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RESUMO 

 

A elaboração desse projeto teve como tema a criação de um software web para 

gestão de processos para marmorarias, para o êxito do projeto, foi realizada uma 

pesquisa de observação direta com o objetivo de compreender o funcionamento dos 

processos de gestão de marmorarias que utilizam sistemas genéricos. Com o 

levantamento da pesquisa podemos notar casos de usuários que vivenciaram uma 

insatisfação ao utilizar as aplicações oferecidas no mercado que não facilitavam suas 

tarefas no dia-a-dia, sendo assim criamos uma aplicação cujo propósito é simplificar 

tarefas de gestão e criação de orçamentos de forma fácil e objetiva.  
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ABSTRACT 

 

The elaboration of this project had as its theme the creation of a web software 

for the management of processes for marble works, for the success of the project, a 

direct observation research was carried out with the objective of understanding the 

functioning of the processes of management of marble works that use generic 

systems. With the research survey we can notice cases of users who experienced 

dissatisfaction when using the applications offered in the market that did not facilitate 

their day-to-day tasks, so we created an application whose purpose is to simplify 

management tasks and creation of budgets for easy and objective way. 
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INTRODUÇÃO 

Nesse projeto vamos discorrer sobre os problemas encontrados nas 

marmorarias de pequeno porte que utilizam métodos de gestão improdutivos em seu 

dia a dia, e de como a inserção do nosso projeto de software de gestão nos processos 

visa auxiliar o usuário a manter o fluxo de entrega e satisfação do cliente, 

automatizando tarefas de rotina padrão e orçamentária, sendo assim otimizando seu 

tempo, gastos e riscos. 

O presente trabalho está estruturado da seguinte forma: apresentamos nosso 

cliente e o nicho de mercado, bem como o problema encontrado e nossa solução 

proposta; esclarecemos as tecnologias utilizadas no projeto; colocamos um pouco da 

questão empreendedora nos apresentando como empresa; discorremos sobre a 

análise do projeto contendo a descrição das funções, a ideação das telas, a 

modelagem do banco de dados, os scripts do banco de dados, as telas finais do 

projeto e trechos do código fonte; colocamos o manual do usuário e por fim concluímos 

nosso desempenho neste projeto. 
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1. NICHO DE MERCADO DO PROJETO - MARMORARIA 

As atividades de uma marmoraria se designa em beneficiar os materiais 

naturais (rochas provenientes da natureza) ou industrializados (são materiais 

desenvolvidos e fabricados por empresas especializadas), transformando-os em 

produtos principalmente para a área de construção civil e decoração.  

Segundo a ABIROCHAS (Associação Brasileira de Rochas Ornamentais): 

Do ponto de vista dos principais usos e aplicações, a arquitetura e construção 
é o setor de maior expressão e que movimenta os maiores volumes de 
produtos e dinheiro no mercado nacional, cerca de 80%. Os demais 20% 
envolvem peças estruturais (colunas etc.), arte funerária (lápides e adornos) 
e trabalhos especiais. (ABIROCHAS,2008). 

Os materiais mais utilizados para fabricação de peças são os mármores e 

granitos. 

Granito é toda rocha silicática, magmática ou metamórfica, não xistosa, 
portadora ou não de quartzo e passível de polimento, usada como 
revestimento de edificações ou como elemento ornamental, o mármore é toda 
rocha carbonática, metamórfica ou sedimentar, passível de polimento, usada 
como revestimento de edificações ou como elemento ornamental 
(FERNANDES, 2004). 

O fornecimento das placas de mármore para a Empresa é feito pelas indústrias 

que beneficiam os produtos em sua forma bruta, os gestores entram em contato com 

um fornecedor onde será feita a exportação dos materiais.  

O Espírito Santo é o principal polo industrial de beneficiamento de blocos de 

mármore e granito do país (SILVA, 2008). 

Hoje as marmorarias usam placas que já chegam polidas, ao invés das brutas 

e isso significa uma grande redução de tempo na produção. O beneficiamento passa 

pelas fases de corte, colagem, acabamentos e lustração (OLIVEIRA, 2021). 

A marmoraria tem como ponto de partida entender a necessidade do cliente em 

relação a suas preferências e a partir disto proceder com a indicação do material mais 

adequado.  

Como toda a empresa o setor de vendas é o setor chave em marmorarias e 

essas vendas são feitas da seguinte forma: 

As chapas de mármores são vendidas por metro quadrado e o responsável 
por essas vendas é o vendedor, alguns clientes vão até a empresa, mas 
geralmente as marmorarias também contratam vendedores para buscar mais 
clientes. Essas vendas são feitas da seguinte forma: o cliente informa o que 
ele deseja e o vendedor vai até o local para tirar as medidas e ver o espaço 
onde será feita a instalação da peça. Para calcular as medidas é só calcular 
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a largura e o comprimento e o resultado será a medida em M², depois 
multiplicamos pelo valor do m² investido. Dependendo do que for solicitado 
pelo cliente (pia, bancada, lavatório), é adicionado também os complementos 
que podem ser as guarnições, saia, frontão. Todos esses complementos são 
transformados em m² e calculados também pelo valor da pedra (OLIVEIRA, 
2021). 

