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UMA EXPERIÊNCIA DE APLICAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES

A MICRO EMPRESAS
==

RESUMO

Um escritório de corretagem de seguros foi objeto de
uma experiência destinada a apoiar por computador suas ativida
des. A Análise Estruturada foi aplicada na especificação do sis
tema manual existente. Foram desenhados diagramãs de fluxo de da
dos conjugados com um dicionário de dados manual, As necessida.
des do usuário foram identificadas como relativas principalmente
ao controle dos vencimentos de pagamentos e das datas de expira
ção de seguros bem como à recuperação de informações sobre os cli

. entes e capitais segurados. As técnicas de projeto : estruturado
foram aplicadas em conjunto com programação estruturada para de
senvolver uma implementação em dGaseII de um sistema para satis
fazer essas necessidades. Um microcomputador tipo Apple com duas
unidades de disco flexível e uma impressora foi usado na experi
ência. Os resultados indicam que a aplicação definitivamente não
foi efetiva em termos de custo, principalmente devido ao tempo se

recursos financeiros consumidos. Maneiras alternativas para re
solver problemas de processamento de dados de micro empresas com

microcomputadores são examinadas no trabalho. Quarenta e duas
referências bibliográficas são discutidas nesse contexto. A expe
riência leva à conclusão de que para que microcomputadores pos
sam ser aplicados efetivamente em termos de custo a micro empre
sas é necessário que esforços de pesquisas sejam concentrados em

tornar mais expedito o esforço de análise.



AN EXPERIMENT IN THE APPLICATION OF MICROCOMPUTERS

TO SMALL FIRMS

ABSTRACT

—

.-A small insurance brokerage firm has been the object
of an experiment aiming to computer aid its activities. Structur
ed analysis has been applied in the specification of the existing
manual system. Data flow diagrams have been drafted together
with a manual data dictionary. User requirements have been iden'
tified as refering mainly to payments due and insurance expiration
date control as well as customer information and policy amount

|

retrieval. Structured design techniques: have been applied together with structured programming to develop an" implementation
in dBaseIlIlI of a system to satisfy these requirements. An . Apple
like microcomputer with two floppy disk drives and aàa printer has
been used in the experiment. Results indicate that this applica

 tion has definitely not been cost effective mainly due to analysis
time and cost consumption. Alternative ways for solving small:
firms data processing problems with microcomputers are examined

in the paper. Forthy-two bibliographic references are discussed
in this context. The experiment leads to the conclusion that
research efforts should concentrate in expeding the analysis ef
fort if microcomputers are to be cost effectivelly applied “to
small firms.
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CAPTTULO 1

INTRODUÇÃO

1.1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS

“No final do período de graduação, a autora estagiou
durante um ano, como analista, numa firma de equipamento pesado,

Durante esse estágio, desenvolveu um sistema para. controle de
aferição de instrumentos de medição, solicitado pelo departamen
to de controle de estoque. Desde essa época, a autora já pos
suia interesse no desenvolvimento de sistemas de informação e

encontrou, nesse estágio, uma forma de satisfaze-lo. No entan
to; durante esse trabalho, sentiu uma deficiência muito grande
“de uma ferramenta que apoiasse o desenvolvimento e documentação

do sistema que estava desenvolvendo. A partir de então, surgiu
seu interesse em direcionar sua pesquisa à área de apoio ao de
senvolvimento e documentação de sistemas de informação.

Durante seus estudos de pós-graduação teve oportuni
dade de conhecer várias metodologias utilizadas para esta fina
lidade; como por exemplo, HIPO |Ib74|, SADT |Sf768[ e ISAC fLuB1l.
Começou a se familiarizar efetivamente com tais metodologias

- quando participou, junto com uma equipe, do atendimento da soli
citação de um grande banco internacional, o qual desejava tomar

" conhecimento de técnicas disponíveis para a documentação de sis
temas. Durante esse serviço, a autora se deparou com o proble
ma de um sistema já desenvolvido, mas não documentado, sendo o

objetivo do grupo justamente propor uma técnica de documentação.
Foi então utilizada a técnica de projeto estruturado — proposta
por Yourdon e Constantine, |Yo75|, para extrair a estrutura do

sistema e particioná-lo em módulos funcionais e, juntamente, foi
utilizado o sistema PSL/PSA |Te77] para documentar todo esse pro
cesso e fornecer relatórios que apoiassem sua evolução.

Nesse mesmo período, teve contato com o caso práti
co abordado nesta dissertação, correspondente a um Escritório



de Corretagem de Seguros. O proprietário desse Escritório dese
java comprar um equipamento para apoiar por computador algumas
atividades desempenhadas pelo seu pessoal. Tal caso gerou mui
to interesse, por parte da autora, que agora tinha oportunidade
de elaborar a análise de um sistema apoiada por ferramentas apro
priadas, sendo que dentre elas, foi escolhida a metodologia de

análise estruturada recomendada por Gane e Sarson |6a77|.
Além disso, esse caso era particularmente interes.

Sante, pois como será justificado no item seguinte, o Escritório
em questão pode ser considerado uma micro empresa e, como tal,
ê um alvo muito fácil e frequentemente atingido por pessoas fi
sicas e jurídicas cuja intenção primordial é vender seus produ
tos de software. Dessa forma, a micro empresa se torna insatis
feita, pois seus requisitos normalmente não são alcançados.

Portanto, acredita-se que a micro empresa, tanto
quanto, ou mais que qualquer outra empresa, merece uma "atenção
muito especial, a qual pode ser traduzida numa dedicação parti
cularmente dada à fase de desenvolvimento e documentação da anã
lise do sistema, pois dessa forma pode-se atingir, com maior pre
cisão, as reáis necessidades da mesma.

Nesta dissertação, a abordagem de construção de pro
tótipos para o desenvolvimento de sistemas não está sendo consi
derada, não porque não seja aplicável ao caso, mas porque é as
sunto de óutra dissertação de mestrado desenvolvida no mesmo

grupo de pesquisa.

x
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1.2 - ASSUNTO DA DISSERTAÇÃO

A experiência relatada nesta dissertação, refere-se
ao desenvolvimento e documentação da análise e à implementação
de um sistema de informação para um Escritório de Corretagem: de
Seguros.

-

E)

O Escritório de Corretagem de Seguros em questão pos
suia cerca de doze funcionários e mais o proprietário, o qual.
participava intensamente de suas atividades. Dentre os doze fun
cionários, um deles era um gerente geral que coordenava os de
mais e passava a eles todas as diretrizes para que desempenhas
sem suas funções. Quáânto aos outros. funcionários, eles. consis
tiam de umá secretária, alguns vendedores e cobradores, álguns
outros encarregados da realização de seguros no próprio Escritó
rio e ainda outros, encarregados da preparação de documentos pa
ra a realização da contabilidade. A Corretora realizava. segu

ros, agrupando-os em dois conjuntos distintos: um deles referen
te a seguros de Vida. em Grupo e Acidentes Pessoais (VG/AP) eooutro, referente aos seguros de todos os outros tipos, isto é,
seguros de automóveis, incêndio, "roubo, etc.. Na época. em que
o trabalho foi realizado, a Corretora possuia por voita de. cin

co mil clientes, dentre os quais muitos estavam incluídos em se
guros coletivos de Vida em Grupo e Acidentes Pessoais, que eram.
realizados normalmente para firmas, enquanto que os outros ti
pos eram normalmente realizados para clientes particulares.

|

No entanto, a cada ano, o Escritório de Corretagem
de Seguros estava ultrapassando as expectativas de seu proprie:
tário que, preocupado com este fato, sentia que a qualquer mo
mento, seria indispensável um controle mais rígido e Seguro, pa
ra que esse crescimento, além de suas expectativas, continuasse
acontecendo. Daí o seu desejo de adquirir um equipamento para
apoiar por computador principalmente aquelas atividades que pre
cisavam ser rigorosamente controladas.

Possuindo as características descritas acima, pode-
-se considerar o Escritório em questão uma micro empresa. Na

verdade, uma micro empresa possui os mesmos problemas de uma gran
de empresa, apenas em proporções menores, merecendo portanto, à



mesma dedicação dispensada a essas últimas. Portanto, assim co
MO as grandes empresas, as micro empresas também possuem suas
necessidades de processamento; o que elas podem não possuir co
mo as outras, são as condições financeiras para apoiar desenvol
vimento de sistemas de informação, de maneira adequada, Dessa
forma, acredita-se que se trata claramente de um problema de

aplicação de microcomputadores a micro empresas.

te
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1.3 - APRESENTAÇÃO

Esta dissertação está organizada da seguinte -manei
ra:

O Capítulo 2 refere-se à análise bibliográfica rea
lizada, na qual estão fundamentados todos os outros itens desta
dissertação. Essa bibliografia aborda o instrumental de análi :

se estruturada disponível, o instrumental para desenvolvimento
expedito de sistemas e a evolução do uso de computadores nas em

presas.
O Capítulo 3 apresenta a análise estruturada do ca

so prático abordado, referente ao Escritório de Corretagem de
Seguros.

| |

O Capítulo 4 refere-se à implementação do caãso prá
tico, onde são apresentados o esquema da base de dados, a estru

- tura modular dos programas e alguns exemplos de "funcionamento.
dos mesmos.

No Apêndice, são apresentados os detalhamentos dos
módulos e as listagens dos respectivos programas.

O Capítulo 5 apresenta uma avaliação de todo o de
senvolvimento efetuado: da análise, da implementação e da satis
fação dos requisitos do usuário, frenteà solução apresentada.

Finalmente, no Capítulo 6, faz-se algumas . conclu-
sões, sugestões para novas pesquisas e salienta-se as contribui

ções oferecidas por este trabalho.
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CAPITULO 2

ANALISE BIBLIOGRÁFICA

2.1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS

Este capítulo tem por objetivo fornecer um apanhado
geral da bibliografia sobre três aspectos fundamentais para es$

ta dissertação. Assim, esses aspectos estão abordados nos itens
a seguir, da seguinte maneira:

No item 2.2 faz-se uma revisão do instrumental de
Análise Estruturada disponível, comentando-se várias publicações
sobre o assunto, referentes aos principais autores que se 'dedi
cam a essa pesquisa e que propuseram metodologias de documenta
ção; sistemas de apoio por computador à descrição de sistemas,
metodologias específicas para descrever atividades de automação
de escritórios e softwares de apoio por computador. a todas . as
fases relacionadas ao desenvolvimento de um Sistema de. Informa
ção.

No item 2.3 fala-se sobre alguns softwares para de
senvolvimento expedito de sistemas, correspondentes ao tipo de
processamento dominante no caso prático abordado, que &€é o geren
ciamento de dados.

No item 2.4 faz-se uma revisão da evolução do uso
de computadores nas pequenas empresas, procurando-se posicionar
principalmente o tipo de solução disponível ou proposta, de acor
do com as exigencias de processamento requeridas.

Finalmente, no item 2.5, faz-se uma sÍntese desses
três aspectos abordados nos itens anteriores.
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2.2 - INSTRUMENTAL DE ANALISE ESTRUTURADA

Em 1974, Stevens, Myers e Constantine, em |st74|,
propõem técnicas e considerações para reduzir a complexidade dos

programas, dividindo-os em módulos funcionais. Tais técnicas,
conhecidas como Projeto Estruturado, permitem transformar um

sistema complexo em módulos simples, independentes e reutilizá
veis e, além disso, são compatíveis com a técnica HIPO de docu
mentação. São definidos os conceitos de acoplamento e : coesão,
que são a.cháve para se definir os módulos de forma a se obter
os objetivos acima citados, bem como a simbologia básica "para
se construir os diagramas de estrutura. Apresentam os passos
principais para a elaboração de um projeto estruturado e algu
mas das vantagens obtidas ao usá-lo.

Em 1975, Yourdon e: Constantine publicam um 1i
vro, |vo75], sobre projeto estruturado, que é definido por eles
como "a arte de projetar as componentes de um sistema e o re
lacionamento entre elas, da melhor maneira possível”. Enfati
zam que não & suficiente encontrar um projeto para um sistema,
mas sim o melhor e, pensando nisso, procuram desenvolver uma

metodoiogia que ajude a elaborar bons projetos e a descartar os
projetos ruins do modo mais simples possível. Propõem para is
so um particionamento: do sistema através da divisão do proble

ma em subproblemas pequenos, de modo que cada um destes - cor
responda à um pedaço do sistema. Nesse contexto, consideram
útil o conceito de "caixa preta", pois à medida em que as
funções tornam-se necessárias durante o projeto, elas são defi

nidas como tal, utilizadas sem preocupação com a sua estrutura
e detalhadas posteriormente, no momento oportuno. A elaboração
do projeto estruturado está toda baseada em diagramas de fluxo
dos dados através do sistema. Com base neles, são definidos os
graus de acoplamento e coesão entre os módulos, conceitos estes
amplamente discutidos. Definem detalhadamente a simbologia
utilizada na elaboração dos diágramas de estrutura, exemplifi
cando situações em várias linguagens de programção. Salien
tam sua preocupação em obter projetos que tenham o menor cus
to nas fases de implementação, teste e manutenção e, além
disso, associam a um bom projeto três qualidades muito importan



tes: generalidade que está associada a cada módulo separadamen
te e corresponde a ser amplamente usado, a resolver vários .ca
sos de uma classe de problemas, a ser prontamente adaptâvel a
muitas variações e a funcionar em meios diferentes; flexibilida
de que é uma medida do grau de um sistema, quanto àa ele poder
ser usado de vários modos, sem sofrer alterações e confiabilida
de que corresponde ao comportamento do sistema quando surgem fa-
lhas nos dados que são processados. Além disso, falam também na
facilidade obtida na fase de teste, pois como cada módulo cor
responde a uma função distinta, eles podem ser testados separa
damente e depois, inseridos no contexto geral.

Ainda em 1975, Yourdon, em |Yo75a|l, publica um li-
vro sobre programação estruturada e projeto de programas. Utili
za como base as linguagens FORTRAN e COBOL e discute .vários iters
de programação como: flexibilidade, eficiência, minimização dos
custos de desenvolvimento, etc... Objetivando essas caracteris
ticas, propõe um desenvolvimento de programas "top-down" duran
te todas as fases, desde a definição do problema, codificação e

teste. Fala sobre a programação modular e técnicas para elabo
rá-la, como fluxogramas e tabelas de decisão e discute a progra
mação estruturada fornecendo todos os conceitos e exemplifican
do várias situações.

Em 19876, Yourdon, em |Yo76|, faz uma revisão de al
gumas técnicas de estruturação existentes, visando o gerente de

processamento de dados, fornecendo-lhe as noções básicas para que
ele tenha condições de introduzir. e implementar essas técnicas
dentro de sua organização. Geralmente, a resistência ê bastan

te grande, quanto à mudanças no procedimento das pessoas. Com à

intenção de criar uma base para que o gerente possa "negociar"
essas técnicas dentro da empresa, o autor fala sobre analise es
truturada, como uma coleção de regras e técnicas de comunicação
gráfica que permitem ao analista descrever o sistema não de uma
forma convencional, mas sim através de um novo tipo de especifi
cação que podeser lido e compreendido pelos usuários, onde são co
locados os conceitos de diagrama de fluxo de dados, dicionário de
dados e inglês estruturado; tmplementação e projeto "top-down", on
de coloca a estratégia de quebrar o sistema em funções gerais, es

ko
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tas em funções menores, e assim por diante, até que a implemen
tação seja expressa em termos de instruções de programas; proje
to estruturado, revisando o conjunto de regras e técnicas, tra
tadas com detalhes em sua publicação anterior |Yo75|, que auxi
liam a distinguir projetos bons e ruins, a um nível modular e pro
gramação estruturada, propondo que a lógica dos programas seja
expressa através de combinações das estruturas básicas: sequên
cia, iteração e seleção, Além disso, o autor fornece sugestões
sobre qual técnica implementar primeiro, como escolher um proje
to piloto, formação de equipes de revisão ("Walkthroughs"),
eto..

Em 1977, Yourdon, em |Yo77|, discute -amplamente o
conceito de "walkthroughs", mencionado em sua publicação cante
rior, |Yo78|. Define esse conceito como "um grupo de revisão de
qualquer produto", isto ê;, um esquema de trabalho onde as pes-
soas, através de equipes, desenvolvem e avaliam todo tipo | de
atividade realizada, e assumem, como um todo, a responsabilida
de de todos os produtos. Dessa forma, ele fala em "walkthrougs
de análise, de projeto, de programação, etc.; enfim, numa nova
forma de produzir cada uma das etapas do desenvolvimento de um

sistema, garantindo com isso um grande aumento de qualidade.
Ainda em 1977, Gane e Sarson, em |l6a77/, propõemuma

metodologia de analise estruturada baseada nos conceitos de dia
gramas de fluxo de dados já utilizados por Yourdon e Constanti
ne em |Yo75|. Essa metodologia consiste em retratar lógicamen
te o sistema, através de um processo de refinamento sucessivo de

construção de diagramas de fluxo de dados, partindo de um dia
grama geral, no qual são identificadas as funçoes principais do

sistema, e elaborando diagramas detalhados que correspondem a

explosão das funções do nível de detalhamento anterior. A preo
cupação, durante esse processo, é retratar da melhor maneirapos
sível, o que o sistema faz e não como Tfaz,. conseguindo com

isso, isolar completamente a fase de análise da fase de projeto,
Propõem também a elaboração de um dicionário de dados para apoiar
a descrição gráfica do sistema através dos diagramas de fluxo
de dados. O dicionário de dados descreve todos os objetos uti-
lizados nos diagramas: entídades externas, processos, fluxos de
dados e depositos de dados, e também, estruturas de dados e ele



mentos de dados que não aparecem explicitamente nos mesmos. São

apresentadas várias técnicas de descrição das informações no di
cionário, principalmente quanto a processos e depósitos de da
dos. Em seguida, os autores mostram como derivar um projeto es
truturado a partir da metodologia de" análise estruturada sen
do que tal projeto corresponde à técnica desenvolvida em |Yo75|.
Finalmente, de maneira bem rápida, falam como introduzir a anã
lise estruturada na organização.

Nesse mesmo ano de 1977, Teichroew e Hershey, |Te77|,
publicam um artigo sobre o sistema PSL/PSA, que é uma técnica
de apoio por computador à análise e documentação estruturadas
de um sistema de informação. Essa técnica vinha sendo desenvol
vida já há algum tempo. Durante o ciclo de vida de um sistema,
ele existe em diferentes formas e sempre está recebendo especi.
ficações de uma atividade anterior e produzindo dados para uma

atividade posterior. Como os indivíduos envolvidos com o siste
ma podem mudar, 8 necessária uma documentação para registrar as
descrições do mesmo, sendo que à documentação final é muito im
portante por retratar o sistema na sua última forma, pois é es
ta que sofrerá manutenção. Dizem os autores que essa documenta
ção intermediária é muito difícil, pois normalmente ela é fala
da ou colocada em documentos que acabam se perdendo e o resulta
do disso é que nunca se tem uma visão exata do sistema ou de co
mo ele evoluiu. O sistema PSL/PSA ajuda justamente a melhorar
o processo de desenvolvimento. o PSL - Problem Statement: Lan
guage, ê uma linguagem para descrever sistemas. Através dela
podem ser expressos, de uma forma sintaticamente analisável, to
dos os objetos do sistema, tais como: fluxos de entrada /salda,
estrutura do sistema, estrutura dos dados, derivação dos dados,
volume e tamanho do sistema, dinâmica do sistema, propriedades
do sistema e gerência de projeto. O PSL contém vários tipos de
objetos e relacionamentos que permitem que todos esses aspectos
sejam descritos. A capacidade de registrar tais descrições em

uma base de dados, modificá-las quando necessário e, de acordo
com a demanda, executar uma análise e produzir relatórios, é as
sociada a um analisador, o PSA - Problem Statement Analyzer, o

E
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qual 8 controlado por uma linguagem de comando. Através desse
analisador, são extraídos vários tipos de relatórios sobre o

sistema, inclusive relatórios gráficos, segundo vários tipos de
cruzamento e enfoque, de forma a obter uma visão ampla e va
riada de todas as informações contidas na base de dados. Os au
tores colocam que o uso do sistema PSL/PSA não depende de qual
quer estrutura particular para o processo de desenvolvimento do
sistema, ou qualquer padronização no formato ou conteúdo da do
cumentação.,

Em 1978, Tom DeMarco, em |De78|, reune as idéias lan
çadas anteriormente por Constantine, quanto à utilização
da análise e projeto estruturados no desenvolvimento de siste
mas de informação. Sua proposta pode ser comparada àâguela fei
ta por Gane. lea77], pois as etapas a serem cumpridas são pra.
ticamente as mesmas, com a diferença de que DeMarco utiliza a

mesma simbologia empregada por Constantine na elaboração dos
"diagramas de fluxo de dados. Ele também propoe um processo .de
elaboração desses diagramas, partindo de um nível geral e pas-
sando para níveis mais detalhados. Aborda a utilização de um

dicionário de dados e também a derivação do projeto estruturado,
segundo Yourdon, a partir da análise estruturada realizada,

«

Um apanhado geral de várias metodologias de ânálise
estruturada foi realizado em 1978, por Weinberg, em [We78|. Ele.

diz que a análise estruturada fornece critérios para solucionar
os problemas da análise de sistemas e técnicas gráficas para mi
nimizar os problemas de comunicação, pois acredita ser esse o

problema mais crítico na fase de análise, devido ao fato de que,
frequentemente, nem usuários nem analistas conhecem as reais ne
cessidades dos primeiros.Com a complexidade de tais necessidades, diz ter si
do inevitável o surgimento de abordagens disciplinadas para tra.
tá-las. Assim, ele fala sobre a primeira técnica amplamente usa
da que foi a programação estruturada, sobre tabelas de decisão,
diagramas de fluxo de dados e algumas variações como os ativi
gramas, dicionário de dados, diagramas de estrutura de dados, ár
vores de decisão, diagramas de estrutura modular, estruturas de
dados em árvore verticais usadas por Jackson, estruturas de da
dos em árvore horizontais usadas por Warnier, diagramas hierár
quico e detalhado utilizados na técnica Hipo, e outros. Além



disso, ele aborda vários outros aspectos fornecendo estratégias
para desenvolver projetos, estratégias para implementar siste-
mas, como um plano de implementação "top-down", aspectos sobre
a definição do problema, seus objetivos e estimativas de custo/
benefício, algumas diretrizes para seleção de pacotes de soft-

ware, etc..
Em 1981, Stevens, em |St81|], faz uma revisão dos con

ceitos de projeto estruturado, fornecendo a simbologia ' básica
utilizada, discutindo as noções de coesão e acoplamento dos moódu

los e fornecendo algumas técnicas para utilizar o projeto estru
turado de modo mais rápido e fácil. Diz que as principais re
gras a serem seguidas são: tndependência, que reduz à complexi
dade e é conseguida através de uma modularização apropriada; sim
plicidade, que corresponde a facilitar as operações que devem

"ser realizadas por um módulo complexo, quebrando-o em funções
menores e observabitlidade, que mede a: facilidade de se observar

. porque um módulo faz determinada tarefa. Mostra como retratar,
através do projeto estruturado, várias situações especiais que
acontecem na realidade e que não foram abordadas especificamen
te nas publicações anteriores, de onde vem a maior contribuição

desse seu trabalho. Além disso, fala sobre o desempenho de sis
temas desenvolvidos por projeto estruturado, afirmando serem mais

rápidos e utilizarem menos memória do que quando elaborados por
soluções tradicionais. E, quando uma solução estruturada não é

totalmente satisfatória quanto ao desempenho, deve-se identifi
car os módulos que consomem mais tempo de CPU e reescrevê-losnu
ma linguagem de mais baixo nível, mas ainda de maneira estrutu
radá. Diz também que uma das maiores vantagens do projeto es-
truturado corresponde à independência e reutilização dos módu
los, pois sendo independentes eles podem ser facilmente altera
dos sem afetar os outros módulos do sistema e, por corresponde
rem à funções específicas podem ser reutilizados por outros sis
temas através de simples chamadas a módulos já existentes.

Em 1982, Solvberg, em |so82], baseado nos conceitos
principais da metodologia recomendada por Gane e Sarson |6a77],
propõe várias complementações ao diagrama de fluxo de dados des
sa metodologia, tais como: utilização de um símbolo de sinal. res
ponsável pela retratação da dinâmica do sistema, pois através



dele, processos podem ser disparados ou não; utilização do sím
"bolo de decisão para representar situações mutuamente exclusi
vas, como por exemplo, fluxos que saem de um mesmo processo,
mas não ocorrem ao mesmo tempo; diferenciação entre : depósitos
de dados que guardam documentos dos que guardam dados em geral;
representação de vários tipos de fluxo de dados, mostrando-o que
eles carregam, como por exemplo, formulários em branço, mensa
gens em papel, documentos preenchidos, etc.; representação de
entidades responsáveis por determinadas tarefas; representação.
simbólica para definir a composição das estruturas de dados e

algumas outras, que vêm retratar, de maneira detalhada, vários
aspectos que não foram diferenciados na metodologia recomendada
por Gane, ” |

Muitos. softwares de apoio ao desenvolvimento de sis
temas de informação têm surgido. Um deles é o proMOD, publica
do por Hruschka |lHresf 8 desenvolvido pelo grupo GET. .Esse
software compreende um conjunto de métodos para apoiar O desen
volvimento de sistemas, desde o início da análise atê a. fase de.
teste, fornecendo técnicas interativas para se obter um modelo
Imediato de cada fase do desenvolvimento. Assim, durante a fa
se de análise, o método oferecido é a análise estruturada, derfi.

“nido por Constantine e tratado por DeMárco j|De786|, com o qual se
desenvolve o diagrama de fluxo de dados; o dicionário de dados
e as especificações de processos através de tabelas de decisão,
pseudocódigo ou textos comuns. Essas informações são armazena
das numa biblioteca e, com elas, o sistema oferece uma série de

| relatórios e referências cruzadas dos dados. Durante a fase de
projeto é utilizada a técnica de projeto estruturado, de Your
don e Constantine [vo75|. O sistema, de acordo com às defini
ções realizadas durante a fase de análise, sugere uma estrutura
modular hierárquica inicial, que pode ser examinada, modificada
e completada pelo analista, de acordo com regras dessa técnica.
Além disso, de acordo com o pseudocódigo definido anteriormente,
proMOD cria uma estrutura de programa preliminar que pode ser com

pletada pelo usuário. O autor diz que a tendência desse siste
ma é gerar codificação de programas numa linguagem de alto ni
vel, como PASCAL e FORTRAN.

Dutro software de apoio ao projeto e documentação de

sistemas de informação é o Excelerator, |In84|, desenvolvido pe
la Index Technology Corporation: As principais facilidades ofe
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recidas por esse software são referentes à elaboração de: grafi
cos - que permitem substituir o desenho manual dos diagramas 16
gicos do sistema e dos diagramas de apresentação. Existem qua
tro tipos de gráficos e diagramas oferecidos: diagramas de flu
xo de dados, segundo a representação de Gane |Ga77|, incluíndoa
elaboração da explosão de um processo; diagramas de modelos de
dados cuja finalidade é mostrar a estrutura dos dados requerida
para apoiar o sistema; gráficos de estrutura, que correspondem
aos diagramas de estrutura modular da técnica de projeto estru
turado desenvolvida por Yourdon |Yo75| e gráficos de apresenta
ção que são apresentações não técnicas dirigidas a usuários e

gerentes. Pode-se adicionar, atualizar, delir, copiar, renomear
e listar qualquer um desses tipos de diagramas. Dicionario —

que permite registrar informação sobre qualquer tipo de objeto
utilizado em qualquer um dos diagramas, relatórios e documentos
que se pode elaborar. Com ele, o analista pode padronizar os
nomes, fazer uma referência cruzada de tudo que foi definido du
rante o projeto e avaliar vários aspectos produzindo relatórios
a partir do dicionário de dados. Telas - fornecendo faciiida
des para sê desenvolver rápida e facilmente protótipos de telas
e cardápios com os quais o usuário irá interagir. Relatórios -
permitindo. que rapidamente se faça projeto e geração de modelos
de relatórios, pois para muitos usuários o valor de um sistema
está nos relatórios que ele gera. Documentação - produzindo um

documento completo da especificação ou uma descrição narrativa do sis
tema descrito. Todos os gráficos; relatórios obtidos a partir
do dicionário, telas, modelos de relatórios e até um texto nar
rativo do projeto podem ser montados juntamente em um único do
cumento final, pronto para ser apresentado a gerentes ou clien
tes.

Masiero, em |MsB4|, propõe uma nova abordagem à me.

todologia de análise estruturada, recomendada por Gane l6a77]|,
extrapolando os limites do sistema descrito às entidades exter
nas, onde muitas funções típicas de automação de escritório po
dem ser identificadas. Para documentá-las, ele apoia a metodo
logia de análise estruturada com o método RCI - Redes de Contro
le da Informação, lE178|, podendo com este inserir aspectos de
dinâmica e informações temporárias que não ficam bem representa
das com a outra metodologia.



Em 19885, Stevens, em |St85|, recomenda enfaticamen
te a utilização de diagramas de fluxo de dados na descrição de
qualquer tipo de aplicação, pois eles fornecem um modo natural
de descrevê-las., Existem vários tipos de diagramas que podem

ser usados durante o processo de desenvolvimento de sistemas.
Dentre eles, dedica uma atenção especial ao diagrama de fluxo
de dados recomendado por Gane |6a77], por ser ele muito simples,
permitir explosão de processos em níveis de maior detalhamento
e por retratar tanto atividades manuais como atividades apoia
das por computador, de modo que pessoas não treinadas possam fa
cilmente compreendê-lo. Diz que o diagrama de fluxo de dados é a

maneira natural de comunicação e então, quando as aplicações são

construídas por funções conectadas por fluxo de dados, eles são
fáceis de compreensão, desenvolvimento e manutenção,
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-— |Di83a, Di83b, Di83c, DiB83d

2.3 - INSTRUMENTAL PARA DESENVOLVIMENTO EXPEDITO DE SISTEMAS

Existem atualmente vários softwares. que podem ser
utilizados no desenvolvimento expedito de sistemas, tais como:
planilhas eletrônicas, processadores de textos, gerenciadores ck

|

base de dados, etc. Com essas ferramentas, surge à possibilida
de de se construir sistemas para necessidades específicas, a um.
pusto mais próximo ao de muitos aplicativos comercializados, pro
jetados para cobrir variações de uma mesma aplicação.

Dentre esses softwares, os que interessam a este tra
balho são aqueles referentes à gestão de base de dados, como a
dBaseII |Ra81, Kr83, CoB5, ToB85| e o dBaselII |By85, AsS4| elin
guagens de consulta e manipulação de dados, como o Datatrieve

» tendo em vista que, na implementa
ção do caso prático abordado, o tipo. de processamento dominante
é o de manipulação de arquivos, e esta foi feita. utilizando-se
o dBasellI. oO dBaseIlI é comercializado como um sistema de ges
tão de base de dados relacional. Assim, as informações referen

tes às entidades são armazenadas em forma de tabelas, e os rela
cionamentos entre elas devem ser criados lógicamente, pois isso
não é feito automaticamente pelo sistema. O dBaselIlI possui re
cursos interativos de armazenamento e recuperação de dados, com
comandos poderosos que trabalham com arquivos inteiros e com vã
rios arquivos, como por exemplo, comandos para fazer contagens
nos arquivos - COUNT, SUM, TOTAL; comandos para fazer indexação
como SORT e INDEX, sendo que o Último permite inclusive indexa

ção em mais de um campo simultaneamente; comandos para atuali
zar registros - EDIT, REPLACE, CHANGE; comando para juntar dois
arquivos em um terceiro - JOIN; comando para -atualizar um arqui
Vo à partir de outro - UPDATE, e muitos outros. Possui também

recursos para impressão de relatórios, com o comando REPORT,

que, através de um diálogo com o usuário, permite estabelecer ca
beçalhos, totais e subtotais, o que facilita bastante essa tare
fa. Além de operar interativamente com os usuários; o dBaselIlI
também possui recursos para desenvolvimento de sistemas, pois
ele contém sua própria linguagem estruturada de programação. Es
truturada pelo fato de possuir as principais: construções da pro



gramação estruturada que são: DO WHILE, ENDDO; IF, ELSE, ENDIF;

e DO CASE, ENDCASE; e, em parte, pelo fato de não possuir o co
mando GOTO o qual provoca, muitas vezes, a realização de Uma pro

gramação não estruturada, embora, não seja ele o responsável por
esse acontecimento, pois pode-se perfeitamente elaborar um pro
grama estruturado utilizando-se o comando G9TO. Outro aspecto
importante do dBaseIlII é a facilidade de elaboração de diálogos
que permite o desenvolvimento de sistemas visando os usuários
finais. Assim, ao se combinar as construções de programação es'
'truturada com os recursos de elaboração de diálogos, obtém-se
programas reutilizáveis e fáceis de modificar. Com o  dBasell
pode-se ter acesso simultâneo a dois arquivos de dados (de exten
são .DBF) diferentes, um chamado PRIMÁRIO e o outro, SECUNDÁRIO.

