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⦁ Controle de Versões
CONTROLE DE VERSÕES
Data Descrição Responsável
18/01/2013 Coleta de Informações Diogo

13/02/2013 Revisão da coleta Diogo
07/03/2013 Estudo do material levantado e definição parcial dos requisitos do 

sistema.
Rodrigo

24/07/2013 Revisão do Cadastro do Produto

⦁ Apresentação

Objetivo do Documento

Apresentar com uma linguagem simples todos os detalhes e requisitos do “Módulo 
Produtor” do sistema “Gôndola Segura”.

Definição do Problema

Exigência: O Art. 6° do CAPÍTULO II da Instrução Normativa Nº 64, DE 18 DE 
DEZEMBRO DE 2008 diz que a unidade de produção orgânica deverá possuir registros de 
procedimentos de todas as operações envolvidas na produção e que todos os registros 
deverão ser mantidos por um período mínimo de 5 (cinco) anos.

Problema: Atualmente existe uma grande dificuldade, por parte dos produtores 
orgânicos, em cumprir com essa resolução, por conta do sistema manual empregado na 
manipulação dos dados e no armazenamento físico de documentos.

“Documentação é o ponto fraco de produtores rurais de uma forma geral, e a 
Produção Orgânica, por sua natureza, exige a rastreabilidade dos produtos, que é baseada 
fundamentalmente nos registros de atividades” (Marcelo Silvestre Laurino, Coordenador da 
CPOrg/SP).

Solução: Criar um sistema computadorizado que garanta ao produtor à facilidade na 
inserção de dados de produção e a agilidade no acesso a elas.  

2



⦁ Visão Geral

Apesar de essa documentação estar focada no “Módulo Produtor”, teremos abaixo 
uma descrição do contexto onde esse módulo será empregado.

Gôndola Segura

O Sistema tem por objetivo motivar a evolução e a melhoria nos processos de 
produção apresentando ao consumidor todas as informações inseridas no contexto de uma 
cadeia produtiva. 

Hoje o perfil dos consumidores está mudando de forma que não basta o fornecedor 
se preocupar em colocar um produto de qualidade e de baixo custo no mercado, é 
necessário pensar além disso. O cliente está cada vez mais se preocupando e dando 
prioridade às empresas que contribuam com os aspectos culturais, sociais e ambientais. 
Portanto a transparência dos processos e a apresentação dos princípios das empresas ao 
consumidor final são itens fundamentais para as empresas que desejam manter a 
competitividade no futuro mercado.

O sistema Gôndola Segura é uma ferramenta que irá possibilitar essa interação 
entre consumidor e cadeia produtiva. O sistema tem como principais funções:

⦁ Registrar todos os procedimentos aplicados em um produto desde a sua origem 
até o consumo;

⦁ Facilitar a troca de informação entre os elos das cadeias produtivas;

⦁ Apresentar ao consumidor final todo o histórico de procedimentos e todas as 
características presentes no contexto da cadeia produtiva.

⦁ Servir de base para que os produtores orgânicos possam melhorar e aperfeiçoar 
seus recursos e processos internos.

Breve apresentação dos módulos:

Módulo Produtor (Unidade de Produção)
Finalidade: Auxiliar os produtores em processos operacionais a fim de ajudá-lo a 

cumprir as exigências necessárias para garantir o padrão de qualidade dos seus produtos.

Módulo de Cooperativa (Unidade de Controle)
Finalidade: Controlar o recebimento e expedição dos produtos gerados pelas suas 

unidades de produção e gerenciar as vistorias dos processos de produção nas unidades 
pertencentes à cooperativa (Garantia da Qualidade). 

Módulo de Indústria
Finalidade: Receber os dados do processo de produção de cada unidade, de acordo 
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com a entrada de produtos (Aquisição de Matéria Prima). Registrar os detalhes dos 
processos realizando durante o processamento e garantir que o produto final contenha o 
histórico de cada ingrediente do produto.

Módulo de Transporte/Logística
Finalidade: Incluir detalhes do processo de transporte e armazenagem do produto 

transportado.

Módulo de Supermercado
Finalidade: Incluir detalhes dos processos internos do supermercado e apresentar 

todas as informações ao consumidor final.

Módulo do Consumidor
Finalidade: Garantir ao consumidor final o acesso facilitado a todas as informações 

inseridas durante a cadeia produtiva.

Módulo de Restaurante
Finalidade: Apresentação das informações de garantia de qualidade operacional do 

restaurante e de todos os itens empregados no cardápio do dia.

Contexto

A qualidade dos produtos orgânicos no Brasil é realizada de três diferentes formas:

⦁ Certificação: As Certificadoras são empresas que realizam inspeções e auditorias, 
seguindo procedimentos básicos estabelecidos por normas reconhecidas 
internacionalmente.

⦁ Sistemas Participativos de Garantia: caracterizam-se pelo controle social e pela 
responsabilidade solidária.

⦁ Controle Social: é um processo de geração de credibilidade organizado por um 
grupo de pessoas que trabalham com comprometimento e seriedade.  A fim de 
ficar de acordo com as normas exigidas para esse tipo de produção.

⦁ Responsabilidade Solidária: acontece quando todos os participantes do grupo 
comprometem-se com o cumprimento das exigências técnicas para a produção 
orgânica e responsabilizam-se de forma solidária nos casos de não-cumprimento 
delas.

Um Sistema Participativo de Garantia é formado, basicamente, por dois componentes: 
Membros do Sistema: Fornecedores e colaboradores (Consumidores e pessoas 
envolvidas na garantia da qualidade) e Organismo Participativo de Avaliação da 
Conformidade (OPAC): Organização que assume a responsabilidade formal pelo 
conjunto de atividades desenvolvidas na garantia da qualidade.
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⦁ Controle Social para a Venda Direta sem Certificação: A venda direta é aquela que 
acontece entre o produtor e o consumidor final, sem intermediários.  A legislação 
brasileira também aceita que a venda seja feita por outro produtor ou membro da 
família que participe da produção e que também faça parte do grupo vinculado à 
Organização de Controle Social (OCS). Organização de Controle Social: pode ser formada 
por um grupo, associação, cooperativa ou consórcio, com ou sem personalidade 
jurídica, de agricultores familiares. Deve ter controle próprio, estar ativa e garantir que 
os produtores a ela ligados  garantam o direito de visita dos consumidores às suas 
unidades de produção, assim como o livre acesso do órgão fiscalizador. Além disso, ela 
também tem a obrigação de manter atualizadas as listas dos principais produtos e 
quantidades estimadas por unidade de produção familiar.

⦁ Termos e Definições

Unidade de Produção
Empreendimentos destinados à produção, manuseio ou processamento de 

produtos orgânicos.

Agricultura Orgânica
Processo produtivo comprometido com a organicidade e sanidade da produção de 

alimentos vivos para garantir a saúde dos seres humanos. Esse modo de produção assegura 
o fornecimento de alimentos orgânicos saudáveis, mais saborosos e de maior durabilidade, 
não utilizando agrotóxicos preserva a qualidade da água usada na irrigação e não polui o 
solo nem o lençol freático com substâncias químicas tóxicas.

Plano de Manejo
É uma forma eficiente de registrar o caminho que o produtor deve tomar quando 

quer produzir algo. É o plano que ajuda a identificar como vai produzir sendo uma 
ferramenta que ajuda a produção a caminhar na direção do sucesso, fracasso, infertilidade, 
contaminação ou sustentabilidade.

⦁ Definição Escopo

⦁ Quanto à definição produto:

⦁ O “Módulo Produtor” a ser desenvolvido trata-se de uma parte do sistema Gôndola 
Segura que será destinado ao produtor orgânico, presente no inicio da cadeia 
produtiva.

⦁ Quanto à rastreabilidade:

⦁ Deverá possibilitar o registro de todas as informações referentes aos procedimentos 
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realizados em campo de forma organizada, relacionando o funcionário responsável 
ao procedimento realizado.

⦁ Quanto ao Processo Operacional Padrão (POP)

⦁ Deverá conter uma biblioteca de documentos no formato pdf, para 
documentação do processo operacional padrão (POP).

⦁ Quanto à melhoria do processo interno

⦁ Deverá gerenciar um mecanismo de check list para assegurar de que o 
procedimento foi realizado de forma correta.

⦁ Deverá gerir as metas internas e as atividades realizadas visando à melhoria nos 
processos de produção.

⦁ Quanto à gestão de compras

⦁ Deverá gerenciar compras permitindo o relacionamento contas a pagar ao 
fornecedor.

⦁ Quanto à gestão de estoque:

⦁ Deverá gerenciar estoque controlando entradas e saídas. 

⦁ No ato da entrada deverá haver a possibilidade de importar ou inserir dados 
relevantes do insumo caso o fornecedor tenha um histórico de procedimentos 
aplicados.

⦁ Deverá possibilitar a importação de informações referentes a um produto oriundo 
de outro módulo produtor.

⦁ Quanto à Gestão de Remessas

⦁ Deverá gerenciar as saídas (remessas).

⦁ Deverá permitir o vínculo de contas a receber ao destinatário remetente e a 
remessa. 

⦁ Deverá gerar o arquivo com os dados da propriedade e dos procedimentos da 
cultura na conclusão da colheita.

