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Resumo 
 

GerenCYS, elaborado pela Sky Technologies é um sistema web responsivo 
que controla um estoque de peças de bicicleta para distribuidoras, mantendo os 
dados dos itens cadastrados pelos operadores, controlando a localização dos 
mesmos, contendo a entrada e saída no sistema e emitindo notas de recebimento e 
requerimentos de materiais, que contém os dados de entrada e saída dos produtos 
do estoque, que além de serem armazenados no sistema, vão poder ser verificados 
pelos documentos emitidos e também na própria rede da distribuidora, com o uso do 
GerenCYS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Abstract 
 

GerenCYS, made by Sky Technologies, it is a responsive web system that 
controls a stock of bike pieces for distributors, maintaining the registered data by the 
operators, controlling the localization of the pieces, storing in the system each 
information of items coming in and out of stock and issuing material requirements 
and receivement bills, wich contains the report of each product that enters and exit of 
the company inventory. Additionally to this, the data will be able to be checked on the 
issued documents and also on the own distributor network, with the use of 
GerenCYS. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Armazenar dados em um sistema de controle de estoque é altamente 

relevante no cenário atual da logística de nossa região. Com esses dados, as 

empresas grandes e pequenas avaliam o andamento de seus negócios e tomam 

decisões para poderem se tornar melhores e mais competitivas nesta área. 

Portanto visamos elaborar um projeto que facilite a organização dos estoques 

das empresas e supra com as necessidades e demandas da mesma, ao 

informatizarmos o controle de estoque. 

Nosso sistema pretende efetuar as seguintes funções para melhorar a relação 

do cliente com o fornecedor: gerar cadastro de fornecedores, clientes e produtos; 

ordem de compras (que pode ser customizada); acesso por um sistema intranet 

responsivo; geração de relatórios (entrada e saída de produtos). 

Tendo isso em vista, é imprescindível conhecer a área de controle de estoque 

onde o sistema será aplicado e suas necessidades de melhorias, as quais nosso 

projeto almeja aperfeiçoar. 

 

 

1.1. ESTOQUE 

 

Estoques são materiais ou produtos que ficam fisicamente disponíveis pela 

empresa, até o momento de ingressarem no processo produtivo ou seguirem para a 

comercialização direta ao consumidor final. (PORTAL EDUCAÇÃO      02/08/2015). 

Os estoques podem ser de matérias-primas e outros insumos, produtos em 

processos, produtos acabados disponíveis para a comercialização e todos os 

demais materiais e insumos que a empresa utiliza e que necessitam estar 

armazenados nas suas dependências. 

Podem ser de diversas formas, dependendo do negócio da empresa e de que 

forma ela executa a sua função. Por exemplo, uma empresa que fabrica 
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determinado produto, irá possuir estoques diferentes de outra empresa que apenas 

comercializa os seus produtos com o consumidor. Um atacadista irá ter estoques 

diferentes de um varejista e de um fabricante. Uma empresa agrícola possuirá 

estoques diferentes em cada nível ou estágio de sua produção. Uma empresa de 

serviços possuirá estoques de produtos secundários, ou de materiais que não 

influenciam diretamente no seu negócio.  

Estoques também mudam em função do porte das empresas, onde empresas 

grandes irão possuir estoques diferentes de empresas pequenas ou microempresas 

e assim por diante.  

Pode-se perceber que os estoques são todos os materiais, sejam de qualquer 

espécie, que a empresa necessita utilizar na realização de seus negócios 

empresariais e que ficam armazenados nas dependências da empresa para serem 

utilizados em momentos específicos.  

Geralmente, o uso de estoques está atrelado ao consumo dos produtos que a 

empresa comercializa, onde podem surgir oscilações na demanda desses produtos, 

e aí então, os produtos que estão em estoques são utilizados.  

Dessa maneira, a empresa utiliza-se de estoques para se prevenir de 

incertezas que possam ocorrer no tocante à comercialização de seus produtos, 

evitando arcar com grandes prejuízos pelo não atendimento ao seu cliente pela falta 

dos produtos no momento em que o mesmo deseja fato que pode acarretar, 

inclusive, a perda do cliente.  

Assim, para evitar esses transtornos, as empresas efetuam previsões da 

demanda, visando compreender como será a comercialização de seus produtos em 

determinado período, tendo condições de poder disponibilizar os seus produtos na 

quantidade certa para o atendimento a esta demanda, evitando que os produtos 

faltem e não estejam disponíveis aos consumidores.  

No entanto, na maioria das vezes, as empresas não conseguem prever 

exatamente como ocorrerá à demanda, pois diversos fatores contribuem para essa 

previsão. 
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Para evitar-se a falta de mercadorias para o atendimento das necessidades e 

desejos dos clientes, e mediante a incerteza ou risco na previsão da demanda, as 

empresas utilizam-se dos estoques, mantendo determinada quantidade de 

mercadorias, sejam produtos prontos e acabados, sejam produtos em 

processamento, ou insumos, que podem ser matérias-primas a serem usadas no 

processo de fabricação, por exemplo, a fim de se prevenir dessas incertezas. 

 

1.1.1. TIPOS DE ESTOQUE 

 

Para falar sobre quais são os tipos de estoque de uma empresa e qual deles 

seria o mais adequado para cada situação empresarial, é preciso aludir a um 

conceito que enquadra justamente a escolha do melhor modelo e a forma de 

organizá-lo: gestão e controle de estoques. O termo "gestão", nesse sentido, não é 

tão tradicional, mas a ideia por trás dele está presente nos negócios há muito 

tempo. (MEU SUCESSO 05/08/2015). 

O bom controle de estoque se relaciona diretamente com o sucesso de um 

negócio, especialmente quando se trata de comércio ou do setor industrial, por 

exemplo. Grande excedente de produtos representa capital empatado e custos 

logísticos e operacionais desnecessários, enquanto quantidade insuficiente de 

estoques pode gerar diminuição dos lucros e aumento dos preços, por causa da falta 

de produtos ou matéria-prima.  

Assim, a gestão de estoque e de materiais deve ser uma prioridade, 

especialmente, como já citado, para o setor comercial, fábricas e empresas que no 

geral lidam com grande fluxo de produtos. As vantagens de manter um estoque 

variam de acordo com seus propósitos, mas a diminuição de custos ou aumento dos 

lucros são motivações comuns para o armazenamento de um ou outro tipo de 

produto.  

Quer seja para pagar mais barato por uma mercadoria ao comprá-la em 

grandes quantidades, ou para fazer melhor aproveitamento dos veículos de 
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transporte (encher um caminhão em vez de utilizar metade de sua capacidade, por 

exemplo), a existência do estoque pode ser justificada também pela preocupação 

em ter "à mão" o produto a ser consumido, como prevenção para qualquer problema 

em conseguir mercadorias novamente ou com relação a incertezas na demanda ou 

tempo de entrega (lead time). Em resumo, a boa gestão do estoque resulta na 

redução de custos com transporte e produção, na coordenação eficaz entre oferta e 

demanda e, consequentemente, na satisfação do cliente. 

Nesse sentido, optar por um modelo ou tipo de estoque está diretamente 

relacionado aos propósitos do estoque da empresa e ao modelo de gestão usado 

quanto ao armazenamento. Conhecer os tipos de estoque na questão logística e o 

que cada um deles representa dentro do esquema de controle de estoque da 

organização fará toda a diferença no que diz respeito a perder produtos ou sustentar 

e expandir ganhos. Veja quais são alguns desses tipos de estoque e para que 

propósito são usados: (PORTOGENTE 05/08/2015).  