Dependendo da operação que se deseja realizar, é necessário se
lecionar um ou outro, como por exemplo, para adicionar registros
num arquivo ou para se posicionar num registro diferente; mas,
sempre é possível usar os campos dos dois registros correntes
sem que seja necessária nova seleção. Ainda quanto a arquivos,
o dBaseIlI permite transformar "para" ou "de" arquivos não dBase,
possibilitando dessa forma, a interação com outras linguagens de

alto nível, já que estas não podem usar diretamente os arquivos
. dBase. Dutra facilidade suprida por esse software êa manipula

ção de erros, pois comandos inválidos e erros de sintaxe podem
ser tratados através de um diálogo com o usuário, na medida em

que aparecem. Com isso, a execução de um programa nunca é inter
rompida por esses motivos, pois faz-se as alterações e a execu
ção continua normalmente. Portanto, utilizando-se o dBaselI,
os dados podem ser adicionados, editados, eliminados, classifi
cados, indexados e extraidos em relatórios, com grande facilida
de de programação e, acima de tudo, tem-se também um certo grau
de independência entre dados e programas, pois as estruturas de
dados podem ser alteradas sem que sejam necessárias muitas modi
ficações nos programas.

Apesar de todas essas facilidades acima citadas, oo

dBaseIT possui também algumas limitações. Cada registro pode
possuir apenas 32 itens de dados e, no máximo, 1000 caracteres
e cada arquivo pode possuir até 65.535 registros. Os programas
são um pouco vagarosos, pois são interpretados e não compilados.
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Além disso, o dBaseIl ocupa muita memória, o que faz com que
os programas não caibam na mesma, aumentando db número de acessos
ao disco e agravando o problema de tempo de processamento. A

linguagem de programação permite apenas 64 variáveis e não dis
põe de variáveis indexadas. E, finalmente, talvez a pior limi
tação dentre todas essas: apenas dois arquivos de dados podem
ser usados simultaneamente. Embora esse último problema possa
ser solucionado, o tempo de processamento é um pouco afetadocom
essa solução.

Já, o dBaseIlIT, oferece maior versatilidade quanto
ao número de arquivos que podem ser utilizados simultaneamente,
visto que a sua limitação é bem menos significativa que a do
dBaseIlIT, pois ele possui a capacidade de manter até dez arqui
vos abertos ao mesmo tempo, o que facilita bastante a programa
ção. Enquanto que, no dBaseIll, para se ter acesso a campos que
possuem o mesmo nome nos arquivos primário e secundário, usa-se
respectivamente antes do nome "P."” ou "S.”", no dBaseIIIl, o pre
fixo para o nome do campo é o nome do arquivo. Outra facilida
de que foi implementada no dBaselII, refere-se à pesquisa de

registros em um determinado arquivo, segundo um campo contido
em outro. . Enquanto que, no dBaseIfI isso é feito iterativamen
te, selecionando-se um registro do arquivo primário e depois,
procurando-se no arquivo secundário o registro que possui o mes
mo conteúdo para aquele campo, no dBaseIlIIT faz-se isso através
do comando SET RELATION TO, o quali relaciona dois arquivos. se
gundo um campo especificado. O dBaseIILI possui cinco tipos de

dados: caracter, numérico, lógico, data e memo. Dentre esses
tipos, os três primeiros são também oferecidos pelo dBasellI.
Quando um campo é declarado do tipo data, no momento de inserção
dos dados, o formato apresentado corresponde aquele usado para
datas, isto é, com as barras dividindo o dia, mês e ano (DD/MM/'
AA). Nesse momento, os dados são validados e, se for digitada
uma data impossível, uma mensagem de erro é enviada. Além dis
so, pode-se fazer alguns tipos de operação com esse campo, Como

por exemplo, subtrair uma data de outra, adicionar ou “sub-

trair dias de uma data, escrever o mês por extenso, solicitar o

referido dia da semana, recuperar, separadamente, o dia, o mês

ou Oo ano, e outras. O outro tipo especial, que também não exis
te em dBase1TI, é o tipo memo. Campos desse tipo contêm textos,



como os campos tipo caracter, mas podem possuir até 4.000 carac
teres. No arquivo de dados, eles ocupam apenas 10 caracteres,
pois o texto propriamente dito é mantido em outro arquivo auxi
liar. Os dados armazenados nos campos de tipo memo são, por exem

plo, memorandos, resumos, comentários, etc.. Quanto às limita
«ções, o dBaseIlII permite até um bilhão de registros por arqui

vo; no máximo, 4.000 caracteres por registro e, até 128 campos
por registro. Comparativamente, nota-se que esses números são
bem maiores que os do dBaseIlIIlT, o que significa uma maior potên
cia com relação a ele. Embora existam várias outras inovações
no dBaseríII, as mais marcantes são essas descritas acima.

Esses dois softwares de manipulação de arquivos com
põem os recursos disponíveis para desenvolvimento expedito de
sistemas quando se utiliza microcomputadores. Assim .como eles,
pode-se citar também, o Datatrieve, para computadores de média

porte, que é um dos softwares mais utilizados da Digital.

o O Datatrieve é uma linguagem de 49 geração que uti
liza definições e comandos, no lugar de procedimentos complica
dos, para manipular os dados, isto é, diz-se o que se deseja,
sem dizer como fazê-lo. Ela interage com outras linguagens de
programação, de forma que seus comandos podem ser chamados a
partir destas, ou então, dependendo da aplicação, esta pode ser
resolvida, utilizando-se apenas o Datatrieve. Esse softwareofe
rece um acesso relacional aos dados, os quais são descritos atra
vês de estruturas específicas chamadas domínios CDOMAIN), que
contêm todas as informações necessárias sobre os relacionamen
tos entre os dados e. as descrições dos mesmos. Esses arquivos
correspondem aqueles de extensão ".DBF" do dBaseIT e dBaseIlII,
No entanto, diferentemente destes, quando se utiliza o Datatrie
ve, define-se tudo separadamente, isto é, a estrutura do regis
tro, com os campos que o compõem, o arquivo de dados eum domínio
que serve para associar os nomes dos dois, ou seja, à definição
de um dominio determina que a definição de um registro específi
co é usada para interpretar os dados de um determinado arquívo.
Os campos de um registro são definidos, normalmente, pela clâu
sula PICTURE e admitem o tipo OCCURS (como em COBOL). DO Data-
trieve permite a definição de visões específicas dos dados, que
podem ser compostas por campos de um ou mais domínios, e que sã

7
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usadas para atender uma determinada aplicação. Ele possui vã
rios comandos para se manipular os dados interativamente, os quais
também podem ser agrupados, formando um procedimento, que é cria
do através da definição de uma PROCEDURE. Dentre esses coman
dos, pode-se citar aqueles para selecionar registros de um. ar

“quivo com determinada condição, modificar campos de um registro
combinar arquivos, e muitos outros, além daqueles que são comuns
à maioria das linguagens de programação como IF THEN ELSE,  RE-

"PEAT, BEGIN END, FOR, ete.. O Datatrieve também possui recur
sos para elaboração de relatórios, que permitem definição de ca
beçalhos, sumarização de dados como contagem de registros, to-
tais e médias dos valores de um campo, e outros. Além disso,
oferece também facilidade para representação de dados grafica
mente, tais como gráfico de barras, gráfico de fatias, histogra

“mas, etc., e alguns tipos de análise estatística com os mesmos.
Na verdade, o Datatrieve interage com uma série de produtos da
Digital. ' Ele pode ser usado para armazenar, atualizar e recuperar informação tanto de sistemas locais como de sistemas remo.
tos. Ele trabalha igualmente com o sistema VAX DBMS, que é um

gerenciador de base de dados tipo CODASYL, com o sistema VAX rdb/
VMS, que ê um gerenciador tipo relacional, e também, com arqui
vos comuns de usuários. Ele é um excelente recurso para cons
trução de protótipos e desenvolvimento de aplicações, pois com

seus recursos de linguagem de 4% geração, permite que se desen
volva aplicações em muito menos tempo do que se usando lingua-

“gens tradicionais de 38 geração. Todas essas facilidades são
. possíveis devido ao CDD (Common Data Dictionary), onde estão re
gistradas todas as informações sobre os arquivos de dados.

Pode-se dizer que, independente do tipo de equipa
mento disponível, quer seja ele um microcomputador ou um compu
tador de porte maior; tem-se, hoje em dia, uma grande facilida
de para desenvolvimento expedito de sistemas, pelo fato da di

 versidade de softwares especializados existentes e que facili
tam tarefas desse tipo.

Em 1983, Bowerman, em |Bo83|, coloca esse problema
dos softwares especializados, especialmente dos sistemas rela
cionais de base de dados para microcomputadores, como uma amea
ça e também uma oportunidade, pois os usuários estão cientes des



ses produtos, é de que, com eles, desenvolve-se sistemas em mui
to menos tempo, comparando-se com a abordagem tradicional e, por
outro lado, se bem aproveitados esses recursos, os sistemas re
lacionais de base de dados para microcomputadores são à solução
de muitas funções que os usuários desejam realizar. Ele salien
ta que o ciclo de vida desses sistemas é bem mais rápido que 6

ciclo de vida tradicional, pois ele envolve menos passoS$ e es
tes também são mais simples. Dentre os três tipos de sistemas
de gestão de base de dados, em rêde, hierárquico e relacional,”

'Bowerman diz que o menos complexo deles é este último; daí os
vários existentes, sendo que de todos eles um dos mais comercia
lizados éê o dBaselII,
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2.4 - COMPUTADORES E MICRO EMPRESAS

Embora o problema do uso de computadores nas .micro
empresas tenha se evidenciado nos últimos anos com a evolução,
difusão e barateamento dos microcomputadores, ele vem sendo es

tudado já há muito tempo, desde os anos 60. Nota-se que várias
tentativas foram feitas desde então, mas muitas delas são hoje,
inviáveis.

Em uma das primeiras publicações sobre o assunto,
Hunt, em |HuS88| coloca que, no final da década de 60, iniciou-se
um estudo dos possíveis usos de computadores em pequenas firmas.
Tais firmas foram definidas como aquelas pequenas o bastante, pa
ra serem examinadas por um analista experiente, em dois ou três
dias, no máximo, De acordo com o ponto de vista dessas firmas,
quanto ao uso de computadores, o tamanho de suas equipes ou seus
movimentos anuais eram bem menos importantes do que a complexi
dade da organização interna necessária para controlá-las. Mas,
independente disso, a maior parte das firmas não haviam, por si
mesmas, considerado o uso de computadores. Elas foram examina
das, fazendo-se uma referência especial aos seus procedimentos
correntes de operação e então, foram classificadas de acordo com

as necessidades de sistemas e de gerenciamento. .Projetou-se en
tão, um conjunto de blocos funcionais de construção de. software
que permitiam às firmas se ajustarem às categorias classifica
das e reunirem seu software initial, o qual dava condições a fir
ma de utilizar o computador sem grandes mudanças na estrutura
gerencial. Esse software não era tão eficiente quanto progra
mas desenvolvidos individualmente, mas removia dois aspectos prin
cipais que impediam o uso' de computador por pequenas firmas: a
necessidade de uma reorganização radical com o uso do computa
dor e o.alto custo do software inicial. No processo de pesqui
sa dessas firmas, foram utilizadas várias alternativas e a que
pareceu mais razoável, foi a elaboração de um diagrama de fluxo,
mostrando a rotina das informações. Com esse procedimento, cons
truíiu-se modelos de diagramas que atendiam quase que inteiramen
te a todas as firmas pesquisadas, com pequenas modificações pa
ra algumas delas apenas. De acordo com essa pesquisa, notou-se
que o uso desses modelos forneceu um esquema de classificação pa



ra as firmas examinadas, pois o número de modelos diferentes ob
tido foi pequeno. Além disso, esse esquema de , classificação
era apropriado para ajustar as firmas aos sistemas de informa
ção baseados em computador. Na verdade, se o número de mode
los permanecesse baixo, seria conveniente descartar o projeto
inicial, do desenvolvimento de blocos de construção de softwaré
e, em vez disso, desenvolver sistemas. completamente integrados
que correspondessem a cada modelo separadamente.

Continuando a mesma pesquisa descrita anteriormente,
da qual já havia participado, Buckle, em Buss], refere-se ao
desenvolvimento de um outro método a ser adotado para agruparas
firmas, devido à similaridade dos sistemas usados em cada grupo,
mesmo aquelas que lidavam com produtos diferentes. Várias ou
trás firmas foram pesquisadas, apenas com a finalidade de seco
nhecer seus tamanhos e seus tipos de serviços.

|

Os dados obti
dos dessa pesquisa foram considerados de interesse, por duas rá
z20es: primeiro, por confirmarem os resultados da pesquisa ante
rior, isto é, de que uma grande quantidade de firmas podia ser
descrita por um único modelo de procedimento; segundo, por per
mitirem a preparação de outro modelo de procedimento, considera
do menos importante, para a maioria das firmas de prestação de
serviço. No entanto, como grande porcentagem das firmas se ajus
tavam ao primeiro modelo, elas foram agrupadas e um sistema bá
sico foi projetado para elas. Os objetivos desse projeto eram:
atender as firmas o mais rapidamente possível, principalmente
aquelas não tão pequenas, de modo que às vantagens pudessem ser
vistas de imediato, e também, deixar o sistema maleável a cresci
mento futuro. Suas entradas eram todas feitas por cartão, pois
segundo o documento, o uso de cartões dava aos usuários a sensa
ção de algo possível de ser controlado, diminuindo à resistên
cia das firmas com relação ao novo sistema de informação. Por
tanto, com esse projeto, confirmou-se os resultados da pesquisa
anterior e o trabalho dos autores foi direcionado, definitivamen
te, para a preparação de um sistema integrado ao invés de blo
cos de construção.

Ainda em continuidade aos dois trabalhos anterior
mente citados, Buckle, em |Bu70 , apresenta uma versão do proje
to para o outro modelo de procedimento, que atende as firmas de

o



prestação de serviço. E, para finalizar, faz uma pesquisa so
bre os pacotes existentes para atender as pequenas firmas, obten

"do o resultado de que pouca coisa já existia nessa área, amenos
de programas de previsão. No entanto, estes envolviam taxas de
estimativa que poderiam avaliar de maneira incorreta a demanda
e, as pequenas firmas não tinham a experiência suficiente para
levar isso em consideração. Além disso, elas eram muito vulne
ráveis e as tendências de mercado indicadas pelos pacotes pode
riam trazer resultados desastrosos,. Dessa forma, as pequenas
firmas estavam sempre em desvantagem,

Em 1975, Marienthal, em [Ma75], destaca a. crescente
utilização dos recursos computacionais pelos pequenos usuários,
que estava sendo diretamente proporcional à diminuição do

preço dos equipamentos. Esses usuários começavam à instalar,
principalmente minicomputadores e a utiliza-los de novas ma
neiras, quase sempre sem ter no seu quadro profissionais espe
cializados, Diz que nessa êpoca, apareceram os primeiros equi
pamentos, que 'não eram da TBM, sendo que, muitos deles eram co
mercializados por negociantes independentes -ou intermediários.
Os pequenos usuários ganharam um certo status nesse mercado, pois
o custo de instalação e operação dos minis era bem menor que dos
equipamentos necessários aos projetos convehcionais. Essa redu
ção de preço era decorrente das novas técnicas de mercado dos
novos fabricantes, da utilização de terminais para a entrada de
dados, ao invés de perfuradoras de cartão e da diminuição ou mui
tas vezes, eliminação de um departamento de processamento de da
dos. Intermediários ajudavam tanto os vendedores como os
usuários e eram companhias que compravam hardware e vendiam har
dware e software; eles simplificavam a instalação e implementa
ção dos sistemas aos usuários, e os sistemas, por sua vez, sim
plificavam a entrada de dados, davam suporte à organização de
processamento de dados e ao desenvolvimento de aplicações. O

autor coloca a entrada de dados por terminais, como um dos fato
res mais importantes na utilização de minis pelas péquenas em

presas. Na verdade, algumas delas faziam a aquisição dos mes
mos, pelo fato de poder contar com esse recurso. Utilizando-se
terminais, a tarefa de entrada de dados pode ser realizada na
própria fonte destes, de forma a combinar os passos para prepa-



ração dos documentos, edição, perfuração e verificação. Assim,
a exatidão dos dados é muito maior, pois a pessoa que os insere
está atenta ao seu significado. Além disso, os softwares de
aplicação para os minis estavam sendo produzidos à um preço bem

menor. do que para os grandes equipamentos. Dessa forma, os pe
: quenos sistemas possibilitavam às pequenas firmas possuir um equi
pamento próprio, a custo de processamento em bureau. O autor
cita alguns exemplos de pequenos sistemas instalados em algumas
companhias, todos alcançando sucesso e satisfação dos usuários.
Dentre essas companhias, algumas delas já haviam experimentado
por muito tempo serviço de bureau e depois então, foi que adqui
riram um mini computador,

Em 1977, Burns, em |Br77|, fala da utilização de com
putadores nas empresas, com recursos de sistemas de . tnformação
de escritórios, como por exemplo, processadores de palavra. Ele
diz da cansativa tarefa de redigir memorandos, cartas e relato
rios sem esse recurso, pois com ele, grande parte do trabalho
de reescrita desses documentos, durante a fase inicial de um ras
cunho preliminar, poderia ser eliminada. No entanto, muitas ve
zes não se podia instalar um equipamento em cada estação de ser

viço e então, fazia-se um centro de processamento de palavra lo
calizado, como se fosse uma "secretária de correspondência". De

vido a este e outros fatores, a introdução de processadores de.
palavra foi uma experiência frustrante para algumas empresas pois
estas não eram capazes, dessa forma, de agilizar o equipamento
e o trabalho. Mas, muitos outros tipos de serviços passavam a

ser solicitados, a nível de apoio gerencial, como necessidade
de comúnicação, melhores sistemas para tornar mais eficientes
as operações do gerente e eliminação de várias funções da secre
tária. O autor diz que com a tendência de barateamento dos equi
pamentos, muitas aplicações ainda seriam desenvólvidas para acom
panhar a evolução dos sistemas de informação de escritórios. Den
tre essas, ele deu ênfase ao processamento de palavras com re
cursos de tela e comunicação com equipamentos remotos e tambem,
ao armazenamento 8 recuperação de imagens, através de arquivos
de informações relevantes, que poderiam ser consultadas também

por terminais remotos.
O fato de uma verdadeira invasão de microcomputado

ú



res, no lugar dos minis, que é o que acontece atualmente, já ha
via sido mencionado por Canning e MeNurlin em lca78|. Nesse ar
tigo, os autores dizem que, da mesma forma como vinha acontecen
do com à introdução dos minicomputadores nos serviços de proces
samento de dados, o mesmo já começava a acontecer com os micros,
e logo esse fenômeno alcançaria grandes proporções. Dessa for
ma, colocava-se as ferramentas de processamento de dados nas
mãos dos usuários finais, fazendo com que estes ficassem respon
sáveis pelos seus processamentos, o que estava levando a uma uti
lização de sistemas de.aplicações previamente desenvolvidos ou
de sistemas desenvolvidos através de serviços contratados. Os

micros começavam à oferecer a capacidade dos grandes, sistemas a

preços bastante acessíveis. Devido ao baixo custo, o micro pas
sava a ser acessível aos consultores e às pequenas companhias de

software, ocasionando uma rápida proliferação dos pacotes apli
cativos. Eles citam alguns problemas que estavam ocorrendo com

certa frequência: compra precipitada, por causa do baixo custo
que impressiona as pessoas, ocasionando, muitas vezes, a aquisi
ção de equipamentos inadequados; perda de tempo imposta pelos
pacotes de software pois estes sempre exigem alguns acertos pa
ra atenderem problemas específicos e projeto inadequado dos sis
temas, programas, pacotes bem como das aplicações encomendadas.

Marienthal, em [Ma78[|, diz que já naquela . época,
com à abertura de mercado para os pequenos sistemas, os vendedo
res de mini e microcomputadores haviam encontrado: novas manei.
ras de vender seus produtos aos usuários finais. Ele relaciona
como principais vias de comercialização dos minis e micros, em

especial daqueles a serem adquiridos pelas pequenas firmas, as
seguintes: vendas diretas tradicionais, vendas através de dis
tribuidores com regiões geográficas definidas, vendas através de
firmas de O&M e vendas através de varejistas locais (lojas de"
micros). Vendas diretas referia-se ao modelo tradicional — de

vendas, isto é, através de uma filial de um fabricante de compu
tador, formada por pessoal de venda, engenheiros de sistemas e
de manutenção que davam apoio aos clientes. Esse ramo oferecia
software de sistema operacional e pacotes aplicativos, sendo que
esses últimos eram, principalmente, pacotes horizontais, isto e,



referentes ao desenvolvimento de funções específicas que servi
am a vários tipos de negócios, funções essas relativas à Admi
nistração Geral, como por exemplo, recursos humanos, finanças,
contabilidade, etc. e, em muitos poucos casos, eram pacotes ver
ticais, compostos do desenvolvimento de várias funções que se a

'plicavam diretamente a um ramo empresarial específico que inclu
iam sistemas terciários, isto é, aqueles que dizem respeito ao

próprio objetivo da empresa, Esses softwares eram desenvolvidos
pelos fabricantes de computadores ou pelas empresas de software,
e entregues ao usuário com uma documentação elaborada. No enten
to, tais fabricantes encontravam sérios problemas na instalação,
para fazer as modificações referentes ao cliente específico, po
is não contavam com pessoal especializado para tal. Esse servi
ço era então feito por programadores autônomos ou por empresas
de software. Descontentes com essa solução, os fabricantes de
computador tentavam desenvolver seus pacotes da maneira mais ge
ral e flexível possível, de forma que tais modificações pudessem

ser feitas na hora. O segundo tipo de via'de comercialização,
os distribuidores regionais, eram organizações de vendas de vã
rios produtos, credenciadas pelos fabricantes. Estes forneciam
aos distribuidores o hardware, material de venda e software de
sistema operacional, sendo que raramente o faziam com relação a

pacotes aplicativos, mas, em vez disso, tentavam patrocinar in
tercâmbio entre os vários distribuidores. Normalmente, estes ti
nham sua própria equipe de programadores, ou então usavam empre
sas de software locais e autónomos. Nesses termos, f-) distribui
dor era uma pequena empresa, muito mais flexível que as filiais
ditas anteriormente. Então, um arranjo entre distribuidor, em

presa de software e cliente podia tomar várias formas: a progra
mação podia ser feita sob contrato com o cliente, ou o distribui
dor podia subcontratar a programação. Nesse caso, o distribui
dor entregava um sistema fechado e o cliente só pagava depois de
estar satisfeito com a programação. Para o distribuidor, o soft
ware era considerado um mal necessário, ou o fator que proporcio
nava a venda dos produtos. No entanto, isso não queria dizer
que o software produzido pelo distribuidor era de pior qualida
de, pois seu território era limitado e boas referências eram mui

to importantes para ele. As firmas de O&M, o terceiro tipo de

via de comercialização, eram aquelas que compravam. .. componentes
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de vários fabricantes, adicionavam software e vendiam sistemas
computacionais já funcionando..Várias delas tentavam se especia
lizar no mercado vertical e o foco de seus negócios era o soft

WwWware. Firmas de O&M bem sucedidas se especializaram nesse mer
cado; dessa forma, o seu software se tornou um bem ativo, pois
mediante especialização, este podia ser reutilizado com mínimas
modificações e com maiores chances de satisfazer o usuário. Fi
nalmente, o quarto tipo, os varejistas, eram aqueles que vendiam

produtos que eram geralmente classificados como sistemas basea'
dos em microcomputadores. O autor coloca como tendência futura,
o fato interessante de que talvez as funções dos computadores se
tornem tão padronizadas, a ponto de que um pequeno empresário pe

ça a um varejísta um "computador para contas à receber”, isto ê,

o hardware se tornará estreitamente associado ao software. Os

pacotes.não atuam tão bem nas apiicaçõés relacionadas à essência.
do negócio. Os computadores são comprados pela sua flexibilida
de 8 os usuários esperam que eles atendam as suas necessidades

“e não que eles, usuários, tenham que mudar sua maneira de execu
tar o serviço para se adaptarem aós pacotes de software.

Em 1978, McCartney, em |Mc78 ; fala dos microcomputá
dores atuando em todos os tipos de negócios das pequenas empre
sas, desde a farmácia, o escritório de corretagem de seguros,
e outros. Na verdade, os pequenos sistemas se haviam ' tornado
fundamentais na indústria de processamento de dados, e estavam
proporcionando um alastramento de microcomputadores. Os vende
dores de grandes equipamentos, os de minicomputadores ou os de
microcomputadores, estavam correndo ao encontro desse mercado.
Pequenos sistemas para todas as funções estavam surgindo, à pre
ços bastante acessíveis, de modo que uma clínica médica, um mê

dico no seu consultório particular, uma firma de advocacia, . to
dos eles podiam ter o seu próprio equipamento. Esses pequenos
usuários estavam utilizando os pequenos sistêmas .nos seus negó
cios e, muitas vezes, eles próprios estavam instalando seu equi.
pamento e escrevendo o seu software, sem o auxílio de profissio
nais especializados. Em geral, eles compravam seus equipamentos
diretamente dos varejistas, que eram especializados na venda de
microcomputadores.

Myers, em |Myssl, amplia as previsões de Marienthal,
em |Ma78|, sobre as tendências futuras, dizendo que muitas coi



sas que os minis não foram capazes de fazer, os micros o serão,
através de rêdes de comunicação, onde estes trocarão informa
ções com computadores de grande porte ou mesmo minicomputadores.
Dessa forma pequenas empresas poderão ter o seu próprio micro
computador funcionando como terminal inteligente que, quando ne
cessário, interage com os outros computadores da rêde, em busca
de informação. Ele observa também que os próprios bureaus es
tão utilizando os microcomputadores como veículo de venda de

seus produtos,
A Centurion, em |Cce84| fala sobre a utilização dos

microcomputadores nas empresas, quer seja através de - aplicati
vos quer de sistemas personalizados. No primeiro caso, a utili
zação dos micros possibilita o "escritório automatizado”, melho
ria da produtividade individual dentro da organização, apoioao.
processo decisório dentro da empresa através da gestão das in

- formações, interação com equipamentos de grande porte, etc.. No

segundo caso, os micros permitem que os próprios usuários ou pes
soas especializadas desenvolvam aplicações, com finalidade espe
ciífica, embora essa solução seja discutível, quanto a relação
custo/benefício. São também enumeradas várias cautelas para a

utilização de microcomputadores, de modo que sua aquisição não
traga resultados frustrantes. Fala também na necessidade de uma
estratégia de implementação, como ponto fundamental para obter-
-se êxito na utilização dos micros em qualquer organização. ci
ta várias atividades que não podem deixar de ser realizadas pa
ra que esse êxito seja atingido, como por exemplo, planejamento
dos objetivos, detalhamento de cada processamento requerido, es
colha cuidadosa do hardware, escolha do modo em que os requisi
tos da organização serão atendidos, se através de aplicativos
ou desenvolvimentos personalizados, elaboração de documentação
adequada e treinamento de usuários, Diz também que um dos em
pregos mais eficientes do micro é quando ele atua como estação
de trabalho, no apoio aos executivos e, além disso, fala da pe
quena empresa como sendo o mercado mais promissor para ele.



2.5 - CONCLUSÕES

«Com relação ao instrumental de análise estruturada,
percebe-se, nas publicações dos últimos dez anos, que esse assun
to sofreu uma grande evolução nesse período e contribuiu bastan
te para o desenvolvimento de sistemas de informação. Os precur
sores das várias metodologias, atualmente utilizadas, foram prin
cipalmente Constantine e Yourdon. Através das ideias lançadas
por eles, esse assunto desabrochou, dando origem a várias têcni
cas de documentação de análise e projeto, marcando definitiva
mente uma nova maneira de atacar o processo de desenvolvimento
de sistemas. Dentre elas, encontra-se a metodologia recomenda
da por Gane e Sarson [Ga77[, que foi utilizada na elaboração da
análise do taso prático abordado, descrita no Capítulo 3 desta.
dissertação.

De acordo com essa análise estruturada realizada,
observou-se que, no Escritório de Corretagem de Seguros, havia
um tipo de processamento dominante, referente aào gerenciamento
de informação. Levando-se esse fato em consideração e também

por se tratar de um ambiente de pequena empresa, procurou-se le
vantar informações na bibliografia sobre os. tipos de. soluções
possíveis para esse caso, através de uma análise, inicialmente
da utilização de computadores nas empresas, até se chegar à êpo
ca da utilização de microcomputadores nas micro empresas e iden
tificar-se a abordagem de desenvolvimento vertical que trata, de
maneira especializada, os problemas de um ramo de negócios espe
cífico.

Assim, acreditando-se ser essa a situação e, além
disso, tendo em mãos um tipo de processamento específico, procu
rou-se abordar referências bibliográficas sobre os. diferentes
softwares para desenvolvimento expedito de sistemas que atendes
sem ao problema em questão, concentrando-se no dBaseII, que foi
utilizado na implementação, como é mostrado no Capítulo 4 e no

Apêndice.

Portanto, neste capítulo, forneceu-se uma visão ge
ral dos três aspectos que estão interrelacionados nesta disser
tação: metodologias de análise estruturada, recursos para desen



volvimento expedito de sistemas e utilização de microcomputado
res em micro empresas. Reunindo essas informações bibliográfi
cas, conseguiu-se fundamentos para se fazer uma avaliação, no Ca

pítulo 5, da experiência realizada.
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CAPTTULO 3

ANALISE ESTRUTURADA DO CASO PRATICO ABORDADO

3.1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS

Neste capítulo é apresentada a Análise Estruturada
do Escritório de Corretagem de Seguros, descrito no capítulo 1.
Essa análise, tratada com detalhes em duas outras publicações
da mesma autóra, |Fa82| e |Fa84l, foi feita através da metodolo
gia recomendada por Gane |6a77|.

Primeiramente, no item 3.2, fala-se na facilidade
de comunicação alcançada entre analista e usuário quando do uso

“dessa metodologia para descrição de sistemas.
Em seguida, no item 3.3, mostra-se os Diagramas de

Fluxo de Dados, que são compostos por um diagrama geral do sis
tema e por diagramas detalhados, referentes à explosões de cer
tos processos do diagrama geral.

No item 3.4, discute-se uma amostra do Dicionário
Manual de Dados, que foi elaborado para o sistema de acordo com

"os diagramas construidos, e que possui a descrição de todos os

objetos que os compõem. É no dicionário de dados, que se en
contra completo em [Fa84], onde se obtém todos os detalhes que
não ficam explícitos nos diagramas de fluxo de dados.

Finalmente, no item 3.5, faz-se algumas conclusões
sobre a utilização dessa metodologia, as facilidades e difiícul
dades encontradas e as vantagens conseguidas.
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3.2 - COMUNICAÇÃO COM O USUÁRIO

Fala-se muito na grande dificuldade de comunicação
"entre analista e usuário, principalmente durante a fase de aná
lise de um sistema. Essa comunicação é fator de extrema impor
tância, pois é nessa fase de análise que o usuário transmite suas
necessidades. A dificuldade de comunicação e um obstáculo ao
usuário que, não conseguindo se expressar com clareza, faz com

que, muitas vezes, nem aquilo que é captádo pelo analista este
ja de acordo com o que o usuário pretende transmitir.