⦁ Quanto aos Relatórios

⦁ Deverá gerar um código que dê individualidade a um produto colhido.  
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⦁ Levantamento dos atributos
Destinatário Remetente
Descrição: Pessoa Física ou Jurídica a quem os produtos do produtor são destinados.
Campo Descrição Tipo
Nome Nome (Nome, Nome Fantasia ou Razão social) Obrigatório
Ramo 
Atividade

Ramo de Atividade em que atua Obrigatório

CPF CPF caso o remetente seja pessoa física Facultativo
CNPJ Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica Facultativo
Inscrição 
Estadual

Número que identifica a empresa na secretaria da fazenda do estado Facultativo

Contato Telefones e email Facultativo
Endereço Dados do endereço Facultativo
Observação Inserir qualquer informação de relevância Facultativo

Fornecedor
Descrição: Pessoa Física ou Jurídica que fornece produtos ou insumos ao produtor.
Campo Descrição Tipo
Nome Nome (Nome, Nome Fantasia ou Razão social) Obrigatório
Ramo 
Atividade

Ramo de Atividade em que atua Obrigatório

CPF CPF caso o fornecedor seja pessoa física Facultativo
CNPJ CNPJ da pessoa jurídica Facultativo
Inscrição 
Estadual

Número que identifica a empresa na secretaria da fazenda do estado Facultativo

Contato Telefones e email Facultativo
Endereço Dados do endereço Facultativo
Observação Inserir qualquer informação de relevância Facultativo

Funcionário
Descrição: Colaboradores que fazem parte do processo de produção.
Campo Descrição Tipo
Nome Nome completo Obrigatório
Função Atividade que desenvolve ou em que área trabalha Obrigatório
CPF Documento apresentado Facultativo
Contato Telefones, email Facultativo
Endereço Dados do endereço de residência Facultativo
Data 
Admissão

Data em que começou a trabalhar na empresa Obrigatório

Data 
Demissão

Data em que parou de trabalhar na empresa -

Observação Inserir qualquer informação de relevância Facultativo

Talhão
Descrição: Espaço limitado onde são realizados os procedimentos necessários para o cultivo de produtos de 
diferente ou mesma natureza.
Campo Descrição Tipo
Identificador Identificador que dá individualidade ao talhão. Obrigatório
Tamanho Área total para plantio do talhão. Obrigatório
Procedimentos Histórico de procedimentos que foram realizados no talhão. Facultativo
Localização Latitude e longitude do talhão Facultativo
Anexos Arquivos pdfs e imagens relacionadas ao talhão Facultativo
Observação Inserir qualquer informação de relevância Facultativo
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Cultura
Descrição: Uma cultura representa no sistema um ciclo que engloba o todos os dados relacionados a um manejo 
desde o inicio do processo até a obtenção de um determinado produto.
Campo Descrição Tipo
Descrição Descrição da cultura Obrigatório
Talhão Identificação do talhão onde a cultura vai ser colocada. Obrigatório
Produto Produto em cultivo. Obrigatório
Procedimentos Histórico de procedimentos que foram realizados no talhão. Facultativo
Anexos Arquivos pdfs e imagens relacionados ao talhão Facultativo
Observação Inserir qualquer informação de relevância Facultativo

Colheita
Descrição: Representa a colheita realizada em uma determinada cultura.
Campo Descrição Tipo
Data Data de colheita do produto. Obrigatório
Quantidade Quantidade colhida. Obrigatório
Unidade 
Medida

Unidade de medida que quantifica o produto. Obrigatório

Cultura Cultura da qual foi retirada a colheita em questão Obrigatório
Observação Inserir qualquer informação de relevância Obrigatório

Remessa
Descrição: Representa a saída de um conjunto de produtos que serão transportados e comercializados. 
Campo Descrição Tipo
Destinatário 
Remetente

Destinatário a quem a remessa de produtos é destinada Obrigatório

Data Saída Data de saída da remessa Obrigatório
Transportadora Transportadora responsável Facultativo
Placa do 
Veículo

Placa do veículo responsável pelo transporte Obrigatório

Itens de 
Remessa

Quantidade de produtos de colheita relacionados à remessa. Obrigatório

Observação Inserir qualquer informação de relevância Facultativo

Produto
Descrição: É todos os itens fornecidos pelo produtor para a remessa. 
Campo Descrição Tipo
Nome Nome do produto para identificá-lo Obrigatório
Tipo Identifica a natureza do produto 

INSUMO – Itens utilizados na produção;
MATÉRIA PRIMA – Mudas ou sementes empregadas na produção.
ACABADO – Produtos que o produtor oferece;

Obrigatório

Unidade de 
Medida

Unidade de medida que é utilizada para esse produto Facultativo

Procedimento
Descrição: Representa cada atividade realizada durante o processo de produção. 
Campo Descrição Tipo
Nome Nome do procedimento para identificá-lo Obrigatório
Descrição Breve descrição do procedimento Facultativo
Grupo Grupo ao qual o procedimento pertence. Obrigatório
Anexos Conjunto de arquivos referentes a esse procedimento que fazem 

parte do POP
Facultativo

O Procedimento quando aplicado em uma determinada cultura deverá possuir um atributo booleano “realizado’ que 
definirá se aquele procedimento foi realizado na cultura ou não, servindo aí como um checklist de produção.
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Grupo de Procedimento
Descrição: Lista de procedimentos para facilitar a inclusão em determinada cultura. 
Campo Descrição Tipo
Nome Nome do grupo para identificá-lo Obrigatório
Descrição Breve descrição do grupo de procedimentos. Facultativo
Procedimentos Lista de procedimentos que fazem parte desse grupo Obrigatório

Procedimento Cultura
Descrição: Vinculo do procedimento realizado na cultura. 
Campo Descrição Tipo
Procedimento Procedimento realizado Obrigatório
Cultura Cultura onde o procedimento foi realizado Obrigatório
Data Inicial Data de inicio da realização do procedimento Obrigatório
Data Final Data de finalização do procedimento Obrigatório
Status 
Procedimento

Fase em que se encontra o procedimento atualmente Obrigatório

Responsável Funcionário responsável pela execução do procedimento Obrigatório
Observações Texto aberto para que seja preenchido com qualquer informação 

relevante
  Facultativo

A imagem abaixo é um complemento das definições citadas anteriormente.
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⦁ Requisitos Funcionais
CADASTRO BÁSICO - Cadastro de Usuário
Código Nome Prioridade
RF-01 Cadastro de usuário Essencial
RF-02 Edição do cadastro de usuário Essencial
RF-03 Excluir o cadastro de usuário Essencial
RF-04 Consultar a lista de cadastros de usuários Essencial
RF-05 Busca do usuário pelo nome Essencial
RF-06 Visualização dos dados do usuário Essencial

CADASTRO BÁSICO - Cadastro de País
Código Nome Prioridade
RF-07 Cadastro de país Essencial
RF-08 Edição do cadastro de país Essencial
RF-09 Excluir o cadastro de país Essencial
RF-10 Consultar a lista de cadastros de países Essencial
RF-11 Busca do país pelo nome Essencial
RF-12 Visualização dos dados do país Essencial

CADASTRO BÁSICO - Cadastro de Estado
Código Nome Prioridade
RF-13 Cadastro de estado Essencial
RF-14 Edição do cadastro de estado Essencial
RF-15 Excluir o cadastro de estado Essencial
RF-16 Consultar a lista de cadastros de estados Essencial
RF-17 Busca do estado pelo nome Essencial
RF-18 Visualização dos dados do estado Essencial

CADASTRO BÁSICO - Cadastro de Cidade
Código Nome Prioridade
RF-19 Cadastrar nova cidade Essencial
RF-20 Edição do cadastro de cidade Essencial
RF-21 Excluir o cadastro de cidade Essencial
RF-22 Consultar a lista de cadastros de cidades Essencial
RF-23 Busca da cidade pelo nome Essencial
RF-24 Visualização dos dados da cidade Essencial

CADASTRO BÁSICO - Ramo de Atividade
Código Nome Prioridade
RF-25 Cadastro de ramo de atividade Essencial
RF-26 Edição do cadastro de ramo de atividade Essencial
RF-27 Excluir o cadastro de ramo de atividade Essencial
RF-28 Consultar a lista de cadastros de ramos de atividade Essencial
RF-29 Busca do ramo de atividade pelo nome Essencial
RF-30 Visualização dos dados do ramo de atividade Essencial

CADASTRO BÁSICO - Funcionário
Código Nome Prioridade
RF-31 Cadastro de funcionário Essencial
RF-32 Edição do cadastro de funcionário Essencial
RF-33 Excluir o cadastro de funcionário Essencial
RF-34 Consultar a lista de cadastros de funcionários Essencial
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RF-35 Busca do funcionário pelo nome Essencial
RF-36 Visualização dos dados do funcionário Essencial

CADASTRO BÁSICO - Fornecedor
Código Nome Prioridade
RF-37 Cadastro de fornecedor Essencial
RF-38 Edição do cadastro de fornecedor Essencial
RF-39 Excluir o cadastro de fornecedor Essencial
RF-40 Consultar a lista de cadastros de fornecedores Essencial
RF-41 Busca do fornecedor pelo nome Essencial
RF-42 Visualização dos dados do fornecedor Essencial

CADASTRO BÁSICO - Destinatário Remetente
Código Nome Prioridade
RF-43 Cadastro de Destinatário Remetente Essencial
RF-44 Edição do cadastro de Destinatário Remetente Essencial
RF-45 Excluir o cadastro de Destinatário Remetente Essencial
RF-46 Consultar a lista de cadastros de Destinatários Remetentes Essencial
RF-47 Busca do Destinatário Remetente pelo nome Essencial
RF-48 Visualização dos dados do Destinatário Remetente Essencial