Esse setor também trabalha com revenda de cubas de inox ou de louça e com 

mão de obra, então o cliente pode decidir entre comprar a cuba direto com a empresa 

ou levar uma de sua preferência e a mão de obra também fica pela escolha do cliente.  

As vendas geralmente são feitas para construtoras ou clientes que estão 

passando por reforma em sua casa. 

O mercado de mármore e granito é muito influenciado pelo desempenho do 
setor da construção civil, não apenas com relação à construção de unidades 
novas, mas também quanto às reformas que devem ser consideradas porque 
têm participação importante na demanda das marmorarias, especialmente 
aquelas de menor porte (SILVA, 2008). 

Quando é preciso novas estratégias para aumentar as vendas, a primeira coisa 

que vem em mente são ações de marketing e divulgação. Mas, antes de pensar em 

ações externas, é necessário analisar o bom funcionamento dos processos internos.  

No mercado de marmoraria, é comum fabricantes investirem em ações que 

geram aumento de vendas para seu negócio, mas logo em seguida descobrem que 

não estão preparados para atender essa nova demanda de forma adequada.  

Um dos principais pontos que pode influenciar nos resultados financeiros de 

uma marmoraria é o cadastro do estoque. Sendo assim, fica clara a necessidade de 

planejamentos e administração de um modo geral.  

Definir processos eficientes é fundamental para uma marmoraria. Portanto, 

fazer o cadastro dos produtos do estoque de entradas e saídas, é importante para que 

se tenha um controle. 

Na parte administrativa de uma marmoraria no setor de produção é importante 

fazer revisões periódicas do estoque. Refazer a contagem dos produtos com 

frequência permite que a empresa trabalhe sempre com informações mais precisas. 

Além disso, é possível antecipar ou adiar compras para trabalhar com um estoque 

mínimo e garantir um controle de caixa mais equilibrado. 

Um software de gestão é uma ótima ferramenta para deixar o trabalho mais 

ágil, seguro e eficiente em uma marmoraria. Além de ajudar os processos do dia a dia 

que ajudam a tornar decisões mais rápidas e precisas. E é nesse ponto que nos 

deparamos com os problemas, pois existem hoje no mercado diversas opções de 
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sistemas genéricos, sendo que por mais que ofereçam muitas ferramentas, para 

determinadas marmorarias o uso acaba gerando dificuldades para os usuários, pois a 

grande maioria dos softwares genéricos não tem um público definido.  

O dia a dia de uma marmoraria é voltado para vendas, emissão de relatórios 

de orçamentos, cadastros no estoque, cadastro de clientes. E é nesse ponto que a 

nossa equipe irá focar, nas atividades principais dentro da marmoraria oferecendo um 

software web interativo e intuitivo com ferramentas para deixar o trabalho mais ágil, 

seguro e eficiente. 

1.1. Problema apresentado por Marmorarias de pequeno porte 

A princípio notamos, através de pesquisa de observação direta, que os 

sistemas genéricos oferecidos no mercado e que são usados por este setor não são 

intuitivos e de fácil manuseio para os usuários, por mais que sejam sistemas robustos 

e com muitas ferramentas, eles tendem a serem complexos, pois alguns deles não 

foram desenvolvidos especificamente para o setor. Notamos também que as 

dificuldades na utilização desses sistemas são mais aparentes em marmorarias de 

médio e pequeno porte, porque a demanda se torna diferente em comparação a 

marmorarias de grande porte e com mais reconhecimento no mercado. Os problemas 

mais aparentes são: sistema não intuitivo, funcionalidades obsoletas, falta de 

personalização, falta de autorização, sistema desatualizado, falta de suporte, custo 

alto. 

1.2. Solução Proposta 

Durante a pandemia muitas empresas de pequeno porte sofreram com a 

redução das atividades e vendas, o que fez com que algumas fechassem seus 

comércios ou migrassem para lojas online através das mídias sociais. 

O comércio eletrônico foi a forma que a grande maioria das empresas 
encontrou para enfrentar a crise gerada pela pandemia do Covid19. De 
acordo com a 9ª edição da pesquisa “O impacto da Pandemia do 
Coronavírus”, elaborada pelo Sebrae em parceria com a Fundação Getúlio 
Vargas (FGV), sete em cada dez empresas já atuam nas redes sociais, 
aplicativos ou internet para impulsionar suas vendas (NADER,2021). 

Atualmente algumas marmorarias de pequeno porte não contam com um 

software de gestão para facilitar as tarefas do dia a dia, e esse é o nosso foco: oferecer 
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um sistema web intuitivo e responsivo para que pequenas empresas possam realizar 

suas atividades com mais agilidade e controle.  

