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RESUMO

Prot6tipo desenvolvido com 0 objetivo de demonstrar uma proposta de arquitetura de
software para cooperativas de crl3dito baseado nos concertos de fabrica de software.
Este trabalho e apresentado atraves do emprestimo e prove componentes de
software adaptaveis e reutilizaveis. A solucao proposta define padr6es e modelos
definidos para a arquitetura de software, cria componentes reutilizaveis, flexfveis a
modificac6es e adaptaveis a outras composic6es de software.

Palavras-chave: cooperativas de cn~dito,arquitetura de software, fabrica de software,
componentes, reutiliza98.o.
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INTRODUCAO

A arquitetlfft\ de. software serve para estruturar sistemas; definir

componentes. Os beneficios de uma boa arquitetura dependem de como ela e

implementada. Se a implementa<;ao (do software) nao seguir a especifica<;ao da

arquitetura, inconsistencias podem ser inseridas, causando confusao e inibindo a

evoluc;ao do software. Os modelos arquileturais definem urn conjunto de abstracoes

que devem ser seguidas para 0 desenvolvimento de componentes de software

reutilizaveis (SILVA JUNIOR, 2003).

Com a finalidade de otimizar os processos, qualificar 0 produto, a um custo

baixo, surge a ideia de fabrica de software. A fabrica segue uma linha/padrao de

desenvolvimento. Esses padr6es que a fabrica de software segue juntamente com a

arquitetura de software influenciam no desenvolvimento.

Com a procura no mercado, empresas de software sao obrigadas a

desenvolverem sistemas de software confiaveis e extensfveis em prazos curtos.

Esses sistemas devem ser capazes de acompanhar as frequentes evolU/;6es

ocasionadas pela volatilidade 1 dos requisitos de negocios.

Com a competitividade entre empresas de desenvolvimento de software

surge a ideia de arquitetura de software para cooperativas de credito baseado no

conceito de fabrica de software (da MicrosofQ, e 0 tema que esse trabalho aborda. A

solu<;ao proposta tambem define componentes orientados a objetos e sao

implementados.
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1.1 MOTIVAC;;Ao E PROBLEMA

Com 0 cress-~~te aumento da movimentac;:ao finance ira das cooperativas de

eredilo, estas S8 obrigam a investirem em sistemas de informac;:ao que atendam

suas necessidades.

Com a demanda de software para dominio especifico (cooperativas de

credito) e com uma melhor forma de processo de desenvolvimento, tem-se a ideia

de fabrica e arquitetura de software para 0 dominic, estes estao relacionados e com

isse, ha urn menor tempo de desenvolvimento, produtos com qualidade com custo

baixo e tambem ha agilidade nos processos.

A arquitetura de software auxilia na abstracao de objetos, enfatiza requisitos

arquiteturais, funcionais e nao-funcionais, na reutilizaC;:8o,dentre Quiros e e de

grande importancia na engenharia de software.

A dificuldade nos processos de desenvolvimento de software em uma

organizacao e um problema que os desenvolvedores enfrentam para garantir a

conformidade do produto (software). Seguindo 0 padrao de fabrica de software da
<'):

Microsoft, tem-S8 urn apoio na constru<;ao do produto.

o padrao de fabrica de software auxilia no desenvolvimento de sistemas e

juntamente com a arquitetura de software, tem-se um importante papel na geracao

de sistemas de melhor qualidade.

'Instabilidade
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1.2 OBJETIVO GERAL

Este trabalho tern como objetivo criar uma arquitetura de software para
<-",:

cooperativas de credito baseado no conceito de fabrica de software.

1.3 OBJETIVOS ESPECiFICOS

Criar uma arquitetura de software para 0 dominic especffico

(cooperativas de credito).

Definir padr6es e modelos bern definidos para 0 desenho da arquitetura

de software.

Componentes de software com potencial de reusabilidade, flexiveis a

modifica\=oes e adaptaveis.
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2 FUNDAMENTA9AO TEORICA

Neste capitulo sao definidos os conceitos utilizados no trabalho, tais como,

arquitetura de ""f(i'lare; cooperativas de credito; metodo tradicional de

desenvolvimento de sistemas de informa((8.o;fabrica de software; conceito de fabrica

de Software da Microsoft; metodo Microsoft Solutions Framework; Rational Unified

Process e Unified Modelling Language.

2.1 ARQUITETURA DE SOFTWARE

Para Mendes (2002), a arquitetura de software e relativamente nova dentro

da engenharia de software e passou a despertar 0 interesse na decada de 1.980. A

arquitetura e 0 estudo da organiza~ao dos sistemas de software e seus

relacionamentos entre subsistemas e componentes.

Eo uma descri,ao das estruturas de sistema - decomposi,ao modular,

processos, implanta,ao, camadas, entre outros. Arquitetura de software e a

manifesta((ao das ul'c1soes de projetos mais recentes e e tambem a abstrayao

reusavel que pade ser transferida para novas sistemas. Arquitetura e a estrutura

global de um sistema e ajuda a !idar com sistemas grandes e complexos (MENDES,

2002).

A arquitetura de software e de suma importancia para analisar e descrever

propriedades de urn sistema.

Mendes (2002) define arquitetura de software, "estrutura dos componentes

o projeto e evolu,ao ao longo do tempo".
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2.1.1 Requisitos arquiteturais

Em um projeto de sistema hi! necessidade de estabelecer os requisitos

funcionais. Geralmente as requisitos de urn sistema sao decididos nas primeiras

fases de urn processo de desenvolvimento.

Os requisitos sao as descri90es, comportamento de urn sistema, contem

informa,oes do dominio e restri,oes das opera,oes. Informac;oes do dominio e as

informa,oes dos estilos arquiteturais servem como origem de dados para auxiliar no

ajuste dos requisitos (MENDES, 2002).

Abstrayiio

A abstrac;ao lida com a complexidade de problemas dos sistemas

identificando e separando os aspectos importantes dos detalhes e ignora esses

detalhes e nao causam prejuizo algum no desenvolvimento de sistemas de software.

No desenvolvimento de um sistema, a abstra,iio e usada pelo engenheiro de

software que constr6i modelos onde sao analisados, geralmente sao usados

digramas (MENDES, 2002).

Assim, arquitetura de software e mecanismos de abstrac;ao sao assuntos

importantes no desenvolvimento de tecnologias baseadas no usa de software, pais

ambos lidam com a complexidade de sistemas a serem desenvolvidos (MENDES,

2002).

Modularidade

Quando as sistemas sao grandes e complexos os projetistas dividem tais

sistemas em partes menores, que sao os m6dulos. Lida com detalhes dos modulos

isoladamente elida com caracterlsticas e as rela90es entre eles para integra-los em

um sistema (MENDES, 2002).
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Segundo Silva Junior (2003), "modulariza9ao e a decomposi9ao do sistema

em partes independentes, chamados de m6dulos".

A modularidade tenta obter tres metas:

Dividir um problema maior em um conjunto de subproblemas menores.

Agregar componentes ate abler urn sistema.

Conhecer cada parte do sistema e ate identifica um defeito no sistema.

Requisitos funcionais

Os requisitos funcionais do sistema sao condic;6es ou qualidades que devem

ser atendidas pelo software, comportamento que 0 sistema deve apresentar diante

de certas a90es dos usuarios. Sao fundamentais para a elabora9ao de sistemas que

atendam e satisfacam as necessidades do usuario e devem ser definidos e relatados

claramente para evitar um esfor90 demasiado na manuten9ao dos sistemas

(REZENDE, 1999).

Requisitos Nao-funcionais

Abordam aspectos de qualidade em sistemas; nao levando em considera9ao

lais requisitos, 0 sistema poderci ser inconsistente e de baixa qualidade.

Exemplos de requisitos nao-funcionais: desempenho, portabilidade',

manutenibilidade3':. c:scalabilidade4 de urn sistema, reusabilidade. Nesse trabalho e
descrito sobre 0 requisito reusabilidade (MENDES, 2002).

Reusabilidade

Uma das caracteristicas da engenharia de software e fazer usa de projetos

2Possibilidade de utilizar 0 produto em diversas plataformas com pequeno esforyo de adaptayao. 3

Facilidade em correyoes, alualizayoes e altera~oes. 4Habilidade que uma aplicayao tenha de suportar
um crescente numero de usuarios, respectivamente.



16

que reutilizem componentes ja desenvolvidos, minimizando esfon;:os em novos

projetos. Na reducao de custos, a reusabilidade torna-S8 urn requisito nao-funcional

no desenvolvimento de Qutros sistemas.

Para Mendes (2002), 0 reuse de software e uma das preocupa90es da

engenharia de software. Este pode sar orientado a componentes, orientado a

processos ou orientado a conhecimento (especifico) de um dominic. Mas nesse

trabalho e citado 0 reuso de dominio especifico.

Um modelo de dominic especifico e um alto nivel de abstra9ao dependente

de um dominio de aplica9ao particular, que representa a formula9ao de um

problema. Os sistemas de gerencia de conhecimento sao bastante ute is, facilitam a

criacao, acesso e reusa. 0 reuse deste conhecimento (domfnic especffico) ajuda a

avitar que falhas S8 repitam e auxilia na 501u98.0de problemas recorrentes. Dominic

especifico e usado para definir um modelo que tome explicita a conceituacao basica

do dominic em questao. Consiste de conceitos e relacoes, definic;oes, propriedades

e restri90es; serve para que 0 conhecimento possa ser compartilhado e reutilizado

(FARIA e GIRARDI, 2003).

2.1.2 Estilos arquiteturais

Para Mendes (2002), 0 estilo pode ser utilizado como ponto de partida num

projeto, desde que tenha 0 conjunto de caracteristicas desejadas para 0 futuro

sistema. Cada estilo procura identificar seus componentes, mecanismos de

intera9ao e propriedades. Como exemplo de estilos arquiteturais tem-se pipes e

filtros, camadas, invoca9ao implicita, quadro-negro e objetos, esses sao os mais

conhecidos. Nesse trabalho, porem, hi! uma breve cita9ao sobre 0 estilo arquitetural
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arientado a objeto.

Objetos

Os objetos sao elementos que pode manipular, acompanhar seu

comportamento, criar, interagir com ele e ate destrui-Io. Um objeto e algo que faz

sentido no contexto de uma aplicagao, uma entidade independente, podendo assim

sar reutilizado, armazena dados, encapsula servigos, troca mensagens com Qutros

objetos, e e modelado para executar as fungoes finais do sistema. A ideia da

abordagem orientada a objetos e combinar em uma (mica entidade tanto aS dados

quanto as fungoes que atuam sobre esses dados. Essa entidade e 0 objeto

(MENDES, 2002).

2.1.3 Arquitetura de dominio especifico

Uma arquitetura de software de dominic especffico oferece estrutura para

a interoperatividade' de componentes dentro do dominio e a configuragao de

componentes reutilizc1veis. Uma arquitetura de software de dominic especifico

compreende:

Urn modela de dominic: Define os conceitos e principios de urn

dominic especifico e e adquirido atraves da analise, que reconhece as partes

estaveis e dinamicas do dominic.

Requisitos de referencia: Estao associados a cada domInic que

possuem um conjunto de requisitos.

Uma arquitetura de referencia: Podem ser funcionais e naD

s-rrabalho em conjunto, operacoes executadas de forma aninhadas, troca de mensagens entre
objetos.
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funcionais, Ei 0 padrao de arquitetura que representa todos os sistemas num

dominic; organiza urn projeto reutiliz8.vel. Compreende:

};:- Estilo arquitetural: Tipos de componentes e conectores.

~ Componentes tipicos: Envolve componentes tipicos e variantes deles.

>- Interface com outros dominios: Ocorre S8 uma aplicagao requer que

algum serviCo seja fornecido par Dutro dominio.

» A infra·estutura ou ambiente de suporte: Oferece suporte ao

desenvolvimento da aplicay8.o, envolvendo ferramentas.

~ Um processo de desenvolvimento: TambEimchamado de engenharia

de dominic, e urn processo de desenvolvimento de uma aplicac;ao com base em

uma Domain Specific Software Architecture (OSSA) (MENDES, 2002).

2.1.4 Beneficios do uso de arquitetura de software de dominio especifico

A necessidade de desenvolvimento de arquiteturas de referencia para

dominic especifico da-s8 ao fato que estas arquiteturas fornecem uma estrutura

organizacional adequada a aplicar;oes. E passivel haver uma reutilizacao de

componentes e projetos no desenvolvimento de sistemas novos (MENDES, 2002).

Exemplos de alguns beneficios com a OSSA:

Reusa de requisitos: Existindo varias usuarias/clientes que canhe9am

a sistema e passivel a reutiliza9aa de requisitas, proporcianando a mapeamenta

entre 0 conjunto de requisitos e a especificacaa de arquitetura.

Reuso de projeto: Uma arquitetura de software descreve 0 projeto

organizacional de lll" sistema. Entaa, ha uma maior habilidade de reutilizar as

informa,oes do projeto do sistema de software.
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Reuse de pesseal: Cada participante da equipe de desenvolvimento

pode ser translerido de um projeto para outro, desde que esle possua conhecimento

e experiencia em comum, podendo ser usada em diversos projetos de sistemas de

software de um dominio.

Reuso de decumenta~iio: A documenta,ao dos componentes

especificados na arquitetura de software pode ser reutilizada a fim de documentar

urn novo projeto.