Esse é um aspecto bastante interessante na metodolo
gia usada, |Ga77|, pois a própria elaboração do diagrama de flu
xo de dados torna-se a linguagem de comunicação entre analista

“e usuário. Isso não é constatado de imediato mas, logo se nota
que essa é a solução. Na primeira reunião, houve uma tentativa
por parte da analista, de anotar em forma narrativa, todasas in
formações que lhe estavam sendo transmitidas. No entanto, no mo
mento de transformar essas informações em diagramas de fluxo de
dados, notou-se que algumas informações relevantes passaram des
percebidas e, consequentemente, não puderam ser registradas nos
mesmos, como decorrência daquela primeira reunião. Com isso pô
de-se observar que à maneira mais adequada de se registrar as
informações era elaborar o próprio diagrama de fluxo de dados à

medida em que elas estivessem. sendo transmitidas. Mas, para is
so, era preciso que o usuário recebesse algumas noções de como

tais diagramas eram elaborados, a fim de participar desse pro
cesso. Facilmente, essas noções foram transmitidas pela analis
ta e captadas pelo usuário e, à partir daí, a própria elabora
ção do diagrama de fluxo de dados tornou-se um denominador comum

entre as duas partes.
Dessa forma, a atividade de descrição do sistema tor

nou-se bem mais simples, pois o usuário pôde participar intensa
mente desse processo, garantindo assim, que o sistema descrito
se aproximasse bastante da realidade.
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3.3 - ELABORAÇÃO DO DIAGRAMA DE FLUXO DE DADOS

O diagrama de fluxo de dados (DFD) define .o fluxo
de dados lógico do sistema, isto é, "o que" o sistema faz e não
"como" faz. Ele é composto de quatro tipos de objetos: .En
tidade Externa, Processo, Deposito de Dados e Fluxo de Dados, aos

quais está associada a seguinte simbologia:

Entidade Externa:

(*)

Processo:

Depostto de Dados:

D (*) (*%*)

Fluxo de Dados:

(8) :ta)

representa coisas ou pessoas que interagem
com o sistema sendo fonte ou destino das in
formações.
(*) qualquer letra. minúscula, que tem por
finalidade, identificar a entidade.

representa as atividades realizadas no sis
tema.
(*) número atribuido ao processo para iden
tificá-lo.
(**) sentença imperativa, formada por um
verbo que representa uma ação, seguido de
um objeto.

representa os "armazéns" de dados do siste
ma, que fisicamente, podem ser um fichário,
uma pasta, um arquivo, etc...
(*) um número que segue a letra D: e que
serve para identificar o depósito.
(*%*) nome atribuido ao depósito que deve
coincidir com o nome utilizado na realida
de,

representa um sistema de "canalização" por
onde fiuem as informações do sistema.



- (%) nome atribuido ao fluxo de dados e que
deve englobar todas as informações que pas
sam por ele.

A elaboração do DFD é um processo iterativo que de
manda a construção de várias versoes, até que se chegue a uma

versão definitiva. Primeiramente, constroi-se um DFD geral 'pa
ra o sistema em questão, Figura 3.1, no qual são identificadas
as funções principais do mesmo e depois, então, é que essas fun
ções vão sofrendo explosões em DFD's mais detalhados, Figuras
3.2 à 3.5.

O diagrama geral de fluxo de dados fornece uma vi
são geral do sistema e os seus processos representam, ou O agru
pamento de um conjunto de atividades, como ê o caso dos proces.
sos 2, 3, 8 e 9 quê, em consequência disso, sofreram explosão,
ou. então, processos que representam atividades singulares e que
portanto, não necessitaram detalhamento, como É o caso dos pro
cessos 1, 4, :5, 6 e 7. Dentre esses últimos, exceto o processo
1, que não. necessitou explosão por ser bastante simples e “com
preensivel, os outros foram colocados no diagrama geral por tra
tarem, na verdade, de atividades que são compartilhadas pelos
demais processos do sistema e que portanto, não poderiam ser co
locados como parte do detalhamento de um processo específico.
Entende-se, dessa forma, que esses processos são utilizados pe
los demais.

O diagrama detalhado é elaborado da mesma forma que
o diagrama geral, com a diferença de que o primeiro refere-se
ao refinamento de algum processo específico do segundo.

Para finalizar, pode-se dizer que o diagrama lógico
de fluxo de dados identifica e denomina todas as atividades 16
gicas, mostra as origens e destinos das informações, identifica
e denomina os grupos de informação que ligam uma atividade a ou
tra e também, identifica os depósitos de informações aos quais
as atividades fazem acesso. A elaboração dos diagramas êum pro
cesso de refinamento sucessivo, que se estende até que não seja
mais Útil subdividir as atividades lógicas que foram identifica
das.
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Maiores informações sobre a elaboração dos diagra
mas de fluxo de dados desse sistema, as convenções para explo
são; etc., podem ser encontradas em |Fa84|.
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3.4 - ELABORAÇÃO DO DICIONÁRIO DE DADOS

No item anterior, viu-se à elaboração do diagrama
de fluxo de dados e, pelo que foi dito, nota-se que à medida
que se faz o refinamento do mesmo, aumentam os detalhes dos flu
xos de dados, depósitos de dados e dos processos e portanto, tor
na-se necessário um lugar para manter todos esses detalhes. Es
se lugar é proporcionado pelo Dtctonario de Dados. A elabora.
ção deste consiste em:

- analisar cada fluxo de dados e descrevê-lo junta
mente com as estruturas e elementos de dados que fluem por ele;

- descrever todos os depósitos de dados e todas as
informações que neles estão armazenadas;

- descrever também os processos, especificando sua
lógica, passo a passo, sendo que isto só é feito, quando não é

“mais útil subdividi-los em outras funções lógicas, originando
portanto, outro diagrama detalhado de fluxo de dados.

É então, O dicionário de dados, um conjunto de "da
dos sobre os.dados” e, grande parte de seu valor resideno fato

. dele ser um depósito central de dados para todos aqueles que es
tão envolvidos com o sistema.

. No dicionário de dados pode-se descrever todos..ós
objetos usados no diagrama de fluxo de dados (exceto as “entida !

des externas, que normalmente não são descritas), além de estru
turas e elementos de dados, que não aparecem explicitamente no
mesmo, A maneira de descrevê-los encontra-se resumida a seguir
e, com maiores detalhes, em |FaBal:

a) Processos: são as atividades realizadas no siste
ma. Por exemplo, pode-se citàãr o. processo 2.1 -
Preencha Proposta e Ficha de Controle de Emissão,
Figura 3.6. As informações contidas no dicioná
rio de dados sobre os processos são: nome; núme
ro de referência (consiste de um número atribui
do a ele); descrição (consiste de uma explicação
resumida sobre ele); entradas (consiste de to



dos os fluxos que chegam à ele); saídas (consis-
te de todos os fluxos que saem dele) e lógica (con

siste de uma descrição, passo a passo, dá lógica
do processo e que, no caso em questão, foi feita
utilizando-se português estruturado).

|

PREENCHA PROPOSTA E FICHA DE CONTROLE DE EMISSÃO Processo-ref: 2
Descrição: Através dos dados fornecidos pelo cliente, preenche-se a proposta do

seguro e anota-se a data em que estã foi enviada à seguradora.

Entradas Lógica Saídas
a-2.1 dados para preenchi|Colete dados do cliente 2.1-D2/1 copia de proposta

mento da proposta.|Preencha a proposta de seguro | : ficha de, contro
de acordo com os dados forne- e-
cídos. 2.,1-2.,2 financiado
SE for seguro à vista, ENTÃO

envie a proposta e o paga-|2.,1-b proposta com ou sem
mento para à seguradora. pagamento antecipado

SE for seguro à vista com pra|2,1-a recibo de recebimentos"
zo para pagamento, ENTÃO

envie -a proposta para a se
guradora.

SE for seguro financiado, EN-
TÃO execute processo 2,2

Regístre a data de emissão na
ficha do controle de emissão
E a anexe na cópia da propos-
ta. ,

Arquive a cópia da proposta :

| *
em DZ.1

Figura 3.68 - Processo: 2,1 — Preencha Proposta e Ficha de |

| Controle de Emissão '

b) Fluxos de Dados: são um sistema de "canalização"
pelo qual as estruturas fluem. Por exemplo, po
de-se citar o fluxo Copia de Proposta e Ficha de
Controle, Figura 3.7. As informações contidas
no dicionário sobre os fluxos de dados são: nomes

fonte e descrição (consiste da identificação da
entidade externa, processo ou depósito de dados
e seu respectivo nome); destino e descrição (con
siste da identificação da entidade externa, pro
cesso ou depósito de dados e seu respectivo no-
me); descrição (consiste em dizer quando ou por
que o fluxo ocorre); estruturas de dados perten

o



" pentes (consiste das estruturas que fluem por
ele) e volume de informação (consiste, quando
possível, da quantidáde e frequência das informa
ções que passam por ele).

CÓPIA DE PROPOSTA E FICHA DE CONTROLE = Fiuxo de Dado
Fonte: 2:! Descriçao: PREENCHA PROPOSTA E FICHA DE CONTROLE DE EMISSÃO

Destino:DZ pescrição: FASTA PARA CÓPIAS CE PROPOSTAS

A cópia da proposta ficará arquivada junto com a ficha deDescrição Expandida:
controle de emissão até que chegue a apólice correspondente a essa cópia de propos-
ta.

Estruturas de Dados Pertencentes: : Volume de Informação

FICHA DE CONTROLE DE EMISSÃO

PROPOSTA AUTOMÓVEIS (CÓPIA)

PROPOSTA INCÊNDIO (CÓPIA)

PROPOSTA LUCROS CESSANTES (CÓPIA)

PROPOSTA RESPONSABILIDADE CIVIL: (CÓPIA)

PROPOSTA RISCOS AERONÁUTICOS (CÓPIA) : . |

PROPOSTA RISCOS DE ENGENHARIA (CÓPIA)
:

PROPOSTA RISCOS DIVERSOS (CÓPIA)

PROPOSTA ROUBO (CÓPIA)
“ PROPOSTA. TRANSPORTES (CÓPIA)

(Continuação) : Fluxo de Dado

Fonte: Descrição:
Destino:—— Descrição:

" Descrição Expandida:

Estruturas de Dados Pertencentes: i Volume de Informação
"PROPOSTA TUMULTOS (CÓPIA)

ANEXO INCÊNDIO

ANEXO ROUBO-RISCO COMERCIAL/INDOUSTRIAL

- ANEXO ROUBO-RISCO RESIDENCIAL

ANEXO ROUBO-VERANEIO
" RELATÓRIO DE VISTORIA PRÉVIA

Figura 3,7 - Flúxo de Dado: Copta de Proposta e Ficha de
Controle



e) Depósitos de Dados: são os locais onde as estru
turas de dados são armázenadas até serem solici
tadas. Por exemplo, pode-se citar o depósito
D2/1 -— Pasta para Cópias de Proposta, Figuras
3.8a e 3.8b. As informações contidas no dicionã
rio sobre os depósitos de dados são: nome; refe *

rência numérica (consiste de um número atribuido
a ele); fluxos de dados de entrada (consiste de
todos os fluxos que chegam a ele); fluxos de da
dos de saída (consiste de todos os fluxos — que
saem dele); conteúdo (consiste das estruturas que
são armazenadas nele) e organização física: (con
siste do dispositivo fisico, caso o sistema seja
implementado).

PASTA PARA CÓPIAS DE PROPOSTAS Depósito de Dado-ref: 024
Descriçao: Contém as cópias de propostas enquanto aguarda chegada da apólice,

Fluxos de Dados de Entrada Fluxos de Dados de Saida (argumento)
2.1-D2/1 CÓPIA DE PROPOSTA E FICHA DE D2/1-2.4 PROPOSTA DE APÓLICE RECEBIDA

CONTROLE ' *.

2.3-D2/1 RECEBIMENTO DE APÓLICE

Conteúdo; Organização Física
FICHA DE CONTROLE DE EMISSÃO

PROPOSTA AUTOMÓVEIS (CÓPIA)

PROPOSTA INCÊNDIO (CÓPIA)
*

PROPOSTA LUCROS CESSANTES (CÓPIA)

PROPOSTA RESPONSABILIDADE CIVIL (CÓPIA)

Figura 3.8a - Depósito de Dado: D3/1 — Pasta para Cópias
de Propostas

o



' Descrição:
(Continuação) Depósito de Dado-ref: ———

Fluxos de Dados de Entrada
=

Fluxos de Dados de Saída (argumento)

Conteúdo: Organização Fisica
PROPOSTA RISCOS AERONÁUTICOS (CÓPIA)

PROPOSTA RISCOS DE ENGENHARIA (CÓPIA)
* PROPOSTA RISCOS DIVERSOS (CÓPIA)

PROPOSTA ROUBO (CÓPIA)

PROPOSTA TRANSPORTES (CÓPIA)

PROPOSTA TUMULTOS (CÓPIA)

o Figura 3.8b - Depósito de Dado: Continuação

dad). Estruturas de Dados: são agrupamentos de dados,
formados de elementos de dados ou outras estrutu

ras. Por exemplo, pode-se citar as estruturas
de dados Ficha de Controle de Emissão e Proposta
Automóveis que, como se pode notar, Figuras 3.9
e 3.10a, 3.10b, 3.170c e 3.10d, podem ser forma
das por outras estruturas de dados, por exemplo
Dados do Veículo, que é uma informação que ainda
pode ser subdividida, ou por elementos de dados,
como exemplo, Segurado. As informações contidas

.no dicionário sobre as estruturas são: nome; des
crição (consiste de uma explicação resumida so
bre o que vem a ser tal estrutura ou então, para
o que ela é usada); conteúdo (consiste dos ele
mentos ou outras estruturas de dados que as com
põem); estrutura/fluxo de dados relacionados (con
siste das estruturas das quais aqueia faz parte
ou dos fluxos por onde ela passa) e volume de



informação (consiste de uma estimativa de ocor
rência da mesma em alguma unidade de tempo).

FICHA DE CONTROLE DE EMISSÃO Estrutura de Dado
Controla as datas de emíssão da proposta à Seguradora, data de recebimen-Descrição - >to da apolice, etc; & anexada à todas às propostas exceto VG/AP. F

SEGURADO Estrutura/Fluxo de Dado
RAMO Relacionado |

—
DATA EMISSÃO À CIS 2.1-D2/1, D2/1-2,4, 2.,4-
GRP-NRO D2/3

DATA RECEB RECIBO PROVISÓRIO

DATA AVISO AD CORRETOR

DATA AVISO DE COBRANÇA DE PRÊMIO

Volume de Informação
100/mês

Figura 3.9 - Estrutura de Dado: Ficha de Controle de Emissão.

PROPOSTA AUTOMÓVEIS

Descrição

. PROPOSTA NRO

IMPORT SEGURADA CRS (*)

Proposta referente: ao seguro de automóveis.

APÓLICE ANTERIOR NRO

Estrutura de Dado

Kstrutura/Fluxo de Dad
Relacionado i

2.1-0D2/1, 2.,1-2.2, 2.1-b,
PRÉMIO (*)
C-APÓLICE

D2/1-2.4, 2.2-b

AD-FRAC

IOF

PRÊMIO TOTAL CRS

PROPONENTE

CPF /CGC

ENDEREÇO

cep

e

Volume de Informação
30/mês

INFORMAÇÕES

HORA INICIAL
DATA INICIAL

HORA FINAL

Figura 3,10a - Estrutura de Dado: Proposta Automóveis
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(Continuação) Estrutura de Dado

Descrição
|

: !

DATA FINAL Estrutura/Fluxo de Dado
LOCAL Relacionado
DATA

ASS-PROPONENTE

NOME CORRETOR

ASS-CORRE TOR

REG SUSEP NRO

INSPETORIA

BANCO P/ COBRANÇA

AGÊNCIA

END-SEGURADO P/ COBRANÇA

Volume de Informação

CEP

PROPONENTE

ENDEREÇO

NA QUALIDADE DE

PROFISSÃO

—

: Figura 3.10b - Estrutura de Dado:

(Continuação)

Descrição

DADOS DO VEÍCULO

MARCA/ANO FABR

"Continuação

Estrutura de Dado

Estrutura/Fluxo de Dado
Relacionado

TIPO-VEÍCULO

CAPACIDADE

NRO LICENÇA

NRO MOTOR

NRO CHASSI

COR

IMPORTANCIA SEGURADA

CASCO

RESP CIVIL
DP

DM

ACESSÓRIOS

Volume de Informação

FRANQUIAS

BÁSICA

Figura 3.10c - Estrutura de Dado: Continuação



(Continuação) Estrutura de Dado

Descrição
'

º
.

NM

OBRIGATÓRIA Estrutura/Fluxo de Dado
FACULTATIVA Relacionado

USO E COD .

rd

COBERT-NRO-ESPEC

LOCAL GARAGEM-CAPAC

QUESTIONÁRIO

OBSERVAÇÕES

Volume de Informação

Figura 3.10d - Estrutura de Dado: Continuação

e) Elementos de Dados: são dados que não permitem
ou, às vezes, não precisam ser decompostos em ou e

tros elementos de dados. Por exemplo, pode-se"
citar Segurado e Proposta Nro, Figuras 3.11.e 3.12.

As informações contidas no dicionário sobre os
elementos são: nome; descrição (consiste de uma

explicação resumida sobre o elemento); sinônimos
(consiste dos outros nomes que por algum motivo
sejam associados ao elemento); tipo (alfabético,
alfanumerico ou numérico); caso discreto (consis
te dos valores que o elemento pode assumir, no

caso destes serem específicos); caso contínuo (con

siste do intervalo de valores que o elemento po
de assumir, no caso destes não serem | especifi
cos); comprimento; representação interna e ele
mentos/estruturas de dados relacionadas (consis
te do nome das estruturas nas quais o elemento
aparece).

- 60 -



Vão

"SEGURADO Elemento de Dado

Descrição Nome do cliente, -
x

! :
: Tipo A AN N

Sinônimos  *

Contínuo
nificado Intervalo

de valores

Comprimento 50 caracteres

Representação
Interna |

Mais de 6 valores, continue no verso
Elementos/Estruturas de dados relacionados ANEXO INCÊNDIO, ANEXO ROUBO-RISCO

COMERCIAL /INDUSTRIAL, ANEXO ROUBO-RISCO RESIDENCIAL, ANEXO ROUBO-VERANEIDO, CERTIFI-
CADO INDIVIDUAL, . RELAÇÃO X, FICHA VG/AP, FICHA CE CONTROLE DE EMISSÃO, CARNÊ, PARTE
CARNÊ BANCO, CARNE VG/AP, PARTES VG/AP CORRETORA-CLIENTE, PARTE VG/AP BANCO, FATURA,

RELAÇÃO PESSOAS SEGURADAS, REGISTRO DE PRODUÇÃO, DA PROPOSTA, CONTRATO DE FINANCIA-
: MENTO, COBRANÇA, RELAÇÃO PESSOAS COBRANÇA, LINHA2 COBRANÇA,

' Figura 3.11 - Elemento de Dado: Segurado

. PROPOSTA NRO - Elemento de Dado

Descrição Número da proposta do seguro, "=.

Tipo A ANN
Sinônimos
sm

Contínuo
ificado Intervato

de valores

Comprimento 15 caracteres

Representação
Interna

Mais de 6 valores, continue no verso
Elementos/Estruturas de dados relacionados PROPOSTA AUTOMÓVEIS, PROPOSTA

INCÊNDIO, PROPOSTA RISCOS AERONÁUTICOS, PROPOSTA RISCOS DE ENGENHARIA, PROPOSTA

RISCOS DIVEROS, PROPOSTA ROUBO, PROPOSTA TRANSPORTES, PROPOSTA TUMULTOS, REGISTRO

DÊ PRODUÇÃO, DA PROPOSTA.

Figura 3.12 - Elemento de Dado: Propósta Mro
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3.5 - CONCLUSÕES

Pode-se dizer, que essa metodologia recomendada por
Gane [6a77], e. que foi utilizada na descrição desse sistema de
Corretagem de Seguros, traz grandes facilidades de comunicação
entre analista e usuário, como já foi enfatizado no item 3.2,
mas que é um ponto muito importante durante a fase de análise.
Através da própria metodologia, encontrou-se à linguagem de co
municação entre ambas as partes, o que facilitou muito o traba
lho e minimizaou o problema de incompatibilidade, entre aquilo
que o usuário quer dizer e aquilo que é entendido pelo analista,
fazendo com que à descrição final do sistema se aproxime bastan
te da realidade.

As dificuldades sentidas na utilização dessa metodo
logia foram: primeiro, a percepção de que a própria elaboração
do diagrama de fluxo de dados era o meio de comunicação entre
analista. e usuário, Isso aconteceu, talvez, devido ao fato de
que o autor, em |6a77|, descreveu o seu sistema, primeiro de uma
forma narrativa, para depois então, construir os diagramas, mas,
naturalmente ele fez isso com a intenção. de que o leitor conhe
cesse o sistema que seria abordado durante o texto. Assim,. a

analista sentiu-se induzida por essa idéia, rapidamente descar
tada, pois não foi difícil perceber que os diagramas - deveriam
ser elaborados à medida em que as informações fossem transmiti
das. A segunda dificuldade encontrada refere-se à denominação
dos fluxos de dados, quando vários deles saem do mesmo processo,
mas não necessariamente, todos eles ocorrem, quando o processo
e executado. Isto foi solucionado dando-se, a cada fluxo, um.

adjetivo que identificasse a ocorrência do mesmo. Finaimente, à

outra dificuldade foi definir se o grau de detalhamento dos dia
gramas era suficiente ou não. Isso tambémfoi solucionado da
seguinte maneira: à medida em que se elaborava os diagramas de
fluxo de dados, fazia-se um rascunho, bem a grosso modo, da 16
gica dos processos; então, se esta fosse composta de muitos pas
sos, significaria que o processo deveria sofrer explosão num dia
grama detalhado de fluxo de dados. o o

A menos dessas dificuldades, a metodologia é bastan
te simples, traz a grande vantagem da facilidade de comunicação



entre analista e usuário, e também torna o sistema amplamente
documentado através do dicionário de dados, que. .é construído com

base nos diagramas. Devido a este último fato, pode-se dizer
que, embora o trabalho tenha sido interrompido, para a Corretora
na fase de análise, ainda assim, ele trouxe suas contribuições
pois, pelos diagramas de fluxo de dados mais o dicionário, as
atividades da Corretora estão documentadas de.tal forma que ela
pode utilizar-se deste trabalho para a instrução de novos funcio
nários. Isto porque, pelos diagramas, pode-se conhecer todas as
atividades desempenhadas pela Corretora e, pelo dicionário de da
dos, tem-se uma descrição detalhada de todas elas e também de
todos os documentos utilizados, para que servem, como são prêen
chidos, o que significa cada informação dos mesmos, etc., o que
faz com que a adaptação de um novo funcionário, com toda essa
documentação, torne-se mais simples.

A documentação refere-se à situação. existente 2, com
base nela e entendimentos com o usuário foi possível determinar
suas necessidades mais prementes com relação ao sistema, concluin
do-se que eram elas: controle de vencimento de carnês de finan
ciamento e notas de cobrança bancária, de expiração de seguros,
da produção. da Corretora, do cadastramento: de clientes e dos ca
pitais segurados em VG/AP.



CAPITULO 4

SOLUÇÃO DO CASO PRÁTICO ABORDADO

4,1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS

Este capítulo refere-se à documentação sobre a im-
plementação de algumas das atividades da Corretora de Seguros
que foi tratada com detalhes em lFaBa| e, cuja análise estrutu
rada está descrita no capítulo 3. Em |Fasa4|, colocou-se o pro.
blema de que, inicialmente, o proprietário dessa Corretora pre
tendia adquirir algum equipamento para apoiar por computador al
gumas das atividades desempenhadas pelo seu pessoal, otimizando

"assim, o serviço. No entanto, como a compra do equipamento não
foi realizada, «como foi dito no item 3.5, com relação à Correto
ra de Seguros, o trabalho foi interrompido na fase de análise.
Portanto, este capítulo corresponde, justamente, à continuidade
ao trabalho de análise, isto é, à implementação daquelas fun-
ções que o proprietário da Corretora desejava apoiar por compu
tador.

Deve-se observar que grande parte da implementação
corresponde, principalmente, à manipulação de depósitos de da
dos (arquivos). Dentre estes, muitos não puderam ser implemen
tados por tratarem de documentos que tem validade por si mesmos,
como é o caso do arquivo de apólices, pois a existência de qual
quer tipo de seguro, só é comprovada mediante apresentação da
mesma. E, assim como este, existem vários outros casos, que tam

-
bêm não justificavam a colocação em arquivos eletrônicos..

Com relação ao equipamento, considerando-se que a

Corretora em questão possuia as características descritas em

|FaBa4| e que porisso, podia ser considerada como um “escritório
de pequeno à médio porte, o equipamento, utilizado na implemen
tação, deveria ser compatível com essa descrição, isto é, não
muito caro, com facilidade de assistência técnica, mas que, por
outro lado, atendesse ao processamento requerido, que consistia



basicamente de manipulação de arquivos, como foi dito anterior
mente. :

De acordo com essas considerações e também, pelo fa
to de que a autora tinha possibilidade de trabalhar com um mi
crocomputador Exato Pro, da CCE, linha Apple, de 48k de memória

.e placas de expansão de 16k, 80 colunas e CP/M, e dois acionado
res de disco de 5 1/4", fez-se a implementação nesse equipamen
to pois, alêm de ser acessível à Corretora (embora, na realida
de a configuração devesse sofrer algumas alterações), possibili
tava também o uso do software de gestão de base de dados, dBagse IT,

mencionado no Capítulo 2. Esse software era uma boa opção pa
ra resolver os problemas da Corretora e também, facilitava o de
senvolvimento do sistema voltado ao usuário, permitindo que um

leigo pudesse operâá-lo. Bowerman, em |Bo83|, refere-se à uti.
'* lização desse software, dizendo que, com ele pode-se resolver,

com maior facilidade, as necessidades dos usuários.
- Assim, considerando-se todos esses aspectos, ê que

o sistema foi desenvolvido e uma avaliação desse desenvolvimen
to é feita no Capítulo 5.

Este capítulo tem por finalidade, apresentar uma do
cumentação da implementação realizada, da seguinte maneira:

No item 4.2, apresenta-se o esquema da base de da"
dos, relativo às funções que puderam ser implementadas, e que
eram de interesse do proprietário da Corretora.

No item 4.3, apresenta-se a estrutura modular dos
programas, em nível mais geral de detalhamento,

No item 4.4, apresenta-se as diretrizes adotadas pa
ra detalhamento do diagrama de estrutura modular, apresentado no
item anterior.

No Apêndice, apresenta-se os diagramas detalhados de

estrutura modular dos módulos implementados, com as respectivas
listagens dos programas.

No item 4.5, apresenta-se exemplos do funcionamento:
do sistema e, finalmente, no item 4.6, apresenta-se algumas con

 clusões referentes à implementação realizada, para o caso práti
co em questão.
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4.2 - ESQUEMA DA BASE DE DADOS

Como foi dito no item 4.1, a implementação desse sis
tema refere-se à manipulação de arquivos, principalmente, daque
les que tratam de cadastramento e controle de vencimentos dos
seguros e dos pagamentos. Muitos dos depósitos de dados, repre
sentados nos diagramas de fluxo de dados, Figuras 3.1 a 3.5, não
permitem implementação, por tratar-se de arquivos de documentos
que não podem ser transformados num arquivo eletrônico pois, ape
nas mediante a apresentação dos mesmos, é que se pode comprovar
a realização do seguro. Como por exemplo, pode-se citar os de
pósitos de dados:

D2/1 Pasta para Cópias de Propostas;
 D2/3 = Arquivo de Cópias de Apólices;

D3/5 - Arquivo de Carnês de VG/AP;

D5  —- Documentos a Contabilidade, e outros.
Pode-se representar o conjunto de informações, que

foram implementadas em computador, através do seguinte esquema
da base de dados no mundo real:

17 5Cliente

|

Ídia de vancimento
10 - |de carnê

Visita

-
| Seguro

| Carnê de 4
: e; . Jdata de vencimentoFinanciamento

i de nota
|

| 6
Nota de

|

Cobrança Bancária

8
Produção

ramo
seo |



onde os relacionamentos têm o seguinte significado:

9g-

10-

um determinado seguro pertence a um cliente.
um cliente pode possuir vários seguros,
um determinado carne de financiamento pertence a

um cliente.
um cliente pode possuir vários carnês de finan
ciamento. |

uma determinada nota de cobrança bancária perten
ce a um cliente.
um cliente pode possuir várias notas de cobrança
bancária.
o livro de registro de produção relaciona todos
OS Seguros.
cada seguro está relacionado no livro de regis
tro de produção. : |

cada visita é feita a um cliente.
um cliente recebe várias visitas,

Observa-se que os relacionamentos: 1-2, 3-4 e 5-6
possuem, associados a eles, atributos que são respectivamente:

mentados em

a)

Bb)

c)

ramo, pois um cliente pode possuir vários segu
ros de ramos diferentes;
dia de vencimento de carnê, pois para cada par
carnê-cliente, associa-se um dia de vencimento
para pagamento;
data de vencimento de nota, pois para cada par
nota de cobrança bancâária-cliente, associa-se uma

data de pagamento.:
Dessa forma, os depósitos de dados que foram imple
computador, foram os seguintes:
D2 —- Fichas de Clientes: consistia de um arquivo

de fichas de cadastramento, que eram preenchi
das para todos os clientes, independente do

“tipo de seguro.

D2/5- Livro de Registro de Produção: consistia de um

caderno onde eram marcados alguns dados sobre
todas as propostas e apólices de séguros. Es
ses dados serviam para se fazer uma compara
ção com a estimativa de seguros efetuados, fei

tv

P



-DaA/7-

D2/8-

ta para aquele ano, e para se fazer a estima
tiva para o ano seguinte,

Documentos em Cobrança Bancária: consistia de
um arquivo onde eram guardadas todas as notas
de cobrança bancária referentes aos Seguros,
cujos pagamentos eram feitos em 3 parcelas.Co
mo, para efetuar o pagamento, à própria nota
tinha que ser apresentada, na implementação,
esse arquivo contém apenas os dados sobre o

vencimento delas, de forma que, as outras in
formações não foram armazenadas.

Agenda de Controle de Vencimentos: consistia
de uma agenda comum na qual eram marcados, na

D3/1-

D8/3-

D3/4-

respectiva data, os carnês que venciam nessa
data, para que a corretora efetuasse o paga
mento. Na implementação, o arquivo correspon
dente contém o dia do vencimento da parcela,
a data de vencinento total referente à última
parcela de pagamento e o número de inscrição
do cliente.
Pasta de Clientes: consistia de um arquivo de
cartões consignação que eram preenchidos para
cada funcionário de uma firma, quando esta fi
zesse um seguro de vida em grupo e acidentes
pessoais coletivos. Esse cartão demonstrava
a aceitação do funcionário sobre esse seguro
e autorizava ao estipulante o desconto em fo
lha.

Arquivo de Relação X: consistia de um caderno,
cuja finalidade era marcar o mês referente ao

pagamento de cada segurado de Vida em Grupo e

Acidentes Pessoais.

Segurados VG/AP: consistia de um arquivo de

fichas de cadastramento: que eram preenchidas
apenas para os segurados de VG/AP e que con



tinham as especificações das quantias segura
das em cada uma das modalidades que esse tipo
de seguro oferecia.