1. Estoque Consignado: estoques em posse de clientes, distribuidores, 

agentes, etc., cuja propriedade continua sendo do fabricante por acordo 

entre eles; 

2. Estoque de Antecipação: estoque formado para nivelar as flutuações 

previsíveis na demanda, entrega ou produção de um item específico; 

3. Estoque de Contingência: estoque mantido para cobrir potenciais 

situações de falha extraordinária no sistema; 

4. Estoque de Proteção ou Hedge Inventory: é feito quando 

excepcionalmente está previsto um acontecimento que pode colocar em 

risco o abastecimento normal de estoque e gerar uma quebra na produção 

e/ou vendas. Normalmente são greves, problemas de novas legislações, 

período de negociação de nova tabela de preços, etc; 

5. Estoque de Segurança ou Safety Stock: quantidade mantida em 

estoque para suprir nas ocasiões em que a demanda é maior do que a 

esperada e/ou quando a oferta para repor estoque ou de matéria-prima 

para fabricá-la é menor do que a esperada e/ou quando o tempo de 

ressuprimento é maior que o esperado e/ou quando houver erros de 
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controle de estoque que levam o sistema de controle a indicar mais 

material do que a existência efetiva; 

6. Estoque em Trânsito: tempo no qual as mercadorias permanecem nos 

veículos de transporte durante sua entrega; 

7. Estoque Inativo: itens que estão obsoletos ou que não tiveram saída nos 

últimos tempos. Este tempo pode variar, conforme determinação do 

próprio administrador do estoque; 

8. Estoque Máximo: Refere-se à quantidade determinada previamente para 

que ocorra o acionamento da parada de novos pedidos, por motivos de 

espaço ou financeiro; 

9. Estoque Médio: metade do lote médio de compra ou fabricação, 

adicionado ao estoque de segurança; 

10. Estoque Mínimo: quantidade determinada previamente para que ocorra o 

acionamento da solicitação do pedido de compra. Às vezes é confundido 

com "Estoque de Segurança". Também denominado "Ponto de 

Ressuprimento"; 

11. Estoque Pulmão: quantidade determinada previamente e de forma 

estratégica, que ainda não foi processada. Podem ser de matéria-prima ou 

de produtos semiacabados; 

12. Estoque Regulador: é normalmente utilizado em empresas com várias 

unidades/filiais, onde uma das unidades tem um estoque maior para suprir 

possíveis faltas em outras unidades; 

13. Estoque Sazonal: quantidade determinada previamente para se antecipar 

a uma demanda maior que é prevista de ocorrer no futuro, fazendo com 

que a produção ou consumo não sejam prejudicados e tenham uma 

regularidade. 

14. Estoques de Insumos: os insumos correspondem a todo tipo de matéria-

prima, ou demais materiais, que se encontram armazenados, ou 

estocados na empresa, aguardando o processo de produção, ou outro tipo 

de processo, ou momento, para ser utilizado. Nesta categoria, os produtos 

são adquiridos junto aos fornecedores e são colocados em estoque. 

Assim, a empresa consegue minimizar as suas perdas pela falta de 
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produção ou por outros fatores, ou também para o aproveitamento de 

oportunidades.  

15. Estoque de Produtos em Processamento: Durante o processo de 

produção também é possível manter-se estoques dos produtos e dos 

componentes que estão sendo produzidos, ou serão produzidos no 

processo completo de produção. Isso é possível em virtude de que cada 

processo de fabricação é composto por fases, e dependendo do produto 

final, as fases são complexas e contínuas, além de serem numerosas. 

16. Estoque de Produtos Acabados: os produtos acabados constituem o 

principal tipo de mercadorias em estoques, visto que são aqueles que já 

estão prontos, ou seja, já passaram pelo processo de fabricação e estão 

disponíveis para o mercado consumidor. É o principal tipo de estoque que 

as empresas disponibilizam e utilizam, visto que é o produto essencial que 

irá atender diretamente ao consumidor.  

17. Estoque de produtos acessórios: Esse é um tipo de estoque que está 

presente em todo tipo de empresa, visto que são materiais que colaboram 

para o processo empresarial completo, pois diversos materiais que 

auxiliam nos processos de negócios da empresa, mas que não participam 

necessariamente do processo de produção ou da composição dos 

produtos. 

 

 

1.1.2. FUNÇÕES DO ESTOQUE 

 

O almoxarife possui uma função de extrema importância dentro do contexto 

empresarial, visto que a grande maioria das empresas necessita utilizar-se de 

estoques, em alguma fase de seu processo de produção ou comercialização de 

produtos. ( PORTAL EDUCAÇÃO 02/08/2015). 

Assim sendo, o almoxarife é o responsável pelo controle, movimentação e 

perfeito funcionamento do processo de estoques em uma empresa.  
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A função estoque ocupa uma função muito importante para a empresa, pois 

ela acaba sendo estratégica para o contexto empresarial, visto que os estoques 

desempenham diferentes papéis dependendo dos objetivos a serem alcançados, 

sendo que funcionam como reguladores do abastecimento de produtos ao mercado, 

ou como impulsionadores para as vendas, ou como diferenciadores perante os 

concorrentes, visto que, em muitas vezes, os clientes desejam os produtos no 

mesmo momento da compra, não estando disposto a esperar pela entrega.  

Também servem para o atingimento de diversos objetivos empresariais, como 

a proteção de compras, a disponibilidade de mercadorias para serem entregues ao 

cliente final no momento em que o mesmo deseja, também servem como forma de 

investimento financeiro, através de ganhos financeiros em compras maiores, ou pela 

preservação das mercadorias contra possíveis altas de preços, além de poder 

possibilitar alguma vantagem competitiva frente aos seus concorrentes, pela 

disponibilidade imediata dos produtos ao mercado, pelo simples processo de 

estarem disponíveis em estoques. ( PORTAL EDUCAÇÃO 02/08/2015). 

Dessa forma, a empresa necessita desenvolver estratégias gerenciais 

eficazes para o estoque, pois em muitos momentos, o mesmo pode ser o diferencial 

entre o sucesso e fracasso empresarial, possibilitando o atingimento ou não dos 

objetivos empresariais. 

A função estoque não é uma função atrativa ao processo empresarial, visto 

que é um processo que acaba não agregando valor direto ao negócio da empresa, 

visto que nenhuma empresa deseja desembolsar uma grande quantidade de 

recursos financeiros na compra e manutenção de mercadorias nos estoques.  

E esse é o grande desafio para as organizações no tocante à perfeita gestão 

dos estoques.  

Assim, as empresas desejam realizar investimentos em setores, ou aspectos 

empresariais que produzam retornos financeiros considerados ao seu capital que 

fora investido.  
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Dessa maneira, os estoques não são um tipo de investimento que as 

organizações desejam manter, por ser um investimento que não produz retorno 

financeiro imediato, e menos ainda, um retorno financeiro que seja rentável ao 

capital investido.  

No entanto, os estoques proporcionam ganhos indiretos às empresas, pelas 

características de sua função. Assim sendo, quando a empresa consegue obter um 

desconto financeiro pela compra de maior volume de mercadorias, ou por adquirir 

uma maior quantidade de lotes ao comum comprado, essa quantidade adicional de 

mercadorias que foi adquirido não possui função imediata e acabará indo para o 

estoque, sendo armazenado pela empresa até o devido momento de seu uso, no 

caso de matérias-primas, ou até o momento em que o cliente desejar comprá-lo.  

 

 

1.1.3. AVALIAÇÃO DE ESTOQUE 

 

Além de avaliar o tipo e função, a empresa também deverá analisar os 

diferentes métodos de avaliação de estoque para verificar a quantidade de material 

e o capital investido. Conforme Dias (2008, p. 159) são: 

a) A avaliação feita através do custo médio é a mais frequente. Tem por base o 

preço de todas as retiradas, ao preço médio do suprimento total do item em estoque. 

