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IMPLEMENTAÇÃO DE UM SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE ESTOQUE 

AUTOMÁTICO 

RESUMO 

Este projeto visa a implementação de um software de gerenciamento de 

estoque automático, que permite manter registro das entradas e saídas de produtos 

em um estoque, registrando também informações de importância como 

fornecedores, usuários e produtos do sistema de estocagem, além do controle 

automático apontando estoque mínimo e acionando fornecedores para execução 

dos pedidos. Trata-se de um sistema genérico que pode ser aplicado a qualquer 

segmento que tenha necessidade de controle de quantidade de produtos ou 

materiais, como a área logística, estoque de mercados, de materiais em uma 

empresa, dentre outros. 

Uma das características que merecem realce deste sistema gerenciador é 

limitar quantidades mínimas e máximas de estocagem para cada produto, evitando 

que haja esgotamento ou excesso de produtos em estoque, facilitando as 

transações de entrada e saída de produtos no estoque atual. 

INTRODUÇÃO 

O rápido desenvolvimento da tecnologia e de pesquisas científicas para 

melhorar a qualidade e oferta de produtos diminui o ciclo de vida destes itens e torna 

mais difícil prever sua demanda. Esta realidade aumenta a importância do 

gerenciamento e planejamento de estoque de forma eficiente para atender as 

mudanças do mercado e suportar o desenvolvimento e existência de qualquer 

organização. 

É neste cenário que propomos o desenvolvimento de um software de 

gerenciamento de estoque que ajude às organizações a atender suas encomendas 

e gere valor ao seu negócio. 

OBJETIVOS 

Geral 



 

Criar um software de gerenciamento de estoque automático que aumente a 

eficácia operacional e agregue valor ao negócio da organização de forma 

simplificada. 

 

Específicos 

• Desenvolver um software que atenda às necessidades de uma organização 

independente do segmento ou da classificação do estoque. 

• Beneficiar sistema de compras e entregas com visões reais sobre o atual 

estoque, a fim de evitar compras e entregas frequentes ou onerosas.  

• Assegurar que o estoque possa responder às demandas e variações de 

consumo. 

METODOLOGIA 

As fases do projeto de criação ocorreram durante um semestre, onde foram 

divididas em análise de requisitos, documentação, desenvolvimento e testes, tarefas 

distribuídas entre os integrantes da equipe.  

A linguagem de programação escolhida para desenvolver o software foi Java, 

em conjunto com o MySQL. Estas definições foram tomadas, pois esta combinação 

oferece a vantagem da independência de plataforma e distribuições Java e MySQL 

gratuitas. 

O desenvolvimento e os testes foram ambientados nas seguintes 

especificações de hardware e ferramentas utilizadas: Windows 7 Home Premium 64 

bits; Processador: Intel Core i3; HD: 500 GB; Memória RAM: 4 GB; NetBeans 7.0.1 

para desenvolvimento do código na linguagem Java; MySQL Workbench 5.2 e 

MySQL Community Server 5.5.18 como o Sistema Gerenciador de Banco de Dados; 

Connector/J 5.1.18, API de conectividade com banco de dados para linguagem 

Java; iReport 4.1.3, como ferramenta de auxílio na criação de relatórios; Microsoft 

Visio 2010 para construção dos diagramas de fluxo de dados. Os ícones utilizados 

no software foram retirados do site http://findicons.com/, respeitando toda política de 

utilização e termos propostos. 

DESENVOLVIMENTO 



 

O software basicamente gerencia os produtos e materiais de forma a registrar 

suas entradas, saídas e evitar que haja falta ou excesso de produtos na estocagem. 

O software responde às seguintes três regras cruciais: 

• Ao ser cadastrado um produto, o usuário especifica o limite mínimo e 

máximo de sua estocagem. Este limite máximo não pode ser ultrapassado quando 

for feito uma transação de entrada; 

• O estoque deve manter sempre uma quantidade mínima do produto, sendo 

que quando estoque estiver com dez itens a mais que a especificação mínima de 

estocagem, o estoque deve ser reabastecido para garantir que haverá produtos 

suficientes para a próxima transação de saída.   

• A quantidade de produtos a serem retirados na transação de saída não pode 

ser maior que a quantidade atual do estoque. Apenas pode ser retirada do estoque a 

quantidade disponível.  

Na Figura 1 podemos observar a tela de login do sistema. 

 

Figura 1: Tela de login. 

 

Tendo o usuário autorização de acesso ao sistema, a tela principal é 

apresentada conforme Figura 2. Nesta tela o usuário poderá ter acesso aos 

cadastros, movimentação de estoque, relatórios, informações sobre o sistema e 

também a opção sair. 

 

 



 

Figura 2: Tela principal. 

O cadastro de usuário é obrigatório, pois sem este o usuário não vai 

conseguir ter acesso ao sistema, conforme Figura 3. 

 

Figura 3: Tela de cadastro de usuário. 

 



 

Na Figura 4 e 5 apresentamos o cadastro de fornecedores e de produtos, 

respectivamente. 

 

Figura 4: Tela de cadastro de fornecedor. 

 

 

Figura 5: Tela de cadastro de produto. 

 



 

A entrada e saída de produtos é uma função importante porque todo 

gerenciamento de movimentação depende destes cadastros, conforme Figuras 6 e 

7. Aqui está o núcleo do sistema proposto que viabiliza um controle de estoque 

efetivo garantindo as quantidades mínimas e máximas e promovendo o 

gerenciamento. A partir disso, relatórios podem ser extraídos para tomada de 

decisão gerencial. 

Figura 6: Tela de registro de entrada de produtos. 

 

 

Figura 7: Tela de registro de saída de produtos. 



 

RESULTADOS 

O desenvolvimento deste software de gerenciamento de estoque coloca a 

disposição informações confiáveis sobre a atual capacidade de negócio da 

organização, o que é de crucial importância, visto que a área de conhecimento da 

logística preza pela fidelidade de informação para obter excelência em suas 

operações e vantagem competitiva sobre outras organizações. Apesar de 

apontarmos a área logística como exemplo, entendemos que o software pode ser 

aplicado a qualquer situação que necessite do controle de produtos ou materiais. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com o uso das metodologias e técnicas de desenvolvimento e especificação 

de software, promovidos de forma prática, a equipe avalia que todo o esforço para 

obter domínio dos conhecimentos inerentes à engenharia de software e a área de 

negócio do tema proposto foram positivos para o nosso crescimento acadêmico. 

Adicionalmente, houve necessidade de busca de conhecimento fora das 

disciplinas de engenharia de software e banco de dados, para administração deste 

projeto, o entendimento de um estoque e de processos de logística, e de 

ferramentas e tecnologias novas não vistas ainda no curso, o que também 

avaliamos como positivo e próximo da realidade da rotina de desenvolvimento de 

software à um cliente em ambiente profissional, que é o que almejamos.   
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