CADASTRO BÁSICO - Produto
Código Nome Prioridade
RF-49 Cadastro de produto Essencial
RF-50 Edição do cadastro de produto Essencial
RF-51 Excluir o cadastro de produto Essencial

RF-52 Consultar a lista de cadastros de produtos cadastrados Essencial
RF-53 Busca do produto pelo nome Essencial
RF-54 Visualização dos dados do produto Essencial

CADASTRO BÁSICO - Procedimentos
Código Nome Prioridade
RF-55 Cadastro de procedimento Essencial
RF-56 Edição do cadastro de procedimento Essencial
RF-57 Excluir o cadastro de procedimento Essencial
RF-58 Consultar a lista de cadastros de procedimentos cadastrados Essencial
RF-59 Busca do procedimento pelo nome Essencial
RF-60 Visualização dos dados do procedimento Essencial

CADASTRO BÁSICO – Grupo de Procedimentos
Código Nome Prioridade
RF-61 Cadastro de grupo de procedimento Essencial
RF-62 Edição do cadastro de grupo de procedimento Essencial
RF-63 Excluir o cadastro de grupo de procedimento Essencial
RF-64 Consultar a lista de cadastros de grupo de procedimentos cadastrados Essencial
RF-65 Busca do grupo de procedimento pelo nome Essencial
RF-66 Visualização dos dados do grupo de procedimento Essencial

CADASTRO BÁSICO - Talhão
Código Nome Prioridade
RF-67 Cadastro de talhão Essencial
RF-68 Edição do cadastro de talhão Essencial
RF-69 Excluir talhão Essencial
RF-70 Consultar a lista de cadastros de talhões ativos e inativos Essencial
RF-71 Busca do talhão pelo nome Essencial
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RF-72 Visualização dos dados do talhão Essencial

CADASTRO BÁSICO - Unidade de Produção
Código Nome Prioridade
RF-73 Inserção dos dados Essencial
RF-74 Editar dados Essencial

CADASTRO BÁSICO – Unidade de Medida
Código Nome Prioridade
RF-75 Cadastro de unidade de medida Essencial
RF-76 Edição do cadastro de unidade de medida Essencial
RF-77 Excluir unidade de medida Essencial
RF-78 Consultar a lista de cadastros de unidade de medida ativos e inativos Essencial
RF-79 Busca da unidade de medida pelo nome Essencial
RF-80 Visualização dos dados da unidade de medida Essencial

CADASTRO BÁSICO – Transportadora
Código Nome Prioridade
RF-81 Cadastro de transportadora Essencial
RF-82 Edição do cadastro de transportadora Essencial
RF-83 Excluir unidade de transportadora Essencial
RF-84 Consultar a lista de cadastros de transportadora ativas e inativas Essencial
RF-85 Busca da transportadora pelo nome Essencial
RF-86 Visualização dos dados da transportadora Essencial

CADASTRO BÁSICO – Centro de Custo
Código Nome Prioridade
RF-87 Cadastro de centro de custo Essencial
RF-88 Edição do cadastro de centro de custo Essencial
RF-89 Excluir unidade de centro de custo Essencial
RF-90 Consultar a lista de cadastros de centro de custo ativos e inativos Essencial
RF-100 Busca do centro de custo pelo nome Essencial
RF-101 Visualização dos dados do centro de custo Essencial

PRODUÇÃO – Gestão de Cultura
Código Nome Prioridade
RF-102 Lançamento de uma nova cultura Essencial
RF-103 Edição dos dados da cultura Essencial
RF-104 Exclusão da cultura Essencial
RF-105 Consulta das culturas cadastradas Essencial
RF-106 Busca de cultura por produto Essencial
RF-107 Busca da cultura por talhão Essencial
RF-108 Busca da cultura por status Essencial
RF-109 Inserção de procedimentos através de um modelo Essencial
RF-110 Inserção de procedimento na cultura. Essencial
RF-111 Edição de procedimentos registrados na cultura Essencial
RF-112 Exclusão de procedimento registrado na cultura Essencial
RF-113 Inserção de documentos Anexos Essencial
RF-114 Exclusão de Anexos Essencial
RF-115 Gerar relatório de trabalho de campo Essencial

PRODUÇÃO – Gestão de Colheitas
Código Nome Prioridade
RF-116 Lançamento de uma nova colheita Essencial

13



RF-117 Edição dos dados de colheita Essencial
RF-118 Exclusão de uma colheita Essencial
RF-119 Consultar a lista de cadastros de todas as colheitas realizadas Essencial
RF-120 Busca de colheitas por período Essencial
RF-121 Busca de colheita por cultura Essencial
RF-122 Busca de colheita por status Essencial
RF-123 Gerar impressão do relatório (QRCode) Essencial

ESTOQUE – Entradas e Saídas de itens no Estoque
Código Nome Prioridade
RF-124 Lançamento de uma nova entrada em estoque Essencial
RF-125 Lançamento de uma nova saída em estoque Essencial
RF-126 Histórico de entradas e saídas em estoque Essencial
RF-127 Busca de entradas por período Essencial
RF-128 Busca de entradas por produto Essencial
RF-129 Busca de saída por período Essencial
RF-130 Busca de saída por produto Essencial
RF-131 Edição dos dados do item em estoque. Essencial

ESTOQUE – Consulta de Itens de Estoque
Código Nome Prioridade
RF-132 Consulta de todos os itens de estoque Essencial
RF-133 Busca dos itens de estoque em falta Essencial

COMPRA – Gestão de compras
Código Nome Prioridade
RF-134 Lançamento de uma nova compra Essencial
RF-135 Cancelamento de compra Essencial
RF-136 Consultar a lista de todas as compras Essencial
RF-137 Buscar compras por período Essencial
RF-138 Buscar compras por fornecedor Essencial
RF-139 Busca de compras por fornecedor no período Essencial
RF-140 Gerar contas a pagar através da finalização da compra Essencial
RF-141 Gerar entrada no estoque através da finalização da compra Essencial

VENDA – Gestão de Remessas
Código Nome Prioridade
RF-142 Lançamento de uma nova remessa Essencial
RF-143 Edição dos dados de remessa Essencial
RF-144 Cancelamento de remessa Essencial
RF-145 Consultar a lista de remessas lançadas no sistema Essencial
RF-146 Busca de remessa por período Essencial
RF-147 Busca de remessa por destinatário remetente Essencial
RF-148 Busca de remessa por destinatário remetente no período Essencial
RF-149 Gerar contas a receber através da finalização da remessa Essencial

FINANCEIRO – Fluxo de Caixa
Código Nome Prioridade
RF-150 Lançamento de nova conta a receber Essencial
RF-151 Editar dados da conta a receber Essencial
RF-152 Cancelar conta a receber Essencial
RF-153 Consultar a lista de contas a receber Essencial
RF-154 Buscar conta a receber por destinatário Essencial
RF-155 Buscar conta a receber por período Essencial
RF-156 Buscar conta a receber por status Essencial
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RF-157 Registrar o pagamento da conta a receber Essencial
RF-158 Lançamento de nova conta a pagar Essencial
RF-159 Editar dados da conta a pagar Essencial
RF-160 Cancelar conta a pagar Essencial
RF-161 Consultar a lista de cadastros de todas as contas a pagar Essencial
RF-162 Buscar conta a pagar por fornecedor Essencial
RF-163 Buscar conta a pagar por período Essencial
RF-164 Buscar conta a pagar por status Essencial
RF-165 Registrar o pagamento da conta a pagar Essencial

POP – Gestão de arquivos POP
Código Nome Prioridade
RF-166 Lançamento de novos arquivos na biblioteca. Essencial
RF-167 Excluir o cadastro de arquivos da biblioteca. Essencial
RF-168 Consultar a lista de cadastros de todos os arquivos de forma organizada. Essencial
RF-169 Buscar arquivo pelo nome. Essencial
RF-170 Buscar arquivo pelo procedimento. Essencial

⦁ 
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⦁ Detalhamento dos Requisitos Funcionais
RF-01
Nome Cadastro de usuário.
Descrição Operação de cadastrar novos usuários que terão acesso ao sistema. 
Ator Usuário administrador.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

RNF-01, RNF-02 e RNF-03.

Entradas e pré-
condição

Nome, login, senha e nível de acesso.
Níveis de acessos bem definidos.

Saídas e pós-
condições

Usuário cadastrado e liberado para ter acesso ao sistema de acordo com seu perfil.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Acesso através da opção “Novo” presente na tela de consulta de usuários;

⦁ Preenchimento dos campos com os dados do usuário;
⦁ Relaciona o nível de acesso de acordo com o perfil do usuário;
⦁ Conclui através da opção “Salvar”;

⦁ O sistema grava o usuário e limpa a tela para um novo cadastro;
Fluxo 
Secundário

RF-02
Nome Edição do cadastro de usuário.
Descrição Operação de editar os dados do usuário já cadastrado no sistema. 
Ator Usuário administrador.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

RNF-01, RNF-02 e RNF-03.

Entradas e pré-
condição

Nome, login, senha e relacionar o usuário ao nível de acesso. O usuário já deve estar cadastrado 
no sistema.