Este método age como um estabilizador, pois equilibra as flutuações de preços; e, 

em longo prazo, reflete os custos reais das compras de material. 

b) Primeiro a entrar, Primeiro a sair (First in, First out). A avaliação por este método é 

feita pela ordem cronológica das entradas. Sai o material que primeiro integrou o 

estoque, sendo substituído pela mesma ordem cronológica em que foi recebido, 

devendo seu custo real ser aplicado.  ( PORTAL EDUCAÇÃO 02/08/2015). 

c) Último a entrar Primeiro a sair (Last in, First out). Esse método de avaliação 

considera que devem em primeiro lugar sair às ultimas peças que deram entrada no 
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estoque, o que faz com que o saldo seja avaliado ao preço das últimas entradas. É o 

método mais adequado em períodos inflacionários, pois uniformiza o preço dos 

produtos em estoque para venda do mercado consumidor. 

d) A avaliação pelo custo de reposição: tem por base a elevação dos custos em 

curto prazo em relação à inflação. 

Na avaliação pelo custo médio a empresa não sairá lucrando mais do que sua 

margem de lucro nem perdendo, devido a media entre os valores primeiro e ultimo 

adquiridos tendo um valor real. O método PEPS é muito utilizado pelas empresas 

que trabalham com produtos que tenham validade, assim reduzindo as perdas por 

este prazo, e o valor de cada um dos produtos será mantido conforme o valor 

adquirido. Já o método UEPS, por ser o último produto a entrar em estoque deve ser 

o primeiro a ser vendido, mantém o valor do último produto adquirido para a venda, 

e os já existentes em estoque com o valor real de cada produto. Já o custo de 

reposição, mesmo que em um período não sejam adquiridos produtos, corre o risco 

de que se o mercado sofrer uma elevação o mesmo acompanha esta inflação. 

Assim todos os métodos têm suas vantagens, deixando a escolha a critério da 

empresa para que resolva quais os métodos que serão próprios em seus processos 

para, dessa forma, começar a implantar resultando assim em melhor lucratividade e 

menores perdas. ( PORTAL EDUCAÇÃO 02/08/2015). 

 

1.1.4. NÍVEIS DE ESTOQUE  

 

Em função da importância dos estoques e, para garantir a rentabilidade do 

capital aplicado, é ideal que o empresário estabeleça níveis de estoques para cada 

item, visando, principalmente, reduzir o investimento desnecessário e possibilitar o 

fluxo normal de produção/vendas de forma contínua e uniforme evitando possíveis 

interrupções.        
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1.1.5. ESTOQUES MÍNIMOS 

 

É a quantidade mínima de uma mercadoria e/ou matéria-prima que a empresa 

deve manter em estoque para atender às suas necessidades por determinado 

período.         

A importância em se manter estoques provém das necessidades e demandas 

dos consumidores. Assim, se a empresa conhece bem seus consumidores poderá 

decidir se mantém estoques ou não.          

A administração de materiais, como é abordada nos livros, tem por objetivo 

uma melhor organização e distribuição de materiais, da matéria-prima até o produto 

final. Desta forma, torna-se imprescindível que esta prática esteja presente no 

planejamento das empresas para que se obtenha um aumento na lucratividade e 

melhorias na qualidade dos produtos.         

Entretanto, é preciso lembrar que esta não é uma atividade isolada, uma vez 

que envolve todos os departamentos de uma empresa. Para se entender melhor 

essa dinâmica, deve-se ressaltar que outros departamentos, além da produção, 

também são usuários de materiais destinados a suas tarefas. Esta organização 

permite uma maior mobilidade, gerando qualidade nos serviços.         

Mas a ênfase em relação à permanência ou não de estoques repousa na 

questão financeira e operacional da empresa. Operacionalmente, permite regular o 

volume de estoques que existe em cada setor, verificando a necessidade de sua 

reposição ou não. Do ponto de vista financeiro, estoques são sinônimos de 

investimentos e intitulam-se como parte do capital da empresa; assim, estoques 

muitos grandes representam investimentos altos, aguardando então, por meio dos 

lucros obtidos, seu retorno.  ( PORTAL EDUCAÇÃO 02/08/2015). 

Uma vez que o estoque de uma empresa converte-se em investimentos, deve 

haver então um equilíbrio em seu abastecimento, para não gerar altos custos na sua 

manutenção, como a necessidade de espaço físico adequado para o 
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armazenamento. Reforça ainda a condição de que estoques não agregam valor ao 

produto final, tornando-se um investimento improdutivo. Se não for bem 

administrado aumentará o custo dos produtos produzidos.         

Assim sendo, torna-se necessário uma avaliação rigorosa por parte da 

empresa no tocante a seus estoques. Em tempos atuais, quanto maior a flexibilidade 

e rapidez na resolução de problemas, em qualquer departamento, mais sólida e 

competitiva a empresa será. Também, será possível que os estoques cumpram seus 

objetivos que são: proteção contra incertezas suporte a um plano estratégico, e 

vantagens da economia de escala.          

 

1.1.6. ESTOQUE DE SEGURANÇA 

 

O estoque de segurança poderá ser utilizado, no caso de problemas na 

entrega dos materiais pedidos, como greves, cancelamentos etc. É uma medida 

segura para evitar dissabores, embora o autor afirme que o estoque de segurança 

nunca é usando realmente.         

O estoque de segurança também pode ser chamado de estoque mínimo, 

realizado pela administração de Materiais. Por definição, é a quantidade mínima que 

deve existir em estoque, que se destina a cobrir eventuais retardamentos no 

ressuprimento, objetivando a garantia do funcionamento ininterrupto e eficiente do 

processo produtivo, sem o risco de faltas.         

Em síntese, o estoque mínimo ou estoque de segurança tem por objetivo 

estabelecer um ponto em que deva haver uma reposição de materiais, de forma que 

sua armazenagem não implique em elevação de custos, ou sua falta acarrete em 

custos de ruptura, como perda de vendas, paralisação da produção, despesas para 

apressar entregas etc.  ( PORTAL EDUCAÇÃO 02/08/2015). 
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1.1.7. ESTOQUE INTERMEDIÁRIO   

 

Estoque representa todo tipo de material, itens humanos existentes em uma 

empresa. Pode ser dividido em estoque de matéria-prima; estoque de produtos 

prontos, e estágios intermediários do processo, como produtos parcialmente 

acabados ou estoque em processo, ou ainda em estoque intermediário. 

 

1.1.8. TEMPO DE REPOSIÇÃO 

 

Basicamente, tempo de reposição é o tempo gasto desde a verificação de que 

o estoque precisa ser reposto até a chegada efetiva do material no almoxarifado da 

empresa, que se constitui em três partes:         

- Emissão do pedido – tempo que leva desde a emissão do pedido de compra pela 

empresa até ele chegar ao fornecedor; 

- Preparação do pedido – tempo que leva o fornecedor para fabricar os produtos, 

separar os produtos, emitir faturamento e deixá-los em condições de serem 

transportados; 

-Transporte – tempo que leva da saída do fornecedor até o recebimento pela 

empresa dos materiais encomendados. 

 

1.2. GESTÃO DE ESTOQUES 

 

Segundo Martins e Alt (quinta tiragem, 2003) ambos os mestres em 

engenharia de Produção afirmam que a gestão de estoques constitui em ações que 

permitem o administrador analisar se os estoques estão sendo bem utilizados, bem 
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localizados, bem manuseados e controlados. A gestão de estoque busca garantir a 

máxima disponibilidade de produto, com o menor de estoque possível. A gestão de 

estoques entende que quantidade de estoque parada é capital parado. Ou seja, não 

esta tendo nenhum retorno do investimento efetuado e, por outro lado, este capital 

investido poderia estar suprindo a urgência de outro segmento da empresa, motivo 

pelo qual o gerenciamento deve projetar níveis adequados, objetivando manter o 

equilíbrio entre estoque e consumo. Os níveis devem ser atualizados periodicamente 

para evitar problemas provocados pelo crescimento do consumo ou vendas e 

alterações dos tempos de reposição. 

