no que diz respeito à criação de 

Pinus para as indústrias e, verificando essa oportunidade surgiu a idéia de unir 

a experiência de José Carlos Malagurti com o crescimento do mercado 

imobiliário brasileiro. 

Com a ascendência do mercado imobiliário em alta, surgiu no ano de 2010 

a ResiPinus. Fundada por José Carlos Malagurti, a empresa viu a oportunidade 

de juntar a experiência do presidente no ramo de fabricação de portas e 

móveis, junto com a valorização do mercado imobiliário brasileiro. 

 A ResiPinus visa atender empresas de cal e olarias, que tendem a crescer 

nos próximos anos, visto o aumento da construção civil no país. Como a 

maioria das olarias e empresas de cal são pequenas ou médias empresas no 

Paraná, a ResiPinus percebeu que, esse tipo de organização necessitaria em 

curto/médio prazo de mais fornecedores de cavaco e serragem para queimar 

em seus fornos, até fabricarem seus produtos (cal ou tijolos). 

Atualmente a ResiPinus busca afirmação no mercado da região 

metropolitana de Curitiba, tendo seus principais clientes em Colombo, Fazenda 

Rio Grande e, algumas pequenas olarias de Curitiba. Após a estabilização 

nesse mercado, a empresa irá buscar a estabilidade em médias empresas da 

grande Curitiba. 

 

2.1.Missão 

 

Fornecer com qualidade e eficácia pinus e cavaco para as principais 

empresas de cal e, olarias de Curitiba e Região Metropolitana. 
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2.2.Visão 

 

Ser reconhecida pela qualidade de seus produtos e, agilidade nas entregas 

em Curitiba e Região Metropolitana. 
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3.OBJETIVO 

 

 O projeto desdobra-se em um objetivo geral e, três objetivos 

específicos. 

 

3.1.Objetivo Geral 

 

O projeto tem como principal objetivo construir um banco de dados para 

controlar a venda de produtos pela ResiPinus. 

 

3.2.Objetivos Específicos 

 

Para atingir o objetivo geral, o projeto desdobra-se em etapas: 

 Construção do modelo conceitual; 

 Construção do modelo lógico; 

 Construção do modelo físico do banco de dados; 
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4.PROBLEMA 

 

O problema diagnosticado através de uma entrevista com o proprietário da 

Resipinus, diz respeito a vendas da empresa. 

Por se tratar de uma empresa pequena e, que ainda busca a estabilidade 

no mercado, ela sequer possui um setor de vendas formado.  Isso dificulta que 

a empresa consiga verificar atributos importantes de venda, tais como: 

 Histórico de vendas por cliente; 

 Histórico de vendas por período; 

 Controle de vendas (quanto sai da empresa); 

 Valor das vendas; 

 Lucro. 

Os pontos citados afetam muito no objetivo principal da empresa que é sua 

estabilização no mercado. Se por um lado não possuir um sistema estruturado 

de venda é positivo por permitir que a empresa negocie um preço de acordo 

com seu cliente, por outro prejudica, visto que a empresa não possui uma 

padronização de vendas e, conseqüentemente, dificulta o controle de saída de 

matérias da ResiPinus. 

Além disso, o principal fator que a falta de estruturação do setor causa é, o 

controle informal de vendas, que por vezes faz com que algumas vendas não 

sejam concretizadas, visto que o cliente ao ligar para um funcionário acaba não 

tendo certeza que sua compra será concretizada visto que ela não é registrada 

em nenhum sistema. Por fim, isso causa a falta de fidelidade, que poderia 

auxiliar muito a estabilização da empresa no mercado. 
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5.PROPOSTA DE SOLUÇÃO 

 

Propõe-se a criação de um banco de dados para o setor de vendas da 

ResiPinus. Esse banco de dados auxiliaria na concretização da área de vendas 

que, atualmente é misturada junto com os outros setores da empresa. 

Com esse banco de dados criado, permitirá que o proprietário da empresa 

consiga avaliar pontos críticos de sucesso, tais como: qual cliente compra 

mais; qual mês mai vendeu; quem vendeu e; quanto vendeu. 
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6.CRONOGRAMA 

 

Para atender os objetivos do projeto no tempo esperado, adotou-se o 

cronograma abaixo: 

 

Algumas atividades serão realizadas ao mesmo, visto que uma não 

depende diretamente da outra para ser finalizada. Também se optou por uma 

margem de erro, onde algumas atividades foram definidas como necessitando 

de um esforço de tempo maior do que o necessário na realidade para que, 

caso exista algum atraso em alguma atividade, essa possa ser recuperada 

antes da data de entrega do projeto. 

Por fim, as atividades de entrega do banco de dados para a ResiPinus 

ainda não foram marcadas pois, antes de apresentar à proposta a empresa, foi 

acordado pelos desenvolvedores do projeto junto com o proprietário da 

empresa que só seria apresentada a versão final do projeto após o término da 

disciplina de Banco de Dados e, das alterações apontadas pelo professor Egon 

Walter Wildauer na apresentação do projeto para a turma. 
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7.ANÁLISE SWOT 

 

A análise SWOT compreende uma técnica para identificar os pontos fortes 

e fracos da organização, assim como as oportunidades e ameaças do mercado 

onde atua. Ela é uma importante ferramenta para que a empresa consiga 

identificar possíveis ameaça e até oportunidade facilitando a tomada de 

decisão. 

Será realizada uma análise SWOT da ResiPinus, focando verificar no que o 

banco de dados pode auxiliar a empresa, tanto no aspecto de antecipação a 

eventuais problemas que possam surgir, como no auxilio a possíveis 

oportunidades. 