Saídas e pós-
condições

Usuário cadastrado com os novos dados, com isso o usuário terá acesso ao sistema com os 
novos dados.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Acesso através da opção “Editar” presente na tela de consulta de usuários;

⦁ Alteração dos dados presentes nos campos;
⦁ Conclui através da opção “Salvar”;

⦁ O sistema grava o usuário e fecha a tela voltando para a tela de consulta;
Fluxo Secund.

RF-03
Nome Excluir o cadastro de usuário.
Descrição Operação de Excluir os dados do usuário já cadastrado no sistema.
Ator Usuário administrador.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

RNF-01, RNF-02 e RNF-03.

Entradas e pré-
condição

O usuário já deve estar cadastrado no sistema.

Saídas e pós-
condições

Usuário inativo, ou seja, sem acesso ao sistema.

Fluxo de Eventos
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Fluxo Principal ⦁ Na tela de consulta de usuários terá uma lista de usuários cadastrados;
⦁ Cada usuário devera ter um ícone que simbolize o status ativo ou inativo;

⦁ Essa ação deverá ser feita com apenas um clique sobre o ícone;
Fluxo Secund.

RF-04
Nome Consultar lista de cadastros de usuários.
Descrição Local onde estará disponível uma lista de usuários cadastrados no sistema.

⦁ Essa opção deverá ser acessada através de um menu presente na tela principal do sistema, 
na área administrativa.

⦁ A lista deverá estar em ordem alfabética;

⦁ Deverá ter um filtro para apresentar usuários ativos e inativos no sistema; 
Ator Usuário administrador.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

RNF-01, RNF-02 e RNF-03.

Entradas e pré-
condição

-

Saídas e pós-
condições

-

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ O acesso a essa função se dará através do menu “Administração” – “Usuários”.
Fluxo 
Secundário

RF-05
Nome Busca do usuário pelo nome.
Descrição Função que deverá estar na tela de consulta de usuários.

⦁ A busca deverá trazer resultados se for passado o nome completo ou parte do nome do 
usuário;

Ator Usuário administrador.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

RNF-01, RNF-02 e RNF-03.

Entradas e pré-
condição

Preenchimento do campo de pesquisa com o nome ou parte do nome.

Saídas e pós-
condições

Lista atualizada com os registros relacionados a pesquisa.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Preenchimento do campo de pesquisa com o nome completo ou parte do nome da pessoa;

⦁ Clicar na opção pesquisar para efetuar a pesquisa.
Fluxo 
Secundário

RF-06
Nome Visualização dos dados do usuário
Descrição Exibir ao ator os dados do usuário desejado.
Ator Usuário administrador.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

RNF-01, RNF-02 e RNF-03.

Entradas e pré-
condição

Ao efetuar duplo clique sobre o usuário desejado.

Saídas e pós-
condições

Abertura de uma tela que apresente todos os dados do usuário para visualização.
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Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Efetuar duplo clique sobre o usuário desejado.

⦁ O sistema irá abrir uma tela com todos os dados do usuário em questão.
Fluxo 
Secundário
RF-07
Nome Cadastro de país.
Descrição Operação de cadastrar novos países no sistema. 

O sistema já deverá subir o cadastro “Brasil” automaticamente. 
Ator Usuário administrador.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

Nome do país.

Saídas e pós-
condições

País cadastrado.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Acesso através da opção “Novo” presente na tela de consulta de países;

⦁ Preenchimento dos campos com os dados do país;
⦁ Conclui através da opção “Salvar”;

⦁ O sistema grava o país e limpa a tela para um novo cadastro;
Fluxo 
Secundário

RF-08
Nome Edição do cadastro de país
Descrição Operação de editar os dados do país já cadastrado no sistema. 
Ator Usuário administrador.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

Nome do país. 
O país já deve estar cadastrado no sistema.

Saídas e pós-
condições

País cadastrado com os novos dados.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Acesso através da opção “Editar” presente na tela de consulta de países;

⦁ Preenchimento dos campos com os dados do país;
⦁ Conclui através da opção “Salvar”;

⦁ O sistema grava o país e fecha a tela voltando para a tela de consulta de países.
Fluxo 
Secundário

RF-09
Nome Excluir o cadastro de país
Descrição Operação de Excluir o país já cadastrado no sistema.
Ator Usuário administrador.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

-

Saídas e pós-
condições

País inacessível para a parte operacional do sistema.
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Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Na tela de consulta de país terá uma lista de países cadastrados, onde cada país deverá ter 

um ícone que simbolize o status ativo ou inativo;

⦁ Essa ação deverá ser feita com apenas um clique sobre o ícone;
Fluxo 
Secundário
RF-10
Nome Consultar a lista de cadastros de países
Descrição Local onde estará disponível uma lista de países cadastrados no sistema.

⦁ Essa opção deverá ser acessada através de um menu presente na tela principal do sistema, 
junto aos outros cadastros.

⦁ A lista deverá estar em ordem alfabética;

⦁ Deverá ter um filtro para apresentar países ativos e inativos no sistema; 
Ator Usuário administrador.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

-

Saídas e pós-
condições

-

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ O acesso a essa função se dará através do menu “Cadastro” – “Endereço” – “Países”.
Fluxo 
Secundário

RF-11
Nome Busca do país pelo nome.
Descrição Função que deverá estar na tela de consulta de países.

⦁ A busca deverá trazer resultados se for passado o nome completo ou parte do nome do 
país;

Ator Usuário administrador.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

Preenchimento do campo de pesquisa com o nome ou parte do nome.

Saídas e pós-
condições

Lista atualizada com os registros relacionados à pesquisa.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Preenchimento do campo de pesquisa com o nome completo ou parte do nome do país;

⦁ Clicar na opção pesquisar para efetuar a pesquisa.
Fluxo 
Secundário

RF-12
Nome Visualização dos dados do país.
Descrição Exibir ao ator os dados do país desejado.
Ator Usuário administrador.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

Ao efetuar duplo clique sobre o país desejado.
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Saídas e pós-
condições

Abertura de uma tela que apresente todos os dados do país para visualização.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Efetuar duplo clique sobre o país desejado.

⦁ O sistema irá abrir uma tela com todos os dados do país em questão.
Fluxo 
Secundário

RF-13
Nome Cadastro de estado.
Descrição Operação de cadastrar novos estados no sistema. 

O sistema já deverá subir o cadastro dos estados brasileiros automaticamente. 
Ator Usuário administrador.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

Nome do país e seleção do país a qual o estado pertence.
Necessário que um país já esteja cadastrado no sistema.

Saídas e pós-
condições

Estado cadastrado.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Acesso através da opção “Novo” presente na tela de consulta de estados;

⦁ Preenchimento dos campos com os dados do estado;
⦁ Conclui através da opção “Salvar”;

⦁ O sistema grava o estado e limpa a tela para um novo cadastro;
Fluxo 
Secundário

RF-14
Nome Edição do cadastro de estado
Descrição Operação de editar os dados do estados já cadastrado no sistema. 
Ator Usuário administrador.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

Nome do país e seleção do país a qual o estado pertence. 
O estado já deve estar cadastrado no sistema.

Saídas e pós-
condições

Estado cadastrado com os novos dados.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Acesso através da opção “Editar” presente na tela de consulta de estados;

⦁ Preenchimento dos campos com os dados do estado;
⦁ Conclui através da opção “Salvar”;

⦁ O sistema grava o país e fecha a tela voltando para a tela de consulta de estados.
Fluxo 
Secundário

RF-15
Nome Excluir o cadastro de estado
Descrição Operação de Excluir o estado já cadastrado no sistema.
Ator Usuário administrador.
Prioridade Essencial.
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RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

-

Saídas e pós-
condições

Estado inacessível para todas as partes operacionais do sistema.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Na tela de consulta de estado terá uma lista de estados cadastrados, onde cada estado 

deverá ter um ícone que simbolize o status ativo ou inativo;

⦁ Essa ação deverá ser feita com apenas um clique sobre o ícone;
Fluxo 
Secundário
RF-16
Nome Consultar a lista de cadastros de estados
Descrição Local onde estará disponível uma lista de estados cadastrados no sistema.

⦁ Essa opção deverá ser acessada através de um menu presente na tela principal do sistema, 
junto aos outros cadastros.

⦁ A lista deverá estar em ordem alfabética;

⦁ Deverá ter um filtro para apresentar estados ativos e inativos no sistema; 
Ator Usuário administrador.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

-

Saídas e pós-
condições

-

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ O acesso a essa função se dará através do menu “Cadastro” – “Endereço” – “Estados”.
Fluxo 
Secundário

RF-17
Nome Busca do estado pelo nome.
Descrição Função que deverá estar na tela de consulta de estados.

⦁ A busca deverá trazer resultados se for passado o nome completo ou parte do nome do 
estado;

Ator Usuário administrador.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

Preenchimento do campo de pesquisa com o nome ou parte do nome.

Saídas e pós-
condições

Lista atualizada com os registros relacionados à pesquisa.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Preenchimento do campo de pesquisa com o nome completo ou parte do nome do estado;

⦁ Clicar na opção pesquisar para efetuar a pesquisa.
Fluxo 
Secundário

RF-18
Nome Visualização dos dados do estado.
Descrição Exibir ao ator os dados do estado desejado.

21



Ator Usuário administrador.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

Ao efetuar duplo clique sobre o estado desejado.