2.2 COOPERATIVAS DE CREOITO

Segundo 0 SICOOB - OF (2006), 0 objetivo de uma eooperativa de

eredito e desenvolver programas de assistemcia financeira e de prestar;ao de

servi90s aos eooperados, com a finalidade de ofereeer adequado atendimento

as suas neeessidadec,de eredito, eontribuindo para torna-Ios independentes

de Qutras instituic;6es financeiras publicas e privadas. Sao seis 0$ tipos de

eooperativas de eredito no Brasil:

1. Cooperalivas de Credilo Muluo de Empregados: Organizadas

par empregados ou servidores, sejam de empresas pnvadas ou entidades

publicas, cujas atividades sejam afins au correlatas.

2. Cooperalivas de Credilo Muluo de Alividade Profissional:

Organizadas par profissionais au trabalhadores dedicados a uma au mais

profissees e atividades, eujos objetos sejam afins.

3. Cooperalivas de Credilo Rural: Organizadas por produtores

rurais com objetivo de atenderem as necessidades de cn3dito rural e prestar-

Ihes serviCos do tipo bancario.

4. Coope.rqtivas de Credilo Muluo de Empreendedores:

Organizadas par pequenos empresarios, microempresarios au micro

empreendedores, responsaveis par negocios de natureza industrial, camercial

ou presta9ao de servi<;os.

5. Cooperalivas de Credilo Muluo de Livre Admissao de

Assoeiados: Poderao ser eonstituidas em areas com ate 100.000 habitantes

20



(vedada a instala9ao para atender apenas a parcela de um municipio).

6. Cooperativas de Empresarios: Organizadas por empresarios

cujas empresas, independente do faturamento bruto anual, estejam

vinculadas diretamente a urn mesma sindicato patronal au direta au

indiretamente a uma associa9ao patronal de grau superior.

o sistema cooperativista de eredilo brasileiro esta estruturado

segundo perfis verticalizados e horizontalizados. Enquanto as primeiros

buscam a centraliza~ao e as ganhos pela economia de escala e S8

caracterizam por sua estrutura piramidal, com as cooperativas singulares

ocupando a base, as centrais ocupando a zona intermediaria e a

confedera9ao 0 topo, os segundos buscam a farma9ao de rede de pequenas

cooperativas sOlida.riSls organizadas sob a forma radial, com diversas

singulares vinculadas apenas a central, sem qualquer outra entidade aeirna

desta (SICCOB " DF, 2006).

As cooperativas de cnidito funcionam como bancos populares.

Dependendo do estagio em que S8 encontram, podem atender as seus

associados em toda linha de serviyos prestados par um banco privado de

primeira linha, porem com inumeras vantagens, entre as quais se destacam:

Juras mais baixos que 0 do mercado nos emprestimos;

Remunera9ao mais alta que 0 mercado nas aplica90es

financeiras;

Taxas de servi90 a pre90 de custo;

Apropria?aO do lucro que seria do banqueiro par ocasiao da

21
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distribui~ao das sobras (SICCOB - DF, 2006).

o cooperativismo de c,,~dito se fortalece com a multiplica,ao: quanto mais

cooperativas de credito existir na re91,30, melhor para 0 sistema. Per iSso, as

cooperalivas centrais de credito, au mesma as cooperativas singulares proximas,

sempre estao dispostas a ajudar na criat;8.o de novas cooperativas e nao fazem

segredo dos seus manuais de opera,ao. Possuem programas de fomento, de

treinamento e assistE!ncia a novas cooperativas. Visto de maneira consolidado,

detem 1,77% das opera~6es de credito efetuadas no Brasil (SICOOB - DF, 2006).
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2.3 FAsRICA DE :JOFTWARE

Ha mais de trinta anos a ideia de fabrica de software vern sendo

continuamente moldada e ainda e comparada com a prodw,;ao em massa de

produlos industriais.

Para Marques et ai, (2006), fabrica de software e uma organizaciio que

fornece serviCosde desenvolvimenlo de sistemas com qualidade, a custo baixo e de

lorma agil, composta por pessoas envolvidas em um objetivo comum, utiliza

metodos de desenvolvimenlo de software bem definido, tecnologia de ponta e

feedback do usuario para melhoria do processo.

As fabricas podem constituir nucleos de desenvolvimento dentro de

empresas au serem independentes. Umas prestam servigos a partir da analise de

sisIemas e outras partindo da fase de implementaciio. Assim, podem ser estruturas

complementares .l organizaciio do clienle, aumentando a capacidade de

atendimenlo a demanda de serviCosde software.

o conceito e base ado na ideia de ter uma linha de produgao de sistemas a

partir de requisitos levanlados e especificados por um "clienle" da fabrica, atende as

necessidades especificas de cada cliente, alraves da formalizaciio das tarefas, indo

da produtividade da linha de produCiio a rotinas de coni role de qualidade. Uma

fabrica tambem cria componentes reutilizaveis, estaveis, expansfveis e adaptaveis,

lornando 0 desenvolvimento de software mais rapido e com qualidade (CABRAL et

al,2006).

Segundo Marques et ai, (2006),

o sucesso do projeto e a conseqOenle satisfa9ao do cliente devem ser
garanlidos atraves da utilizacao de urn processo de desenvolvimenlo que
facilite 0 apoio administrativo da empresa, a intera<;:ao com 0 cliente, a
ulilizac;ao de boas praticas de gerenciarnento de projelos e urn born



ibvantamento dos objelivos do sistema. As organizaQoes devem ser
ca.pazes de construir software de qualidade, seguindo um cicio de
desenvolvimento rapido e eficiente, a um baixo custo.

2.4 FABRICA DE SOFTWAREBASEADO NO CONCEITO DA MICROSOFT

Fabrica de Software e uma linha de produ9ao de software que prove uma

instala9ao de produ9ao para uma familia de produtos por meio da configura9ao de

ferramentas extensiveis usando urn modele de software base ado em urn esquema

de software (GREENFIELD, 2004).

Desenvolvimentodo
Produto

FIGURA 1: MODELO DE FAsRICA DE SOFTWARE, 2004. FONTE: GREENFIELD.

24
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2.4.1 Esquemas de f1\bricade software

Para Greenfield (2004), um esquema de fabrica de software e um

documento que categoriza e resume as artefatos6 usados para construir e manter

um sistema, como os documentos XMl (EXtensible Markup Language (Linguagem

extensivel de formata9iio)), c6digos fonte, arquivos Sal - Structured Query

Language, teste de defini9iio de casos, e de alguma forma define rela90es entre

eles, ate manter uma consist€mcia; e urn molde para descrever as componentes da

classe de programas.

Uma abordagem comum e usaf uma grade, como ilustrada na figura 2. As

colunas definem rela90es (ou referencias). as filas definem 0 nivel de abstra,iio.

Cada celula define uma perspectiva, ou ponto de vista, da qual se pode construir

algum aspecto do software. Uma vez a grade pronta pode-se preencher com

aspectos que compreendam os artefatos de desenvolvimento de para um software

especffico.

Uma grade pode ser usada para construir mais de um produto de software.

Pode-S8 if a uma fase adiante e adicionar informac;ao a cada celula, identificando

recursos de produ9ao usados para construir as pontes requeridos para cada

aspecto, incluindo padr6es, estruturas, ferramentas e micro processos.

A novidade e aplicar uma grade para um componente de produto,

identificando recursos como automatizar modelos de transforma,iio, gera9ao de

c6digos, aplica,iio padriio, testar constru,iio, layout da interface do usuario, criar um

esquema de base de dados e muitas Qutras tarefas de desenvolvimento.

6Artefalos sao as produlos de urn projeto; sao utilizados como entradas de atividades e sao
produzidos como saida, como por exemplo. um documento.
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tlEGOCIOS IN FO RMACO ES APLI OE T CNOLOGIA
.... . Caso de Uso e Entidades: de . Plocesso de ~~rvi'i» de
<t Canarios Negocia e Negocia Distribui'iao= Reladonamento
S Objetivos do Servi'tO de Esirategia da
U Negodo Fabfica~ao Qualidade de:5 5ervi'jlO
U

Defini~o de Esquema de Inteta~ode ipos de

8 Papeis Mensagem e Servi~s 5ervidores

c; Espeei1ioayao . De1ini~o de Logicos

:l Modelos de de DOCI.Jmentos Servi,?=,s
fluxo de Modelos de . Mapeamento
Trabalho Objetos de ServitrOs

EspeciTio.3T'1o Esquema oe Detalhe do Instala'i4lO de
0 de Prooessos Base Desenho Softwares
U Desenho da
,~ Estrategia de Rede de

Aoesso e Dados Trabalho

FIGURA 2: GRADE DE UMA FAMiLIA DE PRODUTOS, 2004.
FONTE: GREENFIELD.

2.4.2 Templates de fabrica de software

Se tiver 0 esquema de fabrica~ao,entaD pode descrever as recursos usados

para construir os componentes da classe. Antes de construir qualquer componente,

deve-se implantar um esquema de fabrica de software, definindo padroes, estruturas

e ferramentas, unindo-as e fazendo-as disponfveis para os desenvolvedores.

Coletivamente, esses recursos formam as templates de fabrica de software

(GREENFIELD,2004).

Um template' de fabrica de software inclui c6digo e metadado' que

podem ser carregadas dentro de ferramentas extensfveis, para automatizar 0

desenvolvimento e manuten,ao dos componentes da classe. Sao chamados de

template de fabrica de software porque configura as ferramentas para produzir um

7Conjunto de componentes; conjunto de aJgorilmos que sao parametrizados por uma variedade de
tipos de dados/estruturas de dados adequadas. 8Me1adado sao dados capazes de descrever oulros
dados.
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tipo especffico j~ software, como urn documento padrao configurado para

produzir um tipo especifico de documento (GREENFIELD, 2004).

Exemplos de personaliza,ao de templates incluem criar projetos para os

subsistemas e componentes para ser desenvolvido, preencher urn conjunto de

padroes a serem aplicados, ajustando as referencias para bibliotecas para usar e

configurar constru,oes (GREENFIELD, 2004).

2.4.3 Desenvolvimento de produtos

Segundo Greenfield (2004), 0 ponto alto de construir uma fabrica de

software e a rapidez para se desenvolver membros de uma familia de produtos.

Criar um produto usando uma fabrica, envolve as seguintes atividades:

Analise do Problema: Determina se 0 produto esla au nao no alcance

da fabrica de software.

Especificayoes do Produto: Definem os requisitos da linha de

produto. Uma variedade de mecanismos de especifica,ao de produtos que podem

ser usados, dependendo da extensao das diferen,as em requisitos, incluindo

model os, modelos visuais e estrutura.

Design do Produto: Tra,a diferentes requisitos para diferente linha de

arquitetura do produto e 0 processo de desenvolvimento, produzindo uma

arquitetura do produto e personaliza 0 processo de desenvolvimento do produto.

Implementayao do Produto: Isso envolve atividades como, unidade

de teste de desenvolvimento, constru,oes, unidade de teste de execu,ao e conjunto

de componentes. Uma escala de mecanismos pode ser usada para desenvolver a
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que cria, modifica, est1nde ou adapta as mesmos.

Teste: Isso envolve criar e reusar recursos de teste, incluindo casas de

teste, teste de utilizacao, teste de dados, teste de escrita e aplicando ferramentas de

instrumentac;:ao e medic;:ao.

Dislribui9ao do Produlo: Criacao e reutilizacao de restric6es de

distribui98.0 padrao e provendo recursos necessarios e instalando e configurando as

componentes executaveis.
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2.5 MICROSOFT SOLUTIONS FRAMEWORK - MSF

o modelo Microsoft Solutions Framework (MSF) descreve uma sequencia de

alto nivel de atividades para constrUl,ao e distribui,ao de solu,oes de Tecnologia da

Informa,ao (TI). 0 MSF e flexivel 0 suficiente para acomodar uma serie de projetos

de TI. Urn aspecto inovador do modele MSF e que ele protege 0 cicio de vida da

solu,ao, da concep,ao do projeto a distribui,ao (MICROSOFT, 2002).

o MSF nao e uma metodologia de desenvolvimento. A diferen,a e que,

enquanto a metodologia indica dire90es especfficas para S8 alcan9ar urn objetivo

pre-determinado, 0 "frameworl<' e urn conjunto de modelos, princfpios e praticas que

auxiliam no planejamento, desenvolvimento e acompanhamento de solu,oes.

DesenvoMmento

FIGURA 3: MODELO MSF. FONTE: MICROSOFT, p. 23.
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Fases do Modelo - Visao

Na fase de visao sao definidos os colaboradores do projeto, bem como suas

responsabilidades, os problemas do cliente e os cenarios do neg6cio.

Organizagao da Equipe: Definir os participantes do projeto e suas

atribuic;oes atraves de reuni5es.

Abrangencia do projelo: Definir os problemas e requisitos do neg6cio

bern como seus atores (pessoas ou Qutrossistemas) que interagem com 0 sistema.

Os artefatos dessa fase sao:

Documento de abrangencia: Documento con tendo as requisitos do

neg6cio e os problemas do cliente.

Documento da estrutura do projeto: Documento com todos as

pad roes tecnicos que devem ser seguidos pelo sistema (padroes de interface, de

nomenclatura de desenvolvimento e banco de dados, padr6es de infra-estrutura e

regras de seguranl'a).

Documento de avaliafi:80 de riscos: Documento contendo as maiores

riscos possiveis para 0 projeto (infra-estrutura, seguranl'a, cronograma).