O software visa colaborar com a satisfação do usuário em poder ter essa 

interatividade em qualquer lugar que desejar, por isso a implementação de um 

software que se adequa a vários dispositivos é essencial, pois o usuário necessita 

apenas do seu dispositivo móvel, com acesso à internet, para acessar e usufruir das 

funcionalidades oferecidas pelo sistema. 
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2. TECNOLOGIAS UTILIZADAS 

Iremos desenvolver um software web e para isso utilizaremos as seguintes 

tecnologias: HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, JQuery, NodeJS, MongoDB, Visual 

Studio Code.  

2.1 Backend  

Para o desenvolvimento do backend iremos utilizar o NodeJS que é uma 

plataforma de desenvolvimento de código aberto criada sobre o JavaScript. Ela, então, 

tem como foco o desenvolvimento de aplicações para o lado do servidor e não tem 

vínculo algum com o browser para sua execução. A falta do vínculo é o que possibilita 

desenvolver nosso back-end utilizando JavaScript. 

O Node.js se caracteriza como um ambiente de execução JavaScript. Com 
ele, o usuário pode criar aplicações sem depender do browser para isso. Com 
alta capacidade de escalabilidade, boa flexibilidade, arquitetura e baixo custo, 
torna-se uma ótima opção para programação (TOTVS, 2020). 

2.2 Frontend 

Para estruturação das nossas páginas, iremos utilizar o HTML, que é uma 

linguagem de marcação. O CSS, que um mecanismo para adicionar estilo a um 

documento web. 

O HTML é a linguagem de marcação que nós usamos para estruturar e dar 
significado para o nosso conteúdo web, por exemplo, definindo parágrafos, 
cabeçalhos, tabelas de conteúdo, ou inserindo imagens e vídeos na 
página. CSS é uma linguagem de regras de estilo que é usado para aplicar 
estilo ao conteúdo HTML, por exemplo, definindo cores de fundo e fontes, e 
posicionando nosso conteúdo em múltiplas colunas (CELKE, 2019).  

Iremos utilizar o JavaScript juntamente com o HTML e CSS, sendo ele a terceira 

tecnologia padrão para desenvolvimento web, através dele podemos implementar 

itens complexos nas nossas páginas tornando-as mais dinâmicas. 

O JavaScript é uma linguagem de programação de alto nível voltada para o 
desenvolvimento web, criada originalmente para funcionar do lado do usuário, 
ou seja, nos navegadores. Junto do HTML e do CSS, é uma das principais 
tecnologias da web, permitindo a criação de páginas interativas com 
elementos dinâmicos e boa performance (MELO, 2021). 

Para auxiliar na criação de páginas responsivas, utilizaremos o Bootstrap que 

é um framework front-end para desenvolvimento mais rápido e prático.  

https://tecnoblog.net/responde/o-que-e-html-guia-para-iniciantes/
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O framework front-end e de código-aberto foi inicialmente criado por Mark 
Otto e Jacob Thornton. Ele permite que a interface do usuário de um site seja 
otimizado para qualquer tamanho de tela, desde os dispositivos móveis até 
as telas mais robustas de computadores potentes (ANDREI, 2020). 

Para o desenvolvimento de tabelas dinâmicas, utilizaremos o JQuery uma 

biblioteca JavaScript que permite implementarmos em poucas linhas de códigos 

determinado efeito. 

jQuery é uma biblioteca de funções em JavaScript que interage com o HTML, 
desenvolvida para simplificar os scripts interpretados no navegador do 
usuário (client-side). Criada em dezembro de 2006 no BarCamp de Nova York 
por John Resig. Usada por cerca de 77% dos 10 mil sites mais visitados do 
mundo, jQuery é a mais popular das bibliotecas JavaScript (JOSÉ, 2013). 

Para o desenvolvimento do sistema, iremos utilizar o Visual Studio Code que é 

um editor de código-fonte, o qual inclui suporte para depuração, controle de 

versionamento, Git incorporado, realce de sintaxe, complementação inteligente de 

código e extensões para desenvolvimento. 

O Visual Studio Code (VS Code) é um editor de código de código aberto 
desenvolvido pela Microsoft. O VS Code é capaz de fazer muitas coisas que 
nos ajudam a trabalhar melhor. A princípio ele é uma ferramenta muito 
simples, mas ele possui uma loja de extensões imensa, e que continua 
crescendo. Ou seja, com essa enorme coleção de extensões, podemos 
adicionar diversas funcionalidades ao VS Code de forma bem simples. Dessa 
maneira, ele pode facilmente ser comparado a grandes IDEs pagas. Qualquer 
um pode criar uma extensão e publicar na loja. Desse modo, sempre há novas 
ferramentas que podem ser interessantes para alguém (HANASHIRO,2021). 