Saídas e pós-
condições

Abertura de uma tela que apresente todos os dados do estado para visualização.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Efetuar duplo clique sobre o estado desejado.

⦁ O sistema irá abrir uma tela com todos os dados do estado em questão.
Fluxo 
Secundário

RF-19
Nome Cadastro de cidade.
Descrição Operação de cadastrar novas cidades no sistema. 

O sistema já deverá subir o cadastro de todas as cidades brasileiras automaticamente. 
Ator Usuário administrador.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

Nome da cidade e seleção do estado a qual ela pertence.

Saídas e pós-
condições

Estado cadastrado.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Acesso através da opção “Novo” presente na tela de consulta de cidades;

⦁ Preenchimento dos campos com os dados da cidade;
⦁ Conclui através da opção “Salvar”;

⦁ O sistema grava a cidade e limpa a tela para um novo cadastro;
Fluxo 
Secundário

RF-20
Nome Edição do cadastro de cidade
Descrição Operação de editar os dados da cidade já cadastrada no sistema. 
Ator Usuário administrador.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

Nome da cidade e seleção do estado a qual ela pertence. 
A cidade já deve estar cadastrado no sistema.

Saídas e pós-
condições

Cidade cadastrada com os novos dados.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Acesso através da opção “Editar” presente na tela de consulta de cidades;

⦁ Preenchimento dos campos com os dados da cidade;
⦁ Conclui através da opção “Salvar”;

⦁ O sistema grava a cidade e fecha a tela voltando para a tela de consulta de cidades.
Fluxo 
Secundário
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RF-21
Nome Excluir o cadastro de cidade
Descrição Operação de Excluir a cidade já cadastrado no sistema.
Ator Usuário administrador.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

-

Saídas e pós-
condições

Cidade inacessível para a parte operacional do sistema.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Na tela de consulta de cidade terá uma lista de cidades cadastradas, onde cada cidade 

deverá ter um ícone que simbolize o status ativo ou inativo;

⦁ Essa ação deverá ser feita com apenas um clique sobre o ícone;
Fluxo 
Secundário
RF-22
Nome Consultar a lista de cadastros de cidades
Descrição Local onde estará disponível uma lista de cidades cadastradas no sistema.

⦁ Essa opção deverá ser acessada através de um menu presente na tela principal do sistema, 
junto aos outros cadastros.

⦁ A lista deverá estar em ordem alfabética;

⦁ Deverá ter um filtro para apresentar países ativos e inativos no sistema; 
Ator Usuário administrador.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

-

Saídas e pós-
condições

-

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ O acesso a essa função se dará através do menu “Cadastro” – “Endereço” – “Cidades”.
Fluxo 
Secundário

RF-23
Nome Busca da cidade pelo nome.
Descrição Função que deverá estar na tela de consulta de cidades.

⦁ A busca deverá trazer resultados se for passado o nome completo ou parte do nome da 
cidade;

Ator Usuário administrador.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

Preenchimento do campo de pesquisa com o nome ou parte do nome.

Saídas e pós-
condições

Lista atualizada com os registros relacionados à pesquisa.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Preenchimento do campo de pesquisa com o nome completo ou parte do nome da cidade;

⦁ Clicar na opção pesquisar para efetuar a pesquisa.
Fluxo 
Secundário
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RF-24
Nome Visualização dos dados da cidade.
Descrição Exibir ao ator os dados da cidade desejado.
Ator Usuário administrador.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

Ao efetuar duplo clique sobre a cidade desejada.

Saídas e pós-
condições

Abertura de uma tela que apresente todos os dados da cidade para visualização.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Efetuar duplo clique sobre a cidade desejado.

⦁ O sistema irá abrir uma tela com todos os dados da cidade em questão.
Fluxo 
Secundário

RF-25
Nome Cadastro de ramo de atividade.
Descrição Operação de cadastrar novo ramo de atividade no sistema. 

Ramo de Atividade será empregado para classificar a área de atuação dos clientes e 
fornecedores no sistema.

Ator Usuário administrador.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

Nome do ramo de atividade.

Saídas e pós-
condições

Ramo de Atividade cadastrado.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Acesso através da opção “Novo” presente na tela de consulta de ramo de atividade;

⦁ Preenchimento dos campos com os dados do ramo de atividade;
⦁ Conclui através da opção “Salvar”;

⦁ O sistema grava o ramo de atividade e limpa a tela para um novo cadastro;
Fluxo 
Secundário

RF-26
Nome Edição do cadastro de ramo de atividade
Descrição Operação de editar os dados do ramo de atividade já cadastrado no sistema.
Ator Usuário administrador.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

Nome do ramo de atividade. 
O ramo de atividade já deve estar cadastrado no sistema.

Saídas e pós-
condições

País cadastrado com os novos dados.

Fluxo de Eventos
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Fluxo Principal ⦁ Acesso através da opção “Editar” presente na tela de consulta de ramo de atividade;
⦁ Preenchimento dos campos com os dados do ramo de atividade;
⦁ Conclui através da opção “Salvar”;

⦁ O sistema grava o ramo de atividade e fecha a tela voltando para a tela de consulta de 
ramos de atividade.

Fluxo 
Secundário

RF-27
Nome Excluir o cadastro de ramo de atividade
Descrição Operação de Excluir o ramo de atividade já cadastrado no sistema.
Ator Usuário administrador.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

-

Saídas e pós-
condições

Ramo de atividade inacessível para seleção em qualquer parte do sistema.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Na tela de consulta de ramo de atividade terá uma lista de ramos de atividade cadastrados, 

onde cada um deverá ter um ícone que simbolize o status ativo ou inativo;

⦁ Essa ação deverá ser feita com apenas um clique sobre o ícone;
Fluxo Secund.

RF-28
Nome Consultar a lista de cadastros de ramos de atividade
Descrição Local onde estará disponível uma lista de ramos de atividades cadastrados no sistema.

⦁ Essa opção deverá ser acessada através de um menu presente na tela principal do sistema, 
junto aos outros cadastros.

⦁ A lista deverá estar em ordem alfabética;

⦁ Deverá ter um filtro para apresentar os ramos ativos e inativos no sistema; 
Ator Usuário administrador.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

-

Saídas e pós-
condições

-

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ O acesso a essa função se dará através do menu “Cadastro” – “Pessoa” – “Ramo de 

Atividade”.
Fluxo Secund.

RF-29
Nome Busca do ramo de atividade pelo nome.
Descrição Função que deverá estar na tela de consulta de ramo de atividade.

⦁ A busca deverá trazer resultados se for passado o nome completo ou parte do nome do 
ramo de atividade;

Ator Usuário administrador.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-
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Entradas e pré-
condição

Preenchimento do campo de pesquisa com o nome ou parte do nome.

Saídas e pós-
condições

Lista atualizada com os registros relacionados à pesquisa.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Preenchimento do campo de pesquisa com o nome completo ou parte do nome do ramo;

⦁ Clicar na opção pesquisar para efetuar a pesquisa.
Fluxo 
Secundário

RF-30
Nome Visualização dos dados do ramo de atividade.
Descrição Exibir ao ator os dados do ramo de atividade desejado.
Ator Usuário administrador.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

Ao efetuar duplo clique sobre o ramo de atividade desejado.

Saídas e pós-
condições

Abertura de uma tela que apresente todos os dados do ramo de atividade para visualização.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Efetuar duplo clique sobre o ramo de atividade desejado.

⦁ O sistema irá abrir uma tela com todos os dados do ramos em questão.
Fluxo 
Secundário
RF-31
Nome Cadastro de funcionário.
Descrição Operação de cadastrar novos funcionários no sistema. 

O funcionário cadastrado pode ou não necessitar de acesso ao sistema, caso necessite, o sistema 
deve possibilitar uma forma prática e rápida de realizar essa operação através dessa mesma tela.

Ator Usuário administrador.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

Nome, CPF, seleção da Função, Contatos, Endereço, Data de Admissão, Observação. 
É necessário que cidade e função já estejam cadastradas previamente no sistema.

Saídas e pós-
condições

Funcionário cadastrado.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Acesso através da opção “Novo” presente na tela de consulta de funcionários;

⦁ Preenchimento dos campos com os dados do funcionário;
⦁ Conclui através da opção “Salvar”;

⦁ O sistema grava o funcionário e limpa a tela para um novo cadastro;
Fluxo Secund.

RF-32
Nome Edição do cadastro de funcionário
Descrição Operação de editar os dados do funcionário já cadastrado no sistema. 
Ator Usuário administrador.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-
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Entradas e pré-
condição

Nome, CPF, seleção da Função, Contatos, Endereço, Data de Admissão, Observação. 
O funcionário já deve estar cadastrado no sistema.

Saídas e pós-
condições

Funcionário cadastrado com os novos dados.
Caso o usuário tenha acesso ao sistema, após a alteração desses dados o usuário precisará logar-
se no sistema com os dados atualizados.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Acesso através da opção “Editar” presente na tela de consulta de funcionário;

⦁ Preenchimento dos campos com os dados do funcionário;
⦁ Conclui através da opção “Salvar”;

⦁ O sistema grava o funcionário e fecha a tela voltando para a tela de consulta de 
funcionários.

Fluxo Secund.