 

 

7.1.Conversão de pontos fracos em fortes 

 

 Tendo em base a criação do banco de dados, pode-se verificar que este 

auxiliaria na alteração dos pontos fracos da empresa para pontos fortes, se 

tornando assim, diferenciais competitivos. 

 Empresa pouco estabilizada no mercado: com a criação do banco de 

dados, este pode ser o primeiro passo para a ResiPinus se estabilizar no 

mercado. Por se tratar de uma empresa em construção, a presença de 
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um banco de dados para o setor de vendas, seria um primeiro passo 

para estabilização; 

 Administração intuitiva: A empresa atua muito na administração intuitiva, 

tomando a maior parte das decisões sem nenhum fundamento 

embasado. A construção do banco de dados no setor de vendas pode 

auxiliar a empresa a começar a tomar as decisões de modo mais eficaz, 

vendo o histórico de vendas e, diminuindo a incerteza de sucesso; 

 Alta rotatividade dos funcionários: Como os funcionários possuem 

salário fixo, constantemente alguns sofrem assédio de outras empresas 

para receber mais e, acabam saindo da ResiPinus. Com a criação do 

banco de dados de vendas, será possível que seja oferecida uma 

comissão de vendas para os funcionários que fecharem acordos com 

alguns clientes. Isso permitirá que a empresa verifique quais seus 

funcionários mais rentáveis e, bonifique-os, mantendo estes motivados a 

permaneces na organização. 

 

7.2. Conversão de Ameaças em Oportunidades 

 

 Assim como converter pontos fracos em fortes, é importante que sejam 

identificadas as novas ameaças do mercado e um modo de transformá-las em 

oportunidades. 

 Fácil entrada de novos concorrentes no mercado: Como o mercado 

possui facilidade de entrada de novas empresas que fabriquem o 

mesmo produto que a ResiPinus, é importante que ela consiga gerar um 

grau de confiança com seus clientes para não perder espaço com os 

mesmos. A criação do banco de dados irá permitir que se verifiquem 

quais clientes mais compram e quais são mais rentáveis, podendo fazer 

assim promoções na venda dos produtos para esses, gerando assim 

uma fidelização dos clientes com a ResiPinus; 

 Donos de empresas geralmente se conhecem: Apontado tanto como 

ponto forte quanto como ponto fraco na análise SWOT, é importante 

verificar que mesmo concorrentes, os donos das empresas de cal e 

olarias costumam se conhecer, inclusive sendo parentes em alguns 
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casos. Isso se torna tanto um ponto positivo no que diz respeito ao 

marketing, visto que uma empresa satisfeita com a ResiPinus irá passar 

essa satisfação às demais, quanto negativa, caso o contrário. O banco 

de dados permitirá que a empresa se organize nas suas entregas, 

aumentando a possibilidade de satisfação das empresas e, 

conseqüentemente, o marketing positivo; 

 Falta de fidelização com os clientes: a falta de fidelização dos clientes, 

pode fazer com que a ResiPinus perca alguns para a concorrência. A 

presença de um banco de dados permitirá que a organização verifique 

quais clientes são rentáveis e, bonifique-os de alguma forma, seja com 

promoções ou atenção especial na entrega, gerando assim, a fidelização 

esperada. 
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8.REQUISITOS DO PROJETO 

 

O projeto visa atender as necessidades do proprietário da empresa, que 

também auxilia na fabricação e vendas dos produtos. Com base em conversas 

com o proprietário, levantaram-se as seguintes necessidades da organização: 

● Controle de venda de produtos (para quem vai, quando vai, a 

quantidade e o valor da venda); 

● Cadastro de clientes; 

● Cadastro detalhado de vendas realizadas (com data, empresa, produto, 

peso da entrega, valor da venda, detalhes adicionais); 

● Cadastro de funcionários da empresa; 

● Lista de clientes cadastrados; 

● Histórico/Relatório de vendas para cada cliente; 

● Histórico/Relatório de vendas por período; 

● Histórico/Relatório de vendas por tipo de produto (cavaco ou serragem); 

● Lista de funcionários da empresa. 

 

Buscou-se encontrar a melhor forma de se montar o banco de dados 

para a ResiPinus. Chegou-se a conclusão em conversa junto com o 

proprietário da empresa que, a melhor forma seria realizar um cadastro de 

clientes, onde cada cliente possuiria um código único e seus dados principais 

cadastrados (CNPJ, endereço, nome da empresa, telefone). Dentro do campo 

endereço, existirá outra tabela responsável por detalhar o endereço com dados 

como rua, CEP, bairro, número e complemento para facilitar a entrega ao 

cliente. 

Após os clientes cadastrados deve-se suprir o principal problema da 

empresa que é a dificuldade no controle de vendas de material. Nesse cadastro 

de compra, o proprietário da ResiPinus ou alguém designado por ele iria 

cadastrar os dados de venda (data da entrega, toneladas da carga, tipo da 

carga, valor da tonelada, empresa, valor total da carga). 
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Como quem efetua a venda nem sempre é o proprietário e, por vezes 

algum funcionário realiza a venda, foi solicitado que na venda seja possível 

associar esta a algum funcionário para bonificações futuras. No aspecto de 

vendas um ponto chamou atenção em relação a outros tipos de negócios: cada 

venda só possui um produto. Isso se deve pelo fato de que a venda é fechada 

por carga e peso e, dificultaria vender cavaco e serragem na mesma venda, 

pois, poderia acontecer dos produtos se misturarem durante o transporte. 

Desta forma, no quesito de vendas, somente um produto será vendido por vez 

e, caso o cliente solicite duas cargas de produtos diferentes no mesmo dia, 

serão realizadas duas entregas no mesmo endereço. 