2.3 Banco de Dados 

O banco de dados será desenvolvido através do MongoDB que é um banco de 

dados orientado a documentos, sendo categorizado no banco de dados NoSQL (not 

only SQL) pois o armazenamento e a recuperação de dados no MongoDB não são 

feitos no formato de tabelas. 

O MongoDB é um servidor de banco de dados, onde as informações são 
armazenadas, mas o processo é mais fluido, independente, com os 
elementos tendo identificações únicas. Resumindo, o ambiente fornece um 
servidor que se pode iniciar e, em seguida, criar vários bancos de dados 
usando o MongoDB. Os itens não são relacionados, obrigatoriamente, e sua 
hierarquia é totalmente flexível. Por conta de seu banco de dados NoSQL, as 
informações são armazenadas nas coleções e documentos. As coleções são 
subpartes do banco geral, independentes (KOVACS, 2022). 

 

https://www.devmedia.com.br/guia/javascript/34372
https://www.devmedia.com.br/guia/html/38051
https://johnresig.com/about/
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3. EMPRESA 

Nossa empresa foi batizada como TechInside Company. 

3.1 Missão 

Inovação dos procedimentos de gestão, com soluções simples e funcionais. 

Proporcionando qualidade no desenvolvimento de softwares WEB, sendo referência 

no ramo de gestão de pequenas empresas. 

A missão de uma empresa é aquilo que ela determina como a razão 
de ser do seu negócio, a sua entrega ao cliente. Como a empresa é 
um ser vivo e mutável, a missão pode ser revista ao longo do tempo, 
se adequando às novas necessidades do mercado. É fundamental que 
todos os integrantes da organização saibam qual o seu propósito 
(missão) para que, nas suas funções do dia (HEEMANN,2021). 

A TechInside Company visa a integração do cliente e empresa, para tornar a 

execução das tarefas mais simples buscando auxiliar os seus usuários, otimizando a 

gestão de pequenas empresas com soluções que agilizam suas demandas, 

aumentam a produtividade, oferecendo softwares de qualidade e fácil acessibilidade. 

3.2 Visão 

Evoluir é necessário, e a TechInside visa estar presente não somente na 

ampliação de softwares para marmorarias e sim ser referência no desenvolvimento 

de sistemas para pequenas empresas. Dessa forma iremos ampliar o leque do nicho 

de mercado para empresas de pequeno porte oferendo plataformas baseadas em 

nossa missão: “Inovação e Qualidade”. 

3.3 Valores 

Vivemos em constante mudança, onde a tecnologia está presente fortemente 

em nosso cotidiano. Trabalhamos para colaborar nesse avanço qualificando os 

procedimentos e oferecendo um serviço que colabore com o avanço da empresa dos 

nossos clientes. Pensando nisso, buscamos não apenas desenvolver um produto, 

mas sim uma solução para gerenciamento das tarefas desde as mais simples até as 

mais complexas.  

Trabalhamos para oferecer um suporte de eficiência e qualidade, selando um 

compromisso com nossos clientes com o objetivo de produzir softwares que gerem 

satisfação nas necessidades do dia a dia dos usuários. 
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Nossa empresa visa destacar os seguintes valores: 

 Transparência com nossos clientes 

 Suporte 

 Responsabilidade social 

 Projetamos para servir 

 Agilidade e compromisso 

 Prioridade nos atendimentos 

. 

3.4 Logo  

 

Figura 1 - Logo da Equipe 

Fonte: Criado pela equipe 

 

Figura 2 - Logo do Projeto 

Fonte: Criado pela equipe  
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4. ANÁLISE 

Abaixo encontramos a descrição detalhada das funcionalidades do sistema, 

como será seu Banco de dados e as telas. 

4.1. Descrição das Funções 

4.1.1 Tela Landing Page  

A landing page ou como conhecida "pagina de aterrisagem" ou "pagina de 

destino" é uma página web que por meio de marketing online de um produto de buscas 

na internet, a landing page será utilizada para ajuda no marketing digital do nosso 

produto, uma extensão logica de anúncio. Uma landing page pode ser uma parte de 

um micro site ou uma única página no site principal de uma organização.  

4.1.2 Tela de Login  

A tela terá dois campos, um para inserir e-mail e outro para inserir a senha.   

Caso o usuário esqueça a sua senha, terá a opção de recuperar através do link 

“esqueceu sua senha”, no qual será redirecionado para uma tela para inserir o e-mail, 

onde terá uma confirmação e após confirmar o usuário poderá digitar uma nova 

senha.   

4.1.3 Tela Inicial  

A tela inicial será composta com os botões para os seguintes acessos:   

 Novo orçamento;  

 Clientes;  

 Estoque;  

 Despesas;  

 Suporte;  

 Perfil. 

Na parte superior da página o sistema exibirá a frase “Olá” com o nome do 

usuário que acessou.   