RF-33
Nome Excluir o cadastro de funcionário
Descrição Operação de Excluir o funcionário já cadastrado no sistema.
Ator Usuário administrador.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

-

Saídas e pós-
condições

Funcionário inacessível para seleção ou vínculo em todas as partes operacionais do sistema.
Bloqueado o acesso do funcionário ao sistema.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Na tela de consulta de funcionários terá uma lista de estados funcionários, onde, cada um 

deverá ter um ícone que simbolize o status ativo ou inativo;

⦁ Essa ação deverá ser feita com apenas um clique sobre o ícone;
Fluxo Secund.

RF-34
Nome Consultar a lista de cadastros de funcionários
Descrição Local onde estará disponível uma lista de funcionários cadastrados no sistema.

⦁ Essa opção deverá ser acessada através de um menu presente na tela principal do sistema, 
junto aos outros cadastros.

⦁ A lista deverá estar em ordem alfabética;

⦁ Deverá ter um filtro para apresentar estados ativos e inativos no sistema; 
Ator Usuário administrador.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

-

Saídas e pós-
condições

-

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ O acesso a essa função se dará através do menu “Cadastro” – “Pessoa” – “Funcionários”.
Fluxo 
Secundário

RF-35
Nome Busca do funcionário pelo nome.
Descrição Função que deverá estar na tela de consulta de funcionários.

⦁ A busca deverá trazer resultados se for passado o nome completo ou parte do nome do 
funcionário;
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Ator Usuário administrador.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

Preenchimento do campo de pesquisa com o nome ou parte do nome.

Saídas e pós-
condições

Lista atualizada com os registros relacionados à pesquisa.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Preenchimento do campo de pesquisa com o nome completo ou parte do nome do 

funcionário;

⦁ Clicar na opção pesquisar para efetuar a pesquisa.
Fluxo 
Secundário

RF-36
Nome Visualização dos dados do funcionário.
Descrição Exibir ao ator os dados do funcionário desejado.
Ator Usuário administrador.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

Ao efetuar duplo clique sobre o funcionário desejado.

Saídas e pós-
condições

Abertura de uma tela que apresente todos os dados do funcionário para visualização.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Efetuar duplo clique sobre o funcionário desejado.

⦁ O sistema irá abrir uma tela com todos os dados do funcionário em questão.
Fluxo 
Secundário
RF-37
Nome Cadastro de fornecedor.
Descrição Operação de cadastrar novos fornecedores no sistema.

Os fornecedores estarão vinculados a compra e aos itens de estoque no sistema.
Ator Usuário administrador.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

Nome, CPF, CNPJ, Ramo de Atividade, Inscrição Estadual, Contatos, Endereço e Observação.
Necessário que ramo de atividade e cidade já esteja cadastrado no sistema.

Saídas e pós-
condições

Fornecedor cadastrado.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Acesso através da opção “Novo” presente na tela de consulta de fornecedores;

⦁ Preenchimento dos campos com os dados do fornecedor;
⦁ Conclui através da opção “Salvar”;

⦁ O sistema grava o fornecedor e limpa a tela para um novo cadastro;
Fluxo 
Secundário

RF-38
Nome Edição do cadastro de fornecedor
Descrição Operação de editar os dados do fornecedor já cadastrado no sistema. 
Ator Usuário administrador.
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Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

Nome, CPF, CNPJ, Ramo de Atividade, Inscrição Estadual, Contatos, Endereço e Observação.
O fornecedor já deve estar cadastrado no sistema.

Saídas e pós-
condições

Fornecedor cadastrado com os novos dados.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Acesso através da opção “Editar” presente na tela de consulta de fornecedores;

⦁ Preenchimento dos campos com os dados do fornecedor;
⦁ Conclui através da opção “Salvar”;

⦁ O sistema grava o fornecedor e fecha a tela voltando para a tela de consulta de 
fornecedores.

Fluxo Secund.

RF-39
Nome Excluir o cadastro de fornecedor
Descrição Operação de Excluir o fornecedor já cadastrado no sistema.
Ator Usuário administrador.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

-

Saídas e pós-
condições

Fornecedor inacessível para todas as partes operacionais do sistema.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Na tela de consulta de fornecedor terá uma lista de fornecedores cadastrados, onde cada 

um deverá ter um ícone que simbolize o status ativo ou inativo;

⦁ Essa ação deverá ser feita com apenas um clique sobre o ícone;
Fluxo Secund.
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RF-40
Nome Consultar a lista de cadastros de fornecedores
Descrição Local onde estará disponível uma lista de fornecedores cadastrados no sistema.

⦁ Essa opção deverá ser acessada através de um menu presente na tela principal do sistema, 
junto aos outros cadastros.

⦁ A lista deverá estar em ordem alfabética;

⦁ Deverá ter um filtro para apresentar estados ativos e inativos no sistema; 
Ator Usuário administrador.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

-

Saídas e pós-
condições

-

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ O acesso a essa função se dará através do menu “Cadastro” – “Pessoa” – “Fornecedores”.
Fluxo 
Secundário

RF-41
Nome Busca do fornecedor pelo nome.
Descrição Função que deverá estar na tela de consulta de fornecedores.

⦁ A busca deverá trazer resultados se for passado o nome completo ou parte do nome do 
fornecedor;

Ator Usuário administrador.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

Preenchimento do campo de pesquisa com o nome ou parte do nome.

Saídas e pós-
condições

Lista atualizada com os registros relacionados à pesquisa.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Preenchimento do campo de pesquisa com o nome completo ou parte do nome do 

fornecedor;

⦁ Clicar na opção pesquisar para efetuar a pesquisa.
Fluxo 
Secundário

RF-42
Nome Visualização dos dados do fornecedor.
Descrição Exibir ao ator os dados do fornecedor desejado.
Ator Usuário administrador.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

Ao efetuar duplo clique sobre o fornecedor desejado.

Saídas e pós-
condições

Abertura de uma tela que apresente todos os dados do fornecedor para visualização.

Fluxo de Eventos
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Fluxo Principal ⦁ Efetuar duplo clique sobre o fornecedor desejado.

⦁ O sistema irá abrir uma tela com todos os dados do fornecedor em questão.
Fluxo 
Secundário
RF-43
Nome Cadastro de destinatário remetente.
Descrição Operação de cadastrar novo destinatário remetente no sistema.

O destinatário remetente estará vinculados a saída de produtos, ou seja, a remessa será 
transportada para um destinatário remetente no sistema.

Ator Usuário administrador.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

Nome, CPF, CNPJ, Ramo de Atividade, Inscrição Estadual, Contatos, Endereço e Observação.
Necessário que ramo de atividade e cidade já esteja cadastrado no sistema.

Saídas e pós-
condições

Destinatário remetente cadastrado.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Acesso através da opção “Novo” presente na tela de consulta de destinatários;

⦁ Preenchimento dos campos com os dados do destinatário remetente;
⦁ Conclui através da opção “Salvar”;

⦁ O sistema grava o destinatário remetente e limpa a tela para um novo cadastro;
Fluxo Secund.

RF-44
Nome Edição do cadastro de destinatário remetente.
Descrição Operação de editar os dados do destinatário já cadastrado no sistema. 
Ator Usuário administrador.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

Nome, CPF, CNPJ, Ramo de Atividade, Inscrição Estadual, Contatos, Endereço e Observação.
O destinatário já deve estar cadastrado no sistema.

Saídas e pós-
condições

Destinatário remetente cadastrado com os novos dados.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Acesso através da opção “Editar” presente na tela de consulta de destinatários;

⦁ Preenchimento dos campos com os dados do destinatário;
⦁ Conclui através da opção “Salvar”;

⦁ O sistema grava o destinatário e fecha a tela voltando para a tela de consulta de 
destinatários.

Fluxo Secund.

RF-45
Nome Excluir o cadastro de destinatário remetente.
Descrição Operação de Excluir o destinatário remetente já cadastrado no sistema.
Ator Usuário administrador.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

-

Saídas e pós-
condições

Destinatário inacessível para todas as partes operacionais do sistema.
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Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Na tela de consulta de destinatário terá uma lista de destinatários cadastrados, onde cada 

um deverá ter um ícone que simbolize o status ativo ou inativo;

⦁ Essa ação deverá ser feita com apenas um clique sobre o ícone;
Fluxo Secund.
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RF-46
Nome Consultar a lista de cadastros de destinatários
Descrição Local onde estará disponível uma lista de destinatários cadastrados no sistema.

⦁ Essa opção deverá ser acessada através de um menu presente na tela principal do sistema, 
junto aos outros cadastros.

⦁ A lista deverá estar em ordem alfabética;

⦁ Deverá ter um filtro para apresentar estados ativos e inativos no sistema; 
Ator Usuário administrador.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

-

Saídas e pós-
condições

-

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ O acesso a essa função se dará através do menu “Cadastro” – “Pessoa” – “Destinatário 

Remetente”.
Fluxo 
Secundário

RF-47
Nome Busca do destinatário pelo nome.
Descrição Função que deverá estar na tela de consulta de destinatários.

⦁ A busca deverá trazer resultados se for passado o nome completo ou parte do nome do 
destinatário;

Ator Usuário administrador.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

Preenchimento do campo de pesquisa com o nome ou parte do nome.

Saídas e pós-
condições

Lista atualizada com os registros relacionados à pesquisa.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Preenchimento do campo de pesquisa com o nome completo ou parte do nome do 

destinatário;

⦁ Clicar na opção pesquisar para efetuar a pesquisa.
Fluxo Secund.

RF-48
Nome Visualização dos dados do destinatário.
Descrição Exibir ao ator os dados do destinatário desejado.
Ator Usuário administrador.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

Ao efetuar duplo clique sobre o destinatário desejado.