Na implementação, cada um desses depósitos de dados
corresponde, praticamente, a um arquivo de dados, com exceção

“do depósito de dados D2- Fichas de Clientes, que deu origem a

mais de um arquivo de dados pelo fato de possuir, além dos da
=

dos cadastrais, uma relação de todos os seguros que oO cliente
possuia e uma relação de resultados de visitas ao cliente. Por
tanto, os arquivos de dados, usados na implementação, foram ob-
tidos dos depósitos de dados, da seguinte maneira:

De Dã- Fichas de Clientes obteve-se:
- FICHACLI.ÓBF - que contém os dados cadastrais do cliente;
=- SEGCLI.DBF - que contém a relação segurado/seguro e

- RESVISIT.DBF - que contém resultados de visitas a clientes.
De D2/5- Livro de Registro de Produção obteve-se:

- LVRGPROD.DBF - que contém as informações sobre todos os segu
—

ros efetuados.

De D2/7- Documentos em Cobrança Bancaria obteve-se:
- DOCBANC.DBF - que contém informação sobre a data de pagamento

| de nota.

De D23/8- Agenda de Controle de Vencimentos obteve-
-se: |

—=- AGENDA.DBF - que contem informação sobre a data de pagamento
de parcelas do carnê de financiamento.

De D3/1- Pasta de Clientes obteve-se:
- PASTACLI.DBF - que contém os dados sobre um segurado de vida

em grupo e acidentes pessoais, referentes ao
cartão consignação.

De D3/3- Arquivo de Relação X obteve-se:
- ARQRELX.DBF - que contém informação sobre pagamento de clien

te VG/AP.



De D3/4 - Segurados VG/AP obteve-se:

- SEGVGAP.DBF - que contém informações sobre o seguro VG/AP de
um cliente, especificando as quantias seguradas.

Além desses arquivos de dados, foram criados outros
dois, para facilidade de processamento e também, para otimizar
o espaço em disco, São eles: RAMOSEG.DBF - que contém os .vá
rios ramos de seguros e um código associado à cada um deles e
TABRESUL.DBF - que contém os possíveis resultados de visitas a

" clientes e também, um código associado à cada um. Dessa forma,
quando nos arquivos acima citados foi necessário fazer referên
cia a um ramo de seguro ou resultado de visita, substitui-se es
sa informação pelo código associado.

De acordo com o esquema da hase de dados no mundo

real, pode-se dizer que cada instância da entidade Cliente sem.
pre é representada no arquivo FICHACLI.DBF, pois qualquer clien

te, independente do tipo de seguro que ele faça é representado,
nesse arquivo, pelos seus dados cadastrais; Já a entidade segu
ro, não & especificamente representada por um arquivo, pois is
to é feito através do documento "apólice". No entanto, o rela
cionamento 1-2 entre essas duas entidades provoca uma instância

no arquivo SEGCLI.DBF, que relaciona os seguros que .o cliente
possui e, se o seguro efetuado for de vida em grupo e acidentes
pessoais, provoca também instâncias nos arquivos PASTACLI.DBF,
SEGVGAP.DBF e ARWRELX.DBF.

|
A entidade Carne de Financiamento, também não é re

presentada especificamente por um arquivo, pois o documento "car
nê" não pode deixar de existir fisicamente. Portanto, o que €

representado na base de dados & o relacionamento 3-4, com à fi
nalidade de controlar o dia de vencimento das parcelas de paga
mento de um determinado seguro de um cliente, através do arqui.
vo AGENDA-DBF. Pelo mesmo motivo, a entidade WNota de Cobrança
Bancária não é representada especificamente, mas sim, o relacio
namento 5-6, para controlar as datas de pagamento, atraves do

arquivo DOCBANC.DBF.

A entidade Produção é representada pelo arquivo
LVRGPROD.DBF e o relacionamento 7-8, por uma instância nesse
arquivo, referente ao registro de um seguro que foi efetuado,



que não seja do tipo VG/AP,.

Portanto, a implementação realizada é composta
operações de inserção, emissão de relatórios e delição nos

. quivos do dBase que contêm as informações correspondentes a

se esquema de base de dados no mundo real.

de

ar



4.3 - ESTRUTURA MODULAR DOS PROGRAMAS

Como foi dito no item 4.1, o sistema. desenvolvido
utilizou o software de gestão de base de dados dBaselIlI. Foi
elaborado numa forma de encadeamento de cardápios para facili

tar a sua utilização, principalmente para as pessoas quenão têm
contato com computação. Assim, tudo o que uma pessoa precisa
saber para operá-lo, é colocar o disquete, chamar o dBaselII e

chamar o programa principal, que contém o cardápio das operações
básicas e que, de acordo com a opção do usuário, se encarrega
de ativar os outros programas. .

Dessa forma, existe um programa que envia um cardãá
pio principal, Figura 4.1, composto das operações de inserção,
emissão de relatórios e delição. Escolhida uma, dentre - essas
três operações, entra-se num cardápio mais detalhado, Figuras
4.2, 4.3 e 4.4, referente à operação escolhida anteriormente.
Nesse ponto, escolhe-se então, uma operação específica que, após
ser executada, dependendo do caso, ou volta ao cardápio anterior
automaticamente, ou então, apresenta as possibilidades de se exe
cutar a mesma função novamente,voltar ao cardápio anterior, vol
tar ao cardápio principal, ou terminar à processamento.

MENU DAS OPERAÁCOES BASIÍICAS
(queo erre txra too ques erto eum Emos ama tira bene mês mar vs deve S60s EmoS sima drro Sort Seas Sent mas mva mars gras EDSS tamo emaEENSMITNSNO MIO OIIEOIMOSOmNÁ[SqCINNIfSSS

4- INSERCAO

2- RELATORIOS PADROES

3- DELICAO

4- TERMINAR EXECUCÃAO
|

Figura 4.1 - Cardápio Pincipal



MENU DAS OPERAÇÕES DE INSERCAO
mes geeê mts pars seua cuco sena asno mat vyte Desa buab aee> 2979 Bass Dor ATme Ram neo quor smás ação demo Enso Dra Saro aaas Em) gomy Dat cota 299m qRo SISDRSISTINDADIADSRIINICO SI TITEIS A DS CO IM E SE CN AN SD AM CR SD OD A SS

Su
DM

INSERCAO DE :*

1- SEGURADO DE VG/AP

2- SEGURADOS DOS OUTROS TIPOS DE SEGUROS.

B- RESULTADO DE VISITA A CLIENTE

4- VENCIMENTOS DE NOTAS DE COBRANCA BANCÁRIA

S5- REGISTRO DE PRODUCAO

é6- VENCIMENTO DE CARNE DE FINANCIAMENTO

7- RETORNAR AO MENU PRINCIPAL

-8- TERMINAR EXECUCAO

Figura 4.2 - Cardápio Detalhado das Operações
de Inserção

MENU DOS RELATÓRIOS PADRÕES
FesesEesEqESsSqESSSEsSTASASASSIS |

O SEGURADOS POR TIPO DE SEGURO

1- SEGURADOS E RESPECTIVOS SEGUROS

2- NOTAS DE COBR. BANCARIÁ QUE VENCEM EM DETERMINADA DATA

—8- SEGUROS QUE EXPIRAM EM DETERMINADO MES

” PROPONENTES DE VG/AP POR ESTIPULANTE

S- PRODUCAO ATE O MOMENTO

6 CARNES A PAGAR NO DIA

7- CAPITAL SEGURADO DE UM CLIENTE VG/AP

&- RETORNAR AO MENU PRINCIPAL

9- TERMINAR EXECUCAO

Figura 4.3 - Cardápio Detalhado de Relatórios Padrão



MENU DAS OPERACOES DE DELIÇAO
ESTIIERCNS STONE A TEST TECE NM PN DR IN IN IR MO MM NM CN DE IM MN Sn o cm mi te emos

DELICAO DE :«

í- NOTAS DE COBR. BANCARIA PAGAS

- REGISTRO DE CARNE DA AGENDA

3- RETORNAR AO MENU PRINCIPAL

47 TERMINAR EXECUCAO

Figura 4.4 - Cardápio Detalhado das Operáçoões
de Delição

Portanto, ativando-se O programa inicial, consegue-
-se executar qualquer tipo de operação, sempre de modo interati
vo, atravésdas opções oferecidas pelos cardápios, sem. sair do

controle do próprio sistema, até que isso seja realmente deseja
do pelo usuário. | |

|
A seguir, encontra-se o diagrama de estrutura modu.

lar dos programas, Figura 4,5, do nível mais geral, que compoêém
a implementação elaborada, isto e, dos programas que enviam os
vários cardápios com todas as opções oferecidas pelo sistema.
Tal diagrama corresponde aàãao projeto estruturado doa sistema, se
gundo [Yo75|.
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4,4 - DETALHAMENTO DOS MÓDULOS

Como foi visto, o item 4.3 mostrou apenas o diagra
ma de estrutura modular dos programas mais gerais do sistema,
Figura 4,5, referentes aos cardápios. Esse diagrama e também

todos os outros correspondentes aos vários programas que compõem

o sistema, encontram-se detalhados no Apêndice, onde se pode no
tar que os diagramas são compostos de dois tipos de "caixas”

umas simples, e outras com as laterais duplas. As primeiras cor
respondem a instruções do corpo do respectivo programa e as se
gundas, a módulos chamados pelo programa em questão, istoé, a

modulos distintos, que executam funções bem definidas no siste
ma, correspondendo cada um deles a um arquivo de comando (de ex
tensão «EMD) do dBaseII.

| Deve- se salientar que, utilizando-se o dBaseIlI para
desenvolvimento de um sistema, sempre ocorrerá a situação acima
citada, ou seja, a estrutura modular de um programa sempre será
composta desses dois tipos de "caixas", pois esse software não
permite que um módulo faça parte do corpo de um outro módulo co
mo pode ocorrer, por exemplo, em COBOL, comos parágrafos “que

. são chamados através do PERFORM, ou do PASCAL, através das. PRO
CEDURES. Ao contrário, em dBaseIT, para se fazer com que cada.

um dos módulos represente uma única função, estes são fisicamen
te distintos, mesmo que, um módulo B seja referenciado por ape
nas um outro módulo A do sistema.

o Cada uma das caixas de laterais duplas dos diagra
mas de estrutura modular, apresentados no Apêndice, foi detalha
da através de: outro diagrama. Alguns desses diagramas . detalha
dos, por Suá vez, também possuem caixas de laterais duplas que
também se encontram detalhadas em outro diagrama. Todos esses
diagramas detalhados juntamente com as respectivas listagens dos
programas encontram-se no Apendice, dispostos da seguinte maneií
ra: quando um modulo B está referenciado apenas no diagrama de
talhado de um módulo A, o detalhamento dó módulo B segue imedia
tamente após ao do A; quando um módulo D está referenciado no
diagrama de vários outros módulos, o detalhamento de D segue apos

os detalhamentos de todos os módulos que fazem referência a ele.





4,5 - ALGUNS EXEMPLOS DO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA

.Como foi dito no item anterior, o sistema foi elabo
rado através de um encadeamento de cardápios. Suas operações
básicas são operações de inserção, de emissão de relatórios pa
drão e de delição, como mostrou a Figura 4.41, correspondente ao
cardápio principal. Cada uma dessas operações possui um cardá
pio detalhado, como foi mostrado pelas Figuras 4.2, 4.3 e 4.4
respectivamente, que permite a seleção de uma operação especíifi

ca dentro da operação básica escolhida no cardápio principal.
,

Com base nessas operações básicas, este item tem a
finalidade de mostrar alguns exemplos de funcionamento das mes
mãs.

al Operações de Inserção
Como pode-se observar pela Figura 4.2, existem vá

rias operações -de inserção que podem ser réalizadas,. "No entan
to, como tais operações correspondem à inserção de dados neces
sários para realizá-las, através de telas formatadas, não se con
segue mostrá-las integralmente pois, na tela, são apresentados

“todos os campos a serem preenchidos, eae o cursor volta a posicio
nar-se no primeiro campo, aguardando o fornecimento dos dados,
o que não é possível ser feito com a impressora..

Dessa forma, embora todas as operações tenham * sido
implementadas, como pode-se constatar no Apêndice, aqui apresen
ta-se apenas uma delas.

a.1) Inserção de: 2 - Segurados dos Outros Tipos de Seguros
Primeiramente, é apresentada uma mensagem .aão usuá

rio e, logo em seguida, o Último número de inscrição de cliente
cadastrado (o qual foi criado para facilidade de processamento,
e cujo número novo é igual ao que foi apresentado, acrescido de

"1"), como mostra a Figura 4.6, a seguir.



NOTA :
A INSERCAO DE UM SEGURADO DE QUALQUER TIPO DE SEGURO, EXCETO VG/AP,

CORRESPONDE A ATUALIZACAO DE ARQUIVOS DESSA BASE DE DADOS, REFE-
RENTES A CADASTRAMENTO, A SABER : FICHA DE CLIENTE E RELACAO DE

SEGUROS QUE O CLIENTE POSSUI.

co

O NUMERO DE INSCRICAO DO SEGURADO E FORMADO DA SEGUINTE
MANEIRA 5: . AANNNNN ;

. ONDE : AA —- CORRESPONDE AO ANO
NNNNN —- NUMERO SEGUENCIAL

'O ULTIMO NUMERO DE INSCRICAO E : 8500022

Figura 4.6

Em seguida, é enviada uma tela solicitando dados ca
dastrais; operação esta, que não permite ser apresentada.

Logo após, & apresentada uma mensagem .ao usuário,
Figura 4.7, alertando-o que serão apresentados códigos associa
dos a cada tipo de seguro, Figura 4.8, pois o usuário deverá for

necer essa informação ao sistema, para que este associe ao cli
ente, o tipo de seguro que ele efetuou,

- ATENCAO!... o,

—
AGORA SERAO APRESENTADOS OS VARIOS TIPOS DE SEGUROS COM

. SEUS RESPECTIVOS CODIGOS. PARA EFEITO DE PROCESSAMENTO, VOCÊ DEVE-

RA ANOTAR O(S) CODIGO(S) ASSOCIADO(S) AO(S) SEGURO(S) :
A- QUE O CLIENTE EFETUOU (NO CASO DE OPERACAO DE INSERÕAO)

B- DOS QUAIS DESEJA-SE RELACAO DE SEGURADOS (CASO DE RELATORIOS)

PARA QUE VOCE POSSA PREENCHER CORRETAMENTE AS INFORMACOES QUE LHE

SERÃO SOLICITADAS.

Figura 4,7



- CODIGO — TIPO DE SEGURO
WmsSTIMIIO ESSO EA AM MM Im ama

4 AUTOMOVEIS

2 INCENDIO

a LUCROS CESSANTESa RESPONSABILIDADE CIVIL

5 RISCOS AERONAUTICOS

o. “RISCOS DE ENGENHARIA

7 — RISCOS DIVERSOS

8 ROUBO Ú

o |

TRANSPORTES

46 0 TUMULTOS
|

44 cc 0 VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS

oo l | Figura 4.8

Para finalizar, é apresentado um conjunto de opções
que o usuário pode fazer nesse momento, Figura 4.9, que são: re
petir a mesma operação de inserção que ele acabou de efetuar;
retornar ao cardápio anterior, que corresponde aquele das opéra
ções de inserção; retornar ao cardápio principal, o qual apresen
ta apenas ás operações básicas, ou então, terminar “a execução
que corresponde a sair desse sistema e voltar ao dBaselIlI.

ESCOLHA GUA.OPCÃO :

1- REPETIR ESTA OPERACAO

2- RETORNAR AO, MENU ANTERIOR

3- RETORNAR AO MENU PRINCIPAL

4- TERMINAR EXECUCÇCAO

Figura 4,9



b) Relatórios Padrão

Como pode-se observar pela Figura 4.3, foram desen
volvidos vários tiposde relatórios que o usuário pode solicitar
ao sistema. Para exemplificá-los, são apresentados em seguida,

b.1) Relatório de: 7 - Segurados por Tipo de Seguro

Primeiramente, é apresentada ao usuário, a opção: de

solicitar o relatório para todos os tipos de seguros ou para um

tipo específico (que é o caso), como mostra a Figura 4.10.

ESTE PROGRAMA -EMITE UM RELATORIO DE SEGURADOS POR TIFO DE

SEGURO, COM AS SEGUINTES ALTERNATIVAS :
4- SEGURADOS PARA CADA TIPO DE SEGURO EXISTENTE

2>- SEGURADOS PARA UM TIPO ESPECIFICO DE SEGURO

Figura 4.10

Em seguida, se o usuário escolheu a opção "2"”, é en
viada uma mensagem, Figura 4.7, alertando-o que serão enviados
códigos associados a cada tipo de seguro, Figura 4:8, pois atra
vês do código, o usuário irá selecionar o. tipo de seguro do qual
ele deseja o relatório.

Em seguida, é apresentado o relatório solicitado,
como mostra à Figura 4.11, a seguir.

6



' RELATORIO DE SEGURADOS POR RAMO DE SEGURO 25/11/85
9005 0006 o OMS uma mms 054% ota COTA ERRO ARO meet Gi F0ro une 0A6O UNS ana $000 2000 tome eueo mas CA: Same Seme a memo apa vovo nem nas cano anes cane mara Ínio apra cenas mes uma

RAMO : AUTOMOVEIS

SEGURADO o : o " INSCRICAO

AMADEU DOMRTE |||. O 8500006
ANA MARIA DAS DORES a. 8500007

MARINA DIAS co g500008
EVANDRO EDUARDO A o 8500009

EUGENTO MARTINS
= e O ceseoetao

CONSTANCIO VERISSIMO ee . 8500012

-
NESTOR FRAGAS DANTAS o e 590013

SELMA. CLEIA ANDRADE 0! es00615.

ANTONIO BATISTA o eCo 85600016
PATRICIA MOREIRA LIMA " o "8500087

-
CLODOALDO RAMOS MARQUES : RSS o "B500018
PLAUTO JUNQUEIRA — O 8500019

- JULIO MESQUITA GOES " NA co " " 8500020
SEBASTIÃO

GENEROSO SANA EN o 8500024

FRANCISCO CARLOS GENEROSO . o " ENA 85006022

Figura 4.11

Finalmente, como o usuário pode desejar o mesmo re
latório para um outro tipo de seguro, são apresentadas as opções

da Figura 4.9, :

b.2) Relatório de: 2 - Notas de Cobr. Bancária que Vencem

em Determinada Data

Primeiramente, é enviada uma mensagem ao usuário,
Figura 4.12, e logo em seguida, & solicitada a data a qual, da

mesma forma que as operações de inserção ou as opções feitas nos
relatórios anteriores, não é possivel ser apresentada.



ESTE PROGRAMA EMITE UM RELATORIO DAS NOTAS EM COBRANCA BANCARIA

QUE VENCEM NA DATA QUE SERA SOLICITADA A SEGUIR.

Figura 4.12

Em seguida, é apresentado o relatório, sendo que ne
le consta a data que foi fornecida anteriormente, como mostra a

Figura 4.13.

RELATORIO DE NOTAS EM COBRANCA BANCARIA QUE VENCEM EM :
emo ema tum ema que 10x taca eme tm ema ema tuga ento como ema ana cimo furo tm mia ate atue der Cos GD AO em us to Ama rm tos som tua Gra Geres fura nom ea tm mis uma 0a am some temo Aran ama al A em IS 06 um na,

DATA 1108/11/85
ua uma aee cao oa ao rá am es uma tro tura ot mma

REFERENTES Aos SEGUINTES CLIENTES :

SEGURADO
|

INSCRICAO

|
:

EVANDRO EDUARDO 000. 6500005

JOAO MARIO PEREIRA 8500014

CLODOALDO RAMOS MARQUES
|| OO 850008:

Figura 4.13

b.3) Relatório de: 3 - Seguros que Expiram em Determinado
Mês

Primeiramente, é enviada uma mensagem explicando o

objetivo do relatório, Figura 4,14, e em seguida, embora não se
possa mostrar, é solicitado o mês do qual deseja-se o relatório,

ESTE PROGRAMA EMITE UM RELATORIO DOS SEGUROS QUE EXPIRAM NUM

DETERMINADO MES5. ELE DEVE SER SOLICITADO NOS MEADOS DE UM MES,

COM REFERENCIA AO MES SEGUINTE, PARA QUE OS CLIENTES POSSAM

SER COMUNICADOS E TENHAM TEMPO PARA FAZER A RENOVAÇÃO.

Figura 4.14
o



Em seguida, é apresentado o relatório, como mostra
a Figura 4.15.

RELATÓRIO DOS SEGUROS QUE EXPIRAM NO MES *& 42 : 2
0000 ape emas em nbs tuna 10 cmo empata am eae ertm Gata MmaO van Gees 2005 soe6 Drs 109 G0ua Euro meto tvmm G2G 2a2a 0600 BMMO UNA mbtm coma Gume SAra seta core SEDE deve aura eme maos

: REFERENTES AOS SEGUINTES CLIENTES «+

INSCRICAO :
SEGURADO

| RAMO DO SEGURO "DIA
(em ape teve 056 mma ento mas mem ento mes em eme em see mesesOmeme ma mem ne aro elíiiico meto emma ves como mea U memo

8500006 AMADEU DOARTE
:

:

* VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOA

8500007 ANA MARIA DAS DORES '
! AUTOMÓVEIS

85090007 ANA MARIA DAS DORES
:

|
INCENDIO

85000907 ANA MARIA DAS DORES oo
LUCROS. CESSANTES

9500012 CONSTANCIO VERISSIMO os ]

ooo '
| LUCROS CESSANTES

6500012 CONSTANÇCIO VERISSIMO
- ROUBO

Figura 4,15

b.4) Relatório de: o —- Produção atéo Momento:

Primeiramente, é enviada uma mensagem explicando
objetivo do relatório, como mostra a Figura 4.186

ESTE PROGRAMA EMITE UM
RELATORIO com Ao PORCENTAGENS DE

PRODUCAO, POR RAMO DE SEGURO, ATE “O MOMENTO

Figura 4.186

1/41/85

VENCTO

IS 12

35

10

20

o



Em seguida, é apresentado o relatório, como mastra
a Figura 4.17,

RELATORIO DOS PERCENTUAIS DE PRODUCAO ATÉ O MOMENTO - ANO REF : 85 28/11/85
0 como tamo Une Mo mto bros o cut dito RAS 0a nm rt iii a ta o nto 6900 toh pgas mto rs Ato em came ires 0559 Ema Rar rea ata arm rim ema vem dbS G20A Umas há unvo GA 260 EEUO 000 pum RA SRH COI namo Ante cnna Emo BIA Sra aM6O any Goma mo as

TOTAL DE SEGUROS EFETUADOS =. 4 | cão
RAMO DO SEGURO PORCENTAGEM «

AUTOMOVEIS
|

38,2 %

INCENDIO oc A7,6 Ro
—

LUCROS CESSANTES o 1,7%
RESPONSABILIDADE CIVIL ex

RISCOS AERONAUTICOS 6x
RISCOS DE ENGENHARIA

|

2,9%
RISCOS DIVERSOS oz
RouBo 23,5 x

TRANSPORTES 5,8 x

oz—TUMULTOS

Figura 4.17

b;5) Relatório de: 7 - Capttal Segurado. de um Cliente VG/AP

Primeiramente, é apresentada ao usuário, a opção de
solicitar o relatório para todos os segurados ou para um segura
do especifico (que é o caso), como mostra a Figura 4.18.

—
ESTE PROGRAMA EMITE UM RELATORIO DE SEGURADOS DE VIDA EM GRUPO

E ACIDENTES PESSOAIS, COM OS CAPITAIS REFERENTES A CADA UMA DAS

MODALIDADES DE SEGUROS PERMITIDAS POR ESSE RAMO. EXISTEM AS SE-

GUINTES ALTERNATIVAS

à RELACAO DE CAPITAIS DE TODOS OS SEGURADOS DE VG/AP

2 RELAÇÃO DE CAPITAIS DE UM SEGURADO ESPECIFICO DE VG/AP

Figura 4,18



Em seguida, embora não se possa apresentar, é soli
citado o nome do cliente e então, é enviado o relatório, como

mostra a Figura 4.19.

RELATORIO DE CAPITAIS SEGURADOS EM VG/AP o 25/14/05

PRINCIPAL : ANTONIO JOAO
|

| o " INSCR * GS92900

MORTE s CR$ 30,000,000
INV.PERMANENTE «é CRS 139,002,000
ASSIST.MED.DESP.SUPL, 5 CRS 7,500,000
DESP HOSPITALARES : CRE

= 1090,000

ua aa tram rt nam us coa

CONJUGE = MARTHA JOAO

MORTE
:

E CR$  15,000,000
INV.PERMANENTE : CRS 7,500,000
ASSIST.MED.DESP.SUPL. 3 CR$ 3,750,000
DESP .HOSPITALARES : CR$ 50,000

Figura 4,19

Como o usuário pode solicitar o mesmo relaátório pa
ra outro cliente, é apresentado o conjunto de opções da Figura
4,8 s

Supondo-se que a opção "1" fosse escolhida, seriaso
licitado outro nome de cliente e um relatório correspondente se
ria enviãdo, como mostra a Figura 4.20.

RELATORIO DE CAPITAIS SEGURADOS EM VG/AP cc 25/41/85

PRINCIPAL º IRINEU DA SILVA " o SA O INSCR t 8500005

' MORTE : CR$ 100,000,000 oINV.PERMANENTE =? CR$ 100,000,000 ' "
ASSISTIMED.DESP.SUPL. 5 CR$ 50,090,000

: CR$ 1,0090,000DESP.HOSPITALARES
%

NÃO EXISTEM CAPITAIS SEGURADOS PARA CONJUGE

Figura 4,20



Em seguida, seria apresentado novamente o conjunto
' de opções da Figura 4.9, e assim como nos outros relatórios on

de isso acontece, esse processo é iterativo até que o usuário
€

escolha uma opção diferente de "1",

ce) Operações de Delíição

Foram desenvolvidas duas operações de delição, as
quais fazem uma atualização nos arquivos que controlam as datas.
de vencimento de carnês ou de notas de cobrança bancária, para
eliminar dos mesmos, os documentos quitados.

c.1) Delição de: 1 - Notas de Cobr. Bancária Pagas

Primeiramente, &é enviada uma mensagem explicando o

objetivo do progrma, como mostra àa Figura 4,21.

ESTE PROGRAMA FAZ UMA DELICAO NO ARQUIVO QUE CONTROLA O

-

VENCIMENTO DE NOTAS EM COBRANCA BANCARIA, REFERENTE A NOTA

;
QUE JA FOI PAGA. ASS ! Oo o :

Figura 4.21 C MS

|

- Em seguida, embora não se possa mostrar, são solici
tados o nome do cliente e a data de vencimento da nota e, logo
após, são enviados os dados referentes ao registro que será eli
minado do arquivo, como mostra a Figura 4.22.

7”

SERA ELIMINADO DO ARQUIVO O REGISTRO REFERENTE Ao
* em et e ao oa ta a O O ts A ES sã SO A A AS Ars A rt A OT A ARA A A O A S tO A is é0 furo o rue ro laiois ane as nm

O o Oct ts ques a to
CLIENTE º JOAO MARIO PEREIRA | o Coco. 0. - INSCR : 8500044

DATA DE EMISSÃO DA NOTA = 261085
DATA DE VENCIMENTO DA NOTA : 101185

Figura 4.22



“Em seguida, o sistema pede uma confirmação, que
Io

O.

dada pelo usuário e finalmente, e. apresentado o conjunto de o

ções mostrado na Figura 4.9, pois o usuário pode desejar elimi
nar do arquivo dados referentes a outra nota quitada,

c.2) Delição de: 2 - Registro de Carnê da Agenda

Primeiramente, &é enviada uma mensagem explicando o

objetivo do programa, como mostra a Figura 4.23 e, em seguida,
embora não se possa mostrar, o sistema solicita o mês com oo

qual será feito o processamento.

ESTE PROGRAMA
FAZ A DELICAO NO ARQUIVO QUE CONTROLA OS VENCIMENTOS

DOS CARNES DE FINANCIAMENTO. COMO ESSES PAGAMENTOS NAO ATRASAM

POIS ESTÃO SOB RESPONSABILIDADE DA CORRETORA, TODO INICIO DE MES

-

PODE-SE ELIMINAR DO ARQUIVO OS CARNES QUE ENCERRARAM NO MES ANTE-

+
RIOR.

Figura 4.23

Em seguida, é apresentada uma relação dos registros
que serão eliminados, Figura 4.24, pois correspondem a carnês
que já foram quitados no mês que foi fornecido como entrada.

RELACAO DE CARNES QUITADOS NO MES : o 25/11/85sá

SEGURADO | O. INSCRICAO DATA VENCTO

ANTONIO BATISTA NAS “0 8500046
—

-9/15/B5

Figura 4.24
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4.6 - CONCLUSÕES

Através de |Yo75|, sabe-se que. a melhor solução pa
“ra projetar um sistema é alcançada com a utilização do projeto
estruturado. Dessa forma, como se pode observar pelos itens an

teriores e pelo Apêndice, procurou-se elaborar o sistema atra
vês de módulos pequenos, o mais independente possível um do ou
tro, cada qual executando uma tarefa específica, isto é, procu
rando fazer com que os módulos possuissem coesão funcional, se
gundo [Ga77|.

Um projeto altamente modular de um sistema facili
“ta: o

“- a utilização, permitindo que o usuário execute ta
'refas específicas a cada momento;

- a implementação, permitindo que cada módulo do sis
tema seja testado separadamente, para depois, ser. inserido no
contexto geral e.

| Vo
- a manutenção, pois se uma função vier a sofrer al

terações, como normalmente ela equivale a um módulo dentro do
'sistema, apenas esse módulo deverá ser alterado.

:

No caso em questão, a modularização do sistema faci.
ditou o desenvolvimento dos cardápios que auxiliam bastante os
usuários finais. o

Quanto ao software utilizado, Oo dBaseII, pode-se di
zer que a principal dificuldade sentida foi quando da necessida
de de se utilizar três arquivos simultaneamente no mesmo progra
ma. Nesses casos, deixava-se um arquivo de dados como primário.
(PRIMARY) e selecionava-se os outros dois como secundários (SE

CONDARY), um por vez, de acordo com à necessidade. Y. dificulda
de. que isso trouxe foi que, na maioria das vezes, precisava-se
continuar o processamento do ponto onde se havia parado e isso
não era possível, pois selecionar um segundo arquivo como secun
dário implica em fechar aquele que estava em uso e abrir o ou
tro; sendo assim, no momento de se selecionar novamente o pri
meiro arquivo, o ponto de partida era o primeiro registro e não
mais aquela posição referente ao momento em que à seleção do ar
quivo secundário fora alterada. Para solucionar esse problema,



a cada nova seleção de um mesmo arquivo, fez-se uma iteração
até se encontrar o ponto de parada anterior para continuar o pro
cessamento. Embora o tempo de processamento fosse afetado com

essa solução, foi a maneira encontrada de se superar essa situa
ção, já que o dBaseII oferece facilidades para manipulação ape
nas de dois arquivos simultaneamente. Isso não teria acontecií
do se o software utilizado fosse o dBaselII, pois este tem capa
cidade de manipular até dez arquivos ao mesmo tempo, tendo em

vista suas características que foram discutidas no Capítulc 2.

Outra dificuldade encontrada, devido a particulari
dades do software, foi com relação ao uso do comando LOCATÉ.

Esse comando possui o seguinte formato: LOCATE FOR. <expressão>
e serve para localizar registros de um arquivo que satisfaçam a
<expressão>. Então, o comando LOCATE localiza o primeiro regis
tro e, o comando CONTINUE, cada vez que é executado, serve para
localizar o próximo registro, onde a <expressão> seja verdadei
ra. No entanto, quando se está usando dois arquivos simultanea
mente, um primário e outro secundário e precisa-se localizar re
gistros no primério, com uma determinada condição e no secundá
rio, com outra condição, iterativamente, mesmo selecionando-se
UM OU outro. arquivo, ao se passar pelo CONTINUE, a <expressão>
que será pesquisada no arquivo, será aquela correspondente ao
último comando LOCATE executado e, normalmente, não é isso que
se deseja. Para resolver o problema, substitui-se o LOCATE

mais interno por um comando iterativo e dessa forma, o CONTINUE

passou a corresponder ao LOCATE externo.
Com exceção dessas duas notificações, pode-se dizer":

que o software atendeu, com certa facilidade de programação, às
funções que deviam ser desempenhadas pelo sistema e também auxi
liou na obtenção de um sistema facilmente manipulado pelo usuá
rio final.
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CAPITULO 5

AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO EFETUADO

5.1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS

Neste capítulo faz-se uma avaliação de todas as fa
ses que compõem o desenvolvimento efetuado: a fase de. análise,
a implementação realizada para solucionar o problema e os resul
tados obtidos quanto à satisfação dos requisitos do usuário.