Areas e respo;,sabilidades de cada papel do grupo durante a fase visao:

Papel Foco
Gerenciamento do Objetivos gerais; identificar necessidades do cliente;
Produto documento escopo/abranqencia.
Gerenciamento do Objetivos do design; conceito da solul'ao; estrutura do
Proqrama Iprojeto.
Oesenvolvimento Prot6tipos; oPl'oes de desenvolvimento e tecnologia;

analise da viabilidade.
Experiencia do Usuario Necessidades da performance e implical'oes do

usuario.
Teste Estrategias de teste; testar criterio de aceital'ao e

implicacoes.
Gerenciamento de Implical'oes de distribuil'ao; gerenciamento de
Versoes opera,oes e suportabilidade; criterios de aceita9aO

operacional.
QUADRO 1. AREAS E RESPONSABILIDADES DA FASE VISAO.
FONTE: MICROSOFT, p. 25.
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Fases do Modelo - Planejamento

Nessa fase e conslruida a especifica9ao funcional, 0 desenho do processo e

design para as caracteristicas do sistema, os pianos de trabalho e 0

desenvolvimento da arquitetura.

Especifica~ao funcional: Levantamento dos requisitos funcionais do

sistema, atraves do rastreamento das tarefas de cada usuario, criando cenarios com

sequencia de atividades.

Desenho do processo e design das caracterrsticas do sistema:

Alraves da especifica9ao funcional, desenha-se 0 fluxo dos processos e as

caracterfsticas do sistema, permitindo a equipe de desenvolvimento urna forma

sistematica de trabalho.

Pianos de trabalho: Definir processos e metodos de trabalho para

avalia90es dos problemas (plano de distribui9ao, tesle, opera90es, seguran9a,

treinamento) e na criac;aode diagramas e componentes.

Oesenvolvimento de arquiteturas: Criar ambientes de

desenvolvimento, de teste, bem como prepara9ao dos equipamentos e regras de

seguran9a.

Os artefatos dessa fase sao:

Especifical'ao funcional: Documento contendo toda a especifica9ao

funcional da solu9ao.

Plano principal do projeto: Plano de trabalho principal unindo com

outros pianos (plano de constru9ao, de teste, de entrega).

Plano de gerenciamento de risco: Nesse documento a equipe avalia

as produtos au tecnologias que serBo usadas durante a construc;ao ou ac;ao da

solU9ao,para assegurar que eles trabalhem de acordo com a especifica9ao.
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Areas e responsabilidades de cada papel durante a planejamenlo:

Papel Foco
Gerenciamento do Design conceilual, analise de requisitos do neg6cio, plano
Produto de comunicacao.
Gerenciamento do Design 16gicoe conceilual, especifica96es funcionais,
Programa I planas e programas do projeto principal, orcamento.
Desenvolvimento Avalia9aOda tecnologia, design 16gicoe fisico,

desenvolvimenlo do plano/programa, estimativas de
desenvolvimento.

Experiemcia do Usuario Cenarios e casas de usa, requisitos do usuario, localizacao
e acessibilidade, documenta9aOe Ireinamento do
plano/programapara a usuario para as tesles.

Teste Avalia9ao do design, lesle de requisitos, teste do
plano/proQrama.

Gerenciamento de Avalia9ao do design, requisitos de opera96es,
Vers6es plano/programa pilato e distribui9ao.

QUADRO 2. AREAS E RESPONSABILIDADES DA FASE DE
PLANEJAMENTO. FONTE:MICROSOFT, p. 28.

Fases do Modelo - Desenvolvimento

Na fase de desenvolvimento a principal atividade e a constru9aO de

componentes, porem Qutras atividades deverao ser seguidas tambem para que 0

cicio de desenvolvimento seja completo.

Revisao (pendencias): Analisar os documentos, verificando se foi

devidamenle cumprido 0 que consta no escopo do projelo.

Canst uyclO de componentes: Seguindo as diagramas sao

construfdos as componentes que posteriormente serao unidos para comptetar a

solu9ao.

Testes dos componentes chaves da solu,ao: Teste dos principais

componentes da solu9ao pela equipe de teste em um ambiente de tesle.

Os artefatos dessa fase sao:

Finalizagao da especificagao funcional: Revisao da especificac;:ao

funcional para a construcao dos componentes.
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Teste de especifica~iio e teste de caso de uso: Valida9ao do cenario

do neg6cio.

Documento de instalac;ao: Manual com as procedimentospara a

instala9ao do software.

C6digo ionte e executavel: Gera9ao dos arquivos do projeto (c6digo

fonte e telas) e urn arquivo executavel para as futures testes.

Areas e responsabilidades de cad a papel durante 0 desenvolvimento:

Papel Foco
Gerenciamento do Expectativas do cliente.
Produlo
Gerenciamento do Gerenciamento da especifica~aofuncional,
Proqrama acompanhamento do pro·elo, pianos de melhorias.
Oesenvolvimento Desenvolvimento do c6digo, desenvolvimento de infra-

eslrutura, documenlacao de configuracao.
Experiencia do Usuario Treinamento, plano de treinamento de melhorias, tesle de

usabilidade, design gr8.fico.
Teste Teste funcional, idenlifica9ao de resultados, lesle de

documentacao, melhoria do plano de teste.
Gerenciamenlo de Estender checklists, melhoria extensao e pianos pilotos,
Versoes local de preparacao dos checklists.
QUADRO 3: AREAS E RESPONSABILIDADES DA FASE DE
DESENVOLVIMENTO. FONTE:MICROSOFT, p. 23.

Fases do Modelo • Estabiliza9iio

Na fase de es:abillzac;:ao sao conduzidos testes para preparar as vers6es da

Teste completo da solu9iio: Antes do usuario/cliente testar 0 sis lema

por inteiro, passa pela area responsavel pela qualidade.

Teste da aceitac;ao do usuario: 0 usuario/clientetern 0 primeiro

cantata com 0 sistema, mas somente com alguns modulos, que devera testar as

funcionalidades do mesmo.
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Os artefatos dessa fase sao:

Check list Relat6rio com todos os dados/resultados necessarios dos

testes realizados.

Versao final (da solu~ao): Versao final do projeto, pronto para ser

implantado.

C6digo fonte e executavel (da solu~ao): Documento ou midia

contendo c6digos fonles e executaveis.

Areas e responsabilidades de cada papel durante a estabilizagao:

Papel Foco
Gerenciamento do Produto Execugao do plano de comunicagao, planejamento do

langamento.
Gerenciamento de Acompanhamento do projeto, triagem de defeitos.
Proqrama
Desenvolvirnento Resolugao de defeitos, otimiza,ao de c6diqos.
Experiencia do Usuario Material de estabilizagao para performance do usuario,

maleriais de treinamento.
Teste Teste status e situagao dos defeitos, testes de

confiqura,ao.
Gerenciamento de Vers5es Suporte e ajuste piloto, plano de distribuigao, treinamento

de operagoes e suporte.
QUADRO 4: AREAS E RESPONSABILIDADES DA FASE DE
ESTABILlZA<;;Ao. FONTE:MICROSOFT, p. 35.

Fases do Modelo - Entrega

Na fase de er,;rega a equipe libera 0 projeto para um ambiente de produgao.

Procedimentos e processos de implanta~ao: Nesta elapa sao

utilizados os procedimentos definidos para a implantagao da solugao.

Implanta~aoda solu~aoem urn ambiente operacional: 0 sistema e
implantado no ambiente do usuario/cliente com a devida documentar;ao.

Os artefatos dessa fase sao:

Manual da solu~ao: Documento com todos os pre-requisitos para a

instalac;8.o do sistema: configuracoes necessarias, como, conexao no banco de
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dados, configura90es de seguran9a, entre Qutros.

Dados de satisfa~iio do usuario/cliente: Feedback do uswirio/cliente

na forma de documento/relat6rio.

Defini~ao das pr6ximas versoes: Documento contendo prazo para

entrega de versoes, ~rocedimentosde como liberar ~s mesmas e urn documento

contendo as alteracoes do sistema.

Suporte do sistema: Documento contendo toda a equipe responsavel

pelo suporte e meios de suporte.

Relatario de conclusiio do projeto: Relat6rio contendo os pontos

positiv~s e negativos na implanta,ao do projeto.

Areas e responsabilidades de cada papel durante a entrega:

Pllpel Foco
Gerenciamento de Feedback e avalia,ao do cliente.
Produto
Gerenciamento do Compara,iio da solu,ao/escopo, gerenciamento de
Programa estabiliza,ao.
Desenvolvimento Resolucao do problema, escala de suporte.
Experiencia do Usuario Treinamento, gerenciamento do programa de treinamento.
Teste Teste de performance, problema.
Gerenciamento de Gerenciamento do local de distribui,ao, aprova,ao de
Vers6es mudan,as.
QUADRO 5: AREAS E RESPONSABILIDADES DA FASE DE ENTREGA.
FONTE: MICROSOFT, p. 42.
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2.6 RA TlONAL UNIFIED PROCESS - RUP

Segundo Luiz (2004), 0 Rational Unified Process (RUP) a um processo da

engenharia de software que define quem e responsavel pelo que, como as eaisas

devem ser feitas e quando faziHas. 0 RUP prove uma estrutura bem definida para 0

cicio de vida de lim: IZjrojeto de desenvolvimento, articulando claramente as marcos

essenciais e pontos de decisao. Uma das maiores fontes de informa,oes a 0 proprio

produto IBM RUP, que contam guias detalhados, exemplos e modelos cobrindo todo

o cicio de vida do software.

o RUP utiliza a Linguagem Unificada de Modelagem (UML) para especificar,

modelar e documentar artefatos. Par ser flexfvel e configura vel, este pode ser

utilizado em projetos de pequeno, medio e grande porte.

Nesse trabalho sao seguidas indiretamente as fases do RUP, concep,ao,

elabora,ao, constru,ao e transi,ao.

2.6.1 Cicio de vida de um projeto RUP

o cicio de desenvolvimento no RUP possui quatro fases: Concep,ao,

Elaboral):ao, Constructio e Transi~ao.a cicio de desenvolvimento termina com uma

versao completa do produto de software (LUIZ, 2004).
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I CONCEPCAO I I I,-_T_RA_N_S_"'_"_O-,ELABORACAO I CONSTRUCAO
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I
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Objelivos do
Cicio de Vida

tempo

FIGURA 4: F.A.Ei!":SE MARCOS DE UM PROJETO, 2004. FONTE:LUIZ.

A fase de concep,ao cuida do tratamento de riscos com 0 caso de negocio.

Deve S8r verificado e analisado S8 0 projeto e viavel e S8 e financeiramente passive!.

Na fase de elaboralYao, as riscos tecnicos e arquiteturais sao tratados. 0

projeto deve ser revisado e as requisitos devem estar claros.

Durante a construvao, a atenc;ao sera voltada para as riscos "16gicos", e a

maior parte do trabalho sera realizada. Descreve as casas de usa restanles,

preenchendo 0 design, completando a implementa,80 e testa 0 software.

A fase de transic;ao trata dos riscos com a logistica de distribuic;ao do

produto para a base de usuarios.

A cada passagem pelas quatro fases cria uma gera,ao do software. A nao

ser que 0 produto "desapare,a", ele ira se desenvolver na proxima gera,80,

repetindo a mesma .~·~quEmciade fases. Esses ciclos subsequentes sao chamados

de ciclos de evolu980.

Os ciclos de evolu,ao podem ser disparados por melhorias sugeridas pelos

usuarios, mudan9as no contexto (do usuario), mudan9as na tecnologia, rea9ao a
eoneorreneia, entre outros, ao menos que oeorram mudan9as signifieativas no

produta au na arquitetura, as ciclos de evolu,80 tem fases de Concep,80 e

Elabora,80 bem menores, pois a defini,80 e a arquitetura basicas do produto foram
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determinadas par ciclos de desenvolvimento anteriores.

2.6.2 Elementos do RUP

o RUP possui cinco partes principais: papeis, atividades, artefatos e fluxos

de trabalho.

o papel (O!.:'~erfil) define 0 comportamento e responsabilidades de uma

pessoa ou grupo de pessoas que trabalham em equipe. Uma pessoa pode assumir

varios papeis. Alguns exemplos de papeis:

Analista de Sistema: Pessaa que coordena 0 levantamento de

requisitos, identifiea as funcionalidades e estabelece as limites do sistema.

Projetista: Define responsabilidades, opera,oes, atributos,

relacionamentos de urna ou mais classes e determina como elas devem ser

ajustadas para serem implementadas no ambiente.

Projetista de Testes: Responsavel pelo planejamento, projeto,

implanta,ao e avalia,ao de testes, incluindo a gera,ao de plano e modelo de teste.

A atividade e algo que uma pessoa executa quando esta exercendo um

papel e produz um resultado para 0 contexto do projeto. Cada atividade pode ser

dividida em passos. Sao exemplos de atividades:
",~

Plant:-j~r '..lma iterar;ao: Realizada pelo gerente de projeto.

Encontrar e definir casos de uso e atores: Realizada pelo analista

de sistemas.

Revisar 0 projeto: Realizada pelo revisor do projeto.

Os artefatos sao partes de informagoes que sao produzidos, modificados ou

utilizados em um processo. Os artefatos sao os resultados de um projeto e podem
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ter varias formas:

Um modele: Modelo de caso de uso, modelo de projeto.

Urn documento: Urn caso de neg6cio.

C6digo fonte.

Executa.veis.

as fluxos de trabalho e uma sarie de atividades que sao executadas para a

geral'ao de resultados valiosos para 0 projeto. Podem' ser descritos por diagramas

de sequencia, diagramas de colaboral'ao e diagramas de atividades da linguagem

Unified Modelling Language (UML). 0 RUP utiliza dois tipos de fluxos de trabalho:

Fluxos de trabalho principal: Associado com cada disciplina.

Fluxos de trabalho de detalhe: Para detalhar cada fluxo de trabalho

principal.