Baseando no que autor disse, a gestão do estoque é estritamente necessária 

em uma organização, pois ele juntamente com os demais departamentos é todo o 

funcionamento desta empresa. Através da racionalização do estoque, garantindo a 

máxima disponibilidade do produto, com o menor estoque possível. Sendo a 

finalidade da gestão de estoque, a facilitação do seu uso diário, disponibilizando as 

informações necessárias para cada departamento e suas reais necessidades das 

mercadorias. Pois se a empresa detém um volume alto de estoques e não realiza 

esta prévia análise, as economias geradas pelas compras de lotes maiores podem 

ser coberta por custos maiores na manutenção destes estoques. Por fim, 

entendemos que a gestão de estoques é o planejamento do estoque, seu controle e 

sua retroalimentação sobre o planejamento. O mesmo consiste na determinação dos 

valores que o estoque terá com o correr do tempo, bem como na determinação das 

datas de entrada e saída dos materiais do estoque e na determinação dos pontos de 

pedido de material. (EUMED 11/08/2015). 

 

1.3. POR QUE A GESTÃO DE ESTOQUES É TÃO IMPORTANTE? 

 

Empresas que atuam como fabricantes ou montadoras, voltadas para a 

produção de bens, dependem fortemente de um estoque bem gerenciado por uma 

série de razões. No final das contas, uma empresa que dependa de produção não 
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pode sobreviver sem um bom sistema de gerenciamento de estoques. (PORTAL 

EDUCAÇÃO 11/08/2015). 

Vejamos então algumas razões para ter um bom sistema de gestão de 

estoques: 

 

1.3.1. ATENDER ÀS DEMANDAS DE FORMA CONSTANTE 

 

A demanda por bens e serviços específicos não será a mesmo durante todo o 

ano. Por exemplo, a venda de condicionadores de ar tem picos durante o verão e vai 

para baixo durante o inverno. Roupas também têm uma demanda muito sazonal, 

curtas no verão e longas e quentes no inverno. Um estoque bem planejado permitirá 

que uma empresa cumpra as exigências – e todos sabem que a chave para 

aumentar a receita é o atendimento integral da demanda. 

 

1.3.2. CONTINUIDADE DAS OPERAÇÕES 

 

A gestão cautelosa dos estoques permitirá a uma empresa executar suas 

operações sem problemas, com continuidade. Por exemplo, se uma organização 

fabrica produtos que dependem de matérias-primas, é evidente que a empresa 

precisa de um bom estoque de matérias-primas para que as operações sigam sem 

contratempos. (PORTAL EDUCAÇÃO 11/08/2015). 

 

1.3.3. ECONOMIA NAS OPERAÇÕES 
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Um sistema de gerenciamento de estoques bem administrado permite que 

uma empresa possa cortar custos. Por exemplo, quando a época das festas chega e 

a empresa prevê um aumento na demanda por alguns produtos (como chocolate na 

páscoa ou brinquedos no Natal), ela pode adquirir mercadorias em quantidade com 

antecedência, negociar preços e armazená-las para a temporada. Os principais 

benefícios deste exercício são que a empresa pode atender toda a demanda e 

quando ele compra em quantidade e de maneira planejada, obtém descontos. 

 

1.4. QUAIS SÃO OS PRINCÍPIOS DA GESTÃO DE ESTOQUES? 

 

As práticas a seguir podem ajudar uma empresa a ter um estoque bem 

gerenciado: 

 Previsão da demanda: Esta é uma habilidade especializada. Uma empresa 

deve ser capaz de prever demandas de bens e produtos específicos em um 

momento específico do ano. A empresa deve criar e manter o seu sistema de 

inventário com base nas demandas, reais e previstas.  

 Monitoramento do sistema: Um inventário deve ter um mecanismo de 

monitoramento da quantidade em estoque, a todo o momento. A empresa 

deve saber com exatidão a quantidade de estoque em qualquer ponto 

específico no tempo. 

 Qualidade de armazém: O armazém deve ser capaz de manter o estoque 

em boas condições. Materiais desperdiçados geram perdas de oportunidades 

e receitas. 

A Gestão de Estoques é, portanto, um desafio para a maioria das empresas. 

Na verdade, mesmo antes que uma empresa comece suas vendas, seu lucro ou 

prejuízo pode ser parcialmente explicado por quão bem a empresa é capaz de 

gerenciar seus estoques. (ICEEDU 11/08/2015). 
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2. DESENVOLVIMENTO DE FORNECEDORES 

 

As empresas já perceberam que adquirem de seus fornecedores, muitas 

vezes, mais do que 50% do valor de seu faturamento. Com isso, adquirem também 

mais da metade dos seus problemas de qualidade e de lead-time. 

As empresas que buscam a excelência operacional sentiram a necessidade de 

desenvolver programas de desenvolvimento de seus fornecedores, com a finalidade 

de reduzir as não conformidades, garantir os programas de entrega, tornarem-se 

mais competitivas, fomentar parcerias de longo prazo, reduzir custos e aumentar a 

flexibilidade. (FIDELIS 25/07/2015). 

Um bom processo de desenvolvimento de fornecedores vai possibilitar às 

empresas identificar e atrair os melhores fornecedores, visando o estabelecimento 

de parcerias de longo prazo. O relacionamento fortalecido pelo processo de 

desenvolvimento dos fornecedores busca um ganho mútuo em qualidade, tempo de 

ciclo de pedido, redução de custos, eliminação de desperdícios e melhora do 

serviço, produzindo resultados para ambas as organizações – relacionamentos 

ganha-ganha. 

As empresas perceberam que a qualidade do desempenho dos seus 

fornecedores vem se tornando cada vez mais importante por vários motivos: 

 Quantidade de produtos comprados: para muitos fabricantes de 

equipamentos originais, pelo menos metade dos materiais incluídos em seus 

produtos é comprada de fornecedores. 

 Altos custos associados à qualidade insatisfatória de itens de fornecedores: 

para algumas empresas, cerca de 75% de todas as reclamações de garantia 

devem-se a itens comprados. 

 Interdependência entre comprador e fornecedor: algumas empresas são 

bastante dependentes dos fornecedores em vários aspectos, como 

instalações de manufatura integradas, dependência tecnológica, entregas 

just-in-time, etc. 
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3. COMPRAS 

 

A função de compras é um segmento essencial do departamento de materiais 

ou suprimentos, que tem por finalidade suprir as necessidades de materiais ou 

serviços, planejá-las quantitativamente e satisfazê-las no momento certo com as 

quantidades corretas, verificar se recebeu efetivamente o que foi comprado e 

providenciar armazenamento. (CENTRAL DE FAVORITOS 08/08/2015). Os 

objetivos básicos de uma seção de compras são: 

A) Comprar materiais e insumos aos menores preços, obedecendo a padrões de 

qualidade e quantidade; 

B) Procurar sempre dentro de uma negociação justa e honesta as melhores 

condições para a empresa, principalmente as de pagamento. 

Para efetuar uma boa compra, a empresa deve seguir certos mandamentos 

que incluem a verificação de prazos, preços, qualidade e volume. Devem-se manter 

cadastros de fornecedores, analisá-los, fazer uma seleção e procurar ter um bom 

relacionamento com o mercado fornecedor. 

 

3.1. DISPOSIÇÃO DE MATERIAL 

 

Já é indiscutível que a qualidade é fundamental para as empresas, e quando 

falamos em qualidade ligada a sistemas de gestão, lembramos imediatamente de 

avaliação e gestão de não conformidades (NCs). Eis que surgem algumas dúvidas 

sobre a gestão das não conformidades, e uma dúvida comum é sobre as ações de 

disposição. 
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As ações de disposição são medidas imediatas aplicadas ao produto não 

conforme  identificado no processo, buscando corrigi-lo naquele 

momento.  Em muitos lugares são também conhecidas como “disposição imediata”. 