4.1.4 Tela de orçamento  
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Na tela inicial, ao clicar no botão de novo orçamento, o sistema abrirá uma 

janela com os seguintes campos:  

 Dados do orçamento: o qual o usuário preencherá com os dados de um 

cliente (nome, endereço, bairro, número casa, complemento, celular, CPF, 

data, tipo de pessoa, cep, cidade, e-mail). Caso o cliente já esteja cadastrado 

no sistema, o programa terá um botão que exibirá os nomes dos clientes 

cadastrados e assim o usuário poderá escolher o cliente. Ao selecionar o nome 

do cliente o sistema preencherá sozinho os campos dos dados pessoais. 

Abaixo dos dados pessoais terá o campo para tipo de pagamento, tempo de 

entrega e validade da proposta;  

 Produto: nesse campo o usuário irá selecionar o cálculo por m2, inserir o 

material utilizado e descrever o item. Abaixo terá um campo para inserir 

medidas de comprimento e largura fazendo o cálculo daquele item. Para 

acrescentar mão de obra o usuário irá selecionar qual o tipo e inserir as 

medidas para o cálculo. Para acrescentar acabamento o usuário irá selecionar 

qual o tipo será utilizado e as medidas para o cálculo. Para acrescentar produto 

o sistema terá um ícone de lupa para buscar os produtos que constam no 

sistema com descrição e valor, no qual o usuário somente irá selecionar o 

produto desejado. Após finalizar os itens do orçamento o usuário poderá salvar 

todos os itens e gerar o relatório. 

4.1.5 Tela de Clientes  

Na tela inicial, ao clicar no ícone de clientes, o sistema abrirá uma nova janela 

onde o usuário irá preencher um formulário com dados do novo cliente como nome, 

endereço, bairro, número casa, complemento, celular, CPF, tipo de pessoa, CEP, 

cidade, e-mail. Cada cliente terá um código (identificador) e não será permitido o uso 

do mesmo código para dois clientes.   

Ao final do cadastro está localizado o botão “lista de clientes”, no qual o usuário 

poderá navegar entre a listagem de todos clientes cadastrados no sistema, para fins 

de consulta e edição.  

Também está disponível o botão “salvar” para concluir a tarefa e salvar os 

dados obtidos.  

4.1.6 Tela de estoque  
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Na tela inicial, ao clicar no ícone de estoque, o sistema irá solicitar a senha do 

administrador. Ao inserir a senha o sistema abrirá uma janela na qual o administrador 

preencherá:  

 Cadastro dos Mármores: nessa opção de estoque o administrador irá 

colocar o código da pedra, o nome e o valor por m2;  

 Cadastro de Serviços; se a empresa tiver mão de obra terceirizada, o 

administrador irá colocar o código, a descrição da mão de obra e o valor 

da mão de obra terceirizada em m2;  

 Cadastro de Acabamentos: aqui o administrador irá inserir o código do 

acabamento, o nome do acabamento e o valor por m2;   

 Cadastro de produtos: geralmente as marmorarias fazem a venda de 

seus itens nessa opção, o administrador irá cadastrar seus produtos de 

revenda (p. ex. cubas), onde também terá um código, a descrição e o 

valor em real.  

A tela de estoque também terá um ícone de lista, quando o usuário clicar poderá 

selecionar qual lista quer visualizar (lista de mármores, serviços, produtos e 

acabamentos).  

O cadastramento de produtos conta com as opções de: código, quantidade, 

descrição e valor, após a conclusão do cadastramento o usuário poderá salvar os 

dados clicando no botão salvar  

4.1.7 Tela de despesas  

Na tela inicial, ao clicar no ícone de despesas, o sistema abrirá uma 

página para o usuário poder inserir as despesas dos insumos utilizados. Nessa tela 

será exibido os gastos diários registrados por ondem da data. O usuário terá os 

seguintes campos para preencher: código de despesa, descrição da despesa, código 

do fornecedor, nome da razão social, data, valor e descrição da despesa.   

Ao clicar em salvar o usuário terá a opção de ver a lista de despesas em 

seguida poderá clicar nesta opção e o sistema irá redirecioná-lo para a janela onde 

terá a lista atualizada.  

Na página de lista de despesas, se encontra os itens cadastrados separados 

por código, data, descrição e valor do produto, ou o usuário também poderá navegar 

pela lista utilizando o botão “lançamento de despesas”.  
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4.1.8 Tela de suporte  

Na tela inicial, ao clicar no ícone de suporte, o sistema irá abrir uma janela na 

qual terá os botões de manual do usuário, dúvidas frequentes e Sobre.  

4.2. Wireframe 

O Wireframe (Figuras 3 a 16) é a idealização das telas, ou seja, uma 

prototipação de baixo nível para termos a ideia de como ficará o sistema e suas 

funcionalidades. A partir dessa idealização haverá o refinamento do design para 

chegarmos ao produto final. 