No item 5.2, avalia-se à realização da análise es.
truturada, descrita no Capítulo 3, que foi elaborada para retra
tar as atividades do Escritório de Corretagem de Seguros, men

cionado no Capítulo. 1, com base em outros recursos que poderiam
ser nela utilizados, mencionados no Capítulo 2.

No item 5.3 avalia-se a implementação realizada,
descrita no Capítulo 4, comparando-a com outras formas candida

tas para se implementar as funções requeridas pelo usuário.
No item 5.4 avalia-se a satisfação dos requisitos

do usuário, isto ê, se a implementação realizada -atende às ne
"cessidades de maior interesse do Escritório de Corretagem de Se
guros, mencionando-se caminhos alternativos aos guais poderia
recorrer para ter seus objetivos alcançados.

Finalmente, no item 5.5, procura-se fazer uma ava
liação do desenvolvimento efetuado como um todo, consolidando
as avaliações efetuadas nos itens precedentes.
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5.2 - AVALIAÇÃO DA ANALISE EFETUADA

Como foi visto no Capítulo 3, para se fazer a análi
"se das atividades do Escritório de Corretagem de Seguros, utili

zou-5e o instrumental de análise estruturada, mencionado no Ca

“pítulo 2, correspondente à metodologia recomendada por Gane e

Sarson |Ga77|). Com essa metodologia, pode-se dizer que o siste
ma ficou bem documentado e tal documentação retrata-o de manei.
ra bem próxima à realidade.

Um dos aspectos dessa metodologia, que criou uma pon
te muito útil para a fase de implementação, foi quanto à defini
ção dos depósitos de dados. Depois do sistema estar completa
mente documentado, foram identificadas as principais funções que
o usuário pretendia apoiar por computador: Essas funções cor
respondiam basicamente à manipulação de dados, isto é, à criação
de arquivos eletrônicos que permitissem armazenar todas as in-
formações necessárias e, posteriormente, consultá-las de várias
maneiras diferentes, de forma a atender a todos os requisitos do

usuário. Portanto, identificado esse tipo de processamento e

escolhida a maneira de implementá-io, que foi através do software
de gestão de base de dados, dBaselIl, ficou muito fácil definir
-se os arquivos da base de dados a partir dos depósitos de da
dos identificados durante a fase de análise, nos diagramas de fluxo
de dados. Para tanto, bastou construir o esquema da base de da
dos no mundo real, identificar os depósitos de dados que descre
viam as entidades e seus relacionamentos, e-aplicar sobre eles
os conceitos de normalização, obtendo-se de maneira simples, os
arquivos que deviam ser criados na base de dados para que satis
fizessem a todas as consultas requeridas.

No entanto; existem alguns aspectos que foram deixa
dos a descoberto pela metodologia recomendada por Gane e que po
deriam ter sido apoiados por outras técnicas do instrumental de
análise estruturada disponível, mencionado ho Capítulo 2. Tais.
aspectos correspondem principalmente à dinâmica do sistema.

Uma das maneiras de se dar. cobertura a esses aspec
tos é buscar solução nas metodologias para análise de  escritó
rio, pois antes de tudo, a micro empresa analisada pode ser vis



ta como um escritório e como tal, pode ser descrita através de

metodologias apropriadas para esse ambiente. Por exemplo, uma

das técnicas de documentação utilizadas na automação de escriító
rio e que poderia se articular com a metodologia recomendadapor
Gane, é o método RCI |E179|, como propõe Masiero, em Imssa4|.
Através dessa articulação, seria possível demonstrar, mesmo que
parcialmente, a sequência em que os processos dos diagramas de

fluxo de dados acontecem. Essa articulação não seria total, mas
de qualquer forma, ao menos o paralelismo de processos ou as con
dições necessárias aos fluxos de dados de entrada, para que um

processo aconteça ou não, poderiam ser mostradas explicitamente,
Outra maneira de se dar cobertura na metodologia re

comendada por Gane,. aos aspectos da dinâmica do sistema
e muitos outros que "poderiam ser. mostrados na documen
tação da análise, seria através da utilização da metodologia re
comendada por Solvberg |Sso82|, que basicamente a metodologia
recomendada por Gane, acrescida de vários detalhes. Dessa . for

mM
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ri
ma, ficaria perfeitamente definida dinâmica do sistema, pois
como foi dito no Capítulo 2, Solvberg criou uma representação
para sinais, que são encarregados de disparar os processos . do

sistema. Outro aspecto que seria melhor abordado com a metodo
logia recomendada por Solvberg é aquele de dar nomes aos fluxos

de dados, mencionado em |Fa84| e também no Capítulo-.3, quando vá
rios deles são saídas de um mesmo processo, mas não. ocorrem si
multaneamente. Isso acontece, pois a proposta de Solvberg pos
sui o símbolo de decisão, que pode ser usado junto com o símbo
lo':de processo, de forma que os fluxos de saída partam do símbo
lo de decisão, mostrando que apenas um deles irá ocorrer. Os

vários tipos .de mensagens que ocorrem em um sistema, como car
tas, comunicados, etc, também podem ser precisamente definidos,
pois existe uma simbologia própria para isso, que é capaz de di
ferenciar formulários, mensagens em papel, documentos preenchi
dos, etc.. Esses são apenas alguns aspectos; outros poderiam
se tornar úteis na descrição do caso prático, se fosse realiza
da uma análise mais profunda com relação aos aspectos descritos
por Solvberg e não descritos por Gane.

Por outro lado, existem aspectos da metodologia re
comendada por Gane, que têm possibilidade de serem apoiados por



xo.

deravelmente,. Como exemplo de softwares desse tipo, pode-se ci

computador, através de têcnicas que também fazem parte do ins
trumental de análise estruturada descrito no Capítulo 2.

Uma delas refere-se ao apoio ao dicionário de dados.
Como foi mencionado no Capítulo 2 e demonstrado no Capítulo 3,
através da documentação da análise realizada; a metodologia re
comendada por Gane é apoiada pela elaboração de um dicionário
de dados, que no caso em questão foi feito manualmente, consumin
do a maior parte do tempo de - elaboração da análise, Esse
dicionário gerou um volume tão grande de documentação, que não
foi possível colocá-lo integralmente nesta dissertação, tornan
do-se um trabalho anexo à mesma, j[Fa84|. Uma opção para à

elaboração do dicionário de dados pode ser dada pelo sistema PSL/

PSA, |Te77|, mencionado no Capítulo 2. Esse sistema permite a

descrição de todos os objetos descritos por Gane e muito mais.
Através dele pode-se descrever também aspectos da dinâmica do
sistema. Além disso, o forte desse sistema é o conjunto de rela

"tórios que ele pode fornecer: qualquer tipo de referência cruza
da, estrutura de processos, estruturas de dados, listagens va
riadas de todos os objetos descritos, retratação da dinâmica do

sistemae muitos outros. Portanto, o dicionário de dados pode
ria ter sido apoiado por computador, através do sistema PSL/PSA,

o que embora não eliminasse a tarefa do usuário de definire for
necer todas as informações ao sistema, reduziria bastante esse.
trabalho, pois o próprio sistema se encarrega de. montar todosos
relacionamentos inversos, isto é, define-se, por exemplo, . que

uma estrutura de dados é composta de alguns elementos; ao defi
nir-se tais elementos, o próprio sistema coloca a relação inver
sa de que o elemento é componente daquela estrutura. Além dis
so, é inviável gerar-se manualmente todos os relatórios ofereci
dos pelo sistema PSL/PSA, que no entretanto são de bastante uti
lidade no próprio processo de análise.

Outra tecnica que poderia auxiliar a metodologia re
comendada por Gane, refere-se ao apoio por computador ao traça
do de diagramas. Um recurso desse tipo agilizaria e facilita
ria muito a elaboração da análise, reduzindo o tempo consi

tar o proMOD, |Hres|;. ou o Excelerator, lIn8a4]|, mencionados no

Capítulo 2. Esses softwares possuem recursos gráficos para de



senvolvimento "on-line" de qualquer tipo de diagrama de análise
e projeto estruturados, bem como recursos para elaboração do di
cionário de dados, montagem rápida de formatos de relatórios ou

telas com os quais o usuário irá interagir, e outros.
Existe um aspecto que não pode deixar de ser mencio

' nado, quando se utiliza a metodologia recomendada por Gane: tra
tá-se de uma atividade muito trabalhosa e demorada. Para se ter
uma base a fim de se quantificar esses parâmetros, o desenvolvi
mento e documentação da análise realizada levaram cerca de cin
CO meses. Grande parte desse tempo foi dedicado à elaboração
do dicionário de dados que é realmente a fase que demanda maior
trabalho, principalmente quando a própria confecção das fichas
fica por conta do analista. Esse aspecto. torna-se ainda mais
crítico quando se considera que a mão de obra para cuidar da fa
se de análise deve ser altamente especializada. 0 problema que
isso gera está relacionado ao encarecimento do serviço, a um pon
to tal que nem toda empresa, principalmente a micro empresa, te
ria condições de assumir um compromisso assim tão pesado. Tal
vez uma forma de minimizar esse custo fosse através da utiliza

ção de um software que apoiasse por computador o desenvolvimen
to e documentação da análise, poupando muito tempo de elabora
ção tanto dos diagramas como do dicionário de dados, reduzindo
consideravelmente o tempo e quem sabe, proporcionando um custo”
mais acessível à pequena empresa.

| Portanto, verifica-se que com o auxílio de outros
instrumentos de análise estruturada, seria possível ainda com

plementar, alterar e apoiar a documentação realizada, visando
um aperfeiçoamento da mesma e, em alguns casos, permitindo que
com esse auxílio, o desenvolvimento e documentação da análise.
se tornasse mais acessível com relação ao fator custo.
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5.3 - AVALIAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO EFETUADA

Existem três maneiras de se apoiar pelo computador
as atividades de uma empresa: pela aquisição de aplicativos, is
to é, de pacotes desenvolvidos para executar tarefas especítfi
cas e que são comercializados no mercado, pelo desenvolvimento
de sistemas em linguagens tradicionais, como COBOL, BÁSIC, etc
e pelo desenvolvimento expedito de sistemas, que utiliza os soft
wares lançados recentemente como planilhas eletrônicas, «gerencia

“dores de base de dados, processadores de textos, etc..
Dentre essas três, a mais usada hoje em dia para a

micro empresa, é a aquisição de aplicativos; primeiro, devidoao
baixo custo destes, comparado com o das outras duas e segundo, co
mo acontece em muitos casos, devido ao. procedimento dos vendedo
res de micros que, à fim de vender seus equipamentos, exibem os
aplicativos como se estes fossem a solução de todos os  proble
mas. Aliás, ao adquirir um equipamento por essas vias, a empre
sa comete um grande erro, pois normalmente, esse equipamento não
vai corresponder às suas necessidades, visto que as especifica
ções do mesmo não são definidas por uma pessoa que conhece os
problemas da empresa, mas sim, pelo vendedor. Nesses casos, à

própria ordem dos procedimentos, para ser mais correta, deve ser
exatamente a contrária, isto é, à empresa define a sua necessida
de de software, decide como vai obtê-lo (por desenvolvimento in
terno, por consultoria ou por aquisição de aplicativos) e, en
tão, ela tem condições de determinar oequipamento necessário.

Então, quando a opção feita é a aquisição de aplica
tivos, deve-se tomar muito cuidado, pois na verdade, eles po-
dem trazer uma série de desvantagens à empresa, como por exem
plo; em geral, os aplicativos não se adaptam perfeitamente aos
problemas específicos da mesma e para que isso aconteça, devem
sofrer uma série de modificações. No entanto, nem sempre tais
modificações são possíveis pois, ao se adquirir um. aplicativo,
recebe-se apenas o código objeto e não o código fonte, o que in
viabiliza tal solução: Se a empresa já possui um equipamento,
o aplicativo deve ser com ele compatível e, se não o for, cer
tamente não pode ser utilizado sem sofrer uma série de adapta
ções. Para se adquirir um aplicativo, deve-se conhecer o con
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ceito da empresa que o comercializa e também, quais as empresas
que o adquiriram, a fim de se indagar o nível de satisfação pela
utilização do mesmo e o atendimento por parte do fornecedor.
Deve-se também ter certeza de que o fornecedor garanta manuten
ção, implantação, treinamento na operação do produto, suporte
em documentação e atendimento de emergencia. Finalmente, deve-
-se verificar o grau de integração do aplicativo com outros Sis
temas que eventualmente devam ser desenvolvidos.

Em contra partida a essa opção de aquisição de apli
cativos, tem-se outras duas, ditas anteriormente, que são o de
senvolvimento em linguagens tradicionais e o desenvolvimento ex
pedito de sistemas. As duas possuem vantagens sobre a primeira
opção, pois ambas desenvolvem o sistema especificamente para
atender aos. problemas da empresa. Dessa forma, utilizando-se.
qualquer uma dessas duas opções pode-se dizer que se à empresa
já possui um equipamento, não haverá problemas pois o sistema se
rá desenvolvido de acordo com o equipamento existente; quanto
ao atendimento, quer o sistema seja desenvolvido por pessoas in
ternas ou por firmas de consultoria, sempre há interesse no bom
atendimento e, quanto à integração, pelo fato do sistema ser de
senvolvido para atender especificamente a empresa; naturalmente
ele é mais maleável, pois seu projeto deve levar em consideraçêo
os problemas futuros e deixar o sistema apto a modificações e

expansões.

Quanto ao desenvolvimento em linguagens tradíicio
nats comó COBOL, BASIC, etc, embora seja mais eficiente e mais
vantajoso em relação aos aplicativos, pode-se dizer que seu pro
jeto é muito trabalhoso, deve ser bem detalhado e, pelo fato das
linguagens não possuirem recursos especificos para tipos de pro
cessamentos dominantes, como gerenciamento de base de dados, pro.
cessamento de textos, etc, gera programas longos, compiexos. e

difíceis de entender. Por todos esses motivos, o desenvolvimer
to do sistema pode tomar tal amplitude, de forma a envolver vã
rias pessoas para se conseguir chegar a uma solução. - Tudo isso
faz com que, dentre as três opções de implementação de um siste
ma por computador, esta seja a mais onerosa delas.

Finalmente, através do desenvolvimento expedito de
1,
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sistemas, pode-se escolher uma linguagem que se adapte melhor
ao problema em questão, pois isso facilita muito o desenvolvi
mento do sistema. Como exemplo, cita-se o desenvolvimento rea

lizado, do caso prático em questão, descrito no Capítulo 4, on
de se utiliza o software de gestão de base de dados, o dBasell,
para resolver os problemas da Corretora de Seguros, visto que o

tipo de processamento dominante ê o de manipulação de arquivos.
Assim, por se usar uma linguagem adequada ao problema, obtém-se
programas bem mais simples, fáceis de entender e pequenos,. ao

passo que utilizando-se linguagens tradicionais, os mesmos pro.
gramas podem tornar-se extensos, complexos e de difícil altera
ção, caso isso seja necessário.

Segundo |Bass|, a tendência dos aplicativos que do
minam o mercado hoje em dia, é desaparecer; as aplicações serão
cada vez mais personalizadas e ajustadas para os propósitos es
pecíficos da empresa. Portanto, de um lado tem-se os . aplicati
vos que possuem uma série de desvantagens inerentes, mas a gran
de vantagem do custo baixo; e, do outro lado, tem-se as outras
duas opções para desenvolvimento de sistemas, bem mais eficien
tes e vantajosas que a primeira, mas que perdem para esta em ter
mos de custos.

Assim, num. consenso geral, pode-se dizer que, a me

nos que o aplicativo seja quase que cem porcento satisfatório
para à empresa, deve-se optar por uma das outras duas alternati
vas para desenvolvimento de sistemas. E, além disso, pode-se
colocar o desenvolvimento expedito de sistemas como um meio ter
mo ou uma solução: ponderada entre os dois extremos, pois o "seu
custo apesar de não ser baixo como o do aplicativo, também não
é alto como o do desenvolvimento em linguagens tradicionais: mas,
sua eficiência e vantagens são tão boas quanto as desse último.

No entanto, deseja-se chamar a atenção para o seguin
te fato: a implementação efetuada, como se pode observar no Ca

pítulo 4, trata de funções específicas do ramo de negócio de
Corretagem de Seguros e, como já dizia Marienthal em |Ma78|, os
pacotes, na verdade; não atacam o âmago de um negócio específi
co mas sim, são desenvolvimentos de funções que existem em vá
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rios ramos de negócios distintos. Talvez tenha sido esse o mo

tivo de não ter sido encontrado um pacote para esse ramo de ne
gócio. Portanto, não se pretende descartar por completo à aqui

EAsição de aplicativos mas, ao contrário, no caso deles existirem
é necessário um estudo minucioso antes de se optar por uma ou
outra solução precipitadamente. |

v
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5.4 - AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS DO USUÁRIO

Como se vem observando neste trabalho, principalmen
te nos Capítulos 3 e 4 que tratam respectivamente, da análise
e implementação do caso prático abordado, referente ao Escritó
rio. de Corretagem de Seguros, as funções implementadas corres
pondem às necessidades prioritárias desse Escritório. E, como

se nota, elas são funções bem específicas desse ramo de nego
cio.

Dessa forma, identifica-se nesse problema uma situa
ção tipica colocada por Marienthal, em Ima7z8|, mencionada no
Capítulo: 2 e também no item anterior, onde ele diz que para re
solver funções específicas, raramente um pacote se ajusta per
feitamente à situação. Isso porque os pacotes correspondem a
um desenvolvimento horizontal de software, -ou seja, normalmente
correspondem à funções específicas, mas que. estão inseridas em
vários, ramos de negócios diferentes. Dificilmente uma empresa
de software especializa-se no desenvolvimento vertical de paco
tes, isto é, no desenvolvimento de funções distintas que fazem
parte de um mesmo ramo de negócios. Em outras palavras, difi
cilmente uma empresa de software especializa-se num ramo de ne-
gócio específico, pois com o desenvolvimento horizontal, ela é.
capaz de cobrir uma gama muito maior de empresas que : utiliz
seus produtos.

Portanto, por se tratar de funções específicás de
controle de um Escritório de Corretagem de Seguros, acredita-se
que: a abordagem dada à implementação realizada, atende satisfa
tóriamente aos requisitos do usuário. Acredita-se também ter-
sido correto utilizar-se um método de desenvolvimernto: expedito
de sistemas, nesse caso particular, visto que o problema aborda
do, por corresponder a funções específicas, identifica-se com o

desenvolvimento vertical. No entanto, se o proprietário da Cor
retora tivesse feito à aquisição de um microcomputador, como era
sua intenção inicialmente, para atender as necessidades priori
tárias, com certeza, depois destas, muitas outras iriam apare
cer, como por exemplo, funções de contabilidade, de controle de

comissões de colaboradores, de emissão de cartas, de emissão de
etiquetas para correspondências, etc.. Então, o tipo de desen
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volvimento adotado iria depender da função a ser desenvolvida,
pois dentre elas, pode-se identificar antecipadamente que, por
exemplo, àa emissão de cartas, uma típica função de escritório,
como destaca Burns, em |Br77|, acompanharia o mesmo tipo de de
senvolvimento, pois seria conveniente utilizar um processador
de texto, que também é considerado um recurso para desenvolvi
mento expedito; na emissão: de etiquetas, talvez um deséênvolvi-
mento de sistemas numa linguagem tradicional, tipo BASIC ou COBOL,

seria melhor; no controle de comissões, o desenvolvimento . expe
“dito, através do próprio dBaserl, resolveria o problema e, quan
to às funções de contabilidade, talvez um pacote seria a solu
ção, ou seja, as necessidades posteriores poderiam se ajustar tan
to à linha horizontal, como à linha vertical de desenvolvimento
de. sistemas e portanto, deveriam ser encaradas como casos dis
tintos,. nerecendo um estudo particular para cada um deles. Mas,

por outro lado, se a aquisição do micro tivesse sido realizada,
E junto com ela, a aquisição do dBaseIT: para resolver as neces
sidades prioritárias, antes de ser adotada qualquer outra alter
nativa, talvez fosse aconselhável, em primeiro lúgar, estudar a
possibilidade de se resolver os novos problemas com os recursos
já adquiridos para tentar minimizar os custos.

No entanto, sendo este trabalho referente à utili
zação de microcomputadores em micro empresas, não se sabe até que
ponto uma micro empresa tem condições de custear uma documenta
ção tão detalhada durante a fase de análise. Sendo assim, ou”
tros meios para uma micro empresa adquirir um sistema para apoiar
por computador principalmente as suas funções específicas, são
aqueles citados também por Marienthal, em Ima7z8|: vendas dire
tas tradicionais, vendas através de distribuidores regionais,
vendas através de firmas de O&M e vendas através de varejistas
locais (lojas de micros). Dentre eles, os dois primeiros comer
cializam apenas equipamentos e o software de aplicação é, em ge
ral, desenvolvido por pessoas externas. Os dois outros, isto e,
as firmas de O&M e as lojas de micros, ambos comercializam soft
ware e o tratam como um recurso a mais para se firmarem no mer
cado. No entanto, os sistemas normalmente comercializados por
elas são aqueles referentes a funções horizontais, isto é, paco
tes, o que não impede à micro empresa encomendar um sistema pa
ra resolver funções específicas do seu ramo de negócio. Além
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disso, McCartney, em |Mc78 ; fala da importância dos pequenos
sistemas na indústria de processamento de dados, oO que provoca
Uma corrida de todas as vias de comercialização a esse mercado,
dando origem a sistemas mais específicos, de onde subentende-se
que, talvez a tendência futura seja dar ênfase a sistemas verti
cais ao invés de sistemas horizontais.

Caso a pequena empresa seja filiada ou mantenha al
gum tipo de relação com uma grande empresa, como o caso em ques
tão, pois de certa forma a Corretora pode ser encarada como uma

subagência .das Seguradoras com as quais ela trabalha, uma ou
tra maneira da pequena empresa obter um sistema para Suas fun

» possuir um microcompuções essenciais é, segundo Myers | My83

tador que funcione como terminal inteligente, acoplado a um.
computador de grande porte da empresa com à qual ela trabalha.
Além disso, o próprio Myers dá outra solução para a aquisição
de pequenos sistemas que é atraves de bureaus, pois estes estão

“fazendo do microcomputador um novo veículo de venda de seus pro
dutos. Dessa: forma, a pequena empresa pode obter o micro
adequado ao sistema específico que ela encomendar.

| | :

. Como se observou no Capítulo 2, esse problema vem

sendo atacado já há muito tempo, desdêé antes de 1968. Nota-se
que durante essas duas décadas, muita coisa evoluiu, começando-
-se com os blocos de construção de software,.e chegando-se aos

blocos de software mais hardware,.que são considerados a tendên
cia futura. Mas, o que se nota durante todo esse percurso, ê

uma constante preocupação com à análise, sempre na tentativa de

eliminar o seu ônus. Na época dos blocos de construção de soft
ware, a análise era feita a titulo de pesquisa, pelas universi
dades, justamente para minimizar os custos da aplicação de com
putadores.a micro empresas, o que dava origem à esquemas fixos,
aos quais as empresas tinham que se ajustar. De certa forma, o

“mesmo acontece com as tendências futuras, de blocos de software
mais hardware, quando se passará a pedir "um computador para con
tas à receber", segundo |Mma78|, pois indiretamente, a empresa
estará caracterizando o seu tipo de processamento como sendo mais

tendente a certas funções do que à outras, não conseguindo atin
gir novamente a essência de seu negócio. Assim, nota-se que a
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dificuldade toda está sempre incidindo no fato de se tentar de
senvolver sistemas específicos a custos acessíveis para peque
nas empresas e, independentemente de toda evolução que ocorreu,
durante todo esse tempo, o trabalho de análise é uma constante.

O que se observa, como é dito em |Ca78|, é queopre
co do hardware vem diminuindo dia a dia, ao mesmo tempo em que
suas capacidades se aproximam às dos equipamentos de grande por
te; o software também vem acompanhando esse fato mais lentamen
te mas, quanto aos projetos de sistemas, ainda não se chegou a

uma solução pois eles continuam não atendendo os objetivos essen
ciais da micro empresa.
: "Quem sabe não se chega um dia a um meio termo, ou se
ja, não se desenvolve um software específico, porém mais geral,
bem documentado e fácil de sofrer alterações. Talvez isso ainda
venha se concretizar como um modelo de aplicativo; mas, desde
já, pode-se identificar pelo menos um problema que surgiria, que
ê aquele quanto à sua aquisição, conhecido como pirataria de
software, pois sendo bem documentado e apto a mpdificações,
qualquer pessoa poderia copiá-lo e ajustá-lo a seus propósitos
particulares, sem pagar por isso.

|

Esse problema poderia ser contornado, através de bu
reau, pois este, dentre todas as outras fontes onde a pequena.
empresa pode buscar a solução para seus problemas de

. processa
mento de dados, parece ser a mais promissora. Isso não apenas
pelo suporte técnico que o bureau possui para o desenvolvimento
de sistemas mas também, pelo fato de poder permitir, como diz
Myers em |My83|, que as pequenas empresas com ele interajam atra
vês de terminais de teleprocessamento, usando aplicativos por
ele desenvolvidos, bem documentados, fáceis de alterar para que
atendam aos propósitos de uma empresa particular, e.aàão mesmo tem
po protegidos, livres do problema de pirataria, pois ao usuário
caberia apenas a utilização do pacote, ficando sua manutenção e

alteração, a cargo do próprio bureau.
Além disso, a micro empresa teria acesso àa um compu

tador de grande porte que, para sistemas estruturados tem melho
res condições de processamento do que os microcomputadores. Es
ses, além de poderem servir de terminais inteligentes para esse
tipo de aplicação, poderiam fazer todo o processamento dos sis
temas semi-estruturados e de apoio à decisão.
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5.5 - CONCLUSÕES

Como foi mencionado no item 5.2, observa-se que, em
bora o desenvolvimento e documentação da análise, realizados pa
ra o caso prático em questão, tenha ficado bastante completo e

tenha retratado o sistema de forma a ficar bem próximo do que
acontece na realidade, ainda assim, tal desenvolvimento poderia
ser aprimorado, fazendo-se uso de outras técnicas que compõem o

instrumental de análise estruturada disponível. Salientou-se que

a elaboração da análise é um ponto crítico no desenvolvimento rea
lizado, pois ela foi muito trabalhosa, demorada e consequente
mente acarretaria um alto custo, caso não tivesse sido desenvol
vida num contexto acadêmico. Como não é oO caso, verificou-se,
juntamente com às outras técnicas, que o trabalho de análise po
deria ser complementado. Sendo assim, dependendo da técnica
utilizada, como por exemplo, os softwares de apoio por computa

“dor ao desenvolvimento da análise, o mesmo tipo. de. documentação
poderia ser feito, talvez a um preço mais acessível à micro em
presa, polis todo trabalho de elaboração dos diagramas de fluxo
de dados, diagramas de estrutura modular, fichas do dicionário
de dados, que foi todo feito manualmente, seria apoiado pel pró
prio computador.

De qualquer forma, foi apoiando-se na documentação
da análise que identificou-se os requisitos básicos do usuário.

Então, foram analisados os tipos de soluções que poderiam” ser
empregadas para apoiar por computador tais requisitos. Esses ti
pos compreendem: a aquisição de aplicativos, o desenvolvimento
em linguagens de programação tradicionais CCOBOL, BASIC, etc.) e

o desenvolvimento expedito, através de linguagens especializa.
das para o tipo de processamento requerido, que no caso em ques
tão, foi identificado como o de manipulação de arquivos. . Tal
processamento visava soluções de problemas específicos do ramo
de negócios de corretagem de seguros. Assim, podia ser encara
do como um desenvolvimento vertical de sistemas, segundo |Ma78|,
mencionado no Capítulo 2, embora tenha-se classificado apenas
os requisitos básicos do usuário e não todas as funções realiza
das no Escritório.

Apesar dos aplicativos possuirem a grande vantagem
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do baixo custo, possuem também a desvantagem de precisarem de
uma série de adaptações para se ajustarem a problemas especçifi
cos, sem se falar no problema de que, normalmente, eles atendem
a funções horizontais e não verticais. Quanto aos outros dois
tipos. de soluções, ambos podem ser empregados no desenvolvimen

“to de funções específicas. No entanto, o desenvolvimento em

linguagens tradicionais normalmente é caro e mais trabalhoso pe
lo fato da linguagem não possuir recursos para abordar tipos de

processamento dominantes, como é o caso em questão. Dessa for
ma, nesse caso particular, optou-se por um desenvolvimento ex
pedito de sistemas, principalmente por se ter disponível soft-
ware de gestão de dados, com o qual; podia-se resolver o' pro
blema de maneira mais fácil.

Assim, acredita-se que a implementação . realizada
atende aos requisitos do usuário. No entanto, considerando-seo
desenvolvimento como um todo, isto é, análise e" implementação,
fica em suspenso a questão da análise, devido ao custo e, por
esse motivo, mostrou-se outras formas através das quais uma mi
cro empresá pode conseguir seu software, como por exemplo, em lo
jas de micros, bureaus, etc..
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CAPITULO mm.

CONCLUSÕES FINAIS E SUGESTÕES PARA NOVAS PESQUISAS

6.1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS

—

Como foi visto no Capítulo 1, hãá muito tempo à au
tora já possuia interesse na área de documentação de sistemas
de informação e encontrou, no caso prático abordado, oportunida
de de realizar o desenvolvimento de um sistema apoiado em ins
trumental especializado. Também nesse capítulo, caracterizou-se
o ambiente do caso prático abordado, correspondente a um Escri
tório de Corretagem de Seguros:

No Capítulo 2, apresentou-se um referencial biblio
gráfico que deu apoio aos demais capítulos desta dissertação.

No Capítulo 3, apresentou-se a análise estruturada
do caso prático descrito no Capítulo 1, utilizando-se instrumen
tal mencionado no capítulo anterior.

a

O Capítulo 4 apresentou a implementação realizada
para atender aos requisitos do usuário detectados nessa análise,
utilizando-se um componente do instrumental para desenvolvimen
to expedito de sistemas, discutido no Capítulo 2,

No Capítulo 5, fez-se uma avaliação do trabalho rea
lizado quanto à análise, implementação e resultados obtidos, em

vista das necessidades do usuário, com base nas informações con
tidas em referências apresentadas no Capítulo 2,

Com base em todos esses capítulos precedentes, no
item 6.2, apresenta-se as conclusões finais decorrentes de todo
trabalho efetuado; no item 6,3 faz-se algumas sugestões para dar
continuidade a esta pesquisa, concentrando-se em aspectos que
poderiam ser complementados e finalmente, no item 6.4, fala-se
sobre as contribuições conseguidas com a realização deste tra
balho.
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6.2 - CONCLUSÕES FINAIS

.-Ão analisar a bibliografia sobre o instrumental de
análise estruturada, como mencionado no item 2.5, a metodologia
recomendada por Gane e Sarson |6a77]| mostrou-se bastante apro
priada,. razão pela qual foi aplicada no desenvolvimento da anã
lise do caso prático abordado. Tal aplicação, como foi mencio
nado no item 3.5, trouxe grande facilidade de comunicação entre
analista e usuário, permitindo chegar-se a resultados muito sa
tisfatórios, visto que a descrição final do sistema se aproxi
mou bastante da realidade e, além disso, deixou o sistema ampla
mente documentado através dos diagramas de fluxo de dados e -do
dicionário de dados. Todavia, como foi mostrado no item 5.5,
deixou a descoberto alguns aspectos, principalmente aqueles re
lácionados com a dinâmica do sistema, que poderiam ter sido me
lhor cuidados com uma articulação da metodologia utilizada com

“o método RCI |E179], ou então, com a utilização da: metodologia
recomendada por Solvberg |Sso82]. Além disso, como também foi
mostrado no item 5.5, o desenvolvimento da análise poderia . ter
sido apoiado por computador através de softwares para traçado
de diagramas e para apoio ao dicionário de dados, que ajudariam
a reduzir o tempo desse desenvolvimento.

ho analisar a bibliografia sobre o instrumental pa
ra desenvolvimento expedito de sistemas, como mencionado ro item

2.5, o software de gestão de base: de dados, dBaselIlI, mostrou-
-se apropriado para resolver o problema e porisso, foi utiliza
do na implementação. A utilização desse software, como mostrou
o item 4.6, atendeu com certa facilidade ao processamento reque
rido, possibilitando um sistema facilmente utilizado pelo usuãâ
rio final. Sua escolha deveu-se ao fato, como mostrou o item
2.5, de ter-se identificado, através da análise realizada, "que
nas funções a serem apoiadas por computador, predominava umM (ti
po de processamento específico, correspondente à manipulação de

arquivos e que a aplicação do dHaselIl, como mostrou -o item 5.5,
correspondia ao desenvolvimento expedito de sistemas, pois este
significa desenvolver-se um sistema atraves de linguagens espe
cializadas para tipos de processamentos dominantes. No entanto,
alguns módulos desse sistema necessitaram de informações conti
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das em três arguivos diferentes e, nesse momento, o dBaseIlI di
ficultou um pouco a solução, pois ele permite que apenas dois
arquivos estejam abertos simultaneamente; problema este que não
teria surgido se o sistema fosse implementado com o dBase III.