As normas ISO 9001 classificam as ações disposições da seguinte maneira: 

 Correção: ação utilizada para eliminar uma não conformidade, podendo ser 

aplicada em conjunto com uma ação corretiva. A correção pode dar-se por 

meio de: 

 Reclassificação: alteração da classe de um produto não conforme para 

conforme, com requisitos diferentes dos especificados na sua classificação 

inicial; 

 Retrabalho: ação realizada no produto não conforme, com o objetivo de 

torná-lo conforme aos requisitos; 

 Reparo: ação realizada no produto não conforme, com o objetivo de torná-lo 

aceitável para uso; 

 Refugo: ação realizada sobre o produto não conforme (como destruí-lo ou 

reciclá-lo) para impedir sua utilização. Em relação ao serviço não conforme, 

esta ação corresponde a sua interrupção; 

 Concessão: ação que permite a utilização ou liberação de um produto não 

conforme para uso (dentro dos limites especificados), em certa quantidade e 

por determinado período de tempo, mediante consentimento do cliente; 

 Permissão de desvio: autorização dada pela organização para uma 

quantidade limitada de produto, durante determinado período de tempo e para 

um uso específico, desviar-se dos requisitos. 

 

3.2. REQUISIÇÃO DE MATERIAL 

 

Apresentar as requisições de materiais planejadas pelo MRP. Este relatório é 

uma sugestão que deve ser analisada e aprovada pelo PCP, antes da emissão das 

requisições de compras e ordens de produção. As requisições podem 

http://flexsys.no-ip.info/news/frmMRPAvanc.htm
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ser agrupadas na menor data de início. (CENTRAL DE FAVORITOS 08/08/2015). 

 

 

4. ORIGEM DO ESTOQUE 

 

 

O estoque começou a surgir durante o período pré-histórico Neolítico, ou 

idade da pedra polida. Nesse período, tiveram início novos modos de 

relacionamento entre os seres humanos e a natureza. Eles passaram a interferir de 

forma ativa no ambiente, cultivando plantas, domesticando e criando animais. 

Começaram, assim, a produzir sua própria alimentação. 

 A vida sedentária foi sendo adotada aos poucos, à medida que as atividades 

agrícolas e pastoris se consolidavam. Esse novo modo de vida, que se caracterizou 

pelo desenvolvimento da agricultura, da criação de animais e das aldeias 

sedentárias, ocorreu em diversas regiões do planeta, mas em diferentes épocas. 

Houve, portanto, núcleos distintos de “neolitização” em várias regiões do mundo. 

Calcula-se que começou a ocorrer por volta de 8.000 a.C. no Oriente Próximo, e em 

cerca de 2.500 a.C. na América Central. 

 Os tipos de plantação variavam de uma região para outra, destacando-se 

espécies vegetais como trigo, centeio, cevada, milho, batata, mandioca e arroz, 

entre outras. Os animais criados foram principalmente carneiros, cabras, bois e 

porcos. 

 Dominando técnicas agrícolas e pastoris, muitas comunidades puderam 

produzir mais alimentos do que o necessário ao consumo imediato, passando, 

assim, a fazer estoques. 

 

4.1. IMPORTÂNCIA DO ESTOQUE NA HISTÓRIA 

 

 

http://flexsys.no-ip.info/news/frmRreqmat.htm#Agrupa
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Com o estoque de produtos, derivados do cultivo agrícola de alimentos, os 

povos nômades que antes eram pequenos devido à escassez de alimentos, 

puderam ter um crescimento populacional e se estabeleceram em um só lugar, se 

tornando aldeias. 

A vida social foi-se tornando mais complexa. A divisão do trabalho ampliou-se 

gradativamente: por exemplo, uma pessoa com habilidade para fazer cerâmica 

podia trocar seus potes por alimentos e, assim empregar a maior parte do seu dia 

produzindo cerâmica, isso, aos poucos aconteceu com outros tipos de trabalho, e 

foram –se constituindo funções especificas – como as de tecelão, de sacerdote e, 

mais tarde, de metalúrgico. 

Algumas dessas aldeias foram incorporando a sua organização social novos 

elementos, como exemplo uma muralha protetora, um templo para um culto a um 

deus ou um armazém para conservar os alimentos. Isso fez parte do processo de 

surgimento das primeiras cidades. 

Com o advento de varias técnicas como a metalurgia, a cerâmica e a 

agricultura, as aldeias cresceram economicamente, passando a fazer diferentes 

trocas comerciais dentro delas ou com outras aldeias, sempre procurando aumentar 

e melhorar seus estoques, visto que essas atividades favoreciam o crescimento 

econômico e social das aldeias. 

 Além disso o crescimento populacional também foi estimulado. Sendo assim, 

algumas aldeias mesopotâmicas deram origem às primeiras cidades como: Ur, Uruk, 

Nippur, Kish, Lagash e Eridu, por volta de quatro mil anos atrás. Vejamos a seguir o 

seguinte trecho que expressa a evolução dessas cidades: 

 Essas primeiras cidades continuavam muito ligadas à vida rural, misturando o 

espaço urbano com áreas de plantação ou pastoreio. No entanto, nelas surgiu um 

grande número de novos ofícios: carpinteiros, ourives, cortadores de pedra, 

ceramistas, pedreiros, tecelões e comerciantes. Com o aumento da população 

urbana, a produção rural também teve de crescer, o que gerou um excedente que 

era estocado e vendido nas cidades, estimulando o comércio.  

 As decisões sobre a vida da comunidade passaram a ser tomadas pelos 

grupos mais poderosos, que controlavam os templos (os sacerdotes) e os palácios 

(o rei e sua corte (Gilberto Cotrim. História global: Brasil e geral. São Paulo, Saraiva, 

2002, p. 41-42). 
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 Com base no contexto histórico, percebe-se que a partir do acúmulo de bens 

e o estoque dos mesmos, foi possível surgir diversos ofícios onde as pessoas 

poderiam se dedicar exclusivamente, podendo então haver um foco em apenas uma 

atividade durante o dia. Além disso, o estoque de bens influenciou até mesmo na 

criação da figura de um rei, como vemos no texto a seguir: Os habitantes das 

cidades faziam trocas de bens estocados entre si, desenvolvendo o comércio entre 

elas também. No entanto, a medida que as cidades foram crescendo e estocando 

suas riquezas, passaram a atrair a cobiça de povos vizinhos. Diante do risco de 

invasões, pilhagens e guerras, a defesa da cidade tornou-se uma preocupação para 

seus habitantes, sendo assim necessário a organização de tropas militares e um 

comandante, que também tinha funções sacerdotais. Com o tempo, esse 

comandante e sacerdote ampliou seus poderes e tornou-se uma autoridade 

permanente(Gilberto Cotrim. História global: Brasil e geral. São Paulo, Saraiva, 

2002, p. 42). 

 

 

 A vida cada vez mais complexa das cidades trouxe novos problemas de 

comunicação entre as pessoas. A fala e a memorização tornaram-se insuficientes 

para dar conta dos inúmeros dados que acumulavam, inclusive do controle dos 

estoques. 

 Nos templos sumerianos, por exemplo, formaram-se corporações com grande 

patrimônio: rebanhos, terras e outros recursos econômicos. Esse patrimônio era 

administrado pelos sacerdotes, que realizavam diversas transações econômicas: 

empréstimos de animais ou sementes, pagamento a construtores de barcos ou 

comerciantes, controle de produtos estocados em seus armazéns. Os sacerdotes 

não podiam confiar apenas na memória para registar essas operações. Foram 

desenvolvendo uma escrita, isto é, um sistema de sinais pelo qual a linguagem 

verbal pudesse ser fixada, entendida e transmitida para outras pessoas (Gilberto 

Cotrim. História global: Brasil e geral. São Paulo, Saraiva, 2002, p. 42). 

 Através desses fatos históricos, concluímos que devido a necessidade de 

controlar o estoque, surgiram os primeiros métodos de escrita, os pictogramas que 

mais tarde se tornaram ideogramas. Não só da escrita o surgimento e 

desenvolvimento dos estoques esta conectado. Com o acúmulo de bens, veio a 
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necessidade de conta-los. Daí também surgiu a necessidade de contar, ou seja, a 

necessidade de controlar os estoques contribuiu para o advento da matemática. 