Para isso, será necessário efetuar um cadastro de funcionário com seus 

dados principais, como endereço, CPF, nome, cargo, telefone. Será realizado 

um cadastro de cargos, onde cada cargo terá um código único para evitar que 

sejam cadastradas varias vezes o mesmo cargo. Nesse cadastro de cargo que 

será associado ao funcionário, existirão dados comuns aos cargos, como 

salário, nome e descrição. 

Como método de controle, seria possível buscar os dados de duas 

formas, ou por vendas por cliente ou, por vendas. Para fins de avaliação da 

disciplina de banco de dados (SIN133), o banco de dados deste projeto será 

estruturado em um site utilizando as tecnologias SQL, PHP e HTML, com apoio 

do software: Dreamweaver 8. 
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9.ESCOPO DO PROJETO 

 

O projeto do banco de dados visa contribuir com a melhora do ambiente 

organizacional na medida em que aumenta o grau de controle da atividade de 

venda, identificada como a que apresenta carência em sua gerência. Utiliza-se 

então, recursos humanos, tecnológicos e teóricos. 

 Os recursos humanos correspondem à equipe do projeto, 

orientadores e pessoas ligadas a organização. Já os tecnológicos 

correspondem às ferramentas para criação da estrutura virtual do banco de 

dados, como computadores e softwares. Por fim, os recursos teóricos, 

adquiridos em publicações sobre o tema e as aulas ministradas pelo professor 

Egon Wildauer durante a disciplina de Banco de Dados do curso de Gestão da 

Informação na Universidade Federal do Paraná.     

   Justifica-se o escopo do projeto com a aplicação do método 

5w2h abordado abaixo: 

What (o que será realizado): O projeto visa à construção de um banco 

de dados com intuito de facilitar o processo de vendas da empresa ResiPinus, 

fornecendo um melhor controle para as ações dessa etapa do projeto. 

 Why (motivo/razão): Do loco acadêmico, o projeto irá ser concebido de 

forma a integrar parte das notas avaliativas da disciplina de banco de dados, 

além de aprimorar o conhecimento pessoal dos integrantes da equipe do 

projeto, tanto no âmbito da criação de projetos como no desenvolvimento de 

banco de dados. Já da visão holística, envolvendo todos os interessados no 

projeto, observamos não apenas o beneficio dos integrantes da equipe do 

projeto como também a organização, uma vez que a mesma poderá utilizar o 

banco de dados e assim aprimorar a rotina de seu negócio.   

 Where (onde): O projeto será apresentado para o departamento de 

Ciência e Gestão da Informação, e o banco de dados será aplicado na 

empresa Resipinus. 

When (quando): O projeto foi desenvolvido durante todo o primeiro 

semestre de 2011, e será entregue no final do mesmo.   

 Who (quem): O projeto é realizado por Robson Edmilson Fernandes 
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Soares e Guilherme Patricio Silveira, sob a orientação dos professores do 

Departamento de Ciência e Gestão da Informação, Egon Wildauer e José 

Simão de Paula.    

How (como): O projeto será realizado com os conceitos aprendidos em 

sala de aula, respeitando a metodologia estipulada para a criação do banco de 

dados. 

How much (quanto): Os softwares utilizados foram disponibilizados livres 

de taxas, sendo assim, poderão ser conferidas apenas as horas de trabalho por 

integrante de equipe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

10.ESCOPO DO PRODUTO 

 

O banco de dados conta com as suas especificidades com o propósito 

de registrar, recuperar, alterar e excluir dados com relação às vendas 

realizadas. Para tanto, analisamos o contexto da organização para ajustar o 

produto conforme a missão do ambiente.  A camada de view, ou seja, aonde o 

cliente lida diretamente com o produto, se da via criação de um site, formulado 

no aplicativo dreamweaver 8, utilizando a estrutura de implementação PHP 

myadmin, PHP e MySQL.   

No que diz respeito a outros softwares de suporte, serão utilizados dois 

computadores pessoais dos membros da equipe com plataforma Windows 7. 

Esses computadores possuem pacote Office 2007, onde serão utilizados o 

Microsoft Word e o Microsoft Excel. O browser utilizado por ambos é o Google 

Chrome e, será utilizada a ferramenta Google Docs para facilitar a 

comunicação da equipe e, permitir que os modelos conceitual e lógico estejam 

sempre atualizados. Ressalta-se que, também será utilizada a infra-estrutura 

da Universidade Federal do Paraná, para possíveis criações e atualizações 

realizadas durante a disciplina de Banco de Dados. 

O portal irá contar com as seguintes páginas:  

1. Index: A tela inicial. Terá uma mensagem de boas-vindas, e os menus 

de cadastro e consulta a esquerda. 

 

2. Sobre a Empresa: Terá informações básicas sobre a empresa. 
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3. Cadastrar Funcionário: Essa tela realizará o cadastro de funcionário, 

com os dados principais da empresa. 

 

4. Cadastrar Cliente: Esta tela realizará o cadastro de clientes e, terá os 

principais dados da empresa. 
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5. Cadastrar Produto: Essa tela serve para cadastrar o produto fabricado 

pela ResiPinus, assim como o seu valor por toneladas. 

 

6. Cadastrar Venda: Essa tela será utilizada para cadastrar a venda, assim 

como seus principais detalhes. 
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7. Cadastrar Cargo: Essa tela servirá para cadastrar os cargos que os 

funcionários terão na ResiPinus. Os cargos cadastrados estarão 

disponíveis ao cadastrar um funcionário. Desta forma, é necessário 

cadastrar um cargo (caso este ainda não tenha sido cadastrado) antes 

de cadastrar um funcionário. 