Finalmente, ao analisar à bibliografia sobre a evo
lução da utilização de computadores nas empresas até chegar-se
à êpoca dos microcomputadores nas micro empresas, como mostrou o

item 2.5, identificou-se que o caso prático seria melhor aborda
do através de um desenvolvimento vertical, que corresponde a de

senvolver funções de um ramo de negócio específico. Outras abor
dagens que poderiam ter sido dadas à implementação, como mostrou
o item 5.5, seriam através da aquisição de aplicativos ou do de
senvolvímento em linguagens tradicionais, como COBOL, BASIC, etc.
No entanto, essas abordagens foram descartadas, nesse caso espe

“cífico, pois a primeira atende principalmente a funções especí
ficas empregadas em vários ramos de negócios distintos, isto &€,

a um desenvolvimento horizontal e na segunda, normalmente, as
linguagens não possuem recursos pára atender a tipos de proces
samentos dominantes. No entanto, como também foi dito em 5.5,
foram selecionados apenas os requisitos básicos do usuário e um

desenvolvimento substancialmente vertical, na verdade, abrange
ria todas as funções executadas no ramo de negócios, como por
exemplo, folha de pagamento dos funcionários, contabilidade (na
época, realizada. externamente ao Escritório), controle de comis
sões de colaboradores, etc..

- 114 -

P



““

6.3 - SUGESTÕES PARA NOVAS PESQUISAS

Para dar continuidade a esta pesquisa, novos. traba
lhos poderiam abordar os seguintes aspectos:

—
Primeiro, quanto à análise realizada, pois como foi

dito no item anterior, outras têcnicas do instrumental de anali
se estruturada poderiam ter sido utilizadas para complementar a
documentação realizada. Dessa forma, poder-se-ia aplicar, no
mesmo problema abordado, a metodologia recomendada por Solvberg
|Ssa82|, visto que possui recursos para explicitar muitos  aspec
tos que não são cobertos pela metodologia utilizada neste - tra
balho. Com a documentação produzida, seria possível fazer-se
uma comparação entre as duas metodologias e estabelecer-se si

' tuações onde uma é mais apropriada do que a outra; ou ainda, ava
liáã-las quanto à persistência das facilidades de comunicação com
o usuário, após inserir-se uma série de outros detalhes nos dia
gramas. de fluxo de dados.

Outra avaliação poderia ser feita, utilizando-se uma

articulação do método RCI |E179|, para análise de escritório, com

a:metodologia utilizada, verificando-se as vantagens e desvanta
gens conseguidas com essa articulação e contrapondo-a também
com relação à metodologia recomendada por Solvberg, a fim de se
fazer uma análise quanto à comunicação com o usuário, pois uma

articulação do método RCI com a metodologia utilizada neste tra
balho não gera um diagrama de fluxo de dados com tantos detalhes
como à outra, não colocando em risco, dessa forma, o fator de
comunicação.

Um outro aspecto a ser pesquisado, seria quanto ao
tempo de desenvolvimento e documentação da análise, com as mes
mas técnicas utilizadas mas, apoiando-se esse desenvolvimento
pór computador, através de softwares de apoio ao traçado de dia
gramas ou ao dicionário de dados, com os quais esse tempo tal
vez fosse bastante reduzido,

Segundo, quanto à implementação elaborada, no senti
do de tentar-se acoplá-la com outras formas de desenvolvimento
de sistemas, visto que, se todas as funções que são executadas
no Escritório fossem apoiadas por computador, certamente algu

= 1195 -



mas seriam melhor abordadas empregando-se um desenvolvimento em

linguagens tradicionais, como talvez fosse o caso de impressão
de etiquetas para correspondências; outras, pela aquisição de

aplicativos, se eles atendessem satisfatóriamente ao caso espe
cifico do Escritório, como talvez fosse o caso da folha de paga
mento dos funcionários e outros ainda, pelo próprio desenvolvi
mento expedito de sistemas, como por exemplo, .a impressão de car
tas, que com certeza seria facilmente resolvida com processado
res de textos, os quais também fazem parte desse instrumental.
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6.4 - CONTRIBUIÇÃO DESTE TRABALHO

Considera-se como principal contribuição deste tra
balho, o estudo minucioso nele contido, sobre como resolver com

microcomputadores os problemas de desenvolvimento de sistemas
de informação para micro empresas. Diversas referências biblio
gráficas sobre esse assunto foram discutidas e os instrumentos

“mais promissores, nelas apresentados, foram aplicados a um caso.
prático real.

Nesse caso prático, as funções específicas do ramo
de negócios foram identificadas é detalhadamente analisadas, com

o que foi possível construir um sistema de informação. para
apoiá-las. Entretanto, com este trabalho, constatou-se que a

aplicação de metodologias tradicionais para documentação e desen
volvimento de análise estruturada fica além das possibilidades
de uma micro empresa. Portanto, qualquer esforço de pesquisa
sobre a aplicação de microcomputadores à micro empresas deve es
tar concentrado principalmente no desenvolvimento da análise,
criando- se uma maneira de transpor essa fase, de forma mais aces
sível à micro empresa.

Verificou- se também que através de desenvolvimento
expedito de sistemas, os problemas específicos de um ramo. de ne
gócios podem ser atacados diretamente, de forma que a - solução
obtida gere uma satisfação mais completa dos requisitos do usuá
rio e sobretudo, que o custo desse tipo de implementação seja
razoavelmente acessivel à micro empresa.

Com relação ao Escritório de Corretagem de Seguros
abordado nesta dissertação, o trabalho realizado contribuíu no

seguinte aspecto: após o desenvolvimento da análise, as ativida
des do Escritório ficaram amplamente documentadas através dos
diagramas de fluxo de dados e do dicionário de dados. Segundo o

próprio proprietário, com essa documentação ele obteve um "guia"
de seu Escritório, o qual pôde ser usado na instrução de novos
funcionários, principalmente no que diz respeito ao preenchimen
to de formulários, pois todas as informações neles contidas, es
tão descritas detalhadamente no dicionário de dados.
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Este apêndice contém a estrutura modular de todos
os programas desenvolvidos na implementação e ele está organiza
do da seguinte maneira:

Apresenta-se um diagrama de estrutura e, logo em se
guida, a listagem do programa correspondente a ele. Esses di to

gramas são compostos de dois tipos de "caixas": uma simples e

outra com as laterais duplicadas. OD primeiro tipo corresponde
a instruções do corpo do próprio programa, por exemplo, TIntúcia,

Llize Sinaleira corresponde à instrução STORE “STO XMENU, se for
considerado o primeiro diagrama e seu respectivo programa. o

segundo tipo corresponde à um outro programa, cujos respectivos
diagrama e listagem são apresentados mais adiante; por exemplo,
Obtenha Opção do Menu de Inserção que corresponde à instrução
DO INSERCAO, equivale a um outro programa que é apresentado com
detalhes posteriormente e cujo nome aparece tanto na instrução
DO, como também, em letras inclinadas, na primeira linha da re
ferida caixa do diagrama de estrutura.

Existem programas que são chamados a partir de vã
rios outros e portanto, aparecem representados em caixas de la
terais duplicadas nos diagramas de todos eles. Nesses casos, o
seu diagramáe respectivo programa são. colocados no final, de
poís de todos os outros que fazem referência aàa ele.

No caso de um programa ser chamado somente por um

outro, o seu diagrama e sua listagem seguem imediatamente aque
la do programa que o chamou.

Além disso, à ordem em que eles estão dispostos é:
primeiramente, o diagrama e a listagem do programa referente ao
cardápio principal; em seguida, o cardápio de inserções com os
respectivos programas de inserção; depois, o cardápio de relato
rios padrão e os respectivos programas; depois, o cardápio de
delições com os respectivos programas é, finalmente, os progra
mas que são comuns a vários outros.

Cardápio Principal 128
Operações de Inserção 130
Emissão de Relátórios 152
Operações de Delição '

- 178
Programas comuns a vários outros 184
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Diagrama de Estrutura Modular e Listagem do Programa MENUPRIN.CMD

MENUPRIN
OBTENHA OPÇÃO
DO MENU PRIN-
CIPAL

ENVIE OPÇÕES INSERÇÃO
.

RELATPAD DELICAO
INICIALIZE E OBTENHA OBTENHA OPÇÃO OBTENHA OPÇÃO OBTENHA OPÇÃO
SINALEIRA ESCOLHA OO MENU DE DO MENU DE DO MENU OE

INSERÇÕES RELATÓRIOS DELIÇÕES
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[Sl

RS

A)TYPE MENUPRIN.CMD
ERASE i

' SET TALK OFF
SET FORMAT TO PRINT
EJECT
STORE 'S' TO XMENU

“DO WHILE XMENU = 'S”
a 3,25 SAY "MENU DAS OPERACOES BASICAS”:
a 4,25 GAY TeassesmesmmasssssnssqSIMAID[SSOSNTAOST
0 7,30 SAY "14- INSERCAO”
à 9,30 SAY '"2- RELATORIOS PADROES"”
O 11,30 SAY '3- DELICAO”
à 13,30 SAY "4- TERMINAR EXECUÇÃO”
SET FORMAT TO SCREEN : ”

“ STORE '" ” TO XOPCAO
"O 21,55 SAY "DIGITE SUA OPCAO "s

GET XOPCAO PICTURE "XK”.
' READ Soo

« CLEAR GETS
DO CASE '

CASE XOPCAO = "4"
.—

DO INSERCAO -

CASE XOPCAO = 27
DO RELATPAD |

CASE XOPCAO = 37
oC DO DELICÃO
CASE XOPCAO = 47”

STORE 'N"' TO XMENU.
OTHERWISE :

à 23,85 SAY "NAO EXISTE ESSA OPCAO"
WAIT

* ENDCASE
ERÁASE.
ENDDO

"RELEASE ALL
"SET TALK ON

RETURN
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Diagrama de Estrutura Modular e Listagem do Programa INSERCAO.CMD
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AI TYPE INSERCAO.CHMD
ERASE
SET TALK OFF
SET FORMAT TO PRINT
EJECT
STORE 'S”" TO XMENUINS
DO WHILE XMENUINS = "'S"

O 1,25 SAY "MENU DAS OPERACOES DE INSERCAO”
. a. 2,25 sàY TmesssmmmamemmamseeNmeNSÁNMS 2NS[ETT TOIOD[SOSSeÂeSDTA O
à 4,6 SAY "INSERCAO DE 27”

2 6,20 SAY 'i- SEGURADO DE VG/AP”
.

à 8,20 SAY "2- SEGURADOS DOS OUTROS TIPOS DE SEGUROS”
a 10,20 SAY '"3- RESULTADO DE VISITA À CLIENTE”
à 12,20 SAY '"4- VENCIMENTOS DE NOTAS DE COBRANCA BANCARIA”
O 14,209 SAY 'S- REGISTRO DE PRODUCAO”
a e ão Say 167 VENCIMENTO DE CARNE DE FINANCIAMENTO”
ê 18, SAY '7- RETORNAR AO MENU PRINCIPAL”
à 29,50 SAY "8- TERMINAR EXECUCAO"”.
SET FORMAT TO: SCREEN
STORE "-"” TO XOPIN
a 22,55 SAY "DIGITE SUA OPCAO

: x”oco GET XOPIN PICTURE
"READ :

CLEAR GETS
DO CASE

“o

CASE XOPIN = 47
DO ISEGVGAP

CASE XOPIN = '2”
DO IGEGGER

CABE XOPIN = "3"
DO IVISITA

CASE XOPIN = 47
DO IVENCNOT

CASE XOPIN = “5
DO IREGPROD

CASE XOPIN = "6.
DO IVOTOCRN

CASE XOPIN = "77
STORE '"N” TO XMENUINS

CAGE XOPIN = "8
STORE "Nº TO XMENUINS
STORE "N' TO XMENU

OTHERWIBE +
à 23,55. .60Y *

WAIT
ENDCASE

ENDDO
RETURN

es
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Diagrama de Estrutura Modular e Listagem do Programa ISEGVGAP.CMD
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AITYPE ISEGVGAR.CMD
SET FORMAT TO PRINT
SET. TALK OFF
ERASE
EJECT

O 1,7 SAY
à 2,14 SAY
à 4,i4 SAY
& 6,14 SAY

98,14 SAY

SET FORMAT
STORE SS"

"NOTA 27”

"A INSERCÃAO DE UM SEGURADO VG/AP CORRESPONDE A ATUALIZA"
'CAO DE VARIOS ARQUIVOS DESSA BASE DE DADOS; REFERENTES ”

'A FICHAS DE CADASTRAMENTO E CONTROLE DE PAGAMENTO, A”
'GABER 3 FICHA DE CLIENTE, FICHA VG/AP, GARTAO CONSIGNA-”

O 16,44 SAY 'CAO E RELACAO X.7 ;
: CSS :

TO SCREEN
TO XREPETIR

DO WHILE XREPETIR = 'S"'
DO ULTIMAIN
WAIT

“ DO FCHGERAL
DO CONSIG
DO FCHVGAPR
DO RELACAOX
USE BISEGCLI.DBF ooAPPEND BLANK
REPLACE
ERASE.

INSCRICAO WITH XNROINS,RAMO WITH

RELEASE ALL EXCEPT X*
USE

'DO TELAFIM
ENDDO
RETURN

- 133 -

11,SEGURADORA WITH 'CIS



Diagrama de Estrutura Modular e Listagem do Programa CONSIG.CMD

XNROINS Í

coONSIG
PREENCHA CARTÃO

CONSIGNAÇÃO

SOLICITE DADOS
DO CARTÃO

CONSIGNAÇÃO

GRAVE DADOS
NO ARQUIVO
PASTACLI, OBF

A) TYPE CONSIG.CMD
ERASE

“W 1,5 SAY "AS INSERCOES A SEGUIR CORRESPONDEM AO CARTAO CONSIGNACAO”
USE BEPASTACLI.DBF
APPEND BLANK
q 3,0
STORE
o S,0

SAY
o TO
SAY
GET
o 1710

SAY
STORE
a 7,0
STOREo 9,0

erTo
SAY

STORE Q TO
a 11,0 SAY

GET
STORE ”

à 13,0 SAY
GET

STORE *

à i9,0 SAY

GET

"STORE ”

à 17,0 SAY
GET

STORE Q TO
O 19,0 SAY

7 GET
STORE Q TO
à 2i,0 SAY

GET
READ
CLEAR GETS
ERASE

"DIGITE AS SEGUINTES INFORMACOES <<
NROCERTVUG

"NUMERO CERTIFICADO VG';
NROCERTUG PICTURE "999999"

NROAPOLVG
"NUMERO APOLICE VG';

GET NROAPOLVG PICTURE S9999999999999' ' ' '
NROCERTAF '

"NUMERO CERTIFICADO AP';
GET NROCERTAP PICTURE 599999” .

NROAPOLAP :

"NUMERO APOLICE AP';
NROAPOLAP PICTURE '9999999999999 7

" TO SECAOTRAB
'SECAO DE TRABALHO";

SECAOTRAB PICTURE TXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" o :

"TO ESTIP
"ESTIPULANTE ” |

ESTIP PICTURE:
RIKKKKKKKXKKKKAKKANKKKKAKKKKKKKAKKK KAKA KKKAKKKKANK 7

" TO NOMECONJ
"NOME DO CONJUGE";

NOMECONJ PICTURE;
XKXXXXXKKKXXXKKKXXXKKXXXNKKKKXKKKKXXKXKKKXKXKXKKXXKXX *

CERTVGCONJ
'NRKO CERTIFICADO VB DO CONJUGE';

CERTUGCONY PICTURE '999999”
CERTAPCONJ .
'NRO CERTIFICADO AP DO CONJUGE';
CERTAPCONJ PICTURE "999999"
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&) 1,14 SAY "CONTINUACAO CARTAO CONSTGNACAO ”

STORE Q TO CAPMORTIEP
à 5,0 SAY "CAPITAL SEGURADO POR MORTE —- PRINCIPAL;

GET CAPMORTEP PICTURE "9999999999 ” *

STORE O TO CAPINVPERP
9 7,0 SAY 'CAPITAL SEGURADO POR INV.PERMANENYTE - PRINCIPAL;

' GET CAPINVPERP PICTURE "9999999999"
STORE Q TO CAPAMDSP
à 9,0 SAY "CAPITAL SEGURADO POR ASSIST.MED.DESP.SUPL. - PRINCIPAL;

GET CAPAMDSP PICTURE "9999999999"
STORE àQ TO CAPDHP | | |

d) 11,0 SAY "CAPITAL SEGURADO POR DESP.HOSP. - PRINCIPAL”;
—

GET CAPDHP PICTURE '9999999”
STÓRE O TO CAPMORTEC
à 13,0 SAY "CAPITAL SEGURADO POR MORTE - CONJUGE”;

— GET CAPMORTEC PICTURE 9999999999STORE à TO CAPINVPERC
4 15,09 SAY "CAPITAL SEGURADO POR INV.PERMANENTE - cONJUGE";

GET CAPINVPERC PICTURE '9999999999"
STORE Q TO CAPAMDSC |

& 17,0 SAY "CAPITAL SEGURADO POR ASSIST.MED. DESP. SUPL. —- CONJUGE';
GET CAPAMDSC PICTURE "9999999099 ”

STORE Q TO CAPDHC ' “o :

à 19,0 SAY "CAPITAL SEGURDO POR DESP.HOSP. - CONJUGE”;.
GET CAPDHC PICTURE "9999999" “o

READ :

CLEAR GETS
ERASE
à) 4,4 SAY  "CONTINUACAO CARTAO CONSIGNACAO” oo
STORE O TO DESCINIC coã10 5,0 SAY "DESCONTO INICIAL (CR$) '; CV

GET DESCINIC PICTURE "9999999"
STORE Q TO DATADESC

à 7,0 SAY "DATA DO DESCONTO INICIAL (CAAMMDD)';

O GET DATADESC PICTURE 999999”
STORE O TO DATADIA
a 9,0 SAY "DATA DO SEGURO CAAMMDD)”
| GET DATADIA PICTURE "o99999”
STORE & TO SALARIO !

à 11,0 SAY "SALARIO DO CLIENTE; :

: GET SALARIO PICTURE "999999999" :

"STORE O TO ALTSALAR : oo?& 13,0 SAY "ALTERAÇÃO DE SALARIO";
GET ALTSALAR PICTURE "9999999999"

—

STORE O TO DATALTSAL '

à 15,0 SAY "DATA DE ALTERACAO DE SALARIO CAAMMDD)';
|

GET DATALTSAL PICTURE 999999”
READ
CLEAR GETS
REMLACE INSCRICAO WITH XNROINS,CERTIFVGNR WITH NROCERTVG, APOLIVONR WITH ;

NROAPOLVOG,CERTIFAPNR WITH NROCERTAP,APOLIAPCNR WITH NROAPOLAP,SECAO ;+

WITH SECAOTRAB,ESTIPULANT WITH ESTIP,CONJUGE WITH NOMECONJ 7

REPLACE CERTIFCIVG WITH CERTVGCONJ,CERTIFCJAP WITH CERTAPCONYJ,MORTEPR WITH;
: ' CAPMORTEP , INVGVPERMPR WITH CAPINVPERP,AMDSPR WITH CAPAMDSP,DHPR WITH;

CAPDHP,MORTEC] WITH CAPMORTEC, INVPERMCJ WITH CAPINVPERC,AMDSCJ WITH;
CAPAMDSOC

REPLACE DHCJ WITH CAPDHC,DESCINCR WITH DESCINIC,DESCINDT WITH DATADESC,DATA;
WITH DATADIA, VENCTOS WITH GALARIO,ALTVENCTOS WITH ALTSALAR,ALTDATA;

"oC WITH DATALTSAL o ' oERASE
RELEASE ALL EXCEPT.Xx
RETURN
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Diagrama de Estrutura Modular e Listagem do Programa FCHVGAP..CMD

menos |

FCHVOAP
PREENCHA FICHA

VE /APr

SOLICITE DADOS GRAVE DADOS
Da FICHA NO ARQUIVO
VG/AP SE GVEAF, DBF

ATYPE FCHVGAP ..CMD
ERASE9 41,5 SAY "AS INSERCOES A SEGUIR CORRESPONDEM A FICHA VG/AP'"

. USE B:SEGVUGAP .DBF
APPEND BLANK
à 3,0 SAY '"DIGITE AS SEGUINTES INFORMACOES :'"
STORE ” OTO CPFà 5,0 SAY "NUMERO DO CPF”

GET CPF PICTURE XXKXKKXXXXXX
|

: o
STORE ” i

: *” TO, SUBEST
3 7,0 SAY 'NOME DO SUB ESTIPULANTE";

& GET SUBEST PICTURE FAKKAAKKKKKKKKKKKKAKAKIAKAKKKK KAKA AIA AAA AAA AAAAAAK
STORE o TO NASCDAT
à 9,0 SAY "DATA DE NASCIMENTO's

.:

'
GET NASCDAT PICTURE 999999”

STORE ” * TO ESTADOCIV
à 11,0 SAY "ESTADO CIVIL;

GET ESTADOCIV PICTURE 'X'
STORE " * TO SEXOCLI
à 13,0 SAY "SEXO'; -

GET SEXOCLI PICTURE x !

STORE ” " TO LOCTRAB
2 15,0 SAY "LOCAL DE TRABALHO";

GET LOCTRAB PICTURE XXKXXXKXXXXXXXXXXKXXXXKXKXXXXX

STORE =

:
" TO BNFCIARIOS

o 17,0 SAY "BENEFICIARIOS"; ]
i

GET BNFCIARIOS PICTURE "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXKXXKXKXXXXXXXX;
AKXKXKKKAAKKKKAKKKKKKKKKKKKKKKKAKK KA KKK KAKA KKKKAKKKAKKAKKKKK

STORE Q TO
o 20,0 SAY

: GET
STORE o TO
à 22,0 SAY

: GET
READ
CLEAR GETS
ERASE

COBMNCIS
"CAPITAL SEGURADO CIS - MORTE NATURAL ';COBMNCIS PICTURE

COBMACIS
"CAPITAL SEGURADO CIS - MORTE ACIDENTAL";

COBMACIS PICTURE

'QE9E99FEÇEQ"*

'QEGFGFFFEQ7
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a i,i
STORE
a Ss,

e TO

sa
STORE

7,0 e TO
Say

STORE
à 9,0

o TO
Sar

STORE é TO
a ii,0 SAY

' GET
STORE Q TO
à 13,0 SAY

|

GET
STORE à TO
à 15,0 SAY

GET
STORE Q TO

17,09 SAY
GET

- STORE à TO

19,0 SAY
:

—

GET
READ
CLEAR
ERASEaa,STORE
à S,0

GETS

6 TO
SAY

' STORE
à 7,0

o TO
ser

STORE à TO
à 9,0 SAY

STORE é TO
à 11,0 SAY

GET.
STORE à TO

043,0 SAY
| BET

STORE O TO
2 15,0 SAY

—

GEY
STORE à TO
a 17,0 SAY

GET
STORE é TO

O 19,9 SAY
- GET

READ
CLEAR GETS

"CAPITAL
GET COBAMDSCIS PICTURE

"CAPITAL SEGURDO CIS - DESP.HOSP.';.
GET COBDHCIS PICTURE

Say

"TOTAL
GET TOTIP

SAY "CONTINUAÇÃO FICHA VG/AP”"
COBIPCIS

"CAPITAL SEGURADO CIS - INV.PERMANENTE";
GET COBIPCIS PICTURE AA RA AAA AA RA ooCOBAMDSCIS .

SEGURADO CIS - ASSIST.MED.DESP.SUPL.'”;
"'EEEFYFGFFGEY 7

:

COBDHCIS

"9999999999 7

COBMNCSCS
"CAPITAL SEGURADO CSCS - MORTE NATURAL";

COBMNCSCS PICTURE 9999999999”
COBMACSCS

!

"CAPITAL SEGURADO CSCS — MORTE ACIDENTAL”;
COBMACSCS PICTURE 9999999999” '

COBIPCSCS :

"CAPITAL SEGURADO CSCS - INV.PERMANENTE";s
COBIPCSCS PICTURE "999999979EQ”"
CRAMDSCSCS
"CAPITAL SEGURADO
CBAMPSCSCS PICTURE
COBDHESCS: :

"CAPITAL SEGURADO CSCS - DESP.HOSP.';
COBDHUSCS PICTURE '999599999Q"

CSeS - ASSIST.MED.DESP.SUPL.";
"99FGFQFGQ9G99

CONTINUAÇÃO FICHA VG/APR” .
TOTMN

"TOTAL SEGURADO POR MORTE NATURAL;
GET TOTM2N PICTURE "'9EGGFYGFGFGY

TOTMA
"TOTAL SEGURADO POR MORTE ACIDENTAL";

GET TOTHA PICTURE ''ORQHQQUHEO "

TOTIP . NS
SEGURADO POR INV.PERMANENTE”; — .

PICTURE "9999999999" |

TOTAMDS
"TOTAL SEGURADO POR ASSIST.MED.DESP.SUPL.";
TOTAMDS PICTURE "9EG9EYEHÇ9”
TOTDH
"TOTAL SEGURADO POR DEGSP.HOSP.'; '
TOTDH PICTURE 'PoOE9EHES$ES" !

DATINICOSB
:

DATA DE INICIO DE COBRANCA';
DATINICOHB PICTURE "999999"
DATADIT
'DATA EM QUE SOFREU ADITIVO';
DATADIT PICTURE "O99999'”
NRCER TMATR
"NUMERO CERTIFICADO DE MATRICULA”;
NRCERTMATR PICTURE "999999"

REPLACE INSCRICAO WITH XNROINS,CPENRO WITH CPF,SUBESTIP WITH SUBEST,DATANASC;
WITH NASCDAT,ESTCIVIL WITH ESTADOCIV,SEXO WITH SEXOCLI,LOCALTRAB;
WITH LOCTRAB,BENEFICI WITH BNFCIARIOS,MNCIS WITH COBMNCIS,MACIS WITH;

REPLACE
COBMACIS
IPCIS WITH COBTITPCIS,AMPDSCIS WITH COBAMDSCIS,DHCIS WITH;

COBDHEIS,MNCSCS WITH COBMNCSCS,MACSCS
COBIPOCSCS, AMDSCSCS

WITH COBMACSCS,IPCSCS WITH;
WITH CHAMDSCSCS,DHCSCS WITH COBDHCSCS,MNTOTAL;

REPLACE

RETURN

WITH TOTHN
MATOTAL WITH TOTMA,IPTOTAL WITH TOTIP,AMDSTOTAL WITH TOTAMDS,DHTOTAL;
WITH TOTDH, INTCIOCOR WITH DATINICOB,ADETIVOSDT WITHS

" DATADIT, CER TMATNRO WITH NRCERTMATR
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Diagrama de Estrutura Modular e Listagem do Programa RELACAOX.CMD
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ALTYPE RELACAOX.CMD
ERAS
& 1,5 SAY "AS INSERCOES A SEGUIR CORRESPONDEM AO ARQUIVO RELACAO x"

USE BsARQGRELX.DBF
APPEND BLANK

|

:

à 3,0 SAY "DIGITE AS SEGUINTES INFORMACOES no o :STORE O TO MENSALIDAD ' '

|

q 5,0 SAY "MENSALIDADE"; oo | s
GET MENSALIDAD PICTURE "9999999"

STORE * " TO MEGSLI

à 7,0 SAY 'MES INICIO DE PAGAMENTO”;
' * GET MESI PICTURE CXXX”"

STORE "TO MESF
O 9,9 SAY "MES FINAL DE PAGAMENTO”

,
—

GET MESF PICTURE CXXX”
STORE

”* * TO MESREF '

a ti,0 SAY '"MES REFERÊNCIA DE PAGAMENTO"
GET MESREF PICTURE XXX”

READ
! CLEAR GETS . :

"REPLACE INSCRICAO WITH XNROINS, VALORMENSA uIITH MENSALIDAD, MESINICIO UITHs
: MESI,MES FINAL WITH MESF, MESREFER WITH MESREF.