 Além da matemática, do comércio, das divisões sociais e do surgimento da 

figura de um rei, os estoques também estão envolvidos na criação das leis, pois com 

o crescimento das cidades, houve a necessidade de controlar o convívio social, 

como podemos ver: 

 Foi na Mesopotâmia que se desenvolveram os primeiros “códigos jurídicos” 

escritos. Entre os mais antigos códigos está o de Hamurábi (rei da Babilônia no 

século XVIII a.C.), que, em seus 280 artigos, reúne normas sobre diversos temas, 

como homicídios, lesões corporais, roubos, questões comerciais e escravidão. Em 

grande parte, essas normas foram recolhidas dos costumes jurídicos já praticados 

na Mesopotâmia. Mas, ao organizá-las num código, Hamurábi reafirmou a 

importância da função do rei como ordenador da vida social. 

 

5. PROBLEMATIZAÇÃO 

 

 

Após diversas entrevistas com nosso cliente, observamos que haviam 

diversas perdas de itens do estoque da distribuidora de peças de bicicleta devido ao 

mal controle do mesmo por ser realizado de forma manual, o que ocasiona em 

perdas financeiras para a distribuidora, visto que para resolver isso, se gasta tempo 

e recursos financeiros da empresa. 

Com isso, notamos a necessidade da implantação de um sistema 

informatizado para o controle do estoque da distribuidora. 

 

5.1. HIPÓTESE 
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Elaborar um sistema de controle de estoque para o cliente, que é o grupo de 

logística no qual com as informações recebidas por eles vamos informatizar seu 

projeto.  

Com base na regra de negócios, criaremos um sistema que gerencia o 

estoque da distribuidora de peças de bicicletas, minimizando perdas ocasionadas 

por cadastros manuais. 

 

5.2. JUSTIFICATIVA 

 

Nossa justificativa se baseia na criação de um sistema para realizar o controle 

de estoque do cliente, que não possuí sistema informatizado. Com um processo de 

armazenagem informatizado, a distribuidora poderá alcançar um nível de controle 

dos seus produtos muito maior do que com um processo de controle manual. 

 

5.3. OBJETIVO GERAL 

 

 

Visando atender a solicitação de nosso cliente, temos como objetivo elaborar 

um sistema para o controle do estoque, de modo que complemente o projeto do 

grupo de logística, o qual temos parceria, e assim, garantir a satisfação do mesmo. 

Disponibilizando também uma assistência, criando um maior vínculo e contribuindo 

com a relação distribuidora e empresa, e também com a relação funcionário e 

estoque, para que ambos funcionem de forma plena. 

 

5.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Sistema de emissões de notas de recebimento, requerimento de material e 

também de pedido de compra; 
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 Acesso através de um sistema web responsivo. 

 

5.5. VIABILIDADE 

 

 

A viabilidade do nosso projeto, está ligada no baixo custo de domínio e 

hospedagem, tendo um tráfego de dados ilimitado e certificação de segurança, pois 

usaremos um sistema web baseado em uma hierarquia que permitirá aos 

funcionários realizarem consultas e, aos administradores, tomada de decisão. 

5.6. PERTINÊNCIA 

 

 

A pertinência do nosso projeto se mostra totalmente relacionada com os 

processos logísticos de estocagem, pois a um longo tempo a área de TI se mostra 

cada vez mais importante nesses processos, com a utilização de robôs, máquinas, 

sistemas e outras ações que fazem com que tenhamos um controle muito melhor do 

estoque, assim proporcionando agilidade e organização para a empresa. 

 

5.7. RELEVÂNCIA 

 

 

Nossa relevância se baseia na implantação de uma ferramenta para a 

distribuidora de peças de bicicleta gerenciar seu estoque, em um sistema web na 

intranet para maior segurança dos dados na rede. 

Com esta ferramenta, pretendemos aumentar a produtividade da empresa ao 

diminuir as perdas financeiras e otimizar o controle do estoque. 
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5.8. METODOLOGIA 

 

 

Para o planejamento do projeto utilizou-se como metodologias: estudo de 

cenário para melhor compreensão do tema do nosso projeto e levantamento de 

dados para identificar as necessidades do setor, questão orientadora para 

definirmos o tema, pesquisas didáticas para agregarmos informações ao nosso 

projeto, pesquisa de campo para identificação de necessidades do setor, 

elaboramos um cronograma com as estimativas do cumprimento de nossos prazos. 

 

6.  DESENVOLVIMENTO 

 

Ao longo do andamento do projeto, usamos diversas ferramentas para 

realização de nossos objetivos no software. Neste capítulo, descreveremos de forma 

objetiva, cada ferramenta utilizada para fazer o sistema web GerenCYS. 

 

6.1. FERRAMENTAS 

 

 

Para começar, esclareceremos um pouco da história de cada ferramenta 

utilizada e qual sua função no projeto. 

 

6.1.1.  HTML 

 

 

Em 1980 Tim Berners-Lee propôs um projeto baseado no conceito de 

hipertexto denominado ENQUIRE. Este projeto foi inicialmente todo desenvolvido 

em linguagem Pascal. Em 1989 Tim Berners-Lee com a ajuda de um estudante do 
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CERN chamado Robert Cailliau conseguiu implementar a primeira comunicação bem 

sucedida entre um cliente HTTP e um servidor através da internet. Surgia então a 

World Wide Web. Porém o protocolo HTTP só foi implementado em fevereiro de 

1993. 

A sigla HTML significa HyperText Markup Language em português, linguagem 

de marcação de hipertexto. A primeira versão do HTML foi baseada na linguagem 

SGML. O SGML era utilizado para a estruturação de documentos e foi dele que o 

HTML herdou diversas tags tais como: título <h1> ao <h6>, cabeçalho <head> e 

parágrafo <p>. A maior diferença entre essas duas linguagens de marcação é que o 

HTML implementava a tag <a> com o atributo href, permitindo assim a ligação (links) 

de uma página a outra. Esse conceito de interligação entre documentos é a base do 

funcionamento de toda Web. 

O HTML surgiu em 1990 e até o seu quinto ano de vida sofreu várias revisões 

e alterações na sua especificação. Nesta época, quem controlava o padrão era o 

CERN e a IETF. Após 1995, o padrão passou a ser regularizado pela W3C, entidade 

que regula os padrões Web e que será detalhada com maior profundidade 

posteriormente. 

Em 1993, Dave Raggett propôs uma evolução do padrão HTML, denominada 

HTML+. Entretanto tal proposta nunca foi implementada. 

O verdadeiro sucessor do HTML foi o HTML 2.0, o qual foi apresentado na 

primeira conferência mundial sobre Web, a World Wide Web Conference. Essa 

versão do HTML pode ser vista apenas como uma correção da versão anterior, ou 

seja, apenas formalizava as características do HTML que já estavam em uso. 

Depois, Dave Raggett escreveu o HTML 3.0 baseado em seu mais recente 

rascunho do HTML+. Entretanto, mais uma vez, a versão do HTML não foi 

implementada. Esta especificação foi superada pela versão 3.2, a qual novamente 

foi uma correção e providenciou total compatibilidade com a versão 2. O HTML 3.2 

implementou características tais como tabelas, applets e texto flutuante ao redor de 

imagens. Posteriormente, Raggest foi co-author do HTML 4 e ajudou com o 

desenvolvimento das linguagens como XHTML, XForms, MathML e além de outras 

especificações mais modernas da W3C. Em dezembro de 1999 o HTML 4.01 foi 
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publicado trazendo como principal premissa a compatibilidade com as suas versões 

anteriores através de 3 implementações: 

Scrict (estrita) – implementação na qual fica proibida a utilização de elementos 

obsoletos da linguagem; 

Transitional (transitória) – implementação na qual os elementos obsoletos são 

permitidos; 

Frameset – implementação direcionada para site que usam frames. 