 

8. Confirmar Registro: Ao confirmar algum registro, a mensagem de 

cadastro efetuado com sucesso será exibida. 
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9. Confirmar Exclusão: Ao excluir qualquer registro, a mensagem de 

exclusão realizada com sucesso será exibida. 

 

10.  Consultar Funcionário: Nesta tela será possível consultar o quadro de 

funcionários na empresa. 

 

11. Consultar Cliente: Nesta tela será possível consultar o quadro de 

clientes da ResiPinus. 

 

12. Consultar Produto: Nesta tela será possível consultar os produtos 

cadastrados no sistema. 
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13. Consultar Venda: Esta tela será utilizada para consultar uma venda, 

através de seus principais atributos (código da venda, cliente, 

funcionário ou data). 
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11. LIMITES DO PROJETO 

 

Como a empresa está em uma fase de fixação no mercado, foi solicitado 

que não seja integrado o controle de entrada de materiais. Essa alternativa se 

dá pelo fato da ResiPinus ter seus fornecedores pelo poder de barganha (quem 

cobrar menos pelo produto) e, isso faz com que ela ainda não possua 

fornecedores específicos, já que o material é comprado de acordo com a 

demanda das potenciais fornecedoras. 

Entretanto, mesmo se tratando de uma empresa pequena, a ResiPinus 

não tem grandes dificuldades para encontrar seu insumo (Resíduo de Madeira 

e Pinus) já que as sobras desse material pelas fornecedoras, geralmente 

ocorrem em grande escala, e suprem facilmente a demanda da organização. 

O mesmo ocorre com o valor do insumo, visto que muitas empresas 

simplesmente fornecem o produto sem custo algum, em troca, a ResiPinus 

retira esse material não utilizado do pátio do fornecedor. 

Optou-se então, por abordar o processo completo de saída de materiais 

da empresa. Como os produtos são fabricados de acordo com as vendas 

realizadas, e sua confecção é rápida (em meio período a empresa consegue 

fabricar o suficiente para duas entregas), a empresa não precisa ter um 

estoque muito grande de material. Nesse processo, será abordado desde o 

cadastro do cliente, até a data da saída do caminhão da ResiPinus. 

Os relatórios e consultas devem abordar pontos específicos, como 

vendas por cliente, vendas por data (para facilitar o fechamento), vendas por 

produto (para verificar qual produto tem gerado um maior lucro para a 

empresa), vendas por cliente e período e, lista de clientes cadastrados. 
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12.LIMITES DO PRODUTO 

 

No que diz respeito aos limites do banco de dados, foi acordado com o 

proprietário da ResiPinus que, o banco de dados abordará os seguintes pontos: 

 Venda: Será o foco do banco de dados, por isso será à base dos demais 

processos. No que diz respeito às vendas, essa deverá conter um 

número único de identificação da venda que, será associada na hora da 

emissão da nota fiscal por parte da empresa, deverá conter o cliente que 

realizou a compra para verificar dados como o endereço a ser entregue, 

além de informações que possibilitem identificar qual funcionário realizou 

a venda e, a data da venda; 

 Produto: Atualmente a empresa vende apenas cavaco e serragem, 

entretanto poderá futuramente vir a comercializar outros produtos. Por 

isso será efetuado um cadastro de produtos onde cada produto possuirá 

um código único de identificação, um valor de sua tonelada definido pela 

empresa, e o nome ou descrição do produto; 

 Venda do Produto: Como só existe a venda através da saída de algum 

produto existirá um campo de venda do produto, que será associado ao 

campo venda. Nesse campo existirão informações como o código do 

produto, o código da venda, e a quantidade vendida; 

 Cliente: Cada cliente possuirá um código numérico único gerado pelo 

sistema para facilitar na hora de cadastro da venda. Além desse código, 

cada cliente possuirá seus atributos básicos como CNPJ, nome da 

empresa, dados de endereço e, um telefone para contato; 

 Funcionário: Como a venda só existe caso algum funcionário realize a 

negociação, seja o proprietário ou qualquer pessoa da empresa, será 

adotado um campo de cadastro de funcionários que visa associar um 

funcionário a venda para eventuais bonificações ou, somente a cargo de 

informação. Cada funcionário terá um código numérico único que será 

gerado pelo sistema e, seus dados mais importantes como CPF, nome, 

endereço para contato, telefone do usuário e, descrição do cargo; 

 Cargo: Para evitar que seja cadastrado toda vez se contratar um 

funcionário o cargo novamente, será criado um campo de cadastro de 
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cargo para associar este ao funcionário. Neste cadastro cada cargo terá 

um código único gerado pelo sistema, assim como o nome e o salário do 

funcionário que ocupar determinado cargo; 

 Endereço: Como um funcionário ou uma empresa podem possui mais de 

um endereço, será criado um módulo para cadastro de endereço. Cada 

endereço possuirá um código único numérico gerado pelo sistema, além 

de seus atributos principais (CEP, nome da rua, bairro, numero e 

complemente). Como a empresa atua somente em Curitiba e região 

metropolitana, a mesma achou que não é necessário colocar o nome da 

cidade e o estado do endereço; 

 Alterar: Como pode acontecer da ResiPinus fechar um valor diferente de 

produto de acordo com a empresa e da necessidade da entrega, optou-

se por não alterar o preço do produto. Caso ocorra de fechar outro valor 

com a empresa, o produto será cadastrado com outro código único e 

seu valor diferente do primeiro cadastrado. Essa atitude visa facilitar na 

hora de cadastro dos detalhes da venda de um produto conforme 

necessidade do cliente. Outro ponto que poderá ser alterado é cliente, 

pois alguns dados podem alterar ou serem cadastrados erradamente, 

causando assim conflito nos dados; 