Com a utilizal'ao de um processo como 0 RUP, e possivel obter: qualidade

de software; produtividade no desenvolvimento, operagao e manutengao de

software; controle sabre desenvolvimento dentro de custos, prazos e nfveis de

qualidade desejados; estimativa de prazos e custos com maior precisao. Mas os

beneffcios nao viraG de mane ira imediata. E preciso adquirir treinamento adequado,

adaptal'ao do processo no contexto que sera utilizada, apoio para equipes de

desenvolvimento e tempo de absorl'ao do processo.
. )'
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2.7 UNIFIED MODELLING LANGUAGE - UML

A Linguagem de Modelagem Unificada (UML) e uma linguagem de

diagramac;ao QU notac;ao para especificar, visualizar e documentar modelos de

sistemas de software orientados a objeto e e tambem usada para representar

sistemas mecanicos sem nenhum software. A UML nao e um metodo de
.:;1

desenvolvimento, eli..! auxilia a visualizar a desenho e a comunicac;ao entre objetos

(FURLAN, 1998).

Em sistemas de informac;ao a UML requer armazenar, pesquisar, editar e

mostrar informa90es para os uSU1\rios.A UML mantem quantidades de dados com

relacionamentos complexos, que sao guardados em bancos de dados relacionais au

orientados a objetos (FURLAN, 1998).

A UML e composta por elementos que representam as diferentes partes de

urn sistema de software, cria diagramas que representam essas partes. A princlpio,

a linguagem pode ser utilizada com qualquer processo de desenvolvimento de

software, mas ela se adequa bem ao processo RUP. A UML prove nota90es para

declarar classes e especificar suas propriedades (FURLAN, 1998).

A UML se compoe de oito diagramas:
-."

Classe: Mostra as classes que comp6em a sistema e as relayoes entre elas

(por exemplo, a heran9a). Trata de um aspecto estatico e estrutural do sistema. As

classes definem a estrutura abstrata do sistema.

Caso de usa: Mostra como 0 sistema vai interagir com os usuarios (pessoas

ou outros sistemas).
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Sequencia: Mostra interac;:6es entre componentes do sistema.

Colabora~ao: Tambem mostra interac;:oes entre varios componentes do

sistema.

Atividade: Conhecido como diagrama de !luxo de dados; mostra 0 fluxo de

atividades em urn unico processo. A execuc;:ao de uma operac;:ao para urn objeto e
uma atividade.

Estados: Concentram-se mais sobre eventos e a,oes que os objetos

produzem. ,~':

Componentes: Mostra a organiza,ao dos componentes. Trata da

implementac;:ao do sistema.

Implanta~ao: Mostra a configura,ao fisica (hardware) sobre qual 0 sistema

sen; instalado (FURLAN, 1998).

Os diagramas de classes sao diagramas que definem a estrutura do

sistema. Os diagramas caso de uso, sequencia, colabora,ao, atividade e estados

definem 0 comportamento do sistema (0 que ele deve fazer e como ele vai fazer). Os

diagramas de componentes e implantacao sao de arquitetura e sao uteis para

sistemas grandes. Nesse trabalho serao descritos os diagramas de caso de uso,

classe, sequencia e utiliza,ao (componentes e implanta,ao) (FURLAN, 1998).

A UML contam nota,oes e regras para expressar modelos orientados a

objetos, mas naD possui urn processo de como 0 trabalho deve ser desenvolvido, ja

que foi tambem dJsenvolvida para ser usada em diversos metodos de

desenvolvimento.
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2.7.1 Diagrama de caso de uso

a comportamento do sistema em desenvolvimento deve ser documentado

em urn modela de casa de usa que desenha as func;:oes do sistema, suas

vizinhan,as (a10res)e relacionamentos entre os casos de usa e atores. 0 diagrama

prove urn condutor usado pelos clientes/usuarios finais e as desenvolvedores, para

discutir a funcionalidade e 0 comportamento do sistema (FURLAN, 1998).

o modelo de,.caso de uso e constituido na fase de concep,ao com a

identific8c;:ao dos atares e casas de usc principais do sistema e e amadurecido na

fase de elabora,ao (FURLAN, 1998).

Nesse diagrama sao representadas as seguintes entidades:

a) Ator

Ator nao e parte do sistema, representa algo ou alguem que deve interagir

com 0 sistema. Urn atar pode somente fornecer informac;:6es para 0 sistema, reeeber

informa90es do sistema, fornecer e reeeber informac;:oes para e do sistema

(FURLAN, 1998).

b) Casos de Uso

Cases de usa modelam urn dialogo entre urn atar e 0 sistema. Representam

a funcionalidade fornecida pelo sistema, que capacidades serao providas para 0 ator

pelo sistema. Casas de usa para urn sistema constituem caminhos definidos que 0

sistema pode ser usaqo. A defini,ao formal para um caso de uso e: Um Caso de Uso

e uma sequencia de transa,oes executadas por um sistema, que produz um

resultado mensuravel de valores para um ator em particular. Alguns objetivos:

• Ser compreensfveis para usuarios que nao entendem informatica.

• Incentivar a analise do sistema especificando as funcionalidades
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necessarias.

• Delimitar 0 sistema.

• Servir de base para os casos de teste (FURLAN, 1998).

Urn diagrama de case de usa e uma visao grafica dos atores, casas de uscs

e seus relacionamentos identificados para urn sistema. Cada sistema tern urn

diagrama principal que e uma represental'ao da fronteira do sistema (atores) e a

funcionalidade fornecida pelo sistema (casos de uso) (FURLAN, 1998).

Alguns exemplos: um diagrama mostrando os casos de usa para um atar

selecionado; urn dl-1g~ama mostrando os casas de usa a serem implementados em

uma iterar;ao; urn diagrama mostrando urn casa de usa e todos as relacionamentos

com outros casos de uso e atares (FURLAN, 1998).

t-~C)
At",

Casode Uso

FIGURA 5: EXEMPLO DE UM DIAGRAMA DE CASO DE USO.
FONTE:FURLAN,p. 170.

Especificay80 de urn casa de usa

Cada caso de uso e documentado com uma Especifica9ao de Caso de Uso.

Uma especifica<;:8.o dos casas de usa e urn documento que objetiva descrever 0

comportamento dos G3S0S de uso. Este comportamento e descrito atraves do fluxo

principal de event os. 0 fluxo de even los e uma descri<;:aodos eventos necessarios

para atingir 0 comportamento esperado do caso de uso. Este e escrito 0 que 0

sistema deveria fazer, nao como 0 sistema 0 faz, e escrito na linguagem do dominic,

nao em termos de implementa9ao. Especifica9ao de caso de uso inelui:
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Quando e como 0 casa de usa inicia e termina.

Que interayao 0 casa de usa tern com as atores.

Que dados sao necessarios para 0 casa de usa.

A sequencia normal de eventos para 0 caso de uso (FURLAN, 1998).

A especificac;aoe criada na fase de elaborac;aode maneira iterativa e e feita

uma breve descric;aoda funcionalidade fornecida pelo caso de uso. A medida que a

analise cresce, os passos sao preenchidos para adicionar detalhes e os fluxos de

excec;aosao adicionados ao caso de uso (FURLAN, 1998).

Cada projeto deve usar um template na criac;3b da documentac;ao do fluxo

de eventos. Nesse trabalho foi usado: nome do casa de usa e urna breve descric;ao.

2.7.2 Diagrama de classes

Esse diagrama lista as conceitos do dominic que serao implementados no

sistema. Eo importante porque define a estrutura do sistema a desenvolver (FURLAN,

1998).

Uma classe e uma descric;ao de um conjunto de objetos que compartilham

05 mesmas atributos, operac;6es, relacionamentos e semantica. Essas classes

podem incluir abstrac;6esque sao parte do dominio do problema e que fazem parte

da implementac;ao. Podem ser usadas para representar itens de software, de

hardware e ate itens conceituais. Urn objeto e urna unidade real au abstrata que

modela urn conceitn presente na realidade, ocupa espac;o fisico ou 16gico.Apresenta

tres caracteristicas: estado, identidade e comportamento (FURLAN, 1998).

As classes podem se relacionar com outras atraves de: associac;ao

(conectadas entre si), dependencia (uma classe depende ou usa outra classe),
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especializ898.0 (uma classe e uma especializ898.0 de Qutra classe), au em pacotes

(classes agrupadas par caracteristicas similares) (FURLAN, 1998).

Estas sao representadas atraves de seus names, atributos e opera90es.

Nomes: Cada classe deve ter urn nome que a diferencie de outra

classe. 0 nome deve S8r unico.

Atributos: Urn atributo e uma propriedade nomeada de uma classe.

Sao as propriedades que os objetos de uma classe terao em comurn. Uma classe

pode ter quantos atributos necessarios ou nenhum.

Opera~~es: Uma opera9ao e a imp[ementa9ao de urn servi90

solicitado par algum objeto da classe. Sao os metodos que serao implementados. 0

conjunto das opera90es solicitadas a urn objeto determina 0 comportamento daquela

classe.

Nome da Classe

Atributos

Opera<;6es (lista arg)
tiporetorno

FIGURA 6: EXEMPLO DE UM DIAGRAMA DE CLASSE. FONTE:FURLAN,p. 92.
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Pedido Cliente

codigoCliente
IimiteCredito

incluirPedidoO~~r-
Pedido, item

quantidade

incluirltemPedido()
calcularTotaIPedido()

FIGURA 7: EXEMPLO DE UM RELACIONAMENTO ENTRE CLASSES.
FONTE: FURLAN, p. 92.

2.7.3 Diagrama de sequencia

Um diagrama de sequencia mostra interac;6es de objetos organizadas em

uma sequencia de tempo em um determinado cenario e de mensagens trocadas,

mas naD trata associa~6esentre objetos. Esse diagrama possui dais eixos: 0 eixQ

vertical, que mostra 0 tempo e 0 eixo horizontal, que mostra as objetos envolvidos na

sequencia de certa atividade (FURLAN, 1998).

o diagrama de sequencia costuma ter:

Linha de vida do objeto: Eo a existencia de um objeto em um momenta

particular, representada por uma linha pontilhada.

Mensagem: as objetos precisam S8 comunicar entre sir como par

examplo, uma Chc::'lW'. 1a de procedimentos, eleva~aoexplicita de eventos e outras,

representada por linha com setas horizontais que simboliza mensagens de vida dos

objetos.
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Ativa~iio: E a execu~ao de uma a~ao.

Autodelega~ao: E uma tecnica utilizada em algoritmos para mostrar

que uma opera~ao chama a si pr6pria (FURLAN, 1998).

t
Nom

Objeto 1 II Objeto 2 II Obieto 3

e do Alor

1. evento 2. operaceo

3 operacao (list de paramelrosl

I

FIGURA 8: EXEMPLO DE UM DIAGRAMA DE SEQUENCIA.
FONTE: FURLAN, p. 185.

2.7.4 Diagrama de componentes

Urn diagrama de componentes mostra as organiza90es e dependemcias de

componentes para modelar a visao de implementa<;ao dos modulos de software

executaveis com identidade e interface definida de urn sistema e seus

relacionamentos. 0 diagrama mostra a organiza~ao entre arquivos de c6digo fonte,

bibliotecas, tabelas de banco de dados e outras (FURLAN, 1998).

Urn componente e uma parte fisica do sistema e muitas vezes mostra urn

arquivo especffico 00 sistema, representa uma unidade de c6digo de software. A
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UML reconhece cinco estere6tipos' de componentes:

Executavel: Componente que pode ser executado (um programa).

Biblioteca: Biblioteca de classes au funr;6es, dina mica au eslatica.

Tabela: Tabela de um banco de dados.

Documento: Uma parte da documenta,iio (texto livre, diagramas,

documentos de ajuda, entre outros.).

Arquivo: Arquivos que geralmente se tratam de um arquivo de c6digo

fonte, um arquivo de dados, um scriptou outros arquivos.

Exemplos de uso do diagrama de componentes: organizar 0 c6digo fonte,

organizar os produtos executaveis, modelar um banco de dados (FURLAN, 1998).

1:D--U
Compnente.DLL II

"
Compnente.DLL

DataAccessObjects

Script. SOL

FIGURA 9: EXEMPLO DE UM DIAGRAMA DE COMPONENTES.
FONTE: FURLAN, p. 230.

9Metatipo au tipo que descreve um tipe. Para um eslere61ipo podem ser definidos propriedades,
semantica, nolacao (leones pr6prios) e classes.
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2.7.5 Diagrama de implanta9ao

o diagrama de implanta,ao mostra a organiza,ao do hardware e a liga,ao

do software aos dispositivos fisicos. Indica dispositivos de hardware e interfaces

ffsicas determinadas par seus estere6tipos, como, processador, impressora,

memoria, disco e outros (FURLAN, 1998).

o diagrama trata-se de um grMico de nos conectados por associa,oes de

comunica.;ao. Os n6s podem canter instancias de componentes que eontsm classes,

bibliotecas ou executaveis. Urn no e urn objeto ffsico que representa urn recurso

computacional com memoria ou capacidade de processamento (FURLAN, 1998).

Server BDServer

I I
I I

WinXP WinXP

FIGURA 10: EXEMPLO DE UM DIAGRAMA DE IMPLANTAQAo.
FONTE:FURLAN,p. 235.
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3 SISTEMAS EXISTENTES PARA COOPERATIVAS DE CREDITO

Atualmente no ramo de cooperativas existem poucas empresas

especializadas em desenvolvimento de sistemas para cooperativas de erectito. Uma

delas e a Tecnocred - Solu,oes Tecnol6gicas, situada na cidade de Porto Alegre -

RS, que possui softwares especificos para automa,ao de cooperativas de credito e

que busca atender todas as necessidades dos cooperados. Alguns softwares da

empresa:

SAU - Sistema de Automa,ao Unicred.