4.2.1 Landing Page 

 

Figura 3 - Tela do Landing Page 

  



23 
 

4.2.2 Tela de login 

 

Figura 4 - Tela de login 

 

Figura 5 - Tela de Cadastro de Usuário 
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4.2.4 Tela inicial 

 

Figura 6 - Tela Inicial 

4.2.5 Tela de suporte 

 

Figura 7 - Tela de Suporte 
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4.2.6 Tela de orçamento 

 

Figura 8 - Tela Dados de Orçamento 

 

Figura 9 - Tela de Materiais 
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4.2.7 Tela de clientes 

 

Figura 10 - Tela de Clientes 

 

Figura 11 - Tela Lista de Clientes 
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4.2.8 Tela de estoque 

 

Figura 12 - Tela de Estoque 

 

Figura 13 - Tela Cadastro de Estoque 
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Figura 14 - Tela Lista de Estoque 

4.2.9 Tela de despesas  

 

Figura 15 - Tela de Despesas 
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Figura 16 - Tela Lista de Despesas 

 

4.3. MER – Modelo do Banco de Dados 

Abaixo encontramos a modelagem do Banco de Dados (Figura 17), através do 

qual podemos verificar a estrutura do Banco de Dados Relacional que iremos utilizar 

no sistema Stone. 

 

Figura 17 - Modelagem do Banco de Dados 
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4.4. Create do Banco de Dados 

Aqui apresentamos o script para criação do Banco de Dados, seguindo a 

modelagem apresentada acima (Figura 17). 

Create database tb_stone; 

 

use tb_stone; 

 

create table usuario ( 

nm_email varchar (80) primary key, 

nm_usuario varchar (45) not null, 

nm_senha varchar (20) not null, 

id_nivel int unique 

); 

 

create table cliente( 

cd_cliente int primary key auto_increment, 

nr_cpf char(11) null, 

nr_cnpj char(14) null, 

nr_celular int(10), 

nm_tpessoa bit, 

nm_endereco varchar(45), 

nm_bairro varchar(45), 

nm_cidade varchar(45), 

sg_estado char(2), 

nr_casa int(5), 

nm_complemento varchar(45), 

nr_cep int(8) 

); 

 

create table orcamento( 

cd_orcamento int primary key auto_increment, 

nm_endereco varchar(45), 

nm_bairro varchar(45), 
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nm_complemento varchar(45), 

nm_cidade varchar(45), 

sg_estado char(2), 

nr_casa int(5), 

nr_cep int, 

dt_orcamento date not null, 

fk_id_cliente int, 

fk_id_usuario varchar (80), 

foreign key (fk_id_cliente) references cliente(cd_cliente), 

foreign key (fk_id_usuario) references usuario(nm_email) 

); 

 

create table produto_estoque( 

cd_produto int primary key auto_increment, 

ds_produto longtext, 

qt_produto int, 

vl_produto decimal (6,2) not null 

); 

 

create table marmores( 

cd_marmore int primary key auto_increment, 

ds_marmore longtext, 

qt_marmore int, 

vl_marmore decimal (6,2) not null 

); 

 

create table service ( 

cd_servico int primary key auto_increment, 

ds_servico longtext, 

vl_servico decimal (6,2) not null 

); 

 

create table acabamento( 

cd_acabamento int primary key auto_increment, 
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ds_acabamento longtext, 

vl_acabamento decimal(6,2) not null 

); 

 

create table produto_orcamento( 

ds_orcamento longtext not null, 

nr_comprimento decimal(6,2) not null, 

nr_largura decimal(6,2) not null, 

fk_id_orcamento int, 

fk_id_produto_estoque int, 

fk_id_marmores int, 

fk_id_servico int, 

fk_id_acabamento int, 

foreign key (fk_id_orcamento) references orcamento(cd_orcamento), 

foreign key (fk_id_produto_estoque) references produto_estoque(cd_produto), 

foreign key (fk_id_marmores) references marmores(cd_marmore), 

foreign key (fk_id_servico) references servico(cd_servico), 

foreign key (fk_id_acabamento) references acabamento(cd_acabamento) 

); 

 

create table despesas( 

cd_despesa int primary key auto_increment, 

ds_despesa longtext not null, 

cd_fornecedor int, 

nm_razao_social varchar(45), 

dt_despesas date, 

vl_despesas decimal(9,2) not null, 

fk_id_usuario varchar (80), 

foreign key (fk_id_usuario) references usuario(nm_email) 

); 

4.5 Principais Selects do Banco de Dados 

Aqui apresentamos os principais selects do banco de dados: 
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4.6 Select de orçamento 

router.get("/orcamento", async (req, res, next) => { 

 

    const lista = await Cliente.find({}).lean().exec() 

    res.render('orcamento', { 

        lista: lista 

    }) 

}) 

router.get("/orcamento/:idcliente/addservicos", async (req, res) => { 

 

    const cliente = req.params.idcliente 

    

    const unicocliente = await Cliente.findById(cliente).exec() 