 Habilitar/Desabilitar: Como um funcionário poderá sais da empresa e, 

pode voltar futuramente, a ResiPinus acha melhor apenas desabilitar 

esse funcionário no sistema ao invés de excluí-lo. O produto também 

será habilitado ou desabilitado conforme alteração do valor do produto 

de acordo com a variância de preço do mercado; 

 Excluir: Como poderá ocorrer que alguma venda seja cadastrada errada 

ou não seja entregue, poderá ser excluído uma venda por inteiro. Optou-

se pela não exclusão de um cliente que pare de comprar da empresa, 

pois, esse poderá voltar a fazer negócios com a organização 

futuramente. Funcionário e cargo também não serão excluídos. Essas 

atitudes visam facilitar a recuperação de informações posteriores. 

 Consultas: Como forma de consultas será possível realizar as consultas 

por cliente, por produto e por data da venda.  
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Os itens descritos acima tiveram o aval do proprietário da ResiPinus e, 

qualquer outro ponto que seja abordado após a construção do modelo físico 

do banco de dados será considerado fora do escopo do projeto. 
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13.CONTEXTO 

 

Atualmente a ResiPinus possui fornecedores diversos (várias empresas 

de cal e olarias). Isso se deve pelo fato da empresa estar em processo de 

estruturação e, por isso busca sempre o fornecedor mais barato. Por se tratar 

de um ramo considerado pequeno, onde os donos de fábricas geralmente se 

conhecem, a empresa possui uma considerada facilidade por conseguir os 

resíduos de madeira para fabricar o cavaco e a serragem. 

O problema principal da empresa hoje é controle de seus produtos 

vendidos.  Ao chegar à madeira no galpão da empresa, ele permanece no local 

até ir para o picador, onde é fabricada a serragem e o Pinus. Conforme o 

produto é fabricado, o caminhão é abastecido e, assim que completo sai 

realizar a entrega no cliente.  Ao mesmo tempo em que o caminhão sai para a 

entrega, o produto da próxima entrega começa a ser fabricado e embalado. 

 Quando o caminhão retorna da entrega ele volta a ser abastecido e, assim que 

completo sai novamente para a entrega. Isso facilita na utilização de recurso 

humano, visto que apenas o motorista do caminhão sai para realizar a entrega 

e, enquanto a entrega é realizada, novos produtos são fabricados pelos outros 

funcionário. 

A ResiPinus possui dois tipos de clientes atualmente que são: fábricas 

de cal, que utilizam o material da empresa em suas fornalhas para fabricação 

da cal e; pequenas olarias, que utilizam o produto para fabricação de tijolos. 

Embora possua apenas dois tipos de clientes, a organização possui 

vários clientes e diferentes cargas, e por isso o controle do produto fica difícil 

por parte dos proprietários da ResiPinus. O ideal seria um controle de clientes, 

onde cada cliente possui um cadastro e um histórico de quando foram 

realizadas as entregas e, o produto entregue, juntamente com a pesagem (em 

toneladas) do caminhão e o valor do produto definido com o cliente. 

Ressalta-se que, cada cliente possui um tipo de acordo com a empresa, 

onde alguns fecham o produto (cavaco ou serragem) por tonelada, e outros 

fecham por carga (quanto o caminhão conseguir levar), porém, a empresa 
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busca fixar um preço por seu produto, daí a necessidade que exista um 

cadastro de produtos com o valor de venda deste.  

Esse problema resulta na dificuldade de levantar, ao final de cada mês, 

quanto foi recebido de cada cliente e, conseqüentemente pela ResiPinus.  O 

banco de dados de cadastro de clientes e saída de material poderia resolver 

esse problema visto que, a empresa conseguiria verificar os produtos vendidos, 

tanto por cliente, quanto por período (utilizado para fechamento do mês). 

 Por definição da organização, apenas o gerente (e dono), terão acesso 

ao banco de dados, para que não haja alguns problemas como registros falsos, 

ou falsidade ideológica. 

 

13.1.PROCESSO DE VENDAS DO MATERIAL 

 

● Cliente entra em contato; 

● Fecha acordo de venda de produto, quantidade e data de entrega; 

● Empresa fabrica o material; 

● Caminhão é abastecido com o produto; 

● Pessoa responsável cadastra os dados da venda no banco de dados; 

● Caminhão sai para entrega; 

● Produto é entregue; 

● Nota de venda é retirada do cliente. 

 

13.2.FRASES 

 

 NEGRITO  Substantivos 

 NEGRITO SUBLINHADO  Verbos 

  

LISTA DE EVENTOS: 

- Fornecedores distribuem resíduos de madeira à empresa.  
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Formando o Estoque 

- Empresa produz dois produtos diferentes aos clientes 

- Clientes realizam pedidos 

- Clientes compram quantidades de produtos 

- Gerente cadastra* pedidos dos clientes 

- Funcionários fabricam produto 

- Funcionários abastecem caminhão 

- Caminhão entrega produto ao cliente 

* Cadastro visto como substantivo 
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14.NORMALIZAÇÃO 

  

A normalização será efetuada em três etapas, seguindo as formas 

normais apropriadas. 