Saídas e pós-
condições

Abertura de uma tela que apresente todos os dados do destinatário para visualização.

Fluxo de Eventos
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Fluxo Principal ⦁ Efetuar duplo clique sobre o destinatário desejado.

⦁ O sistema irá abrir uma tela com todos os dados do destinatário em questão.
Fluxo 
Secundário
RF-49
Nome Cadastro de produto.
Descrição Operação de cadastrar novos produtos no sistema.

Representa todos os produtos utilizados na produção e fornecidos pela empresa.
Tipos de Produto:
INSUMO – Itens utilizados na produção;
MATÉRIA PRIMA – Mudas ou sementes empregadas na produção.
ACABADO – Produtos que o produtor oferece;

Ator Usuário administrador.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

Nome, Tipo de Produto e Unidade de Medida.

Saídas e pós-
condições

Produto cadastrado.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Acesso através da opção “Novo” presente na tela de consulta de produtos;

⦁ Preenchimento dos campos com os dados do produto;
⦁ Conclui através da opção “Salvar”;

⦁ O sistema grava o produto e limpa a tela para um novo cadastro;
Fluxo Secund.

RF-50
Nome Edição do cadastro de produto
Descrição Operação de editar os dados do produto já cadastrado no sistema. 
Ator Usuário administrador.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

Nome, Tipo de Produto e Unidade de Medida.

Saídas e pós-
condições

Produto cadastrado com os novos dados.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Acesso através da opção “Editar” presente na tela de consulta de produtos;

⦁ Preenchimento dos campos com os dados do produto;
⦁ Conclui através da opção “Salvar”;

⦁ O sistema grava o produto e fecha a tela voltando para a tela de consulta de produtos.
Fluxo Secund.

RF-51
Nome Excluir o cadastro de produto
Descrição Operação de Excluir o produto já cadastrado no sistema.
Ator Usuário administrador.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

-
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Saídas e pós-
condições

Produto inacessível para todas as partes operacionais do sistema.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Na tela de consulta de produto terá uma lista de produtos cadastrados, onde cada um 

deverá ter um ícone que simbolize o status ativo ou inativo;

⦁ Essa ação deverá ser feita com apenas um clique sobre o ícone;
RF-52
Nome Consultar a lista de cadastros de produtos
Descrição Local onde estará disponível uma lista de produtos cadastrados no sistema.

⦁ Essa opção deverá ser acessada através de um menu presente na tela principal do sistema, 
junto aos outros cadastros.

⦁ A lista deverá estar em ordem alfabética;

⦁ Deverá ter um filtro para apresentar estados ativos e inativos no sistema; 
Ator Usuário administrador.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

-

Saídas e pós-
condições

-

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ O acesso a essa função se dará através do menu “Cadastro” – “Produto”.
Fluxo 
Secundário

RF-53
Nome Busca do produto pelo nome.
Descrição Função que deverá estar na tela de consulta de produtos.

⦁ A busca deverá trazer resultados se for passado o nome completo ou parte do nome do 
produto;

Ator Usuário administrador.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

Preenchimento do campo de pesquisa com o nome ou parte do nome.

Saídas e pós-
condições

Lista atualizada com os registros relacionados à pesquisa.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Preenchimento do campo de pesquisa com o nome completo ou parte do nome do 

produto;

⦁ Clicar na opção pesquisar para efetuar a pesquisa.
Fluxo 
Secundário

RF-54
Nome Visualização dos dados do produto.
Descrição Exibir ao ator os dados do produto desejado.
Ator Usuário administrador.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-
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Entradas e pré-
condição

Ao efetuar duplo clique sobre o produto desejado.

Saídas e pós-
condições

Abertura de uma tela que apresente todos os dados do produto para visualização.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Efetuar duplo clique sobre o produto desejado.

⦁ O sistema irá abrir uma tela com todos os dados do produto em questão.
Fluxo 
Secundário

RF-55
Nome Cadastro de procedimento.
Descrição Operação de cadastrar novos procedimentos no sistema.

Os procedimentos serão vinculados a cultura conforme as atividades vão sendo realizadas em 
campo.
Exemplo: Plantio é um procedimento que será relacionado a uma cultura em uma determinada 
data.

Ator Usuário administrador.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

Nome, descrição e anexos.

Saídas e pós-
condições

Procedimento cadastrado.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Acesso através da opção “Novo” presente na tela de consulta de procedimentos;

⦁ Preenchimento dos campos com os dados do procedimento;
⦁ Conclui através da opção “Salvar”;

⦁ O sistema grava o procedimento e limpa a tela para um novo cadastro;
Fluxo Secund.

RF-56
Nome Edição do cadastro de procedimento
Descrição Operação de editar os dados do procedimento já cadastrado no sistema. 
Ator Usuário administrador.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

Nome, descrição e anexos.

Saídas e pós-
condições

Fornecedor cadastrado com os novos dados.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Acesso através da opção “Editar” presente na tela de consulta de procedimentos;

⦁ Preenchimento dos campos com os dados do procedimento;
⦁ Conclui através da opção “Salvar”;

⦁ O sistema grava o procedimento e fecha a tela voltando para a tela de consulta de 
procedimentos.

Fluxo Secund.

RF-57
Nome Excluir o cadastro de procedimento
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Descrição Operação de Excluir o procedimento já cadastrado no sistema.
Ator Usuário administrador.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

-

Saídas e pós-
condições

Procedimento inacessível para todas as partes operacionais do sistema.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Na tela de consulta de procedimento terá uma lista de procedimentos cadastrados, onde 

cada um deverá ter um ícone que simbolize o status ativo ou inativo;

⦁ Essa ação deverá ser feita com apenas um clique sobre o ícone;
RF-58
Nome Consultar a lista de cadastros de procedimento
Descrição Local onde estará disponível uma lista de procedimentos cadastrados no sistema.

⦁ Essa opção deverá ser acessada através de um menu presente na tela principal do sistema, 
junto aos outros cadastros.

⦁ A lista deverá estar em ordem alfabética;

⦁ Deverá ter um filtro para apresentar estados ativos e inativos no sistema; 
Ator Usuário administrador.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

-

Saídas e pós-
condições

-

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ O acesso a essa função se dará através do menu “Cadastro” – “Cultura” – “Procedimentos”.
Fluxo 
Secundário

RF-59
Nome Busca do procedimento pelo nome.
Descrição Função que deverá estar na tela de consulta de procedimentos.

⦁ A busca deverá trazer resultados se for passado o nome completo ou parte do nome do 
procedimento;

Ator Usuário administrador.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

Preenchimento do campo de pesquisa com o nome ou parte do nome.

Saídas e pós-
condições

Lista atualizada com os registros relacionados à pesquisa.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Preenchimento do campo de pesquisa com o nome completo ou parte do nome do 

procedimento;

⦁ Clicar na opção pesquisar para efetuar a pesquisa.
Fluxo 
Secundário

RF-60

37



Nome Visualização dos dados do procedimento.
Descrição Exibir ao ator os dados do procedimento desejado.
Ator Usuário administrador.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

Ao efetuar duplo clique sobre o procedimento desejado.

Saídas e pós-
condições

Abertura de uma tela que apresente todos os dados do procedimento para visualização.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Efetuar duplo clique sobre o procedimento desejado.

⦁ O sistema irá abrir uma tela com todos os dados do procedimento em questão.
Fluxo 
Secundário
RF-61
Nome Cadastro de grupo de procedimento.
Descrição Operação de cadastrar novo grupo de procedimento no sistema.

O grupo de procedimento é criado para facilitar a inserção de procedimentos a uma cultura, de 
forma que, o usuário cadastra o grupo com um conjunto de procedimentos e no momento de 
utilizá-lo na cultura, ele seleciona o grupo ao invés de inserir procedimentos individualmente.

Ator Usuário administrador.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

Nome, descrição e a lista de procedimentos.
Necessário que os procedimentos já estejam cadastrados no sistema.

Saídas e pós-
condições

Grupo de procedimento cadastrado.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Acesso através da opção “Novo” presente na tela de consulta de grupo de procedimentos;

⦁ Preenchimento dos campos com os dados do grupo de procedimento;
⦁ Conclui através da opção “Salvar”;

⦁ O sistema grava o grupo de procedimento e limpa a tela para um novo cadastro;
Fluxo 
Secundário

RF-62
Nome Edição do cadastro de grupo de procedimentos
Descrição Operação de editar os dados do grupo de procedimentos já cadastrado no sistema. 
Ator Usuário administrador.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

Nome, descrição e a lista de procedimentos.
O fornecedor já deve estar cadastrado no sistema.

Saídas e pós-
condições

Fornecedor cadastrado com os novos dados.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Acesso através da opção “Editar” presente na tela de consulta de grupo de procedimentos;

⦁ Preenchimento dos campos com os dados do grupo de procedimentos;
⦁ Conclui através da opção “Salvar”;

⦁ O sistema grava o país e fecha a tela voltando para a tela de consulta de grupo de 
procedimentos.