SACC - Sistema de Automa,ao de Cooperativas de Credil0.

Internet Banking.

Cash DIspenser Auto-Atendimento on-line.

Existem Qutras empresas como 0 sistema Sicredi, Sicoob, Cresol, mas

nesse trabalho sera mencionado somente 0 sistema SACe da empresa Tecnocred.
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3.1 SISTEMA DE AUTOMA<;:iio DE COOPERATIVAS DE CREDITO - SACC

Segundo a Tecnocred (2006), 0 SACC e um software para aulomacao de

cooperalivas de credilo de qualquer classe profissional e trabalha com modulos

integrados. E composto pelos modulos: Cadastro Geral, Conta Corrente, Caixa,

Cobranca, Aplicacoes, Conla Investimento, Emprestimos, Capital, Contabilidade,

Seguranca, Comunicacao, Gerenciador de Convenios, Gerencial, Controle

Patrimonial, Custodia, UicredNet e Processo Diario.

Alem dos modulos, ainda possui: Correspondente Bancario (do Banco do

Brasil) - COBAN, consulta ao SERASA e ao Cadastro de Cheque sem Fundo (CCF)

(consultas on-line).

Urna breve descrigao dos principais modulos:

Cadastro Geral: Tem 0 objetivo de registrar 0 cadastr~ dos

associados, todo 0 cadastre basico e gene rico utilizados pela cooperativa, envolve

diversas funcionalidades.

Conta Corrente: Tern 0 objetivo de registrar as operac;:6es de

movimentos na conla corrente dos cooperados, controle de langamentos de debito e

credito e tambem um controle especifico referenle a cheques.

Calxa: Tem 0 objetivo de efetuar os processos do Caixa, tais como:

pagamentos, recebimentos, entrega de taloes de cheques, consulta de saldos, entre

outros. A apresentacao para os usuarios e diferente dos demais modulos do

sistema.

Ap1icaC"": Tem 0 objetivo de efetuar os processos relacionados com a

manutencao e 0 gerenciamento de todas as aplicacoes dos associados

administradas pelas Cooperativas. Os produlos sao a base do modulo.
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Capital: Tern 0 objetivo de efetuar os processos relacionados com a

manutengao e 0 gerenciamento de contas capital dos associados da Cooperativa.

Contabilidade: Tem 0 objetivo de efetuar a manutengao (inclusao,

alteragao au exclusao) de contas contabeis que irao campor 0 Plano de Contas do

sistema.

Comunicagao: M6dulo onde e feita toda a comunicagao da

cooperativa, como: liquidagao eletronica; Documento de Arrecadac;8.o de Receitas

Federais (DARF); Global Positioning System (GPS); Declaragao do Imposto de

Renda Retido na Fonte (DIRF); comunicagao com 0 Banco do Brasil, como:

importagao da Compensagao, devolugao de cheques, entre outros; consulta ao

SERASA, CCF e toda a geragao e importagao de arquivos da nova compensagao

(compensagao determinada pelo Banco Central), tais arquivos sao enviados e

recebidos pelo Banco do Brasil.

Custodia: Tem 0 objetivo de efetuar toda a guarda de cheques dos

cooperados, tanto cheques para dep6sito quanto cheques descontados (operagao

efetuada no m6dulo emprestimo).

Processo Diario: Esse modulo control a todo 0 processo diario do

sistema, como, abertura e fechamento de dias contabilmente.

E finalmente 0 m6dulo Emprestimo que sera detalhado no capitulo 5, segao

5.1.
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4 FERRAMENTAS PARA 0 DESENVOLVIMENTO DO PROTOTIPO

Uma breve descri,ao das ferramentas ulitizadas no desenvotvimenlo do

prol6lipo, SOL Server 2000 (bando de dados) e Microsoft Visual Basic 6 (Iinguagem

de programa,ao).

4.1 BANCO DE DADOS

o banco de dados esla associado ao conjunto de tabelas (ou arquivos,

dependendo do banco de dados em uso) existente para a administra,ao de urn

determinado evento dv mundo real (RENI, 2006).

Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD): Esta

relacionado ao software (ferramenta) que possibilita gerenciar as fun,oes de edi,ao,

consulta, controle e remo,ao de registros ou tabelas de urn banco de dados (RENI,

2006).

4.1.1 Banco de dados SOL Server 2000 - Structured Query Language - SQL

o uso do banco de dados Structured Query Language - SOL Server

para 0 desenvolvimento de sistemas tem se mostrado muito eficaz, par isso

empresas adotam essa tecnologia. 0 motivo principal desta ado,ao e que 0 SOL

Server e urn sistema gerenciador de banco de dados relacionais e tambem e 0

motivo de se usar nesse trabalho.

Originalmente' a SOL Server foi desenvolvido baseado no Sybase SOL

Server versao 4.2. Posteriormente, na versao 6, a Microsoft implementou
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modifica90es visando fazer usa de caracteristicas multitarefa do sistema operacional

Windows NT e desenvolveu melhorias ate chegar a versao 2000 (Obs.: atualmente

existe a versao SOL 2005) (Sal MAGAZINE, 2004).

Vantagens

Dentre as vantagens do Sal Server2000, destacam-se:

Ferramentas pniticas de Business Intelligence (BI): Cada c6pia do

Sal Server 2000 acompanha um conjunto de servi,os de 81.

Capacidade de auto~direcionamento e gerenciamento: Recursos

dinamicos de auto-desempenho e auto-configura,ao otimizam 0 desempenho do

banco de dados enquanto ferramentas de desenvolvimento automatizam atividades

padrao. Ferramentas e assistentes gn\ficos simplificam a configura,ao, 0 design do

banco de dados e 0 monitoramento do desempenho, permitindo aos administradores

do banco de dados focarem as necessidades estrategicas do neg6cio.

Aplica90es e servi90s de gerenciamento de dados: Cada licen,a de

software inclu;ferramentas detalhadas de gerenciamento e desenvolvimento.

Suporte a multiplas instancias: Permite executar multiplas instancias

do Sal Server na mesma maquina.
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4.2 LlNGUAGENS DE PROGRAMAi;AO

Linguagem e urn conjunto de simbolos, palavras e regras usadas na

constru9ao de senten9as que expressam e processam instru90es para

computadores.

Camara (2003) define linguagem de programa9ao como,

c6digo composto de urn numero conhecido de palavras ou de expressoes
que podem ser encadeadas obedecendo a urn conjunlo de regras fixas,
denominado sintaxe, capaz de gerar uma serie de inslru90es passiveis de
serem inlerpretadas par urn computador, larmando, entao, urn programa
(2003, p. 19).

4.2.1 Microsoft visual basic 6

o Microso,'t Visual Basic e uma linguagem de programaQao para Windows,

baseada em eventos e em objetos, gerando aplicativos cuja opera9ao e determinada

pela escolha de algum objeto grafico, que representa uma ac;ao, por parte do

usuario.

Ele permite criar aplicativos tanto para maquina local quanto para ambiente

de rede. Estes aplicativos podem tanto compartilhar banco de dados quanto acessar

urn banco de dados cliente-servidor.

Tambem oferece um ambiente gratico para projetar visualmente os

formularios e controles, possibilitando 0 desenvolvimento facil e nipido de aplicativos

Windows. Quase todos os objetos e ferramentas na tela podem ser manipulados por

meio de urn clique com 0 batao direito. E passive I especificar propriedades,

adicionar controles e ate mesmo obter ajuda relacionada ao contexto com essa

simples a9ao.

o Visual BasIc 6 faz parte do Microsoft Visual Studio 6 e e vendido em tres



vers6es: Standard, Professional e Enterprise (BROWN, 1999).

Vantagens

Algumas vania gens do Visual Basic:

E uma ferramenta facil de usar, com interface facil.

E orientada a eventos.

E uma aplica,ao voltada para ambientes graficos.

56
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5 DESENVOLVIMENTO DO PROTOTIPO

Nesse capitulo sao descritos 0 funcionamento da area de abrangencia do

trabalho e a metodologia aplieada. A area eseolhida para demonstrar a proposta do

trabalho foi a area do Emprestimo.

5.1 AREA DE ABRANGENCIA ESCOLHIDA (ESCOPO)

Segundo Alvim et ai,(2006), 0 Sistema de Automa9ao para Cooperativas de

Credito (SACC) atende as mais diversas areas das eooperativas. Uma delas e a

area de emprestimo que sera utilizada como refereneialexemplo de apliea9ao desse

trabalho. Uma deseri9ao detalhada e feita a seguir.

o modulo Oe Emprestimos tem 0 objetivo de registrar as opera90es de

eredilo administradas pelas eooperativas e disponibilizadas para seus associados.

As linhas de eredito sao as bases do modulo, e Ii de suma importaneia, que as linhas

de eredito sejam ineluidas eorretamente e rigorosamente parametrizadas. Alguns

exemplos do modulo (emprestimo):

Linha de Credito

Proposta de Crectito

Libera9ao de Emprestimo

Manuten9ao de Titulos

Liquida9ao de Titulos

Renegoeia9ao

Relatorios.
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Linha de Credito

Nesta opgao e efetuada a manutengao (inclusao, alteragao ou exclusao) das

linhas de credito gerenciadas pelo m6dulo de Emprestimo. Contem as

caracterfsticas do produto oferecido ao associado e direciona controles, processos,

calculos, langamentos e contabilizagoes do sistema. Uma cuidadosa configuragao

destas linhas e indispensavel. As linhas sao criadas e gerenciadas segundo as

necessidades negociais da cooperativa (ALVIM et ai, 2006).

Proposta de Credito

Esla opgao realiza 0 cadaslro dos dados necessarios para montar 0

processo de solicitacao de emprestimo, financiamento au desconto para uma analise

e consequente liberagao dos recursos solicitados, caso aprovado. Tambem e

apresentada uma relagao de propostas nas situagoes: Pendentes (propostas

cadastradas e aGl::w1ando serem aprovadas), Aprovadas, Rejeiladas e Todas

(ALVIM et ai, 2006).

Liberac;ao de Emprestimo

Nesta tela sao realizadas liberagaes de creditos dos Wulos das modalidades

rotativo, livre e par comprovac;ao que ainda possuam valores a liberar e tflulos da

modalidade unica e agendada, que ainda nao tenham efeluado a totalidade das

liberagoes. Tambem permite alterar as datas de titulos das modalidades unica e

agendada, nao recalculando 0 valor e percentual das parcelas (ALVIM et ai, 2006).

Manutengao de Titulos

Na opgao Manutengao de Titulos sao feitas alteragaes nos dados de um titulo

casa haja necessidade de ajuste au corre~ao. Tambem sao feitas alteracoes,

exclusoes ou inclusoes de langamentos (ALVIM et ai, 2006).
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Liquida~iio de Titulos

Nesta OPC8.0sao efetuadas as seguintes movimentagoes manuais:

Liquida~oes de titulos e parcelas (vencidas ou nao).

Liquida,ao da ultima parcela em aberto.

Amortiza,ao de titulos e parcelas (ALVIM et ai, 2006).

Titulos com movimenta,ao aulomatica, 0 sistema debita na abertura do dia

correspondente ao vencimento das parcelas e S8 houver saldo disponlvel em conta

corrente, casa nao exista, durante esse dia as mesmas ficam com situacao

Pendente (ALVIM et ai, 2006).

Renegociagiio

Esta tela possibilita a renegocia,ao de urn titulo ou a composi,ao de titulos

em uma nova divida. E apresentada uma lista de propostas de renegocia,ao

cadastradas. Essa r"la,ao pode ser consultada pelas situa,oes: Pendentes,

Aprovadas, Rejeitadas e Todas, e semelhante a sistematica adotada pela proposta

de credito (ALVIM et ai, 2006).
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6 METODOLOGIA

A metodologia para 0 desenvolvimento do prot6tipo e baseada no MSF, na

lab rica de software da Microsoft, no RUP e na linguagem de modelagem UML. Em

lunCaodas limitac6es de escopo e prazo para 0 desenvolvimento do prot6tipo, loram

escolhidas e selecionadas somente algumas das lases, atividades e artelatos do

capitulo 2, seCao2.4 e 2.5, que comp6em a metodologia deste trabalho.

6.1 FASES, ATIVIDADES E ARTEFATOS

A partir do MSF loram escolhidas as lases de Visao, Planejamento,

Desenvolvimento, Estabiliz8yBO e Entrega.

As atividades que comp6em a lase de visao loram selecionadas com base

no MSF: Organizeyiio da Equipe que produz como resultado um Documento que

contem as participantes e atribuic6es, e Abrangencia do Projeto que produz urn

Documento que contem 0 cenario do negocio, suas func;6es e processos. Estas

atividades e artelatos estao descritos no capitulo 2, seeao 2.5.

Na lase seguinte, de planejamento, tambem tendo como base 0 MSF as

atividades selecionadas sao: Elabora~ao do Plano de Trabalho sao os processos e

os metodos de trabalho e resulta em um Cronograma, que contem todas as etapas

do desenvolvimento do projeto e Levantamento dos Requisitos Funcionais,

produzindocomo resultado urn Diagrama de Caso de Usc, que apresenta as

luncionalidades do sistema. Atividades e artelatos descritos no capitulo 2, seeao 2.5.

Ja na fase de desenvolvimento as atividades selecionadas foram baseadas

na labrica de software da Microsoft e sao: Analise do Problema, que detalha os
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casos de usc, produzindo como artefato um Diagrama de Classe e um de

Sequencia para cada casa de uso, Oesenho do Componente que mostra a sua

arquitetura e que produz um Diagrama de Utilizagao, e Implementagao dos

Componentes, produzindo 0 C6digo Fonte e Executavel. Tais atividades e

artefatosestaodescritosno capitulo 2, segao2.4.