 

1ª Forma Normal (1FN) 

Cargo:{codcargo + nomecargo + salario} 

Cliente: {codcliente + codendereco(fk) + cnpj + nomecliente + fonecliente} 

Endereco:{codendereco + cep + rua + bairro + numero + complemento} 

Funcionario: {codfuncionario + nomefuncionario + cpf + telefonefuncionario + 

codendereco(fk) + codcargo(fk)} 

Produto: {codproduto + nomeprod + valor} 

Venda: {codvenda + codcliente(fk) codfuncionario(fk) + codprod(fk) + 

quantidade + datavenda + valortotal + lucro} 

 

2ª Forma Normal (2FN) 

Cargo:{codcargo + nomecargo + salario} 

Cliente: {codcliente + cnpj + nomecliente} 

Clienteendereco:{codcliente(fk) + codendereco(fk)} 

Clientetelefone:{codcliente(fk) + codtelefone(fk)} 

Endereco:{codendereco + cep + rua + bairro + numero + complemento} 

Funcionario: {codfuncionario + nomefuncionario + cpf + codendereco(fk) + 

codcargo(fk)} 

Funcionariocargo:{codcargo(fk) +codfuncionario(fk)} 

Funcionarioendereco:{codfuncionario(fk) + codendereco(fk)} 



31 
 

Funcionariotelefone:{codfuncionario(fk) + codtelefone(fk)} 

Produto: {codproduto + nomeprod + valor + status} 

Telefone: {codtelefone + telefone} 

Venda: {codvenda + codcliente(fk) codfuncionario(fk) + codprod(fk) + 

quantidade + datavenda} 

 

3ª Forma Normal (3FN) 

Cargo:{codcargo + nomecargo + salario} 

Cliente: {codcliente + cnpj + nomecliente} 

Clienteendereco:{codcliente(fk) + codendereco(fk)} 

Clientetelefone:{codcliente(fk) + codtelefone(fk)} 

Endereco:{codendereco + cep + rua + bairro + numero + complemento} 

Funcionario: {codfuncionario + nomefuncionario + cpf + codcargo(fk)} 

Funcionariocargo:{codcargo(fk) + codfuncionario(fk)} 

Funcionarioendereco:{codfuncionario(fk) + codendereco(fk)} 

Funcionariotelefone:{codfuncionario(fk) + codtelefone(fk)} 

Produto: {codproduto + nomeprod + valor + status} 

Produtovenda: {codvenda(fk) + codprod(fk) + quantidade} 

Telefone: {codtelefone + telefone} 

Venda: {codvenda + codcliente(fk) codfuncionario(fk) + datavenda } 
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15.MODELO DE TABELAS 

 

Legenda:·          

 ATBTO  Atributo 

 DESC  Descrição 

 TAM  Tamanho 

 PK  Chave primária 

 FK  Chave estrangeira 

 NULL  Nulo 

 OBS  Observação 
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34 
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15.1.DICIONÁRIO DE DADOS 

 

Visando esclarecer o que é cada atributo e tabela, será criado um 

dicionário de dados. 
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Tabela: Funcionário  Essa tabela visa definir os principais atributos dos 

funcionários da ResiPinus, tais como: 

codfuncionario: é um código único gerado para cada funcionário, como se 

fosse à matrícula deste na empresa. Nenhum funcionário possuirá código igual 

a outro. Ex: 00001. 

nomefuncionario: é o nome do funcionário. Ex: João da Silva. 

cpf: Código de Pessoa Física do funcionário. Ex: 000.000.000-00 

codcargo: é o código do cargo que o funcionário irá desempenhar. Advém de 

outra tabela. Ex: 00001. 

 

Tabela: Endereco  Essa tabela visa definir os principais atributos dos 

endereços, tanto dos funcionários, quanto dos clientes da ResiPinus, tais 

como: 

codendereco: código único gerado para cada endereço. Nenhum endereço de 

funcionário ou cliente possuirá código repetido. Ex: 00001. 

cep: Código de Endereçamento Postal do endereço. Ex: 81000-380 

rua: nome da rua. Ex: Rua XV. 

bairro: nome do bairro. Ex: Centro. 

numero: número do endereço. Ex: 10. 

compl: complemento do endereço, caso necessário. Ex: Casa:01 

 

Tabela: Cargo  Essa tabela visa definir os principais atributos de cargos da 

ResiPinus, tais como: 

codcargo: é um código único de cada cargo da ResiPinus. Nenhum cargo 

possuirá numeração igual a outro. Ex: 00001. 

nomecargo: descrição do cargo a ser desempenhado. Ex: Motorista. 
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salario: salário da pessoa que desempenha o cargo. Ex: 1050.30. 

 

Tabela: Cliente  essa tabela visa definir os principais dados de cada cliente. 

São eles: 

codcliente: é um código único de cada cliente da ResiPinus. Nenhum cliente 

possuirá numeração igual a outro. Ex: 00001. 

cnpj: Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do cliente. Ex: 000123450001. 

nomecliente: nome da empresa. Ex: Empresa X. 

 

Tabela: Produto Essa tabela define os principais campos de produto 

fabricado pela ResiPinus. São eles: 

codproduto: é um código único de cada produto fabricado pela ResiPinus. 

Nenhum produto possuirá numeração igual a outro. Ex: 00001. 

nomeprod: Nome do produto a ser fabricado. Ex: Cavaco 

valor: Preço de tabela do produto. Ex: 100.51. 

status: Status desse produto. Ex: Habilitado. 

 

Tabela: Venda  Essa tabela define os principais atributos da venda realizada 

pela ResiPinus, tais como: 

codvenda: é um código único de cada venda realizada pela ResiPinus. 

Nenhum produto possuirá numeração igual a outro. Ex: 00001. 

codcliente: é o código do cliente. Advém de outra tabela. Ex: 00001. 

codfuncionario:é o código do funcionário. Advém de outra tabela. Ex: 00001. 

datavenda: data de realização da venda. Ex: 20/01/2011 
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Tabela: Produtovenda Essa tabela define detalhes de cada venda. São eles: 

codvenda: é um código único de cada venda realizada pela ResiPinus. Advém 

de outra tabela. Ex: 00001. 

codproduto: é um código único de cada produto fabricado pela ResiPinus. 