 

    const listaMarmores = await Marmores.find().exec() 

 

 

    res.render('itemorcamento/addservicosorcamento', { 

        cliente: unicocliente, 

        marmore: listaMarmores 

 

    }) 

}) 

router.get("/orcamento/:idcliente/addservicos/acab", async (req, res) => { 

    const cliente = req.params.idcliente 

    const unicocliente = await Cliente.findById(cliente).exec() 

    const listaAcabamento = await Acabamento.find().exec() 

    res.render('itemorcamento/addservicoacabamento', { 

        cliente: unicocliente, 

        acabamento: listaAcabamento 

    }) 

}) 

 



34 
 

4.7. Prints das Telas Definitivas 

 

Figura 18 – Landing Page 

 

 

Figura 19 – Tela de Login 
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Figura 20 – Tela principal 

 

 

Figura 21 – Lista de clientes 
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Figura 22 – cadastro de clientes 

 

 

Figura 23 – Cadastro de despesas 
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Figura 24 – Lista de despesas 

 

 

Figura 25 – Visualização da despesa  
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Figura 26 – Tela de cadastros 

 

 

Figura 27 – Cadastro de produtos 
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Figura 28 - Cadastro de cubas 

 

 

Figura 29 – Cadastro de acabamentos 
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Figura 30 - Cadastro de mão de obra 

 

Figura 31 – Cadastro de mármores e granitos 

 

Figura 32 – Tela de suporte 
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4.8 Trecho do Código Fonte 

4.8.1 Cliente 

const mongoose = require("mongoose") 

require("../models/cliente") 

const Cliente = mongoose.model("cliente") 

const express = require('express') 

const router = express.Router() 

 

router.get("/cliente/cadcliente", async (req, res) => { 

 

  res.render('cliente') 

 

})  

router.post("/cliente/cadcliente", async (req, res) => { 

 

  const cliente = new Cliente({ 

    nome: req.body.nome, 

    cpf: req.body.cpf, 

    tipodepessoa: req.body.tipodepessoa, 

    dtnasc: req.body.dtnasc, 

    cpf: req.body.cpf, 

    telefone: req.body.telefone, 

    email: req.body.email, 

    cep: req.body.cep, 

    endereco: req.body.endereco, 

    numero: req.body.numero, 

    bairro: req.body.bairro, 

    cidade: req.body.cidade, 

    estado: req.body.estado 

 

  }) 

  console.log(cliente) 

  await cliente.save() 
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  res.redirect("/cliente/cadcliente") 

})  

router.get('/cliente', async (req, res, next) => { 

 

  const lista = await Cliente.find({}).lean().exec() 

  res.render('buscarcliente', { 

    list: lista 

 

  }) 

})  

router.get("/cliente/atualizarCliente/:id", async (req, res, next) => { 

  try { 

    const id = req.params.id; 

 

    const updtCliente = await Cliente.findById(id).exec() 

    res.render('atualizarCliente', { 

      cliente: updtCliente 

    }) 

  } catch (error) { 

    res.status(400).send(error.message); 

  } 

})  

router.post("/cliente/atualizarCliente/:id", async (req, res, next) => { 

 

  const id = req.params.id; 

  const data = req.body; 

 

  await Cliente.findByIdAndUpdate(id, { 

    nome: data.nome, 

    sobrenome: data.sobrenome, 

    cpf: data.cpf, 

    tipodepessoa: data.tipodepessoa, 

    dtnasc: data.dtnasc, 

    cpf: data.cpf, 
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    telefone: data.telefone, 

    email: data.email, 

    cep: data.cep, 

    endereco: data.endereco, 

    numero: data.numero, 

    bairro: data.bairro, 

    cidade: data.cidade, 

    estado: data.estado 

  }, { 

    new: true 

  }); 

 

  await res.redirect('/cliente') 

})  

router.get('/cliente/deletarCliente/:id', async (req, res, next) => { 

  const id = req.params.id; 

  const deletarcliente = await Cliente.findById(id).lean().exec() 

 

  res.render('questaodeletarcliente', { 

    cliente: deletarcliente 

  }) 

  router.post('/cliente/deletarCliente/:id', async (req, res, next) => { 

    try { 

      const id = req.params.id; 

      const cliente = await Cliente.findByIdAndDelete(id); 

      if (!cliente) return res.status(404).send('Cliente não existe'); 

      res.redirect('/cliente'); 

    } catch (error) { 

      res.status(400).send(error.message); 

    } 

  }) 

 

}) 
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module.exports = router 

 

4.8.2 Código fonte de despesa 

const mongoose = require("mongoose") 

require("../models/despesas") 

const express = require('express') 

const router = express.Router() 

const Despesas = mongoose.model("despesas") 

const upload = require("../config/configMulter") 

router.get('/despesas', async (req, res) => { 

    res.render('despesas') 