RETURN
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Diagrama de Estrutura Modular e Listagem do Programa ISEGGER.CMD
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SOLICITE DADOS GRAVE DADOS
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RO EFETUADO SEGCLI, DOF
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'AOTYPE TSE
ERASE
SET FORMAT
EJECT
a 1,7 SAY

o? 2,14 SAY
à 4,144 GAY
à 6,14 SAY2 8,144 SAY
SET FORMAT
ERASE
STORE 'S”"

DO WHILE X

DO ULTIM
WAIT

GBGER .CHMD

TO PRINT

"NOTA =”
"A INSERCAO DE UM SEGURADO DE QUALQUER TIPO DE SEGURO, EXCETO VG/AP,
"CORRESPONDE A ATUALIZACAO DE ARQUIVOS DESSA BASE DE DADOS, REFE-"
'RENTES A CADASTRAMENTO, A SABER : FICHA DE CLIENTE E RELACAO DE"
"SEGUROS QUE O CLIENTE POSSUI.” :

TO SCREEN : o a ê

TO XREPETIR
REPETIR = 'S7
AIN

' DO FEHGERAL
DO IMPRC ODS
&) 1,4 SAY "AS INSERCOES A SEGUIR CORRESPONDEM A RELACAO DE SEGUROS QUE O"1,66 8 AY "CLIENTE POSSUI"
USE BEASEGCLI.DEBF
STORE 'S' TO NROSEG

DO WHILE NROSEG = 'S'
APPEND BLANK

| "

à 3,0
STOREaso

—. STORE
à 7,0
STORE

29,0
STORE

SAY “DIGITE AS SEGUINTES INFORMACOES e.
& TO CODSEG
SAY "CODIGO DO TIPO DE. SEGURO EFETUADO"
GET CODSEG PICTURE '99"”
O TO DATAVENC
SAY "DATA DE VENCIMENTO DO SEGURO”
BET DATAVENC PICTURE "999999 ”

O TO PREMIOSEG :

SAY "PREMIO DO SEGURO";
GET PREMIOSEG PICTURE "9999999999"
, " TO SEGDORA . :

o 11,0 5AY "SIGLA DA SEGURADORA”

“READ
CLEAR

GET SEGDORA PICTURE
XXX”

GETS
REPLACE INSCRÍCAO WITH XNROINS, RAMO WITH CODSEG,DATVENCTO WITH;

DATAVENC,PREMIO WITH PREMIOSEG, SEGURADORA WITH SEGDORA
à 20,345 SAY "O CLIENTE FEZ MAIS ALGUM SEGURO ? (S/N) "gs

READ
- CLEAR

GET NROSEG PICTURE x”
GETS

ERASE
ENDDO

- USE
DO TELAFIM

ENDDO
|

RETURN
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Estrutura Modular e Listagem do Programa

ENVIE
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LIZE
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MENSA-
INÍCIA-

SINALEI-

PROCURA
PROCURE iNS-

crIÇÃo DO
CLIENTE

INSIRA DADOS
Nno ARQUIVO
RESVISIT, DBF

TELAFIM
IMPRIMA OPÇÕES

FINAIS E OBTE-
NHA ESCOLHA

TELA

FORMATADA

LÁ

PREENCHIO

DADOS

>CD
O,XX

mPRCODV
IMPRIMA OS CÓ-
Dt6OS ASSOCIA-
DOS AOS RESUL-
TADOS DE VISITA

SOLICITE DADOS
SOBRE A VI-
SITA AO CLIEN
TE

GRAVE DADOS
NO ARQUIVO
RESVISIT, DBF
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ADTYPE IVISITA.CMD
ERASE
SET FORMAT TO PRINT
EJECT
à i,7 SAY "NOTA 3
à 22,

24,as,
14 SAY "AS INSERCOES DOS RESULTADOS OBTIDOS DE VISITAS A CLIENTES CORRES-"
14 SAY "FONDEM À ATUALIZACAO DE UM ARQUIVO QUE MANTEM INFORMACOES SOBRE"
14 SAY "HA QUANTO TEMPO FEZ-SE UM CONTATO COM UM CLIENTE,”922,1 SAY *

SET
WAIT

FORMAT TO SCREEN

STORE 'S' TO XREPETIR
DO WHILE XREPETIR = 'S”

DO PROCURA
|

IF. XNROINS O 9
DO IMPRCODV
USE B:RESVISIT.DBF

APPEND BLIANK

O 1,0 SAY TAS INSERCOES A SEGUIR  CORRESPONDEM AO ARQUIVO DE - RESULTADOS '
O 1,60 SAY "DE VISITA A CLIENTES”

"STORE & TO DATAVISITA
A S,ií SAY "DATA DA VISITA”;
"oo GET DATAVISITA PICTURE "9999997
STORE ” "TO CTATOVISIT
7,1 SAY 'FEZ CONTATO COM”;

:

GET CTATOVISIT PICTURE '"XXXXXXXXXX"
STORE QE TO RESULT89,1 SAY "CODIGO DO RESULTADO DA VISITA”;

GET RESULT PICTURE "99"
READ :

:

CLEAR GETS
* REPLAUE INSCRICAO WITH XNROINS,DATA WITH DATAVISITA, CONTATO WITH

CTATOVISIT, RESULTADO wiTH RESULT
ENDIF

USERELEASE ALL. EXCEPT Xi
DO TELAFIN nto o TeENDDO

RETURN
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Diagrama de Estrutura Modular e Listagem do Programa IMPRCOV.CMD
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ALTYPE: IMPRCODV.CMD
SET FORMAT TO PRINT
ERASE

—EJECT !

& 1,10 SAY "ATENCAO IL... oO 3,10 SAY * * AGORA SERAO APRESENTADOS ALGUNS. DOS POSSIVEIS RESULTA-”
à 5,10 SAY "DOS DE UMA VISITA À CLIENTE. CADA RESULTADO E ASSOCIADO A UM CODI-”"
a 7,10 SAY 'GO PARA EFEITO DE PROCESSAMENTO. VOCE DEVERA ANOTAR O CODIGO REFE-”
à 9,40 SAY "RENTE AO RESULTADO, PARA QUE POSSA FORNECER CORRETAMENTE AS INFOR

" Q 14,40 SAY "MACOES QUE LHE SERAO SOLICITADAS.” '

' CSET FORMAT TO SCREENq 22,4 SAY * 7

WAIT
ERASE
USE BI TABRESUL DBF

SET FORMAT TO PRINT :
i oDO WHILE .NOT. EOF i o toEJECT eco | oo

& i,i8 SAY "CODIGO"
& 1,35 SAY "RESULTADO DA VISITA”

O 2,148 SAY '"e=s===="
"Q E,35 SAY Tmmesessesssssssss=s

—

STORE 3 TO CONT

:
DO WHILE CONT <= 419 AND. «NOT. EOF

à CONT,20 SAY RESULTADO ;

a CONT,35 SAY TIPORESUL
STORE CONT+2 TO CONT

:

SKIP : .
ENDDO

À

s
a 214,4 SAY 7”
WAIT
ERASE

,

ENDDO
i

:

$

USE !

:

RELEASE ALL: EXCEPT xe
SET FORMAT TO SCREEN.
RETURN

A.
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Diagrama de Estrutura Modular e Listagem do Programa
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[E

—
ATYPE  IVENCNOT. cmo
ERASE. .

"

GET FORMAT TO PRINT
EJECT

4) 1,7 SAY 'NOTA 27 "
à 2,14 SAY "AS INSERCOES DE VENCIMENTOS DE NOTAS DE COBRANCA BANCARIA COR-"
a 4,14 SAY "RESPONDEM A ATUALIZACAO DE UM ARQUIVO QUE ATUA COMO LUMA AGENDA,”
à 6,14 SAY 'E QUE DEVE SER CONSULTADO DIARIAMENTE FARA CONTROLAR O PAGAMEN-”
O 8,14 SAY 'TO DESSAS NOTAS.” '

SET FORMAT TO SCREEN
a 22,14 SAY *WAIT
STORE 'S" TO XREPETIR

- DO WHILE XREPETIR = 'S”
“. DO PROCURA

LF XNROINS (O) é.USE Bs5DOCBANC.DBF
. APPEND BLANK

| o DoO 1,1 SAY AS INSERCOES A SEGUIR CORRESPONDEM AO ARQUIVO DE NOTAS EM”

91,59 SAY. "COBRANCA GANCARIA” o Nes.
—

STORE à TO EMIGSAO
a 5,ií SAY "DATA DE EMISSÃO DA NOTA'; oGET EMISSÃO PICTURE "999999" eSTORE à TO COBRANCA meo

“o 7,4 SAY "DATA MAXIMA PARA COBRANCA';
GET COBRANCA: PLCTURE "999999"

' READ : o. CLEAR GETS " SS | * :

:

REPLACE INSCRICAO WITH XNROINS,DATEMISSAO WITH EMISSAO,DATCOBRANC WITH;
COBRANCA 7 | :

ENDIF
' USE oRELEASE ALL EXCEPT Xx
: DO TELAFIM

ENDDO oo : Na.
RETURN |
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Diagrama de Estrutura Modular e Listagem do Programa IREGPROD.CMD
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Z

me

ALTYPE IRE
ERASE |

“SET FORMAT
EJECT
à 1,7 SAY
à 2,44 SAY
à 4,14 SAY
o 6,14 SAY
à 8,14 SAY
SET FORMAT
à 22,1 SAY
WAIT
STORE 'S"'

DO WHILE X

DO PROCU
IF XNROI

DO IMP
USE Br:

à i,s
DD 1,65

- 6TORE
à 3,í
STORE
q Ss.

- STORE7,
STORE
a ?,ií
STORE

GPROD.CMD

TO PRINT

NOTA 5º
"AS INSERCOES NO LIVRO DE REGISTRO DE PRODUCAO TÊM À FINALIDADE DE”
"AUXILIAR A CORRETORA A FAZER UMA ESTIMATIVA DE CRESCIMENTO PARA O”
PROXIMO ANO E TAMBÉM, UMa COMPARAÇÃO COM 0 CRESCIMENTO ALCANÇADO ”

'NO ANO CORRENTE.”
TO SCREEN.
r r

TO XREPETIR
REPETIR = 'S"”
RA
NS O OQ

RCODS
LURGPROD.DBF

:

'

SAY "AS INSERCOÕES À SEGUIR CORRESPONDEM ao LIVRO DE REGISTRO DE”
sa "PRODUCAO

*

, "TO NROPROP

GAY "NUMERO DA PROFOSTA';s
GET NROPROP PICTURE XXKKXXXXXXXXXXX ”

O TO ANOATUAL
SAY "ANO CORRENTE CNN)”;
GET ANOATUAL FICTURE 997”
' * TO SEGDORA

|

SAY "SIGLA DA SEGURADORA”;
GET SEGDORA PICTURE "XXXX”"
O TO CODSEG
SAY "CODIGO DO TIPO DE SEGURO EFETUADO
GET CODSEG PICTURE 99”
O TO NROAPOL

A ii,i SAY
GET

STORE & TO

9 i13,ií SAY
— GET

“STORE & TO
— 15,4 SAY

o 6ET
STORE & TO
& 17,1 SAY

—
GET

- STORE o TO
O 19,1 SAY. GET
STORE à TO
2 21,1 SAY

GET
READ

— CLEAR GETS |

|

REPLACE INSCRICAO WITH XNROINS,PROPOSTANR WITH NROPROP,ANO
)

WITH;

"NUMERO DÁ APOLICE"
NROAPOL PICTURE 995 999999595999
DATAEMISS
"DATA DE EMISSÃO;

DATAEMISS PICTURE "99909"
DATAVENC
"DATA DE VENCIMENTO DO SEGURO";
DATAVENC PICTURE '999999”
IMPORTSEG
"IMPORTANCIA SEGURADA (CR$) ';

IMPORTSEG PICTURE '999999999G9E9'
PREMIOSEG
"PREMIO DO SEGURO CCR$)';
PREMIOSEG PICTURE '999999999999”
COMISSAO C

VALOR Da COMISSÃO CCR) ';
COMISSAO PICTURE 'Y9999999909

ANOATUAL, SEGURADORA WITH SEGDORA,RAMO WITH CODSEG,APOLICENR WITH;
NROAP OL, DATEMISGSAO WITH DATAEMISS, DATVENCTO WITH DATAVENC '

REPLACE IMPTSEGCUR WITH IMPORTSEG,PREMIO WITH PREMIOSEG, VALORCOMIS WITH;
COMISSAO |

|

. ENDIF
RELEASE: ALL EXCEPT Kx*'

USE
DO TELAF

ENDDO
RETURN

IM
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Diagrama de Estrutura Modular e Listagem do Programa IVCTOCRN.CMOD
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A) TYPE IVCTOCRN.CMD
ERASE
SET FORMAT TO PRINT
EJECT :

à 1,7 SAY "NOTA 37
à& 2,14 SAY 'AS INSCRCOES DOS VENCIMENTOS DE CARNES DE FINANCIAMENTO CORRES-"
à 4, 14 SAY "PONDEM À ATUALIZACAO DE UM ARQUIVO QUE ATUA COMO UMA AGENDA, E”
& 6,14 SAY "QUE DEVE SER CONSULTADO DIARIAMENTE PARA CONTROLAR O PAGAMENTO.

*

— SET FORMAT TO SCREEN
à 22,1 SAY
WAIT. :

STORE 'S"”.TO XREPETIR
DO WHILE XREPETIR = 'S"

DO PROCURA. :

IF XNRÓOINS (O) &

USE BIAGENDA,.DEBF '

|

7 oAPPEND BLANK
|

O 1,0 SAY "AS INSERCOES A SEGUIR CORRESPONDEM À AGENDA DE CONTROLE DE”
2 1,60 SAY "VENCIMENTO DE CARNES ”
STORE O TÓ DIA
à 3,0 SAY "DIA DO MES EM QUE VENCE A PARCELA DO CARNE”

GET DIA PICTURE '99”
&TORE O TO VENCFINAL '

.5,0 SAY "DATA DE ENCERRAMENTO DE PAGAMENTO DO CARNE”
GET VENCFINAL PICTURE "999999" :

READ .

CLEAR GETS
REPLACE INSCRICAO WITH XNROINS,DIAPGTO WITH DIA, DATENCERR WITH VENCFINAL

ENDIF.

USEEEE ALL EXCEPT Xx*

DO TELAFIM
.ENDDO

CORETURNO |. ' .
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SET TALK OFF
AITYPE RELATPAD,CMD

SET FORMAT TO PRINT
EJECT
STORE '"S' TO XMENUREL
DO WHILE

ERASE
à 0,25

1,25
3,15
5,15
7,15
9,15
11,15
13,15
15,15
17,15
19,15
21,15

SET FOR
STORE *

DBSSSLSSSSOOSSAS

READ
CLEAR G

DO CASE
CASE

DO
CASE.

DO

—
CASE

DO
CAGE
DO

CASE
Do

. CABE
2

DO
CASE

DO DO
CASE

DO
CABE

STO
CASE

5TO
STO

OTHER

XMENUREL

SAY "MENU

sa "uam
SAY * Q-
SAY " t-
SAY * 2º
SAY " 3-

SAY * a4-
SAY ' S-
SAY ” é-
SAY * 7-
SAY * 8-
SAY 7? 9-

MAT TO SC
"TO XOP

GET XOPR

ETS

XOPREL =
SDOTPSRO
XKOPREL =
SIOSSROS
XKOPREL =
VENCNOTA

EAOPREL =
EXPIRAR
XOPREL =
PROPESTI
XKOPREL =
PRODUCAO
KOPREL =
POGTCARNE
ROPREL =
CAPITAL
XKOPREL =
RE '"N' TO
XOPREL =
RE '"N' TO
RE CNT TO
WISE

== s"
DOS RELATORIOS PADROES"

SEGURADOS POR TIPO DE SEGURO”
SEGURADOS E RESPECTIVOS SEGUROS"
NOTAS DE COBR. BANCARIA QUE VENCEM EM DETERMINADA DATA"
SEGUROS QUE EXPIRAM EM DETERMINADO MES”

PROPONENTES DE VG/AP POR ESTIPULANTE”
PRODUCAO ATÉ O MOMENTO”
CARNES A PAGAR NO DIA”
CAPITAL SEGURADO DE UM CLIENTE VG/AP”
RETORNAR AO MENU PRINCIPAL”
TERMINAR EXECUCAO”

REEN
REL

à 22,55 SAY "DIGITE SUA OPCAO Cr
EL PICTURE "X”

87
XMENUREL

17 .

XMENUREL
KMENU

à 23,545 SAY "NAO EXISTE ESSA OPCAO"
WAIT

ENDCASE
— ENDDO

RETURN

T
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Diagrama de Estrutura Modular e Listagem do Programa SDOTPSRO.CMD
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es

A

AITYPE SDOTPSRO.CMD
ERASE :

SET FORMAT TO PRINT
|

STORE '8'" TO XREPETIR ,
DO WHILE XREPETIR = 'S” !

S

ERASE o : é
EJECT ” i

O 2,10 SAY "ESTE PROGRAMA EMITE UM RELATORIO DE SEGURADOS POR TIPO DE"
a 4,i0 SAY "SEGURO, COM AS SEGUINTES ALTERNATIVAS 17”

à 7,15 SAY "1- SEGURADOS PARA CADA TIPO DE SEGURO EXISTENTE”
a 9,45 SAY '2- SEGURADOS PARA UM TIPO ESPECIFICO DE SEGURO”
SET FORMAT TO SCREEN
STORE ” ” TO ALTER
à 18,50 SAY "DIGITE SUA OPCAO;

GET ALTER PICTURE TX”
READ
CLEAR GETS
DO CASE

CASE ALTER = "4"
—

SELECT SECONDARY
' USE BIRAMOSEG.DBF

INDEX ON TIPOSEG TO B3ºINDTIPOS
USE BIRAMOSEG.DBE INDEX B:INDTIPOS
COUNT TO NROREG NS

:
GOTO TOP

. STORE 4 TO Nº
DO WHILE N <= NROREG

STORE i TO CONT
DO WHILE CONT < N

SKIP. .
STORE CONT+A TO CONT

ENDDO
STORE RAMO TO PONTEIRO :

STORE TIPOSEG TO TIPO SS.
DO IMPRSGDO

|

STORE N+1i TO N

SELECT SECONDARY
USE BARAMOSEG.DBF INDEX B:INDTIPOS"

ENDDO oe
CASE ALTER = "2"

DO IMPRUODS
STORE & TO PONTEIRO
à 5,10 SAY "CODIGO DO SEGURO”;

o GET PONTEIRO PICTURE [T99”
READ !

CLEAR GETS
SELECT SECONDARY .
USE BXRAMOSEG.DBF
LOCATE FOR RAMO = PONTEIRO
STORE TIFOSEG TO TIPO
DO IMPRSGDO

OTHERWISE : .
à 29,í SAY "NAO EXISTE ESSA OPCAO”
WAIT !

ENDCASE
' ERASE

USE :

RELEASE ALL EXCEPT X%*

DO TELAFIM
ENDDO %

RETURN
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Diagrama de Estrutura Modular e Listagem da Programa IMPRSGDO.CMD
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A)TYPE IMPRSGDO,.CMD
SELECT SECONDARY
USE BIFICHACLIADBF
SELECT PRIMARY
USE BsESEGCLI,DBE
LOCATE FOR RAMO = PONTEIRO
1F NOT. EOF : ' otSTORE "SS" TO NOVAPAG

|
'

:

DO WHILE NOVAPAG = 5"
ERAS
SET FORMAT TO PRINT
EJECT

1,20 SAY "RELATORIO DE SEGURADOS POR RAMO DE SEGURO”
1,70 SAY DATE) |

|

2,200 Sa Tsoe a aa a io e o o oo ta eis eo ta o um Ao Sm O Qui O fuo (O fr RA 0 NA ARO Cf do RA OS RE —?

5,i SAY "RAMO 17”

5,8 SAY TIPO USING KKXKKKXKKXKKKKKKXKKAXKKXKAKXAKNAAKXA
6,i SAY T=—=——”

7,13 SAY "SEGURADO"
7,57 SAY "INSCRICAO”.
8,13 SAY T==————e ,
B,57 SAY Tens n—ne ' o ” : oSTORE 10 TO LIN : o ' mao

DO WHILE .NOT. EOF: «AND. LIN (<= 78 :

!

STORE INSCRIÍCAO TO XNROINS :

-. SELECT SECONDARY
GOTO TOP

|

: .

DO WHILE INSCRICAO (>) XNROINS
SKIP

ENDDO
& LIN,S5 SAY NOMCLIENTE. USING;

' " XKKNAXKANKKKKKKI KKK KXKA KKK NKAAKKKNAAKAKAKAAK KAKA AA 7

à LIN,S8 SAY INSCRICAO USING 9999999” oo
STORE LIN+2 TO LIN º

' SELECT PRIMARY
CONT ÍNUIE

ENDDO
TF EOF

STORE "Nº TO NOVAPAG
ENDIF |

SET FORMAT TO SCREEN
à 22, SAY 7 7

WAIT
* ENDDO
ELSE

 ERASE
"SET FORMAT TO PRINT

— EJECT
à 5,ií0 SAY "PARA O TIPO DE SEGURO 1”
à 5,34 SAY TIPO USING AKXXXAKKXKKKKAXAAKXXAKKKKKAKANAKAA
à 7,10 SAY "NAO EXISTE NENHUM SEGURADO

*

SET FORMAT TO GCREEN
CR 22,4 SAY * 7

WAIT
ENDIF
USE
SELECT SECONDARY
USE
RETURN

ee

eoscessose
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Diagrama de Estrutura Modular e Listagem do Programa SDOSSROS.CMD
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Oo

42

A)TYPE SDOSSROS.CMD
ERASE
SET FORMAT TO PRINT !

:

STORE "8" TO XREPETIR : '

| ?

DO WHILE XREPETIR = 'S" | ” '

ERASE
EJECT
à 2,í0 SAY "ESTE PROGRAMA EMITE UM RELATORIO DE SEGUROS QUE UM SEGURADO"
à 4,19 SAY "POSSUI, COM AS SEGUINTES ALTERNATIVAS 1”

|

& 7,15 SAY "i- RELADAO DE SEGUROS PARA TODOS OS SEGURADOS DA CORRETORA”
à 9,45 SAY "2- RELACAO DE SEGUROS PARA UM SEGURADO ESPECIFICO”
SET FORMAT TO SCREEN a. 2 :

STORE " '" TO ALTER
à 18,50 SAY "DIGITE SUA OPCAO;

GET ALTER PICTURE "X”
READ

CLEAR GETS
DO CASE

CASE ALTER = *47
SELECT SECONDARY
USE BEFICHACLI DBF :

:

INDEX ON NOMCLIENTE TO B:INDNOME o o
USE BEFICHACLICZDBIF INDEX Bs INDNOME

| oe To"COUNT TO NROREG" CG
! a.

60TO TOP
STORE 1 TO N

DO WHILE N <= NROREG
STORE 4 TO CONT

DO WHILE CONT < N

SKIP
STORE CONT+í TO CONT

ENDDO SSSTORE INSCRIÍCAO TO XNROINS
STORE NOMCLIENTE TO NOMECL TT

DO IMPRSGRO : |

STORE N+1í TO N

— SELECT SECONDARY '

USE B!FICHACLIZDEF INDEX BsINDNOME
ENDDO :

CASE ALTER = “27 :

SELECT SECONDARY
DO PROCURA
IF XNROINS O &

DO IMPRSGRO
ENDIF

OTHERWISE
:

:
' o2 20,i SAY “NNO EXISTE ESSA OPCAO”

WAIT " '

|

ENDCASE
ERASE
USE
RELEASE ALL EXCEPYT XxX

DO TELAFIM !

ENDDO
RETURN



Diagrama de Estrutura Modular e Listagem do Programa IMPRSGRO.CMD
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re

- AVTYPE IMPRSGRO.CMD
SELECT SECONDARY

USE BERAMOSEG,.DRBF
SELECT PRIMARY
USE BESEGOLICDBF
LOCATE FOR INSCRICAO = XNROINS
1F «NOT. EOF '

STORE. "SS" TO NOVAPAG
DO WHILE NOVAPAG = 'S” ?

-
ERASE

:SET FORMAT TO PRINT
EJECT
9 1,20 SAY "RELATORIO DE SEGUROS DE UM CLIENTE”
& 1,70 SAY DATE) . :

.

q 2,20 SAY Temaeeoees vo ot ooo rs o ooo ooa E oa rt o m——- ,
.

à 4,1 SAY "NOME e” :
'

à 5,8 SAY NOMELCLI USING;
RKIKKKKKKAKKKKKKKKAKKKKKKKKKAAKKAK KAKA AKAKKKAKK KANAAN

6,14 GAY Tn—=———"

8,8 SAY 'SEGUROS 17
STORE iQ TO LIN
DO WHILE .NOT. EOF .AND. LIN (==78

STORE RAMO TO CODSEG
SELECT SECONDARY eo o :

|

GOTO TOP Pee SECAS
DO WHILE RAMO (> CODSEG oo C oo

—
SKIP

ENDDO : o : oo oQ LIN,18 SAY TIPOSEG USING "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXKXX"
STORE LIN+2 TO LAN * :

SELECT PRIMARY
"CONTINUE

ENDDO
1F EOF o—

STORE "N” TO. NOVAPAG º
ENDIF :

— SEY FORMAT TO SCREEN

922,1 SAY * 7

WAIT
ENDDO

ELSE
ERABE
SET FORMAT to PRINT
EJECT
O E,5 SAY "ATUALMENTE, O CLIENTE *.

Â) 5:27 SAY NOMECLI USING TXIAKANKKKKANAKANKAKA KA KAKA AA NANA
AAA ANAANKKAKNANAX

D 6,87 BAY Tessmeesmeemme mesemma emeaaaoaa a eoreã as SAY "NAO POSSUI NENHUM TIPO DE SEGURO
*

' |

SET FORMAT TO SCREEN
q 22,Í SAY " ,

WAIT
ENDIF
USE
SELECT SECONDARY
USE: :

RETURN

às
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Diagrama de Estrutura Modular e Listagem do Programa VENCNOTA.CMD
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AITYPE VENCNOTA, CMD

SET FORMAT TO PRINT
| .SELECT SECONDARY

|
:

|
:

.

UBE BsFICHACLI.DBF
GÉLECT PRIMARY

USE BsDOCBANC.DBF

o

(65

ERASE
EJECT

|

:
'

à) 2,10 SAY "ESTE PROGRAMA EMITE UM RELATORIO DAS NOTAS EM COBRANCA BANCARIA"
É 4,40 SAY "QUE VENCEM NA DATA QUE SERA SOLICITADA A SEGUIR.”
SET FORMAT TO SCREEN

|
:

STORE Q TO DATA .
| e.

à 14,10 SAY "DIGITE A DATA (DDMMAA) '; ! i

GET DATA PICTURE "999999"
READ

CLEAR GETS
—

STORE DATA TO DATAUX eSTORE SESTRIODATALIX,6) 2) + "/* + GCOSTRIDATAUX,6),9,2) + "/* +
!

SCSTRIDATAUX 6) ,512) TO DATAREL
LOCATE FOR DATCOBRANC = DATA

|

' Vo CG -1F NOT. EOF '

| o : oo o oSTORE 'S' TO NOVAPAG NNE :

| SS NA Voo
- DO WHILE NOVAFAG.= '8" Mo SA ESA

=.

ERASE
:

' SA .
' SET FORMAT TO PRINT Es :

- EJECT
a i,i0O SAY "RELATORIO DE NOTAS EM COBRANCA. BANCARIA QUE VENCEM EM 1”
dd 2,140 SAY Tonesmeeeeeaoeaa aae A o pe a os a e o o o tu ea a au eo "

0 4,28 SAY "DATA =” :

| |
!

2 4,34 SAY DATAREL USING TROCO? No ! -
- O 5,28 SAY Tessmão Teo A7,1 SAY "REFERENTES AOS SEGUINTES CLIENTES: o : oa

à 9,20 SAY "SEGURADO" o NS Oia 9,55 SAY "INSCRICAO” NS ! toO 10,20 GAY Ten =—=—- nz

910,55 SAY Inn '
STORE 42 TO LIN oDO WHILE .NOT. EOF .AND. LIN (= 768

STORE INSCRICAO TO XNROINS O
SELECT SECONDARY
GOTO TOP o"DO WHILE INSCRICAO () XNROINS

— GSKIP o |

ENDDO :

à LIN,S SAY NOMCLIENTE USING;
TAXKXXANK KKXAAXKKIKK KAKA KAKA AAA AAA KKAKKKAKKAKANAAA co

à LIN,5S8 SAY INSCRICAO USING “99599999 &

-
STORE LIN+2 TO LIN

: BELECT PRIMARY
CONTINUE

ENDDO
1F EOF

STORE 'N” TO NOVAPAG oENDIF " teSET FORMAT TO SCREEN oo
o 22,1 SAY * 7

:
: o

WALT.
ENDDO

ELSE
ERASE
SET FORMAT TO PRINT

- EJECY
à 5,32 SAY 'NA DATA |

à 5,42 SAY DATAREL USING "XXXXXXXX'"
D 6,42 SAY Ieneà 10,15 SAY "NAO EXISTEM NOTAS EM COBRANCA BANCARIA EM VENCIMENTO”?
SET FORMAT TO SCREEN. : :21 SAVI“Wait

ENDIF
UBE

- SELECT SECONDARY
USE
RELEASE ALL EXCEPT X*

: RETURN

- 163



Diagrama de Estrutura Modular e Listagem do Programa EXPIRAR.CMD
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x

(Es

ALEVYPE EXPIRAR UAD
stT1T FORMAT TO PRAHT
E JEC

 EKXKASE

o v,i0 GAY "ESTE PROGRAMA EMITE UM RLLATORIO DOS SEGUROS QUE EXPIKAM NUM”
d 4,40 DAY "DETERMINGODO MES. ELE DEVE SER SOLICITADO NOS AGCADOS DE UM MES,”
à 6,40 SAY "Com RUFERÊENCIA AO MES SEGUINTE, PARA QUE 05 CLIENTES POSSAM *

à 8,10 SAY "SER COMUNLCADOS E TENHAM TIEMPO PARA FAZER A RENOVAÇÃO.”
BET FORMAT TO SEORELAN :

: o
STORE * "10 MEGANO
& 18,40 SAY "DIGITE O MES E O ANO (MMAA)'T;

GET MESANO PICTURE TXXXX"
READ
CLEAR GETS :

SELECT PRIMARY eUSE BESEGOLICDBF
LOCATE FOR (HCISTRIDATUENCTO,6),3, 4) = '&MESANO”
IF .NOT.EOF

STORE 'S" TO NOVAFAG
DO WHILE NOVAPAG = 'S"

ERASE
SET FORMAT TO PRINT
EJECT
d 1,15 SAY "RELATORIO DOS SEGUROS QUE EXPIRAM NO NES nº

- Q 1,58 SAY MESANO USING XX”
9 1,70 SAY DATE(G USING CXXXXXXXX”" ' eà 2,145 SAY "se
9 4,ií SAY "REFERENTES AOS SEGUINTES CLIENTES :º 22. 6,1 SAY "INSCRICAO* EN
à 6,25 SAY "SEGURADO" ] 1

à 6,48 SAY "RAMO DO SEGURO”
à 6,67 SAY "DIA VENCTO"
27,1 SAY "=== "

o 7,25 SAY Tenma .

2 7,4B SAY “nenem '
2 7,69 SAY "mn ,

: :

: doSTORE. 16 TO LIN :

] NEN TeoDO WHILE .NOT. EOF .AND. LIN (= 78 : : a"> STORE INSCRICAO TO XNROINS : i

STORE RAMO TO CODSEG ' |

|

STORE (S(STR(DATVENCTO,6),1,2)) TO DIA moSELECT SECONDARY !

USE B:FICHACLI.DBF
DO WHILE INSCRICAO (> XNROINS

“  SkIP
|

ENDDO : oSTORE NOMCLIENTE TO NOMECLI cc o.SELECT SECONDARY ' '
|

USE BiRAMOSEG.DBF
DO WHILE RAMO (<>) CODSEG

SKIP
|

ENDDO .

O LIN,2 SAY INSCRICAO USING '9999999'
à LIN/1S SAY. NOMECLL USING;

IAXAKXKKKKKANKKXXKXXXKXKXKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
STORE LIN+1 TO LIN
à LIN,90 SAY TIPOSEG USING "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"”

9 LIN,75 SAY DIA USING "XX".
“STORE LIN+2 TO LIN

SELECT PRIMARY
CONTINUE

ENDDO
IF EOF

STORE 'N" TO NOVAPAG
ENDIF

-

SET FORMAT TO SCREEN
222,4 SAY *WAIT

ENDDO

ELSE
ERASE
SET FORMAT TO PRINT
EJECT =.

'
2 5,72 SAY DATE() USING TXXXXXXXX”
2 10,19 SAY 'NAO EXISTEM SEGUROS QUE EXPIRAM NO MES :"
é) 10,60 SAY MESANO USING XX”
9 11,60 SAY '==”

.
SET FORMAT TO SCREEN
a 2a, SAY *
WAIT

ENDIF c ooUSE
: o a

- SELECY SECONDARY
USE
RELEASE ALL EXCEPT Xe
RETURN

.
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Tt7

A)TYPE PROPESTI.CMD
SET FORMAT TO PRINT
ERASE
STORE 'S" TO XREPETIR
DO WHILE XREPETIR = 'S"

. ERASE
EJECT oà 2,10 SAY "ESTE PROGRAMA EMITE UM RELATORIO DE PROPONENTES DO SEGURO VG/AP,

" Q 4,10 SAY "POR ESTIPULANTE, COM AS SEGUINTES ALTERNATIVAS +”9 7,i5 SAY "i- RELACAO DE PROPONENTES FARA TODOS OS ESTIPULANTES”"
2 9,45 SAY "2- RELACAO DE PROPONENTES PARA UM ESTIPULANTE ESPECIFICO”
SET FORMAT TO SCREEN
STORE " ' TO ALTER
à 18,50 SAY "DIGITE SUA OPCAO';

: GET ALTER PICTURE "X”
READ .

:

CLEAR GETS
SELECT PRIMARY

|
* USE BIPASTACLI.DBF NL eo

— INDEX ON ESTIPULANT TO BEINDESTIP cc NEON
USE B:PASTACLIZDBF INDEX BsINDESTIP

|
/

" DO CASE |

: | | | -
CASE ALTER =. "47 !