Advém de outra tabela. Ex: 00001. 

quantidade: é a quantidade (em toneladas) do produto a ser entregue. EX: 

45.5. 

 

Tabela: Telefone  Essa tabela serve para cadastrar tanto o telefone do 

funcionário quanto o do cliente. 

codtelefone: é um código único de cada telefone. Ex: 00000000001. 

telefone: número do telefone a ser cadastrado. Ex: 04188887766 

 

Existem algumas tabelas que servem para ligação, são elas: 

Tabela: Funcionariocargo  Essa tabela visa realizar a ligação entre o 

funcionário e o cargo que este ocupa. 

Tabela: Funcionarioendereco  Essa tabela visa realizar a ligação entre o 

funcionário e o endereço que este possui. 

Tabela: Funcionariotelefone  Essa tabela visa realizar a ligação entre o 

funcionário e o telefone para contato com ele. 

Tabela: Clienteendereco Essa tabela visa realizar a ligação entre o cliente e 

o endereço para entrega. 

Tabela: Clientetelefone  Essa tabela visa realizar a ligação entre o cliente e o 

telefone para contato. 
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Alguns atributos não aparecem no dicionário. Esses atributos são 

gerados em outras tabelas e possuem unicamente papel de auxilio no histórico 

da tabela. 
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16.DER 

 

O diagrama entidade relacionamento (DER) é um modelo diagramático 

que descreve o modelo de dados de um sistema com alto nível de abstração. 

Ele é utilizado para representar o modelo conceitual do negócio e, abaixo é 

exibido o DER do projeto realizado para a ResiPinus: 
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O modelo foi construído tendo como processo final a venda. Todos os 

atributos do modelo DER contribuem, direta ou indiretamente, para o resultado 

final do processo. 
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17. CUSTOS 

 

A construção do projeto de banco de dados, desde a proposta 

apresentada a empresa, até a conclusão do modelo físico, teve os seguintes 

valores: 
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 Ao somar todos os recurso utilizados pelos membros da equipe 

desenvolvedora do projeto, obteve-se o seguinte valor: 

 

 

Ressalta-se que recursos como local, cadeira, mesa, foram utilizados da 

Universidade Federal do Paraná e, dos próprios integrantes desenvolvedores 

do projeto, por isso, não foi cobrado nenhum valor sobre os demais custos 

obtidos durante o projeto. Desta forma, o projeto teve um custo de R$8518,20 

(oito mil quinhentos e dezoito reais e, vinte centavos). 
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18.RISCOS 

 

Existem alguns riscos após o banco de dados finalizados que a 

ResiPinus deve tomar algumas precauções, pois, podem afetar na utilização do 

sistema, o que acarretaria em atraso no processo de vendas da empresa. 

O primeiro ponto identificado seria o servidor sair do ar, o que 

impossibilitaria de utilizar um banco de dados até que a conexão seja 

reestabilizada. Caso isso ocorra, o funcionário que irá cadastrar a venda no 

sistema deverá anotar esta venda em um documento padrão do Microsoft 

Excel que será elaborado pela própria organização e, deverá ser cadastrada no 

sistema assim que o servidor retornar. 

Existem pontos importantes como a perda ou o mau uso das 

informações. No que diz respeito à perda ou mau uso que ocorram via violação 

de hackers serão adotadas algumas atitudes para evitar esses ataques que 

serão abordados no item 19.SEGURANÇA. 

Já referente à má utilização dos dados ou informações por funcionários 

da empresa, também será adotada algumas atitudes que visam impossibilitar o 

acesso a funcionários que serão tratados no item 19.SEGURANÇA. 

Também existe a possibilidade de que os dados sejam perdidos, por 

motivos diversos, como perda ou extravio do computador, problemas no 

servidor ou, danificação do notebook, por exemplo. No que diz respeito à 

política de backup, também serão adotadas algumas atitudes abordadas no 

tópico 19.SEGURANÇA. 

Poderão surgir, conforme a utilização do banco de dados, alguns gaps 

no sistemas não identificados previamente. Caso esses gaps estejam dentro do 

escopo definido no projeto, os membros da própria equipe desenvolvedora 

prestarão suporte a essas falhas durante um período de cento e vinte dias 

(quatro meses), a partir da data de entrega do projeto. Após essa data 

expirada, será definido um valor com a equipe desenvolvedora ou, a empresa 

contratará outra equipe externa para realizar a manutenção. 
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Por fim, existe uma possibilidade dos membros da equipe 

desenvolvedora não conseguirem realizar a confecção do banco de dados em 

questão, por isso foi combinado com o proprietário da empresa que, como o 

projeto possui fim acadêmico também, não será cobrado um valor de venda 

pelos membros da equipe caso o projeto não consiga ser finalizado. Em 

contrapartida, a ResiPinus está ciente que devido à falta de experiência dos 

membros da equipe, o projeto poderá não ser finalizado pela mesma. Isso 

acarretaria em uma perda dos desenvolvedores, no que diz respeito ao cunho 

acadêmico e, pela empresa que conta com o projeto.  

Caso o projeto físico não consiga ser confeccionado, acordou-se entre o 

proprietário e, a equipe desenvolvedora do banco de dados que, os modelos 

conceitual e lógico seriam entregues a ResiPinus de modo que esta possa 

contratar outra equipe futuramente para realizar esse projeto. 
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19.SEGURANÇA 

 

No que diz respeito à segurança da informação, a ResiPinus tomará 

algumas medidas para garantir que, o banco de dados não seja violado tanto 

por terceiros através de ataques aos computadores, quanto por funcionários 

que não possuam o acesso devido. 