Na fase de estabilizagao loram selecionadas as atividades, que tambem

foram baseadas no MSF: Teste da Solugao, que valida as funcionalidades,

confiabilidade e consistencia dos dados da solugiio, e Teste de Aceltagao do

Usuario, que e a validagaoda usabilidade, design e eficiencia da solugiio e resulta

em um artefato que e um Documento/Relat6rio com os resultados dos testes

efetuados.As atividadese artefatosestiio descritosno capitulo 2, segao2.5.

E na fase de entrega foi selecionada a atividade Implantagao da Solugao

em um Ambiente Operacional, a qual foi baseada no MSF e resulta nos artefatos:

uma Midia, conte~\d(.' todos as arquivos necessarios para a instalayao, um Manual

da SOlugao e a Documentagao do Projeto, que contem todas as etapas do

mesmo.Estaatividadee artefatosestao descritosno capitulo 2, segao2.5.

As fases, atividades e artefatos que formam a metodologia proposta, bem

como seus relacionamentos, sao apresentados no quadro, que segue.
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7 APLlCA9AO DA METODOLOGIA NO PROTOTIPO

Nessa etapa' sao descritos os passos que loram realizados para a

constru9aOdo prot6tipo em questao. Os artelatos produzidos nas lases e atividades

(lases e atividades descritas no capitulo 6, Se9aO6.1, quadro 6) sao:

Documento Organiza93o da Equipe

Nesse documento contem as participantes e suas respectivas fun90es no

desenvolvimento do sistema.

Organiza£8o da Equlpe

FUN9AO COLABORADOR
Coordenador de Projeto MarciD Barros
Analista de Sistema Maria Eliza Wielewski
Programador Marcia Barros
Uswirio 1 Marcio Barros
Usuario 2 Maria Eliza Wielewski

OUADRO 7. ORGANIZA<;:AO DA EOUIPE
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Documento Abrangencia do Projeto

As cooperativas de credito sao 0 "cenario" em questao e sua principal

atividade e 0 emprest'mo, As principais funl'oes da cooperativa sao apresentadas a

seguir.

FIGURA 11: EXEMPLO DE UM ORGANOGRAMA'DE UMA COOPERATIVA

Uma cooperativa funciona como um banco popular, as cooperados possuem

conta corrente, talao de cheques, e possivel fazer aplica,oes financeiras, entre

outros, mas nesse trabalho e descrito somente 0 processo de emprestimo, 0 qual e a

base para 0 prot6tipo,



Cronograma do Projeto
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Nessa cronograma estao todas as etapas com suas respectivas datas de

entrega para 0 desenvolvimento do sistema.

Fases, AtMdades e Artefatos

Fases
Planejamento DesenvoMmento Estabilizac:ao Entrega
Initio Fim lnicio Fim Inido Fim Inieio Fim

191081Z006 2./081200&

"""'"" '''-
21/00/2006 02/09J200S

0310912006 O~1091200$

..,""" ,,,,,-
2010S/ZOO!;

.,..•.
12J1OJ:?006

Visao
Inicio Fim

levantamenlodos
ReQuisitosFuncionais

Oroaniza aodaE ulpe Is/oamas l$/Oel2OOS
Abran enciado Pro"eto 17108.'2006 18IOSI2006

Elabora~aodo Plana de
Trabalho

Analise do Problema

Oesenhodos
Componentes
Impiemenlaf80dOS

TesledaSolu ao
Teste de Aceitafao do
Usuiuio
IrnplanlafaodaSOluplO
no AmblenleOperacional

QUADRO 8: CRONOGRAMA DAS ETAPAS DO PROJETO
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Diagrama de Caso de Uso do Sistema

Nesse diagrama sao demonstrados as interac;oes do cliente/usuario com 0

sistema.

Atendenle

t
Direloria

FIGURA 12: CASO DE usa - DIAGRAMA DO PROTOTIPO



Especificayao do Caso de Uso

Nesse quadro e feita uma breve especificagao das fungoes do sistema.
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Caso de Uso Descri'r8o

Solicitar Cooperado entra em contato com a atendente para solicitar
Cadastro/CC abertura de cadastro/conta-corrente. Atendente colhe a

documentay8.o do cooperado e preenche cadastre e envia para
diretoria analisar.

Analisar Cadastro Diretoria veri fica teda a documentagao, analisa 0 cadastre e
comunica 0 resultado: aprovado ou negado. Caso aprovado, a
conta-corrente e aberta.

Solicitar Cooperado entra em contato com a atendente para solicitar
Emprestimo emprestimo. Atendente cadastra a proposta de credito e envia para

a diretoria analisar.
Analisar Proposta Diretoria verifica 0 cadastro (caso 0 cooperado pe9a emprestimo
de Credito ap6s alguns dias/meses/anos), analisa a proposta e comunica 0

resultado: aprovado ou negado.
Liberar Credito Apes a aprovar;ao, a diretoria libera 0 cn§dito na conta·corrente do

cooDerado.
Emissao de Ficha Atendente emite/imprime 0 relat6rio da ficha grilfica (detalhes do
Grilfica emprestimo) para simples conferencia.
Liquidagao de Caso a conta-corrente do cooperado esteja com saldo suficiente
Parcela para liquidagao da parcela ou das parcelas em atraso, 0 sistema

debita automaticamente. Caso contrario, a atendente debita
manualmente quando houver saldo.

Liquidagao de Titulo Casa a conla-corrente do cooperado esteja com saldo suficiente
para liquidagao da ultima parcela ou das parcelas em atraso, 0
sistema debita automaticamente, liquidando 0 titulo. Caso
contnjrio, a atendente debita manualmente quando houver saldo.

Envio para 0 Caso 0 titulo esteja em atraso superior a 180 dias, 0 mesmo e
Juridico enviado aD juridico.

QUADRO 9: DESCRIQAO DO CASO DE USO DO SISTEMA



Diagrama de Classe do Sistema
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Nesse diagrama sao apresentadas as classes necessarias para a

relacionamentos.

constru,ao do prototipo, com detalhes das opera,oes a serem executadas e seus

-<:ooMatriculn~==-<:ooTipo
-<:ooCPFCNPJ
-<:ooEr.dereco
-<:ooBairro
-<:ooUFCid
<ooe.,
-<:ooCidade
-<:ooOtNasc
-<:ooNatu,aJ
.••IXINacional
-<:ooUFNntu,,,1
-<:IXIRG
-<:ooOrgExp
-cooD1Exp
.••IXISexo
-<:ooConjugo
-<:ooEstado
-<:IXIPai
-ccoMae
-cooProl'<ssao
-<:IXIRendn
-<:ooOtCC<'\st
-cooAamoAtiv
-CIXIDlCadD.$lro
-<:ooRegistro

~:g:~:i~!~o
-cooEmail
-<:ooFoneCom
·cooFoneCel
-<:ooSituacao
·\.<suld
-osutdljb
-<:ooDlLib
.•GravnCooporndo{)
.MostraCoop()
.•A1to,,,caoCodnstraJO
.Rel.:uorioCoop()

Cooperado

!:~
.Iinld
-p'oVaIor
-proVl,Parc
-p,oOtdeP",c
·p,oOtP,imVcto
·proOtPropostn
-p,oOtljbC:lnc
oproObs

:~~~~atus

-usuldljbCane
.•QmegaPlano()
.•.CoIculoP,opostaO
.•MOSlraCoop()
.•.SoIicitarO
•.A1te,aStmUS(j
.•.Analisa,Proposta()

·pnrld
..,."pld
-parVaJor
-pa,D1Vcto
·pnrParcola
-PtI,OtPgto
"ParVlrPgto

:~~~~
.UboraParcolns()
.•AtuaJiw.Situncao()

::'Xb~:~~O
·empVaJor
·empPIano
·empVl,Parc

::~~J":imvclo

·empOtUb
·empS~uacao
"UberaEmp,ostimo(j
•.Atualiw.Sltullcllo()
•.FichaG,lIticao

FIGURA 13: DIAGRAMA DE CLASSE - DIAGRAMA DE CLASSE DO
PROTOTIPO



Diagrama de Sequencia do Sistema
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tempo e mensagens trocadas.

Nos diagramas a seguir, mostrarn intera~6es de objetos e suas sequencia de

No diagrama de sequencia que segue, a atendente preenche 0 cadastr~ do

futuro cooperado.

~
Aten ente

Form

" GravaCoop r-:::--c-:-:::-:-:...,..,.--::-:".J~ Cooperado I."~-".!
I

FIGURA 14: DIAGRAMA DE SEQUENCIA - PREENCHER CADASTRO

Nesse diagrama de sequencia a diretoria analisa 0 cadastre do futuro

cooperado para uma possivel aprova,ao e libera,ao do mesmo.

.. .. ~Aprova (sim. nl1o) ("'-nalisaCooperado

~c,;aconta~ •.

I ContaCorrente I

Form \ Cooperado I

D~a I I
AnntlsaCooporado Dadoscooperad: 0

FIGURA 15: DIAGRAMA DE SEQUENCIA - DIAGRAMA ANALISAR
CADASTRO
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Nesse diagrama de seqOencia a atendente solicita 0 emprestimo para 0

cooperado para uma analise pela diretoria.

Fo •...m

X
Atendente

Solicitar
Solicitar

Proposta

~
I

FIGURA 16: DIAGRAMA DE SEQUENCIA
EMPRESTIMO

DIAGRAMA SOLICITAR

Nesse diagrama de sequencia a diretoria analisa a proposta de emprestimo

do cooperado para uma possivel aprova,iio e libera,iio do mesmo.

Form Proposta I I Cooperado I-x
Dir oria

AnalisaProposta

FIGURA 17: DIAGRAMA DE SEQUENCIA - DIAGRAMA ANALISAR
PROPOSTA DE CREDITO
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Nesse diagrama de sequencia a diretoria libera 0 emprestimo ao cooperado .

•--->/1
AluallzaSafdo U

I I

FIGURA 18: DIAGRAMA DE SEQUENCIA
EMPRESTIMO

DIAGRAMA LlBERAR

Nesse diagrama de sequencia a atendente emite urn relat6rio . ficha grafica

do cooperado para simples conferencia.

I Pa~ela I I C<q)erado I

I

I
r--+--=::-::~------'~

I

X
Atendenle

FIGURA 19: DIAGRAMA DE SEQUENCIA - DIAGRAMA EMISSAO DE
FICHA GRAFICA



Nesse diagrama de sequencia as parcelas de emprestimo sao liquidadas
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automaticamente na conta corrente do cooperado pelo sistema atraves da diaria.

1:-
GIG

~

O'a"a ~ c"'Laocam",t;;

o AW,h,.Saldo

crT ~
I

AtualizaSituacao

I----+--+-----r----n
I AtuaJiZaSilUacaol Y

PARCELA

o
A
GIG

FIGURA 20: DIAGRAMA DE SEQUENCIA - DIAGRAMA LlQUIDAR

Nesse diagrama de sequencia 0 titulo e liquidado atraves da liquida~ao da

ultima parcela de emprestimo do cooperado, tambem na conta corrente.

r-----~
Diaria CriaLancamento

AtualisaSaldo

AtualisaSituacao

FIGURA 21: DIAGRAMA DE SEQUENCIA - DIAGRAMA LlQUIDAR TiTULO



Nesse diagrama de sequencia 0 titulo e aulomalicamenle allerado para
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prejufzQ atraves da diaria e 0 mesma e enviado ao juridico.

1:-
ClC

AtualizaSituacao

FIGURA 22: DIAGRAMA DE SEQUENCIA DIAGRAMA ENVIO PARA 0
JURiDICO



Diagrama de Utilizagao - Diagrama de Componentes
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Nesse diagrama sao apresentados as componentes necessarios para 0

prot6tipo e os detalhes de comunica,ao.

///
~--'---,'gCooperat,va exe r...~ --- -----

!~ ~,

~

....... -- ..

FIGURA 23: DIAGRAMA DE COMPONENTES DO PROTOTIPO
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Diagrama de ~tilizal'ao - Diagrama de Implantal'iio

Nesse diagrama e apresentado a distribui9ao dos arquivos necessarios para

a utiliza9ao do prototipo. 0 esquema apresentado mostra urn servidor que contem as

arquivos de execu9ao e as esta90es de trabalho (sao as n6s).

Servidor

Arquivos (dl1, ocx,
.- lexe. rpt)

ESlao:;:ao de
Trabalho

WinXp

so (SOL Server)

I
Esta~ode
Trabalho

WinXp

Estao:;:ao de
Trabalho

WinXp

FIGURA 24: OIAGRAMA DE IMPLANTAyAO DO PROTOTIPO
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Relat6rio do Teste da Solu~ao

Nesse do\,;u:)'~nto/artefato e apresentado urn relatorio necessaria para a

validacao do prot6tipo. 0 quadro apresentado mostra os testes efetuados pelos

colaboradores do projeto.