:
|

DO IMPRPROP
CASE ALTER = "27

vo ERASE o NS : |

!

|

oo o STORE " '
:

! o " TO PONTEIRO
NOS à 10,5 SAY "NOME DO ESTIPULANTE”; !

- Co
GET PONTEIRO PICTURE; o |

|
:

|
POGOGUIKKIKK KANAAN ANNA KNAAKKKKKKANAKAKKAA ANA AAA 7

READ
CLEAR GETS

|

LOCATE FOR ESTIPULANT = "RPONTEIRO*
- DO IMPRPROP

| º
:

OTHERWISE , ,

à 20,10 SAY "NAO EXISTE ESSA OPCAO”
:

WATT
ENDCASE
ERAGE
USE ! '
RELEASE ALL EXCEPT: Xx
DO TELAFIM

ENDDO
RETURN

(Es
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AITYPE IMPRPROP,.CMD
SET FORMAT TO PRINT
SELECT SECONDARY
USE BEFICHACLI,DBF
STORE 'S” TO NOVAPAG
DO WHILE NOVAPAG = "SS"

ERASE:
EJECT

1,20 SAY
1,70 SAY DATEGO USING MKXKXKKXXXO

2,29 SAY
4,1 SAY "ESTIPULANTE 27
4, 15 SAY ESTIPULANT USING;

sDOocsos

?
TES 1906 C0MM mraR GRTR SIMA Cure EEE RSA CAIS came GMMO CEDO mad caro SDS únro qRTO URAR Ato nome duma ENT uno ento mmé

"RELATORIO DE PROPONENTES POR ESTIPULANTE”

——— e .— ns. e —— .. e. .— — 7?

KKIKKKKKKKA KKK KAKA KIKA AAA KKAKK KANAAN KAKKAKAKANAK
6,13 SAY "PROPONENTE”
6,57 SAY "INSCRICAO”
7713 SAY Temcsenn— —
7157 SAY Tens ienne 7

- STORE 10 TO LIN
STORE ESTIPULANT TO PONTEIRODO WHILE .NOT. DOF .AND.

—

STORE INSCRICAO TO XNROINS

SELECT SECONDARY
GOTO TOF
LOCATE FOR INSCRICAO = XNROINS
2 LIN,5 SAY NOMCLIENTE USING;

mDensnos

PS

STIPULANT = "RPONTEIRO” AND. LIN <= 78

TXKKKANKKKKAKKKKAAKKIAKKKA KKK AKI KKK AAKNKKKIAKAÁXIOAA“a LIN,58 SAY INSCRICAO USING
STORE LINH+2 TO LIN

SELECT PRIMARY
SKIP

ENDDO
IF ESTIPULANT (>

O 22,4 SAY 7 7
:

WAIT
|

.
ENDIF
I1F EOF .OR.

STORE "Nº
- ENDIF

ENDDO
USE

|

SELECT SECONDARY

USESET FORMAT TO SCREEN
RETURN

"RPONTEIRO”" .OR.

(ESTIPULANT <>
TO NOVAPAG

le

- 168
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Diagrama de Estrutura Modular e Listagem do Programa PRODUCAO.CMD
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"E

(e

A) TYPE PRODUCAO.CMD
SET FORMAT TO PRINT
EJECT

-
ERASE

|

à 10,10 SAY "ESTE PROGRAMA EMITE UM RELATORIO COM AS PORCENTAGENS DE”
O 12,40 SAY "PRODUCAO, POR RAMO DE SEGURO, ATE O MOMENTO”

SET FORMAT TO SCREEN :

|

STORE Q TO ANOREF
& 18,38 SAY "DIGITE O ANO DO QUAL DESEJA PRODUCAO”s

GET ANOREF PICTURE *99”
READ
CLEAR GETS
a 22,i SAY * *

WAIT
ERASE
SET FORMAT TO PRINT
EJECT :

7

& 1,4 SAY "RELATORIO DOS PERCENTUAIS DE  PRODUCAO ATE o MOMENTO - ANO REF
9 1,65 SAY. ANOREF USING '997” :

a 1,70 SAY DATEÇGC)Y USING IXXXXXXXX Do :

:

DO 2,4 SAY Tosteseo e in ari oa ir o to cr a $a ooo oia o ea ttoo o éEo rt o io Rs oo St St Au aooa rs e oo

SELECT PRIMARY ' oUSE BSLVRGPROD, DBF
COUNT FOR ANO = ANOREF TO TOTAL
IF TOTAL O Q CG 24,5 SAY "TOTAL DE SEGUROS EFETUADOS ="a

O 4,35 SAY TOTAL PICTURE "99999"
DOS,5 SAY Tesessmemmeoà 7,15 SAY 'RAMO DO SEGURO” o ocoà 7,42 SAY "PORCENTAGEM ” ooDA BS SAY Tosse |

|

O 8,42 SAY TremeSTORE 19 TO LIN
COBELECT SECONDARY : NDA

USE BsRAMOSEG.DBF
: INDEX ON TIPOSEG TO BiINDTIPOS

USE BaRAMOSEG DEBE INDEX Bs INDI LPOS
DO WHILE J.NOT., EOF9 LIN,10 SAY TIPOSEG USING AAKKKAKAKAKKKKKKKKKKKKKKKKKKAKKKKAK 7

STORE RAMO TO PONTEIRO
SELECT PRIMARY Sa :

COUNT FOR (RAMO = PONTEIRO AND. ANO = ANOREF) TO SUBTOT
STORE INTCCS SUBTOT/TOTAL)X1000) TO PORCENT
à LIN,45 SAY PORCENT USING 99,9”.
a LIN 50 SAY Ro

-
STORE LIN+2 TO LIN
SELECT SECONDARY

— SKIP :

IF RAMO = ii
SKTIP

ENDIF
ENDDO :

RELEASE ALL EXCEPT Xx*
- USE

SELECT PRIMARY
USEELSE o :

à) 109,40 SAY "NÃO FOI REALIZADO NENHUM SEGURO NESSE ANO”
ENDIF :

:

SET FORMAT TO SCREEN
à seQASAV TITO
WAIT
RETURN
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Diagrama de Estrutura Modular e Listagem do Programa PGTCARNE.CMD
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AGENDA, DBF EXISTE CARNE

: VENCENDO NO
DIA

z2
É
rt

oV 7

IMPRIMA CARNÊS
IMPRIMA ? ATÉ FIM DE

CABEÇALHO FOLHA OU FIM
DE ARQUIVO

.

r

%

s
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3

PX

ATYFPE PGTCARNE.CMD
5ET FORMAT TO PRINT
SELECT SECONDARY
USE BSFICHACLIZDBF
SELECT PRIMARY
USE BrAGENDA.DBF
ERASE
EJECT .

q 2,10 SAY 'ESTE PROGRAMA EMITE UM RELATORIO DOS CLIENTES CUJAS PARCELAS”
à 4,10 SAY "DOS CARNES VENCEM NO DIA QUE SERA SOLICITADO COMO ENTRADA, ”

à 6,10 SAY 'EM SEGUIDA.
SET FORMAT TO SCREEN
STORE 9 TO DIA
é) 15,50 SAY 'DIGITE O DIA (DD)';

" GET DIA PICTURE "99"
READ :

CLEAR GETS ooLOCATE FOR DIAPGTO = DIA
1F .NOT. EOF

STORE 'S'" TO NOVAPAG
DO WHILE NOVAPAG = 'S"”

O ERASE
SET FORMAT TO PRINT

EJECT
75 SAY "RELATORIO DOS CARNES: CUJAS PARCELAS VENCEM NO DIA
1,57 SAY DIA USING '99"
1,72 SAY DATE(C USING IXXXXXXXX” ' !

2,5 SAY Tnsssssomemm eememe me ce meo .
à 4,4 SAY "REFERENTES AOS SEGUINTES CLIENTES :'

6,20 SAY "SEGURADO"
67554 SAY "INSCRICAO”

vo
o.

nu 1H

a

ss

O 7,565 SAY Imeem '

DO WHILE .NOT. EOF .AND. LIN (= 78 — Dis : :
1

STORE INSCRICAO TO XNROINS !

' '
SELECT SECONDARY : e S 2

— GOTO TOP ,
DO WHILE INSCRICAO (> XNROINS

"6KI1P ! ooENDDO NS,
à LIN,S SAY NOMCLIENTE USING;

KKKKKKKN AR AAKAKKNKA KAKA NARRA KANAAN AAKAARAX
à LIN,58 SAY INSCRICAO USING "9999999"
STORE LIN+2 TO LIN.

—

SELECT PRIMARY
— CONTINUE

ENDDO

IF EOE
STORE '"N' TO NOVAPAG

ENDIF
SET FORMAT TO SCREENa PR, SAY 7 7

WAIT :

ENDDO
ELSE

ERASE
"SET FORMAT TO PRINT
EJECT
à 3,38 SAY .'"NO DIA e
& 3,47 SAY DIA USING o6) 4,38 SAY Tese ==
à 8,20 SAY "NÃO EXISTEM PARCELAS DE CARNES EM VENCIMENTO”
SET FORMAT TO SCREEN
à 22,4 SAY * 7

WAIT
ENDIF
USE
SELECT SECONDARY
USE
RELEASE ALL EXCEPT X*
RETURN
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Diagrama de Estrutura Modular e Listagem do Programa CAPITAL.CMD
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' RADOS PECÍFICO INVALIDA NHA ESCOLHA

3

Tv

a -&
É uso% S||&

x

IMPRCAP PROCURA
=

IMPRCALP
IMPRIMA CAPI- PROCURE INS- IMPRIMA CAPI-

TAL SEGURADO CRIÇÃO Do TAL SEGURADO
EM VG/AP CLIENTE EM  vG/4P.

e
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7

(A.

AITYPE CAPITAL.CMD
SET FORMAT TO PRINT

STORE 'S8' TO XREPETIR
DO WHILE XREPETIR = 'S"

ERASE
EJECT : oà 2,10 SAY 'ESTE PROGRAMA EMITE UM RELATORIO DE SEGURADOS DE VIDA EM GRUPO”
9 4,10 SAY "E ACIDENTES PESSOAIS, COM OS CAPITAIS REFERENTES À CADA UMA DAS”

O 6,10 SAY "MODALIDADES DE SEGUROS PERMITIDAS POR ESSE RAMO. EXISTEM AS SE-"
9 8,10 SAY "GUINTES ALTERNATIVAS 17 : :

& ii,i5 SAY "1- RELACÃAO DE CAPITAIS DE TODOS OS SEGURADOS DE VG/AP”"
9 13,145 SAY "2- RELACAO DE CAPITAIS DE UM SEGURADO ESPECIFICO DE VG/AP”
SET FORMAT TO SCREEN

!
:

STORE "” ” TO ALTER
a 20,50 SAY "DIGITE SUA OPCAO';

o GET ALTER PICTURE "XX"

READ oo
CLEAR GETS

- SELECT PRIMARY
=

- USE B:PASTACLI.DBF
DO CASE

CASE ALTER = "47 :

|

:

DO WHILE .NOT. EOF o SNL Cc
DO IMPRCAP !

.
!

. SKIP.
ENDDO -

CASE ALTER = "27
' SELECT SECONDARY

DO PROCURA
"IF XNROINS (0) Q

' DO IMPRCAP
ENDIF

—

OTHERWISE '

à 22,509 SAY 'NAO EXISTE ESSA OPCAO”
— WAIT, : o to o |

ENDCASE
|

: G : o.
ERASE ; OL RSS o :

|

USE
| Aço

RELEASE ALL EXCEPT Xx
DO TELAFIM |

ENDDO
RETURN
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Diagrama de Estrutura Modular e Listagem do Programa IMPRCAP.CMD
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A

A)TYPE IMPRCAP.CMD
SET FORMAT TO PRINT ooERASE : o.
EJECT eo "
& NiS SAY "RELATORIO DE CAPITAIS SEGURADOS EM VG/AP”"
A 1,70 SAY DATE() USING TXXXXXXXX"
à 2,15 SAY IoneemmemeememeaeeheeemmmmemmmmEmememe—s |2 4,06 SAY "PRINCIPAL 1º ooo

IF ALTER = "47
STORE INSCRIÇÃO TO XNROINS

SELECT SECONDARY
USE B:FICHACLI.DBF
LOCATE FOR INSCRICAO = XNROINS

STORE NOMCLIENTE TO NOMECLI
USE

ENDIF
à 4,12 SAY NOMECL USING TXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXKXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXX
9 4,63 SAY '"INSCR 137”

:

!

& 4,71 SAY XNROLINS USING 9999999"a 5,0 Ssavr Tmeeaea 5,63 SAY "=—-——— '
SELECT PRIMARY
IF ALTER = 'p'

— LOCATE FOR INSCRICAO = XNROINGS
|

:

ENDIF : Doo eo7,5 SAY "MORTE '
' 2 CRS”

d.7,32 SAY MORTEPR USING "s, 999,999,999":
à 8,5 SAY '"INU.PERMANENTE = CR$”
a 8,32 SAY INVPERMPR USING *9,999,999,999"
à 9,5 SAY "ASSIST.MED.DESP.SUPL. 2 CRS”
2 9,32 SAY AMDSPR USING "9,999,999,999”
O 10,5 SAY “DESP. HOSPITALARES :? CR$”*

2 10,36 SAY DHPR USING I9,999,9997”
IIF. MORTECJ O2 13,0 SAY "CONJUGE 17

à 13,10 say CONJUGE USING: «
PXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

14,0 say Tae aro r

16,5 SAY "MORTE." “os CRS”
16,32 SAY MORTECJ USING '9,999,999,999"
17,5 SAY "INV.PERMANENTE = CRY”
17,32 SAY INVPERMCO USING "9, FIG, IGEGGR
18,5 SAY "ASSISTAMED.DESP.SUPL. 1 CR$”
18,32 SAY AMDSCJ USING '9,999, 999,999”
19,5 SAY "DESP.HOSPITALARES & CR$”
19,36 SAY DHCJ USING '9,999,999”

ELSE :

| o
D 13,1 SAY "NAO EXISTEM CAPITAIS SEGURADOS PARA CONJUGE *

ENDIF

e

ssecoáss

SET FORMAT TO SCREEN
a 22,4 SAY *
WAIT :

RETURN
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Diagrama de Estrutura Modular e Listagem do Programa DELICAO.CMD
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ALTYPE
CERASE
SET TALK OFF

SET FORMAT TO
EJECT

STORE
Do

PELICAO

"BTO OX

WHILE XMENU

UR 3,25 SAY
"AQ 4,25 GAY

à 7,7 SAY 'D
à 9,24 SAY '*

Q 11,21 SAY

1 13,21 SAYO OA5S,24 SAY

" SET FORMAT T
STORE " "TO6 say

GET
55

5 READ
CLEAR GETS

DO CASE
O CASE XOPDE

|
DO DNOTA

- CASE XOPDE

DO DCARN
CASE XOPDE

STORE "N

CASE XOPDE
—

STORE "N

STORE ”*N
— OTHERWISE

à 28,05
WAIT

ENDCASE
ENDDO
RETURN -

eo

Tu

Y
eum sera suma mote oro 2ma emas sms crre tem

« CMD

PRINT

MENUDEL
DEL = "8"
MENU

ELICAO DE 3º Dooi- NOTAS DE COBR.. BANCARIA PAGAS”
"2- REGISTRO DE CARNE DA AGENDA”
"3- RETORNAR AO MENU PRINCIPAL”
"4- TERMINAR EXECUCÃO”

O SCREEN. ”
XOPDEL oo"DIGITE SUA OPCAO

XOPDEL PICTURE "X”"

Ta
Yr

L. E

LL

EAG
L. Boo :

"TO XMENUDEL
L as 2” |

"TO XMENLUDEL
* TO XMENU

SAY "NAO EXISTE ESSA OPCAO”
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Diagrama de Estrutura Modular e Listagem do Programa
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ENVIE MENSA-
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(ts

Is

Aos

AITYPE DNOTA.CMD
SET FORMAT TO PRINT
EJECT
ERASE :

: "2 2,40 SAY "ESTE PROGRAMA FAZ UMA DELICAO NO ARQUIVO QUE CONTROLA O"
2 4,10 SAY "VENCIMENTO DE NOTAS EM COBRANCA BANCARIA,REFERENTE A NOTA”6,10 SAY "QUE JA FOI PAGA.”
SET FORMAT TO SCREEN22,1 SAY *

-
WAIT '

|

STORE 'S' TO XREPETIR
DO WHILE XREPETIR = 'S”

DO PROCURA
IF XNROINS (0.0

STORE O TO DATAVENC
"

D 12,5 SAY "DATA DE VENCIMENTO DA NOTA CDDMMAA)';
: GET DATAVENC PICTURE "999999?
READ .

CLEAR GETS
USE B:DOCBANC.DBF "o :

LOCATE FOR INSCRICAO = XNROINS .AND. DATCOBRANC = DATAVENC
IF NOT. EOF o ! :

:

ERASE
SET FORMAT TO PRINT -

"EJECT-
3 5,15 SAY 'SERA ELIMINADO DO ARQUIVO, o REGISTRO REFERENTE AO”
QD 6,15 SAY Tones nneeeeeeeeememmo ese cra emas oo 7

& 1i0,í SAY "CLIENTE 1” oO : oo
2 10,iiít SAY NOMECLI USING; i |

!

; DRIKKKIKKKKKIKKAKIKIKKANAK KAKA ANKKKK AAAKKAKK AAA KA
2 10,64 SAY '"INSCR 17"

à 10,72 SAY XNROINS USING "9999999"
9 11, SAY [===> '

O 11,64 SAY T"—=———- | o
— 2 i3,i4 SAY "DATA DE EMISSÃO DA NOTA 1”:
O 13,37 SAY DATEMISSAO USING "999999"

a 15,414 SAY "DATA DE VENCIMENTO DA NOTA =”
“9 15,40 SAY DATCÓBRANC LISING "999999"

SET FORMAT TO SCREEN : ” SS & 2 —
STORE ' * TO RESP To. SNS :

2 i8,56 SAY "ESTA CORRETO ? (S/N)'s
GET RESP PICTURE "X”

READ = oe
CLEAR GETS
IF RESP = 'S"

DELETE
ELSE . o '

és To -Q 20,1 SAY "NÃO SERA REALIZADA A DELICAO”
. ENDIF oe '

ELSE
SET FORMAT TO PRINT | o ".
& 18,5 SAY "NÃO EXISTE NOTA DE COBRANCA BANCARIA com ESSA DATA *

Q 19,5 SAY "DE VENCIMENTO” :

SET FORMAT TO SCREEN
ENDIF
a PP, SAY *WAIT o

ENDIF
USE

RELEASE ALL EXCEPT x*x
DO TELAFIM

ENDDO -

RETURN
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Diagrama de Estrutura Modular e Listagem do Programa DCARNEAG.CMD

DCARNE 46
FAÇA DELIÇÃO
DE CARNÊ QUP
TA DO

SOLICITE O VERIFIOUE SE
mÊS DE RE- EXISTE AO MENOS
FERÊNCIA UM CARNE OuITA-

DO NESSE NÊS

FAÇA ATÉ FIM IMPRIMA MENSA-
DO ARQUIVO 6EM OUE NÃO
AGENDA, DBF HA CARNÊ QUI-

TADO NESSE
nÊS

Y
e

IMPRIMA CARNÊS
IMPRIMA QUITADOS ATÉ

CABEÇALHO FIM DE FOLHA
OU FIM DE AR-
QUIVO

TYPE DCARNEAG.CMD
SET FORMAT TO PRINT |

:

|

! ooEJECT !

:

L

ERASE '

3 2,10 SAY 'ESTE PROGRAMA FAZ A DELICAO NO ARQUIVO QUE CONTROLA OS VENCIMENTOS"
2 4,10 SAY "DOS CARNES DE FINANCIAMENTO. COMO ESSES PAGAMENTOS NAO ATRASAM”
O 6,10 SAY "POIS ESTAO SOB RESPONSABILIDADE DA CORRETONA; TODO INICIO DE MES”
2 8,10 SAY "PODE-SE ELIMINAR DO ARQUIVO OS CARNES QUE ENCERRARAM NO MES ANTE-”
& 10,150 SAY "RIOR.” ' -.SET FORMAT TO SCREEN
STORE * * TO MES ! :

à 16,368 SAY "DIGITE O MES ANTERIOR AO MES CORRENTE; o
GET MES PICTURE "XX"

READ
|

|

CLEAR GETS mo e”
SELECT PRIMARY

:

] e
USE BIAGENDA.DBF i

LOCATE FOR CCSHSCSTRIDATENCERR,6),3,2)) = "&MES" .AND. 5;

CHBEOSTRCDATENCERR,6),5,2)) (= CESCDATEOI,7,2)))
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no

1.

IF .N
ST
DO

OT. EOF
ORE 'S" TO NOVAPAG

WHILE NOVAPAG = "S"'
ERASE :

'

SET FORMAT TO PRINT | !

|

'

EJECT !

1,15 SAY '"RELACAO DE CARNES QUITADOS NO MES s”
1,54 SAY MES USING XX” e...1,79 SAY DATEG) USING IXXXXXXKXX" |

2,15 SAY TosseNeemmM meme os?4,08 SAY "SEGURADO"
4,56 SAY "INSCRIÇÃO"
4,67 SAY "DATA VENCTO”"

5,28 SAY Tese "

5,56 SAY TemT
5,67 GAY Tosse '

STORE 7 TO LIN
DO WHILE NOT. EOF .AND. LIN (= 768

STORE INSCRÍCAO TO XNROINS
STORE SC(STRIDATENCERR,6),1,2) + T"/" + SESTRIDATENCERR,6),3,2) + "/7 43º

e " : SESTREODATENCERR,ó6),5,2) TO DATAREL

se

Secssoeosases

DELETE
SELECT SECONDARY
USE BeFICHACLI.DBF
DO WHILE INSCRICAO () XNROINS

SKIP : e.
ENDDO '

9 LIN,S say NOMCLIENTE USING; |

PRIOIKINAKKKKKKAKKKKKKKKKKAKKKKAKKKIAKKK KANAAN ?

9 LIN;57 SAY XNROINS USING "9999999" !

Q LIN,68 SAY DATAREL USING T"XXXXXXXX!
STORE LIN+2 TO LIN oo
SELECT PRIMARY
CONTINUE ' :

ENDDO o | 0 : oIF EOF.
STORE '"N' TO NOVAPAG

ENDIF
. SET FORMAT TO SCREEN9 22,14 SAY * 7

EN
ELS

ER

SEE)
6)

a
à
E)

a
SE
a
va

ENDIF
ERAS
UBE

SELECus

WAIT
DODO

:

E o .
ASE o !

T FORMAT TO PRINT
ECT

'
:

70 SAY DATE() USING "XXXXXXXX'"16,30 SAY "NO MES 5” '

10,39 SAY MES USING "XX"
11,36 SAY T"=—-———— =="
13,10 SAY "NAO FOI GUITADO NENHUM

CARNE DE FINANCIAMENTO DE SEGURO"
T FORMAT TO SCREEN
22,4 SAY *
17 :

T SECONDARY

RELEASE ALL EXCEPT Xx*
—

RETUR N
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Diagrama de Estrutura Modular e Listagem do Programa ULTIMAIN.CMD
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TAZ

or

dy

AI)TYPE ULTIMAIN.CMD
SET FORMAT TO PRINT
& 14,7 SAY "O NUMERO
A 15,7 SAY "MANEIRA
à 16,7 SAY "ONDE :
a 17,7 SAY
USE BEFICHACLI.DBF
GOTO BOTTOM
IF H =à 19,7 SAY "AINDA

DE INSCRICAO DO SEGURADO E FORMADO DA SEGUINTE”
x AANNNNN”" o

AA — CORRESPONDE AO ANO”
NNNNN —- NUMERO SEQUENCIAL”

NAO EXISTEM CLIENTES CADASTRADOS PORTANTO, O"
O 20,7 SAY "NUMERO DE INSCRICAO SERA AACGOGEL”?

ELSE
à) 19,7 SAY "O ULTIMO NUMERO DE INSCRICAO E 3º

ENDIF
a 22,14 SAY *
USE :

SET FORMAT TO SCREEN
RETURN

à 19,40 SAY INSCRIÍCAO
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Diagrama de Estrutura Modular e Listagem do Programa
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-
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“>

GA.

STORE *

- ERASE-
RETURN

ERASE
à 1,5 SAY

A)TYPE FCHGERAL.CND

'AS INSERCOES A SEGUIR CORRESPONDEM A FICHA DE CLIENTE”
USE B:FICHACLI.DBF
APPEND BLANK
à 3,0 SAY
STORE & TO

STORE
2 7,0 SAY

SET XNROINS PICTURE "999999"
r .

"DIGITE AS SEGUINTES INFORMACOES :”
XNROINGS

"NUMERO DE INSCRICAO”;

:

* TO NOMECLI
"NOME DO CLIENTE”; '

:

GET NOMECLI PICTURE;

STORE *

à 9,0 SAY

à 11,0 SAY
GET.

STORE ".
913,0 SAY

GET
—

STORE
q 15,0 SAY
Co GET

STORE *'
e 17,0 SAY

6ET

STORE *
& i9,0 SAY!

GET
STORE *.
2 21,0 SAY

GET

READ
CLEAR GETS

PIIOOOCORONIOIOSANAAKNAANAAAAROAAAAAKKA
"” TO PROFISSAO

"PROFISSÃO; o
GET PROFISSAO

PICTURE TXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”
"TO END

TENDERECO ” :

END PICTURE; |

PXKKKKKKKKIKKA KKK KAKA KKK KKK KKK AKKK
KA NKKA KAKA KAKA KAKKAAKKNAKA AA 7

"TO ENDSUC"ENDERECO SUCURSAIS” Doce Do
ENDSUC PICTURE; '

RIKKKKIKKAKKAKKKKAKKKKKKAK KKK KKK KANAAN KIKA KKK KAAK AKI AXN
"

TO NOMEREP
!

"NOME DO REPRESENTANTE";
NOMEREP PICTURE; :

: TAKXAKKKXKAAXKKXKKAKKAK NANA NKAKKAKANKKKKKKNKKKKAKAK
7

"
TO RESPON

"RESPONSAVEL PELO SEGURO”; :

RESPON PICTURE;
|

NXIKKXKAXKAKKXAKXXANKAKXKKAKXKKKKXAKKKAKANAKKXKXXKK 7

! 7 TO CARGBORESP
"CARGO DO'RESPONSAVEL

CARGORESP. PICTURE XXXMXXXXXXXXXXXXXXXX ”
: oCG

!

'
: "TO GERDIR

"NOME GERENTE/DIRETOR"; ' oGERDIR PICTURE:
INXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

[SS

REPLACE INSCRICAO WITH XNROINS,NOMCLIENTE WITH NOMECLI, RAMOATIVID WITH ;
PROFISSÃO, ENDERECO WITH END, ENDSUCURS WITH ENDSUC,NOMREPRES WITH ;
NOMEREP, RESPSEGURO WITH RESSPON,CARGO WITH CARGORESP,GERENTEDIR WITH ;
GERDIR ' SN :
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Diagrama de Estrutura Modular e Listagem do Programa IMPRCODS.CMD
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AVTYPE IMPRCODS.CMD
SET TALK OFF
ERASE

"SET FORMAT TO PRINT
EJECT

1,46 SAY "ATENCAO!" :

3,10 SAY * AGORA SERÃO APRESENTADOS OS VARIOS TIPOS DE SEGUROS CON”
5,10 SAY 'SEUS RESPECTIVOS CODIGOS. PARA EFEITO DE PROCESSAMENTO, VOCÊ DEVE-”"
7,10 SAY 'RA ANOTAR OCS) CODIGO(S) ASSOCIADO(S) AO(S) SEGURO(S) 27
9,10 SAY 'A- QUE O CLIENTE EFETUOU (NO CASO DE OFERACAO DE INSERCAO)”
11,10 SAY 'B- DOS QUAIS DESEJA-SE RELACAO DE SEGURADOS (CASO DE RELATORIOS)”
13,10 SAY "PARA QUE VOCE POSSA PREENCHER CORRETAMENTE AS INFORMACOES QUE LHE"

ISsoLSLVUóOB3OsS/SO

“Ás

,
No

2

SET FORMAT TO SCREEN
à 22,i SAY 7-7
WAIT

"— ERASE
USE B:sRAMOSEG.DBF
SET FORMAT TO PRINT

—

DO WHILE .NOT. EOF
EJECT

|

à 1,18 SAY "CODIGO” .

à i,35 SAY "TIPO DE SEGURO"
O 2,48 SAY "amexses ?

:

d 2,35 SAY '"s====mez======"
* STORE SS TO CONT

159,10 SAY '"SERAO SOLICITADAS.” :

DO WHILE CONT <= 21 .AND. .NOT. EOF
a CONT,20 SAY RAMO
q) CONT,35 SAY TIPOSEG '
STORE CONT+2 TO CONT
SKTIP :

ENDDO
à 22,4 SAY *WAIT : o e.
ERASE '

ENDDO ; oUSE : -
" RELEASE ALL EXCEPT X%.

SET FORMAT TO SCREEN
RETURN
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Diagrama de Estrutura Modular e Listagem do Programa PROCURA.CMD
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AI) TYPE PROCURA. CMD
ERASE. !

"USE BEFICHACLI.DBF
STORE 'S" TO XPEDENOME
DO WHILE XPEDENOME = *S”

GOTO TOP :

| MoSTORE -
!

|
o 7 TO NOMECLE

"O 5,10 SAY "NOME DO CLIENTE";
GET NOMECLI PICTURE; ! o

o TRXKKKKAKAKKKKKKXXXKKKKAKXXXXXXKKXNKXXXXXXXXXXXKXXXXMX
READ SN :

“CLEAR GETS
LOCATE FOR NOMCLIENTE = "&NOMECLI" o |

IF EOF !

: SEA
STORE 9 TO XNROINS

|

:
|

2 109,30 SAY "CLIENTE NAO CADASTRADO” '

à 12,30 SAY "DESEJA ENTRAR COM O NOME NOVAMENTE ? (S/N);o GET XPEDENOME PICTURE TX”
READ : oCLEAR GETS

ELSE : :

STORE INSCRICAO TO XNROINS
* STORE '"N'" TO XPEDENOME

ENDIF. | NS :

—

ERASE
ENDDO
USE:
RETURN
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Diagrama de Estrutura Modular e Listagem do Programa TELAFIM.CMD
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AITYPE TELAFIM.CMD
SET FORMAT TO PRINT
ERASE

STORE '"S' TO XTELAFINAL
DO WHILE XTELAFINAL = 'S"”

EJECT :

;

9 6,5 SAY "ESCOLHA SUA OPCAO 1”
9 86,10 SAY "i- REPETIR ESTA OPERACAO”
a) 10,10 SAY '"A- RETORNAR AO MENU ANTERIOR”
O 12,10 SAY “3- RETORNAR AO MENU PRINCIPAL”
9) 14,40 SAY '"4- TERMINAR EXECUCAO”
SET FORMAT TO SCREEN

|

STORE *” " TO XRESP :

à 214,55 SAY "DIGITE SUA OPCAO";
GET XRESP PICTURE TX”

READ '

| o
CLEAR GETS

DO CASE
CASE XRESP = 47

b STORE - "N” TO XTELAFINAL
CASE XRESP = "2"

STORE "'N' TO XTELAFINAL
STORE "'"N” TO XREPETIR

CASE XRESP = 937”
|

CG

STORE 'Nº TO XTELAFINAL
STORE '"N" TO XREPETIR

STORE '"N” TO XMENUINS
STORE '"N" TO XMENUREL
STORE '"Nº TO XMENUDEL

CASE XRESP = 4"
STORE '"N” TO XTELAFINAL
STORE '"N"” TO XREPETIR
STORE "Nº" TO XMENUINS
STORE '"N'" TO XMENLIREL e
STORE "N'” TO XMENUDEL,
STORE "Nº TO XMENU

OTHERWISE o !

à 23,55 SAY “NAO EXISTE ESSA OPCAO
WAIT

ENDCASE
—

ERASE
ENDDO

RETURN
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