A organização possui um notebook que é o responsável por emissão de 

notas fiscais e, será responsável pelo banco de dados. Esse computador é 

protegido por antivírus pago pela ResiPinus que, tem como objetivo evitar 

ataques de terceiros, garantindo assim que as informações não sejam violadas. 

Quanto ao acesso dos funcionários, o computador é protegido por senha 

que, somente o proprietário da empresa e, seu sócio minoritário possuem a 

senha. Geralmente esses que realizam as vendas, entretanto, 

esporadicamente alguns funcionários fecham algumas vendas com empresas 

conhecidas e, precisam cadastrar a venda no banco de dados. Quando isso 

acontecer, o funcionário deve permitir autorização para cadastrar a venda 

realizada no sistema a uma das duas pessoas que possuem acesso ao 

notebook. Este desbloqueia o computador, cadastrando a venda junto com o 

funcionário e, associando esta ao vendedor. 

No que diz respeito ao backup das informações, este será realizado 

todos os sábados pelo proprietário da empresa ou por alguém a ele designado. 

O proprietário possui um notebook em sua residência que atualmente serve 

apenas para realizar backup das notas fiscais e informações da empresas 

contidos no computador que fica na ResiPinus. Essa máquina será utilizada 

também ara backup das informações do banco de dados de vendas aos 

sábados, visto que este é o dia que o proprietário já realiza o backup das 

outras informações da empresa. 
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20.TREINAMENTO E MANUTANÇÃO 

 

Após a conclusão do projeto e aprovação do professor responsável por 

ministrar a disciplina Egon Wildauer, será ofertado um treinamento para o dono 

do processo (proprietário e sócio da empresa) visto, que estes serão os 

responsáveis por manipular o banco de dados. 

Esse treinamento será ofertado em um final de semana pelos membros 

da equipe em uma data a ser combinada com o cliente. 

Após o final de semana, será ofertado cento e vinte dias (quatro meses) 

para auxiliar via telefone ou pessoalmente (de acordo com agendamento 

acordado entre cliente e desenvolvedores) a eventuais dúvidas que possam 

surgir ou alterações no produto, desde que essas atendas o escopo do projeto. 
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21.DIFICULDADES DO PROJETO 

 

Abaixo, estão identificadas as dificuldades encontradas na realização da 

implementação e modelagem do banco de dados para a ResiPinus. 

 Identificação das necessidades os usuários: Para realizar um projeto 

bem delimitado, ficou difícil alcançar e identificar as necessidades do 

usuário. É comum o usuário pedir algo em um primeiro momento e outro 

em segundo. Por isso, a dificuldade em deixar bem delimitado o que o 

usuário pretende com o que a equipe pode realizar; 

 Falta de experiência e conhecimento: Pouco conhecimento prático e 

técnico para criação de um banco de dados. Isso dificultou a 

implementação do projeto, visto que, por vezes, se perdia muito tempo 

em problemas que seriam resolvidos facilmente se existisse maior 

conhecimento e experiência por parte dos integrantes da equipe;  

 Dificuldades de unir o aprendizado de sala de aula com as 

necessidades do usuário: essa dificuldade surgiu principalmente no 

que diz respeito à normalização. Na sala de aula é necessário chegar à 

terceira forma normal e, na empresa, solicitavam que ponto como 

detalhe da venda estivessem juntos com a venda de um modo genérico. 

Foi difícil conseguir unir os dois, sendo que somente após uma longa 

explicação da necessidade de formalizar o projeto se conseguiu suprir 

essa e outras dificuldades; 

 Documentação do projeto: É difícil realizar um projeto de cunho 

acadêmico e profissional ao mesmo tempo. Juntar todas as informações 

de modo que o projeto ficasse claro tanto ao professor da disciplina 

quanto ao usuário foi por vezes complicado. 

 

 

 

 

 

 



49 
 

22. CONSIDERAÇÕES 

 

A qualidade dos dados é um fator muito importante para empresas, 

independente do tamanho de sua estrutura. Com dados bem compilado a 

organização pode traçar novos passos estratégicos, táticos ou até 

operacionais. 

É importante que as empresas perfilem com eficácia seus dados para 

verificar a qualidade em seus processos. No caso da ResiPinus, o banco de 

dados desenvolvido deve auxiliar no processo de venda, visto que com ele, 

busca aumentar o controle de vendas por produto, por cliente e, assim a 

organização poderá saber qual caminho traçar, para quem vender, e o que 

vender. 

O banco de dados em si, é apenas uma ferramenta e por isso a 

necessidade de recursos humanos qualificados tanto para manusear o sistema, 

quanto para tirar proveito das informações contidas nele em prol da 

organização. Com essa combinação entre recurso humano qualificado e o 

banco de dados estruturado no setor de vendas, espera-se que a ResiPinus 

consiga caminhar rumo ao seu objetivo, que é a estabilização no mercado, 

ganhando assim novos cliente e dando um passo importante em relação a suas 

concorrentes que, na maioria das vezes, possui controle de vendas manual. 

Com a crescente e acirradas competitividade do mercado empresarial, é 

importante que a ResiPinus se defenda de todas as ameaças que podem trazer 

algum imprevisto em seus negócios. Por isso, torna-se importante ter em mãos 

informações que apresentem a sua real situação e, com o banco de dados, se 

usado corretamente, poderão compor informações que auxiliem no processo 

de decisão sobre as vendas e fabricação de seus produtos, gerando assim, o 

sucesso esperado pela organização. 
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