COMPONENTE NOME DO TESTE APROVADO NEGADO
CadastroDLL Validacao do CPF/CNPJ X
CadastroDLL Validacao de Datas X
CadastroDLL Validacao da Ordem dos

Cameos X
CadastroDLL Validacao de Valores do

Cameo X
CadastroDLL Validacao dos Campos

Obrigat6rios X
CadastroDLL Validacao da Inclusao X
CadastroDLL Validacao de Alteracao X
CadastroDLL Validacao da Liberacao X
CadastroDLL Validacao da Exclusao X
CadastroDLL Validacao da Consulta X
CadastroDLL Validacao do Retorno da

Consulta X
CadastroDLL Validacao do Fillro da

Consulta X
CadastroDLL Manutenibilidade X
ContaCorrenteD'_Cc Validacao da Consulta X
ContaCorrenteDLL Validacao do Retorno da

Consulta X
ContaCorrenteDLL Validacao da Consulta da

CC X
ContaCorrenteDLL Validacao de Datas X
ContaCorrenteDLL Validacao dos Campos

Obrigatorios X
ContaCorrenteDLL Validacao da Impressao do

Extrato X
ConlaCorrenteDLL Manutenibilidade X
EmprestimoDLL Validacao dos Campos

Obriaatorios X
EmprestimoDLL Validacao da Simulacao X
EmprestimoDLL Validacao da Busca do

Cooperado X
EmprestimoDLL Validacao dos Campos

Obriaatorios X
EmprestimoDLL Validacao do Calculo X
EmprestimoDLL Validacao da Solicitacao

X
EmprestimoDLL Validacao da Consulta da



Proposta X
EmprestimoDLL Valida,ao do Retorno da

-_ .._'_.- Consulta X
EmprestimoDLL Validacao da Analise X
EmprestimoDLL Valida,ao da Libera,ao do

Emprestimo X
EmprestimoDLL Valida,ao da Gera,ao das

Parcelas X
EmprestimoDLL Valida,ao do CrEiditoem CC

X
EmprestimoDLL Valida,ao da Analise

X
EmprestimoDLL Valida,ao da Libera,ao do

Emprestimo X
EmprestimoDLL Valida,ao da Gera,ao das

Parcelas X
EmprestimoDLL Valida,ao do Credito em CC

X
EmprestimoDLL Valida,ao da Consulta de

Parcelas X
EmprestimoDLL Valida,ao da Consulta de

Titulos X
EmprestimoDLL Valida,ao da Impressao de

Titulos X
EmprestimoDLL Valida,ao de Datas

X
EmprestimoDLL Valida,ao Campos

Obriqat6rios X
EmprestimoDLl. Valida,ao da Impressao do X

Cronograma
EmprestimoDLL Manutenibilidade X
TituloDLL Validacao da Consulta X
TituloDLL Valida,ao do Retorno da

Consulta X
TituloDLL Valida,ao dos Campos

Obriqat6rios X
TituloDLL Valida,ao de Valores do

Campo X
TituloDLL Valida,ao da Opera,ao

'(Tipo de Lancamentol X
TituloDLL Valida,ao da Consistencia

do Saldo X
TituloDLL Valida,ao de Parcelas

Anteriores X
TituloDLL Validacao da Consulta X
TituloDLL Manutenibilidade X
Cooperativa.exe Valida,ao de Chamada de

Telas por Menu X
Cooperativa.exe Validacao de Consistencia

77



78

Relat6rio de Aceita~iio do Usuario

Nesse documenloiartefalo e apresentado um relatorio necessario para a

valida,ao do prototipo. 0 quadro apresentado mostra os testes efetuados pelos

usuarios.

TELA NOME DO TESTE APROVADO NEGADO
Cadastro Validacao de Lavout X
Cadastro Valida,ao de Mensagens X
Cadastro Valida9ao da Ordem dos

Campos X
Cadastro Valida9ao da Usabilidade do

Sistema X
Cadastro Valida,ao da Funcionalidade

do Sistema X
Cadastro Validacao da Eficiencia X
Cadastro Valida9ao da Confiabilidade

X
Extrato CC Valid~o de Lilyout X
Extrato CC Validacao de Mensagens X
Extrato CC Valida9ao da Usabilidade do

Sistema X
Simula,ao de Valida,ao de Layout
Emprestimo X
Simula,ao de Valida,ao das Mensagens
Emprestimo X
Simula,ao de Validacao da Simula,ao
Emprestimo X
Emprestimo Validacao do Layout X
Emprestimo Valida,ao do Botao da

Consulta do Cooperado X
Emprestimo Valida,ao dos Campos

ObriQatorios X
Emprestimo Valida,ao do Calculo do

Emprestimo X
Emprestimo Valida,ao da Solicita,ao do

Emprestimo X
Consulta de Valida,ao do Layout
Proposta X
Consulta de ValidaCaoda Consulta da
Proposta Proposta X



Emprestimo Valida,ao da Analise do
Emprestimo X

Emprestimo Valida,ao da Libera,ao do
Emprestimo X

Emprestimo Valida,ao da Consulta de
Parcelas X

Ficha GrMica Valida,ao da Impressao de
Titulos X

Cronograma Valida,ao Campos
Obriaatorios X

Cronograma Valida,ao da Impressao do X
Cronograma

Liquida,ao de Valida,ao do Layout
Parcela e Titulo X
Liquida,ao de Valida,ao do Botao da
Parcela e Titulo Consulta de Titulo X
Consulta de Titulo ValidaCao da Consulta X
Liquida,ao de Valida,ao da Opera,ao
Parcela e Titulo I (Tipo de Larl£amentot X
Cooperativa.exe ValidaCao do Layout X
Login Valida,ao de Layoutde

Usuario e Senha X
QUADRO 11. TESTES EFETUADOS PELO USUARIO

79
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8 CONCLUSAO E TRABALHOS FUTUROS

Esse trabalhr.. apresentou uma proposta de arquitetura de software para

dominic especifico no conceito de fabrica de software. 0 canceito seguido foi 0 da

Microsoft, tendo 0 foco no produto (software). Juntamente com 0 MSF, foi adaptada

uma metodologia a ser seguida para 0 desenvolvimento do prot6tipo. Essa

metodologia esta dividida em cinco fases e cada fase gera um artefato.

Inicialmente, 0 objetivo foi, al9m de criar uma arquitetura de software,

tambem definir pad roes e modelos definidos para 0 desenho dessa arquitetura, criar

componentes de software reusaveis, flexiveis a modificagoes e adaptaveis, de forma

que tais objetivos se enquadrem no conceito de fabrica de software.

Devido aos resultados apresentados no Capitulo 6, os objetivos foram

alcan,ados. 0 conceito de fabrica de software e as boas praticas do MSF adaptados

atraves da metodologia apresentada (mesmo capitulo) se mostraram adequados

para 0 desenvolvimento de sistemas (prot6tipo).

A partir da metodologia proposta os resultados obtidos foram:

Uma arquitetura de software para dominic especffico;

A proposta utiliza componentes de software como objetos de reuso;

Os componentes sao desenvolvidos para 0 dominio do problema

(componentes compostos por classes da aplica,ao e uma interface grafica (telas)).

As vantagens da cria,ao dessa arquitetura, seguindo 0 conceito de fabrica e

as praticas do MSF, e a agilidade no desenvolvimento de sistemas.

Com os resultados apresentados e atingidos, tem-S8 agora urn prot6tipo, 0

Sistema para Cooperativas de Credito, podendo ser utilizado por cooperativas e/ou

pelo meio academico.
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Segue algumas sugestaes para futuras pesquisas:

Desenvolvimento do prototipo em outras linguagens, como por exemplo,

Visual Studio. NET (C#), Java; constru9ao de uma ar~uitetura para outro dominio

especffico, como PlIl exemplo, financeiras, bancos; desenvolvimento utilizando uma

metodologia orientada a componentes, como por exemplo, Catalysis

(www.catalysis.org).
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APENDICES

Implementa~ao do Prototipo (Codigo-Fonte)

A seguir e apresentado urn trecho da implementa,ao do prototipo. 0 codigo

apresentado e 0 de Libera9iio de Emprestimo, envolvendo as Classes de

Emprestimo e Parcelas (codigo em Microsoft Visual Basic 6).

Public Function Liber~Emprestimo() As Boolean

Dim strSql As String
Dim rec As Recordset
Dim Ingld As Long
Dim i As Integer
Dim dtaData As Date
Dim dtaVencimento As Date

Set objBanco = New FuncoesDLL.clsBD
Set objParcelas = New EmprestimoDLL.clsParcelas
Set objLancamento = New ContaCorrenteDLL.clsLancamento

LiberaEmprestimo = False

strSql =""
strSql = strSql & "Select empTitulo •.
strSql = strSql & "From Emprestimo '
strSql = strSql & "Where empTitulo =" & IngTitulo

objBanco.ExecQueryRec strSql, 2, rec

If rec. EOF Then
'grava emprestimo
strSql =""
strSql = strSql & "Insert Into Emprestimo ( •.

strSql ".~trSql & ' coold, prold, linld, empTitulo, empDigito,
empV~1ior, "
strSql = strSql & •. empPlano, empVlrParc, empDtPrimVcto,
usuldLib, •.

strSql = strSql & •• empDtLib, empSituacao ) "
strSql = strSql & "Values (" & frmEmprestimo.txtldCoop.Text & ", •.
strSql = strSql & •. •.& frmEmprestimo.txtldProp.Text & ", •.
strSql = strSql & •. " & frmEmprestimo.txtlinld.Text & ", "
strSql = strSql & .. ..& IngTitulo & "," & intDigito & ","
strSql = strSql & •. •.& Replace(dblVlr, Chr(44), Chr(46)) & ", "

strSql = strSql & " "& intPlano & "," & Replace(dblVlrParc, Chr(44),
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Chr(46)) & ", "
strSql : strSql & " '" & Format(dtaPrimVcto, "yyyymmdd") & "', " &
gintUsuario & ", "

'strSql: strSql &" '" & Format(dtaPrimVcto, "yyyymmdd") & "',1 ,"
strSql : strSql & " '" & Format(Date, "yyyymmdd") & "', " &
intSituacao & " )"

objBanco.ExecQueryCod strSql, 2, Ingld

If Ingld > 0 Then

For i : 0 To intPlano - 1
objParcelas.empld: Ingld
objParcelas. Valor: dblVlrParc
dtaData: DateAdd("m", i, dtaPrimVcto)
objValida.CalcDiaUtil gintQtdeFeriado, dtaData, dtaVencimento
objParcelas.DtVcto : dtaVencimento
objParcelas.Parcela : i + 1
objParcelas.situacao : intSituacao
objParcelas.usuld : gintUsuario
'objParcelas.usuld: 1

objParcelas.LiberaParcelas
Next

objLancamento.CriaLancamento(Clnt(frmEmprestimo.txtldCoop.Text),
IngTitulo & intDigito, dblVlr, 1, 0) Then

LiberaEmprestimo : True
End If
Else

MsgBox "Erro ao liberar emprestimo. Verifique !", vbCritical,
"ATEN(::AO"

End If
Else

MsgBox "Titulo jil existente !", vbCritical, "ATEN(::AO"
End If

Set objParcelas : Nothing
Set objLancamento : Nothing

End Function

Classe Parcelas

Public Sub LiberaParcelasO

Dim strSql As String
Set objBanco: New FuncoesDLL.clsBD
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strSql = ""
strSql = strSql & "Insert Into Parcelas ( •
strSql = strSql & " empld, parValor, parDtVcto, "
strSql = strSql & " parParcela, parSituacao, usuld ) "

strSql = strSql & "Values (" & intEmpld & " • & Replace(dbIVlr, Chr(44),
Chr(46)) & ", "
strSql = strSql & " '" & Format(dtaVcto, "yyyymmdd") & "', " &

intParcela & ,,"
strSql = strSql & " " & intSituacao & ", " & intUsuld & ") ,

objSanco.ExecQuery strSql, 2

Set objSanco = Nothing

End Sub
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Manual de Instala~iio do Sistema - see

Nesse manual e apresenlado aos usuarios como configurar e instalar 0

Sistema para Cooperativas de Credito - SCC. Ao final desse, 0 usuario tera 0

sistema pronto para uso.

Objetivos

Saber 0 que e necessario para configurar 0 MICROSOFT SQL

SERVER e instalar 0 Sal em urn computador;

Aprender a configurar 0 MICROSOFT SQL SERVER e instala-Io em

uma esta,ao de trabalho.

Requisitos de Sistema

Antes de configura 0 Sal Server e instalar 0 SCC, e preciso saber quais os

requisitos mfnimos e recomendados para a instalacao.

Sistema Operacional Windows;

Microsoft Sal SERVER 2000.

eonfigura~iio do Microsoft SQL Server 2000

Ap6s a instala,ao 0 Microsoft Sal SERVER 2000 deve-se configurar a Base

de Dados. Os passos as seguir sao:

Abrir 0 aplicativo Enterprise Manager;

Clicar com 0 botao direito sobre Sal SERVER GROUP e na op,ao

NEW Sal SERVER REGISTRA TlON;

Clicar no botao NEXT;

Esco!rlt..! .j servidor e clicar em ADD e NEXT;

Escolher 0 tipo da conexao "THE SQLSERVER LOGIN

INFORMATION ... " e clique em NEXT;

Digitar LOGIN NAME e PASSWORD e clique em NEXT;
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Na proxima tela clicar em NEXT;

Clicar em CONCLUIR.

Finalizado este processo 0 Servidor esta configurado. Agora deve-s8 criar a

base de dados.

Clicar com 0 botao direito em DATABASE e NEW DATABASE;

Digitar 0 nome da Base de Dados e clique em "OK".

Agora a base esta criada. Deve-s8 criar as tabelas necessarias.

Abrindo 0 aplicativo QUERY ANAL YZER, digita-se 0 LOGIN e SENHA

e clica-se em "OK":

Escolher a base de dados criada anteriormente;

Copiar 0 conteudo do arquivo ('txt' - documento de texto) SCRIPTBASE

encontrado no CD (Compact Disc) de instala,ao e coloca-se na tela do QUERYe

digita-se F5 (no teclado) para criar as tabelas necessarias.