})  

router.post('/despesas', upload.single("image"), async (req, res) => { 

 

    try { 

        if (!req.body.tipo == null || req.body.tipo != undefined && 

            !req.body.data == null || req.body.data != undefined && 

            !req.file.filename == null || req.file.filename != undefined && 

            !req.body.status == null || req.body.status != undefined) { 

 

            const despesa = new Despesas({ 

                tipo: req.body.tipo, 

                descricao: req.body.descricao, 

                data: req.body.data, 

                image: req.file.filename, 

                status: req.body.status 

            }) 

            despesa.save() 

            res.status(201).redirect('/despesas') 

 

        } 

    } catch (err) { 
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        res.status(400).send(err); 

    } 

 

})  

router.get('/despesas/lista/:id', async (req, res) => { 

    try { 

        const id = req.params.id 

        const dados = await Despesas.findById(id).exec() 

 

        res.render('unicadespesa', { 

            despesa: dados 

        }) 

    } catch (error) { 

        console.log(error) 

        res.sendStatus(400) 

    } 

 

}) 

router.get('/despesas/lista/:id', async (req, res) => { 

    try { 

        const id = req.params.id 

        const dados = await Despesas.findById(id).exec() 

 

        res.render('unicadespesa', { 

            despesa: dados 

        }) 

    } catch (error) { 

        console.log(error) 

        res.sendStatus(400) 

    } 

 

}) 

router.get('/despesas/lista/excluir/:id', async (req, res) => { 

    try { 

http://req.params.id/
http://req.params.id/
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        const id = req.params.id; 

        const pegardado = await Despesas.findById(id); 

        res.render('excluirDespesa', { 

            unico: pegardado 

        }) 

    } catch (err) { 

 

        res.status(404).send(err.message); 

    } 

})  

router.post("/despesas/lista/excluir/:id", async (req, res) => { 

    try { 

        const id = req.params.id 

        const excluirdado = await Despesas.findByIdAndDelete(id) 

        if (!excluirdado) return res.status(404).send('Não foi possivel excluir!'); 

         res.redirect('/despesas/lista') 

    } catch (err) { 

        res.status(404).send(err.message); 

    } 

}) 

module.exports = router  

http://req.params.id/
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5. MANUAL DO USUÁRIO 

Landing page: 

O usuário deverá acessar o endereço de domínio Ex: 

www.stonesftware.comvc, e ao entrar na página visualizará informações como: 

contato, criação de conta, informações adicionais e requisições. 

Login: 

Ao realizar seu cadastro solicitado por e-mail aos gestores da aplicação, o 

usuário recebera um acesso contendo e-mail e senha para concluir sua licença para 

utilização do software. 

Menu principal: 

Ao realizar o acesso a aplicação, o usuário irá visualizar as principais 

ferramentas contidas no menu principal, sendo elas: orçamento, clientes, serviços, 

despesas, contato, suporte e calculadora. 

Orçamento: 

 Clientes: 

Ao clicar na opção de clientes, o usuário poderá efetuar ações como: cadastro, 

pesquisa, atualização e exclusão. 

 Serviços: 

Na aba de serviços o usuário irá visualizar o menu de cadastros, sendo eles: 

produtos, acabamentos, mão de obra, cubas e mármores.  

O usuário terá o formulário de cadastro e opções de visualização, atualização 

e exclusão. 

Despesas: 

O tópico de despesas contém opções de: cadastro, consultas, inclusão, 

atualização e exclusão. 

Onde o usuário poderá ter o controle e conferência de gastos. 

Suporte: 

A tela de suporte contém informações e dúvidas frequentes dos usuários em 

relação a aplicação, onde qualquer dúvida não encontrada deverá reportar na tela de 

contato aos desenvolvedores responsáveis. 

Contato: 

http://www.stonesftware.comvc/
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Na tela de contato terá informações como: e-mail de contato dos 

desenvolvedores, principais redes sociais um formulário para tirar dúvidas ou informar 

eventuais defeitos ou erros na aplicação. 

Sair: 

No menu principal está opção de SAIR da aplicação, indicada no canto superior 

direito da tela do usuário, onde será realizado o logoff e o usuário será redirecionado 

a página principal do software. 
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CONCLUSÃO 

A automatização dos processos de gestão colaborou com a viabilidade e 

eficácia nos padrões de entrega do usuário para seus clientes, como também nas 

despesas geradas com custos internos significativos, auxiliando na competitividade e 

no crescimento da empresa, ajudando a gerir seus custos e entregando um serviço 

de qualidade, elevando tanto o valor quanto a satisfação do usuário. 

Durante o processo de desenvolvimento do TCC podemos concluir que 

adquirimos experiência com trabalho em equipe e conhecimento técnico, por fim 

acreditamos que com nosso projeto as marmorarias de pequeno porte poderão 

continuar crescendo com maior eficiência. 
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