Em agosto de 1994 foi fundado a W3C, um consórcio formado por instituições 

comerciais e educacionais, com o objetivo de definir padrões para as respectivas 

áreas relacionadas à Web. Em dezembro de 1997 a W3C publicou o HTML 4 e após 

dois meses publicou o XML 1. A W3C reformulou o grupo responsável pelo HTML 

para criar uma “suíte de tags XML”. O primeiro passo foi dado em dezembro de 1998 

quando o grupo reescreveu o HTML em XML sem adicionar elementos ou atributos 

novos. Essa especificação foi chamada de XHTML 1. 

O objetivo seguinte da W3C foi a reestruturação dos formulários Web. Em 

agosto de 1999 o mesmo grupo responsável pelo HTML publicou o primeiro 

rascunho da extensão dos formulários para XHTML. Alguns meses depois, essa 

“extensão dos formulários para XHTML” foi rebatizada de “XForms”. Foi criado um 

grupo específico, responsável pelo XForms. Esse grupo trabalhou em paralelo com 

o grupo de desenvolvimento do HTML com a finalidade de publicar a primeira versão 

do XForms em outubro de 2003. 

Enquanto isso, com a transição do XML completa, os membros do grupo do 

HTML criaram “a nova geração do HTML”. Em maio de 2001 eles publicaram a 

primeira versão do XHTML 1.1. 

Em julho de 2004 a W3C organizou um workshop chamado “Workshop on 

Web Applications and Compound Documents”. Nesse workshop estavam presentes 

membros da W3C e companhias desenvolvedoras de navegadores como a 

fundação Mozilla e a Opera. Neste workshop foi apresentado uma visão do futuro da 

web com uma evolução do padrão HTML 4 incluindo novas características para 

aplicações modernas. 
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No workshop a W3C deixou claro que não seriam desenvolvidas novas 

tecnologias de extensões do HTML e CSS que não fossem criadas pelo atual grupo 

de trabalho da W3C. Diante desse impasse, o grupo que desenvolvia o HTML e os 

formulários HTML tinha duas escolhas: ou se uniam à W3C, ou se separavam. 

Dessa forma, em julho de 2004 surgiu o WHATWG. 

O WHATWG é o grupo de trabalho tecnológico de aplicações de hipertexto 

para Web. Trata-se de um grupo livre, não oficial e de colaboração dos 

desenvolvedores de navegadores e de seus interessados. O WHATWG desenvolve 

especificações baseadas no HTML e em tecnologias relacionadas para facilitar o 

desenvolvimento e compatibilidade das aplicações web, com a intenção de submeter 

os resultados para um padrão organizacional. Essas submissões podem então fazer 

parte do padrão formal do HTML. 

O WHATWG trabalhou por muito tempo somente por email e alcançaram seu 

maior feito com os formulários HTML 4 que passou a incorporar tecnologias dos 

autores do grupo, sem quebrar o padrão de compatibilidade com o conteúdo 

existente. O grupo foi criado para assegurar que o futuro desenvolvimento destas 

especificações fosse completamente livre, através de arquivos públicos e uma lista 

de discussão aberta. 

Por muitos anos o W3C e o WHATWG ignoraram um ao outro. Enquanto o 

WHATWG focava nos formulários e nas novas características no HTML, o W3C 

estava ocupado com a versão 2.0 do XHTML. Mas em outubro de 2006, ficou claro 

que a WHATWG estava vivendo um momento mais sério, enquanto o XHTML 2.0 

estava sendo lançado como rascunho e não estava sendo implementada pela 

maioria dos navegadores. Em outubro de 2006, Tim Berners-Lee, o fundador da 

W3C, anunciou que a W3C deveria trabalhar em conjunto com a WHATWG. O 

primeiro passo do trabalho em conjunto foi renomear o “Web Application 1.0” para 

“HTML5”. 
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6.1.2. CSS 

 

 

Formatar informações dos sites não é algo novo. Por volta de 1970, no 

começo da tragetória do SGML, vários browsers já personalizavam as aparências 

dos documentos, cada um com seu estilo próprio. 

Quando o HTML foi criado, a intenção não era de forma alguma, formatar 

informação. À medida que o HTML foi se popularizando e evoluindo, foram incluídas 

em suas qualidades o domínio de controlar algumas aparências para o documento. 

Isso fez com que a linguagem ficasse muito complexa, mais difícil de entender e 

manter. 

Outro problema eram as diferenças de compatibilidades dos browsers que 

dificultava a visualização dos sites. 

Por esse tempo Håkon Wium Lie, estudava e percebia as dificuldades que se 

tinham ao desenvolver um site, e resolveu criar uma maneira fácil para formatar a 

informação do HTML. Foi aí que ele propôs a criação do CSS ou Cascading Style 

Sheets. Esse era o ano de 1994. 

Aceitando o convite feito pelo próprio Håkon, Bert Bos - que naquele tempo 

estava trabalhando em um browser chamado Argo - começou a trabalhar no projeto.  

Em 1995 eles apresentaram sua proposta e finalmente, o W3C - World Wide 

Web Consortium - que estava acabando de nascer, se interessou pelo projeto e 

resolveu criar uma equipe, obviamente liderada por Håkon e Bert Bos. O resultado 

apareceu logo, em 1996, eles lançaram a recomendação oficial pelo W3C do CSS 

Level 1 (CSS 1). 

Dois anos depois, no dia 12 de Maio de 1998, eles lançaram a recomendação 

do CSS de nível 2. A segunda versão das Folhas de Estilo para web. 

http://www.w3.org/Style/CSS/
http://w3.org/
http://w3.org/
http://www.w3.org/Style/CSS/
http://www.w3.org/Style/CSS/
http://www.w3.org/Style/CSS/
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O nível 3 do CSS ainda está em desenvolvimento. Mas, sabemos que as 

facilidades serão muitas, como por exemplo, criar bordas arredondadas sem o uso 

de imagens, ou definir duas imagens como background de um mesmo objeto. 

 

6.1.3.  JAVASCRIPT 

 

 

JavaScript é a linguagem de programação mais popular entre os 

desenvolvedores da web de hoje. Sua origem, porém, não foi nos estúdios de 

criação de web sites. Inicialmente com o nome de Cmm (C menos menos), pretendia 

ser semelhante ao C/C++ para facilitar a aprendizagem dos programadores da 

época. Sua criadora, Nombas, mais tarde conhecida como OpenWave, criou um 

ambiente de desenvolvimento chamado CEnvi, provavelmente a abreviação de C 

Environment (Ambiente C) para apresentar a linguagem a programadores comuns. 

Depois de alguns anos, já com o nome mudado para ScriptEase, passou a atrair o 

interesse da Netscape, para criar programas para o seu navegador de mesmo 

nome, que pudessem rodar no computador do usuário antes de enviar informações 

para o servidor, o que foi um marco da tecnologia por ser a primeira linguagem a 

funcionar no modo cliente (na máquina local, em vez do servidor web). Seria 

solucionado então um grave problema de tráfego na internet: a validação de 

formulários sem a necessidade do envio dos dados para o servidor web. 

No lançamento do Netscape Navigator 2, em 1995, a Netscape, em parceria com a 

Sun Microsystems, finalizou o novo projeto, agora com o nome LiveScript ou 

LiveWire, com a intenção de permitir que a linguagem rode tanto no cliente como no 

servidor. O nome da linguagem muda novamente em seguida para JavaScript, 

pegando uma carona na popularidade do Java em ascenção na época, e criando 

uma confusão de nomes que desde então permite a muitos escritores ganharem 

dinheiro fazendo livros para explicar que JavaScript não é o mesmo que Java. 