Com isso esta finalizada a configura,ao da base de dados.

Instala~ao do Sistema - see

Para instalar 0 SCC devemos clicar no icone SETUP encontrado no CD.

Na primeira tela clica-se em "OK";

Apos aparece 0 destino da instala,ao. Se necessario pode ser alterado

o local de instala,ao clicando em CHANCE DIRECTORY e apos no icone de urn

"computador';

Na proxima tela clique em CONTINUE para iniciar a instala,ao do

sistema;

Com isso esta finalizado a instalacao do sistema.
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Manual

Esse manual e apresentado aos usuarios 0 Sistema para Cooperativas de

Credito (SCC). Ao final desse, 0 usuario tera uma visao geral dos recursos do

sistema podendo entao, operar 0 mesmo. Esse manual e dividido em: Login e Tela

Principal, Cadastros, Propostas, Liquida90es, Movimenta9ao CIC e Relat6rios.

Tela de LOGIN

-~.- - ~ ~ ~"."",, ~ '" .•.••---1,.....,....-

,k°12P.>t 7~~4't~· •.l,{':""1K'~~~i;~~1'

Usuario:

Oigile USUolfio e Senha para Login

FIGURA 25: TELA DE LOGIN DO PROTOTIPO

Nessa tela 0 usuario deve preencher as campos: Usuario e Senha, e logo

em seguida cliear em Acessar para entrar no sistema au Cancelar para sair do

mesma.
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Tela de MENU

FIGURA 26: TELA PRINCIPAL DO PROTOTIPO

Nessa tela ha as opc;6es do sistema que estao divididos por menus.

Menu Cadastros

~ Cooperado

~ Consulta de Cadastro

Menu Propostas

~ Simulac;ao de Emprestimo

~ Solicitar Emprestimo

~ Consulta Proposta de Emprestimo

Menu LiquidaC;6es

~ LiquidaC;ao de ParcelaITitulo

Menu Movimentac;ao C/C

~ Consulta de Saldos/Extratos

Menu Relat6rios



~ Cooperado

~ Cronograma de Recebimento

~ Ficha GnHica

Menu Sair

MODULO CADASTROS - Cooperado

Di!IodosComplement,ares

Pcssoais

~t:::J~~ ripo de PessQ4

I -=.I I

CEP:r---
.••., FoneComerc;,,1~,--

FIGURA 27: TELA CADASTRO DE COOPERADO DO PROTOTIPO

o cadaslro ou consulta dos dados do cooperado e efeluado atraves da

opcao Cooperado do M6dulo Cadastros. Para consuliar os dados, ap6s acessar a

OP9ao, 0 u5uario deve digitar 0 numero da Matrfcula correspondente au efetuar a

seleCao alraves do batao ..sJ e entao, aparecera a tela Consulta de Cooperados

apresentado a seguir.

91
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PATRlCIA T BARROS

CoopeJodo

FIGURA 28: TELA CONSULTA DE COOPERADO DO PROTOTIPO

o usuario deve digitar a nome au parte do nome para a consulta do

cooperado, apos, dar duplo clique no nome desejado na lista.

Caso a usu<iriodeseja um novo cadastre, devera escolher 0 Tipo de Pessoa

- Ffsica ou Juridica, preencher as devidos campos e cticar no boUio Incluir, mas

lembrando que a cad~stro ainda estara em analise.

Batao Alterar: Efetua altera,oes cadastrais.

Batao Ok: Devera ser escolhida a op,ao em Situa,ao Cadastral: Aprovado

au Negado, apos, clicar no botao.

Batao Novo: Limpa as campos para urn novo cadastro/consulta.

Batao Sair: Fecha a tela.
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MODULO CADASTROS - Consulta de Cadastro

Tipo Dt Dldastro SitLla~!o

P~liOdO .. ~ --1- Situacao-

~~ InlClO. ~ r Analise

F""~
Cooper adOs-

r.' iA:p;m;~ (" Reprovado r T odos

FJSICA 09/10/2006 Aprovodo

FIGURA 29: TELA CONSULTA DE CADASTRO DE COOPERADO DO
PROTOTIPO

.-,i'
A consulta do cooperado e efetuada atraves da op,ao Consulta de Cadastro

do M6dulo Cadastros. Nessa tela ha op,ao de consufta de cadastro por Periodo e

Situa,ao - Analise, Aprovado. Reprovado e Todos. Clicando em uma das op,oes, 0

usuario devera escolher/clicar (duplo clique) no nome desejado na lista para

visualizar os dados na Tela de Cadastro.
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MODULO PROPOSTAS - Simulal'iio de Emprestimo

~~.~I"". ~,-~ - • ~~. ~ , •.•.• r~

~~ll!w.lii~~~£mpli~Ji!!1.!!.IliiiWi·•••~·,.,~_~;ltr~~;~ .• ,,(!8J
5imulacao de E~p;estimo- ---- - ----

I Preencha as Dados para a Simulacao [ • Obrigatorio )

01•. Simul.,.o: 115/10/2006 Linha de Credito: jTESTEl

VkEmp. : ~. Plano: 110 3
Primeiro Veto, : 11411112006 Ukimo Veto. : 114108/2007

Vh. Parc.: ~ Juras: 1474.00

FIGURA 30: TELA SIMULA~Ao DE EMPRESTIMO DO PROTOTIPO

A simula9ao de emprestimo e efetuada atraves da oP9ao Simula9ao de

Emprestimo do M6dulo Propostas. Nessa tela e efetuada uma simula9ao. 0 usuario

deve escolher a linh~ de Credito, 0 Valor do Emprestimo e 0 Plano (parcelas) para

visualizar 0 calculo.

Botao Nova: Limpa campos para uma nova simular;ao.

Botao Proposta: Caso a simula9ao seja a desejada, clicar no botao para

chamar a Tela de Solicita9ao de Emprestimo.

Botao Sair: Fecha a tela.
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MODULO PROPOSTAS - Solicitar Emp,,;stimo

Soficitilc5o de Empreslimo

P,,,••nch,,, os Oadol: para II Simufac~o [. Ob,ig.,10.;o J
O"dns do Cooperedo

m Coni", COHen!e: ...------ ~(g]PATRICIA T BARROS

~ 01,,", P'oposl",: 115/10/2006 Linh.eodeCr~ilo· ITESTEl,- VI,Emp .. 11_200.00 110 iJ
114111/200s UllimoVcto' 1141OanOO7

Vlt. P",'c.· ~ 1474JXl

iJ-

FIGURA 31: TELA SOLICITA(,AO DE EMPRESTIMO DO PROTOTIPO

A solicita,ao de emprestimo e efetuada atraves da op,ao Solicitar

Emprestimo do M6dulo Propostas. Nessa tela sao efetuadas as opera,oes de

Solicita,ao, Visualiza,ao e Analise do emprestimo. Caso a usuario ja tenha efetuado

a simula,ao e clicado no batao Proposta da Tela Simula,iio, deve apenas preencher

a GonIa Corrente do c:ooperado, au clicar no batao ..:u para consul tar par nome a

mesma.

Se a simulac;ao nao foi efetuada, 0 usuario dave escolher a Opc;80

Solicita,ao de Emprestimo do Menu Proposta e deve preencher as dados do

cooperado (conta corrente), escolher a Linha de Credito, a Valor do Emprestimo e a

Plano (parcelas) e clicar no batao Solicitar, mas lembrando que a emprestimo ainda

estara em analise.

Batao Ok: Devera ser escolhida a oP9aoem Situa9ao: Aprovado, Cancelado

au Reprovado, apos, clicar no batao.



Botao Parcelas: Permite visualizar as parcelas de emprestimo.

Botao Sair: Fechar a tela.

MODULO PROPOSTAS - Consulta Proposta de Emprestlmo

Proposta Linhade Credito Dala Situac!oClC Cooper~do
000024 TESTE1
1))0023 TESTE1

15!1012OOG~a~se .J
09/1012006 Apro'llado I

1 PATRIClA T BARROS
1 PATRIOA T BARROS
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FIGURA 32: TELA CONSULTA DE PROPOSTA DE EMPRESTIMO DO
PROTOTIPO

A consulta de proposta de emprestimo e efetuada atraves da OP9ao

Consulta Proposta de Emprestimo do Modulo Propostas. Nessa tela ha OP9aode

consulta de propostds p~r Periodo (data) e Situa9ao - Analise, Aprovado,

Reprovado, Cancelado e Todos. Clicando em uma das oP90es, 0 usuario devere.

tela de emprestimo.

escolher/clicar (duplo clique) no nome desejado na lista para visualizar os dados na



MODULO UQUIDAC;:OES- Liquidayao de ParcelafTitulo

Titulo

Tipo Leto. : Titulo:
!UQUIOACAO DE TITULO 3
PATRICIA T BARROS

Pa.cela$ - - ------
Palc Veto Valor Dias M.J Abo, Totl!ll

1 14/11/2006 167,40 -30 0,00 6,61 160.79
2 14/12/2006 167.40 -60 0,00 13,23 154.17
3 15/0112007 167AD -92 0,00 20.28 147,12
4 14/0212007 167Ao -122 0,00 26,90 140,50
5 14/03/20&7 167.40 -150 0,00 '33,07 134,33
6 16/04/2007 167AO -183 0,00 40,35 127,05

14/0512007 167.40 -211 0,00 46.52 120,88
14/06/2007 167.40 -242 0,00 53,35 "4.05

9 16/07/2007 167.40 -274 0,00 60Al 106,99
10 14/08/2007 167AO -303 0,00 66.BO 100,60

< F3 > Eletua Pagamento Total;!l Pagl!ll --> A$ 1.306.48

FIGURA 33: TELA UQUIDAyAO DE PARCELAS OU TiTULOS DE
EMPRESTIMO DO PROTOTIPO

A liquida,ao de parcela ou litulo e efeluada alraves da op,ao Liquida,ao de

ParcelafTitulo do Modulo Liquida,oes. Nessa tela e efetuada a liquida,ao de

parcelas ou titulos dos emprestimos_0 usuario deve escolher 0 Tipo de Lan,amento

- Liquida,ao de Parcela ou de Titulo, preencher 0 Titulo ou clicar no botao ~ para

consultar 0 numero do titulo por nome, caso escolha Parcela, digitar 0 numero da

parcela. Apos, e listado as parcelas em aberto ou em atraso com seus respectivos
,f" :

valores, e entao 0 usuario deve teclar F3 para a liquidaqao,

97

Parcela:r--



MODULO MOVIMENTA<;:AO CtC - Consulta de Saldos/Extratos

Dado. cle -
~ Cont~Corrente:r--

PATRICIA T OARROS _J
pelr~--·-·-- ------ -

~I~~ ~~~~~ ![~~~~~=]I
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FIGURA 34: TELA DE CONSULTA PARA IMPRESsAo DE EXTRATO DE
CONTA CORRENTE (DO COOPERADO) DO PROTOTIPO

,"f-a extrato de conta corrente e visualizado atraves da opgao Consulta de

SaldosJExtratos do M6dulo Movimentagao C/C. Nessa tela ha a opgao de consultar 0

Extrato de Conla Corrente do cooperado. 0 usuario deve preencher 0 numero da

conla ou clicar no botao ~ para consultar a mesma par nome, preencher a Data

apresentado a seguir.

de Inicio e Fim e clicar no batao Imprimir para visualizar 0 Extrato de Conla Corrente

::,' '~

FIGURA 35: RELATORIO DE EXTRATO DE CONTA CORRENTE (DO
COOPERADO) DO PROTOTIPO
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MODULO RELATORIOS - Cronograma de Recebimento

,-Periodo _0,:,,"

I QJ D'I,ln;o;o: 10111012006

O,I,lnlc;o· 10111112007
_______ . .....-....-J

FIGURA 36: TELA DE CONSULTA PARA IMPRESSAO DE CRONOGRAMA
DE RECEBIMENTO DO PROTOTIPO

o relat6rio de cronograma de recebimento e visualizado atrav€s da opc;ao

Cronograma de Recebimento do Modulo Relatorios. Nessa tela he. a OP98.0de
,'r,J

consultar titulos do periodo informado a serem liquidados. 0 usuario dave preencher

a Data Infcio e de Fim e cliear no batao Imprimir para visualizar 0 relatorio de

Cronograma de Recebimento apresentado a seguir.

FIGURA 37: RELATORIO DE CRONOGRAMA DE RECEBIMENTO DO
PROTOTIPO
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MODULO RELATORIOS - Ficha GrMica

-,--.. - ~- -,~ - ~~-.~~- .. -
L~UE1l!Gr.iiJi.s!!""", '",- • ''''''ll",,§!git'~i''!\ii .•J81
II,§ T,uIo
I ~ W-- ~ PATRICIA T BARROS

FIGURA 38: TELA DE CONSULTA DE FICHA GRAFICA (TiTULOS DE
EMPRESTIMO) DO PROTOTIPO

o relatorio de ficha gratica ,; visualizado atrav,;s da op<;ao Ficha Graiica do

Modulo Relatorios. Nessa tela ha a OP9B.O de consultar titulo. 0 usuario deve

preencher 0 numero do titulo au clicar no boUio ~ para consultar 0 mesma par

nome e clicar no botao Imprimir para visualizar 0 relatorio de Ficha Grafica

apresentado a seguir.

T ••••,. > v •••••• __ ••• , L.:o>l.OO D••.L•••••••, I''''''''''''''
...-c..o ••.•'n:rrKI T•••, """

FIGURA 39: RELATORIO DE FICHA GRAFICA DO PROTOTIPO