 

http://www.w3.org/Style/CSS/
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6.1.4.  BOOTSTRAP 

 

 

Em 2011, o Bootstrap foi criado como uma solução interna para resolver 

inconsistências de desenvolvimento dentro da equipe de engenharia do Twitter. 

Basicamente, não havia uma definição de estrutura de código na forma escolhida 

pelos engenheiros do Twitter para desenvolver a plataforma. 

O desenvolvimento e a engenharia da web são um trabalho especializado (muitos 

diriam que são uma arte), e cada engenheiro tem a sua própria maneira de codificar. 

Isso funciona em alguns casos, mas quando há vários engenheiros trabalhando no 

mesmo projeto com abordagens de codificação ligeiramente diferentes, as 

inconsistências são inevitáveis.  Com o tempo, as inconsistências de engenharia da 

web podem se transformar em problemas de codificação sérios que criam incerteza 

e aumentam o tempo de manutenção. O Bootstrap foi uma ferramenta desenvolvida 

originalmente por Mark Otto e Jacob Thorton, então engenheiros do Twitter, como 

uma tentativa de incentivar o uso de uma única estrutura pela equipe de engenharia 

do Twitter, reduzindo essas inconsistências. A iniciativa do Bootstrap certamente foi 

bem-sucedida no Twitter permitindo que toda a equipe trabalhasse com maior 

rapidez e eficiência com menos inconsistências. 

Embora inicialmente uma solução interna no Twitter, Mark e Jacob 

rapidamente perceberam que tinham descoberto algum muito maior. Em agosto de 

2011, a estrutura Bootstrap foi lançada como um projeto de software livre no Github. 

Em alguns meses, milhares de desenvolvedores de todo o mundo contribuíram com 

o código e o Bootstrap se tornou o projeto de desenvolvimento de software livre mais 

ativo do mundo. Desde então, tornou-se cada vez mais conhecido e se transformou 

na “estrutura front-end mais popular para o desenvolvimento inicial de projetos 

móveis com capacidade de resposta na web”. 

 

6.1.5.  MARIADB 

 

 

https://blog.twitter.com/2011/bootstrap-twitter
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Maria DB é um servidor de banco de dados criado por alguns dos autores 

oficiais do mysql após a aquisição da Oracle. Ele é caracterizado pelo seu 

armazenamento alternativo, patches de segurança e otimizações além de migrações 

com a colaboração do Google. Criado para ser o fork do mysql.  

Seus principais desenvolvedores vieram da empresa de Michel Widenius 

chamada Monty Program e que trabalham com o objetivo de observar todas as 

falhas de sistema para fazer as atualizações.    

A mudança do mysql para o Maria DB traz mudanças significativas como 

velocidade e menor exigência de hardware, porém é necessário converter as tabelas 

de myISAM para XtraDB. 

 

6.1.6.  PHP 

 

A linguagem PHP foi criada em 1994 por Rasmus Lerdof e escrita em 

linguagem C, essa linguagem começou a ser utilizada para acompanhar as visitas 

de currículo online chamado de “Persona Home Page” e renomeado como “PHP 

Tools”. As suas implementações e ligações com o banco de dados na metade do 

ano de 95 o código fonte foi liberado, sua expansão foi responsável pelas variáveis 

no estio Perl além da sintaxe de HTML. 

Em outubro de 95 a linguagem votou a ser chamada PHP, sofrendo outra 

reforma em abri de 96 que oferecia suporte ao banco de dados DBM, mysql, e 

Postgres95, cookies, funções de apoio definidas pelo usuário. 

 

6.1.7.  UML 
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A Unifield Modeling Language ou simplesmente UML é uma linguagem 

orientada ao objeto que surgiu em função dos métodos BOOCH, OMT e OOSE. Sua 

principal função é visualizar a comunicação entre os objetos podendos ser vistos nos 

diagramas, apesar disso ela não possui um processo que define como o trabalho 

deve ser desenvolvido. Tudo o que é feito no trabalho deve ser descrito no dicionário 

de dados de forma a resgatar todas os benefícios do sistema. 

 

6.1.8.  ADOBE PHOTOSHOP 

 

 

Surgido no final dos anos 90 através dos irmãos Thomas e John knoll que 

unidos criaram um aplicativo capaz de fazer mudanças em diversas imagens. 

Inicialmente o software tinha o nome de IMAGEPRO e após um ano foi 

comprado pela Apple e incido no Macintosh. Suas primeiras versões custavam muito 

principalmente em equipamentos e impressão. A mudança de cores, presença de 

curvas, suporte para Windows e o uso de camadas foram os diferenciais das duas 

versões sucessoras. 

A partir da 13° versão as atualizações começaram a demorar dois anos 

trazendo sempre mais funcionalidades como imagens em RAW. Atualmente os 

desejos da equipe de desenvolvedores é conseguir reconhecer objetos, sendo assim 

uma versão com a chamada inteligência artificial. 

 

6.2. GRUPO SKY TECHNOLOGIES  

 

 

Somos um grupo que iniciou dentro da ETEC de Praia Grande, com os 

integrantes Murillo, Vitor, Luiz e Millena. Por alguns ocorridos, Millena se ausentou 

do grupo, dando lugar a André. 
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Nossa história se iniciou no segundo semestre, não tínhamos ideia de que 

projeto fazer e para o que fazer. Até que, certa vez, um grupo do curso de logística 

precisou de nossos serviços e assim nasceu o nosso primeiro projeto, o GerenCYS. 

 

6.3. GERENCYS  

 

 

Neste capítulo, explicaremos as etapas de desenvolvimento do sistema WEB 

GerenCYS, desde o back-end até o front-end do mesmo. 

 

6.3.1.  LOGOTIPO  

 

O logotipo do sistema WEB GerenCYS foi criado de forma simples, com duas 

cores leves, o azul e o branco, assim como todo o esquema de cores do site, para 

não cansar o olhar do usuário. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor 
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6.3.2.  DESENVOLVIMENTO DO PROJETO  

 

 

O desenvolvimento do projeto se deu início após uma série de reuniões 

semanais com nosso cliente, onde foram estabelecidas as regras de negócio do 

projeto, com ajuda de nosso professor orientador do trabalho de conclusão de curso 

e do professor de banco de dados. Após essa definição, pudemos separar o 

desenvolvimento do GerenCYS em duas partes essenciais até agora: o banco de 

dados e o front-end do sistema WEB. 

 

6.3.3. BANCO DE DADOS 

 

 

O cliente nos disponibilizou dois tipos de notas, chamadas de nota de 

recebimento e requerimento de material. Com elas, fomos capazes de elaborar um 

fluxo de dados para identificar quais informações eram as necessárias para serem 

armazenadas no banco, após uma série de questionamentos para tornar claro a 

função das notas no sistema. 

Após a realização do fluxo de dados, aplicamos as 3 formas normais da 

normalização de um banco de dados e organizamos cada um destes dados 

(atributos a serem armazenados no banco) em determinadas tabelas, formando no 

total, sete tabelas. Com isso, geramos um dicionário de dados e um modelo de 

entidade relacional (MER) para facilitar a programação do GerenCYS. Enfim, a base 

para as próximas etapas do projeto foi completada. 

 

6.3.4. FRONT-END  
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O design do nosso projeto GerenCYS, é baseado no framework Bootstrap e 

tem como base o tema AdminLTE-2.1.1, no qual escolhemos a cor vermelha para 

dar uma aparência elegante ao software. Também conta com um menu a esquerda 

para as opções, que ao ser utilizado em um smartphone se transforma 

automaticamente em menu suspenso para que haja mais comodidade no uso do 

software. 

 

7. O QUE ESPERAMOS DO SOFTWARE 

 

 

Esperamos que nosso software satisfaça a necessidades de nossos clientes, 

que aumente em produtividade e tempo o processo de armazenagem de produtos 

no seu estoque, para que assim os mesmos venham gastar menos papeis, tempo, 

dentre outros processos que influenciem para uma má gestão de um estoque. 
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