Fluxo Secund.
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RF-63
Nome Excluir o cadastro de grupo de procedimento
Descrição Operação de Excluir o grupo de procedimento já cadastrado no sistema.
Ator Usuário administrador.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

-

Saídas e pós-
condições

Grupo de procedimento inacessível para todas as partes operacionais do sistema.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Na tela de consulta de grupo de procedimento terá uma lista de grupos de procedimentos 

cadastrados, onde cada um deverá ter um ícone que simbolize o status ativo ou inativo;

⦁ Essa ação deverá ser feita com apenas um clique sobre o ícone;
RF-64
Nome Consultar a lista de cadastros de grupo de procedimentos
Descrição Local onde estará disponível uma lista de grupo de procedimentos cadastrados no sistema.

⦁ Essa opção deverá ser acessada através de um menu presente na tela principal do sistema, 
junto aos outros cadastros.

⦁ A lista deverá estar em ordem alfabética;

⦁ Deverá ter um filtro para apresentar estados ativos e inativos no sistema; 
Ator Usuário administrador.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

-

Saídas e pós-
condições

-

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ O acesso a essa função se dará através do menu “Cadastro” – “Cultura” – “Grupo de 

Procedimentos”.
Fluxo 
Secundário

RF-65
Nome Busca do grupo de procedimentos pelo nome.
Descrição Função que deverá estar na tela de consulta de grupo de procedimentos.

⦁ A busca deverá trazer resultados se for passado o nome completo ou parte do nome do 
grupo de procedimentos;

Ator Usuário administrador.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

Preenchimento do campo de pesquisa com o nome ou parte do nome.

Saídas e pós-
condições

Lista atualizada com os registros relacionados à pesquisa.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Preenchimento do campo de pesquisa com o nome completo ou parte do nome do grupo 

de procedimento;

⦁ Clicar na opção pesquisar para efetuar a pesquisa.
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Fluxo 
Secundário

RF-66
Nome Visualização dos dados do grupo de procedimento.
Descrição Exibir ao ator os dados do grupo de procedimento desejado.
Ator Usuário administrador.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

Ao efetuar duplo clique sobre o grupo de procedimento desejado.

Saídas e pós-
condições

Abertura de uma tela que apresente todos os dados do grupo de procedimento para 
visualização.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Efetuar duplo clique sobre o grupo de procedimento desejado.

⦁ O sistema irá abrir uma tela com todos os dados do grupo de procedimento em questão.
Fluxo Secund.

RF-67
Nome Cadastro de talhão.
Descrição Operação de cadastrar novo talhão no sistema.

O talhão será utilizado para que o usuário possa relacionar uma cultura de plantio, onde poderá 
inserir procedimentos realizados ao talhão e ao plantio separadamente.

Ator Usuário administrador.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

Identificador, Tamanho, Localização (latitude e longitude) e Observação.

Saídas e pós-
condições

-

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Acesso através da opção “Novo” presente na tela de consulta de talhões;

⦁ Preenchimento dos campos com os dados do talhão;
⦁ Conclui através da opção “Salvar”;

⦁ O sistema grava o talhão e limpa a tela para um novo cadastro;
Fluxo 
Secundário

RF-68
Nome Edição do cadastro de talhão
Descrição Operação de editar os dados do talhão já cadastrado no sistema. 
Ator Usuário administrador.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

Identificador, Tamanho, Localização (latitude e longitude) e Observação.
O talhão já deve estar cadastrado no sistema.

Saídas e pós-
condições

Talhão cadastrado com os novos dados.

Fluxo de Eventos
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Fluxo Principal ⦁ Acesso através da opção “Editar” presente na tela de consulta de talhões;
⦁ Preenchimento dos campos com os dados do talhão;
⦁ Conclui através da opção “Salvar”;

⦁ O sistema grava o talhão e fecha a tela voltando para a tela de consulta de talhões.
Fluxo 
Secundário

RF-69
Nome Excluir o cadastro de talhão
Descrição Operação de Excluir o talhão já cadastrado no sistema.
Ator Usuário administrador.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

-

Saídas e pós-
condições

Fornecedor inacessível para todas as partes operacionais do sistema.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Na tela de consulta de talhão terá uma lista de talhões cadastrados, onde cada um deverá 

ter um ícone que simbolize o status ativo ou inativo;

⦁ Essa ação deverá ser feita com apenas um clique sobre o ícone;
Fluxo Secund.

RF-70
Nome Consultar a lista de cadastros de talhões
Descrição Local onde estará disponível uma lista de talhões cadastrados no sistema.

⦁ Essa opção deverá ser acessada através de um menu presente na tela principal do sistema, 
junto aos outros cadastros.

⦁ A lista deverá estar em ordem alfabética;

⦁ Deverá ter um filtro para apresentar estados ativos e inativos no sistema; 
Ator Usuário administrador.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

-

Saídas e pós-
condições

-

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ O acesso a essa função se dará através do menu “Cadastro” – “Talhão”.
Fluxo 
Secundário

RF-71
Nome Busca do talhão pela identificação.
Descrição Função que deverá estar na tela de consulta de talhões.

⦁ A busca deverá trazer resultados se for passado a identificação do talhão;
Ator Usuário administrador.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

Preenchimento do campo de pesquisa com a identificação.
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Saídas e pós-
condições

Lista atualizada com os registros relacionados à pesquisa.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Preenchimento do campo de pesquisa com a identificação do talhão;

⦁ Clicar na opção pesquisar para efetuar a pesquisa.
Fluxo 
Secundário

RF-72
Nome Visualização dos dados do talhão.
Descrição Exibir ao ator os dados do talhão desejado.
Ator Usuário administrador.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

Ao efetuar duplo clique sobre o talhão desejado.

Saídas e pós-
condições

Abertura de uma tela que apresente todos os dados do talhão para visualização.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Efetuar duplo clique sobre o talhão desejado.

⦁ O sistema irá abrir uma tela com todos os dados do talhão em questão.
Fluxo 
Secundário

RF-73
Nome Inserção dos dados da unidade de produção.
Descrição Operação de inserir dados da própria unidade de produção no sistema.
Ator Usuário administrador.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

Nome, CPF, CNPJ, Ramo de Atividade, Inscrição Estadual, Contatos, Endereço, Observação, 
Anexos (Fotos).
Necessário que ramo de atividade e cidade já esteja cadastrado no sistema.

Saídas e pós-
condições

Unidade de produção identificada.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Acesso através de um menu “Administração” - “Unidade Produção”.

⦁ Preenchimento dos campos com os dados da unidade de produção;
⦁ Conclui através da opção “Salvar”;

⦁ O sistema grava os dados da unidade e fecha a tela;
Fluxo Secund.

RF-74
Nome Edição dos dados da unidade de produção.
Descrição Operação de editar dados da própria unidade de produção no sistema.
Ator Usuário administrador.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-
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Entradas e pré-
condição

Nome, CPF, CNPJ, Ramo de Atividade, Inscrição Estadual, Contatos, Endereço, Observação, 
Anexos (Fotos).
Necessário os dados já tenham sido preenchidos.

Saídas e pós-
condições

Unidade de produção com os dados atualizados.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Acesso através de um menu “Administração” - “Unidade Produção”.

⦁ Edição dos campos com os dados da unidade de produção;
⦁ Conclui através da opção “Salvar”;

⦁ O sistema grava os dados da unidade e fecha a tela;
Fluxo Secund.

RF-75
Nome Cadastro de unidade de medida.
Descrição Operação de cadastrar nova unidade de medida no sistema. 
Ator Usuário administrador.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

Nome da unidade de medida e descrição.

Saídas e pós-
condições

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Acesso através da opção “Novo” presente na tela de consulta de unidade de medida;

⦁ Preenchimento dos campos com os dados da unidade de medida;
⦁ Conclui através da opção “Salvar”;

⦁ O sistema grava a unidade de media e limpa a tela para um novo cadastro;
Fluxo 
Secundário

RF-76
Nome Edição do cadastro de unidade de medida
Descrição Operação de editar os dados da unidade de media já cadastrada no sistema. 
Ator Usuário administrador.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

Nome da unidade de medida e descrição. 
A unidade de medida já deve estar cadastrada no sistema.

Saídas e pós-
condições

Unidade de medida cadastrada com os novos dados.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Acesso através da opção “Editar” presente na tela de consulta de unidade de medida;

⦁ Preenchimento dos campos com os dados da unidade de medida;
⦁ Conclui através da opção “Salvar”;

⦁ O sistema grava a unidade de medida e fecha a tela voltando para a tela de consulta de 
unidades de medida.

Fluxo 
Secundário

RF-77
Nome Excluir o cadastro de unidade de medida
Descrição Operação de Excluir a unidade de medida já cadastrada no sistema.
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Ator Usuário administrador.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

-

Saídas e pós-
condições

Unidade de medida inacessível para a parte operacional do sistema.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Na tela de consulta de unidade de medida terá uma lista de cidades cadastradas, onde cada 

uma deverá ter um ícone que simbolize o status ativo ou inativo;

⦁ Essa ação deverá ser feita com apenas um clique sobre o ícone;
Fluxo 
Secundário

RF-78
Nome Consultar a lista de cadastros de unidades de medida
Descrição Local onde estará disponível uma lista de unidades de medida cadastradas no sistema.

⦁ Essa opção deverá ser acessada através de um menu presente na tela principal do sistema, 
junto aos outros cadastros.

⦁ A lista deverá estar em ordem alfabética;

⦁ Deverá ter um filtro para apresentar unidades de medida ativas e inativas no sistema; 
Ator Usuário administrador.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

-

Saídas e pós-
condições

-

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ O acesso a essa função se dará através do menu “Cadastro” – “Unidade de Medida”.
Fluxo 
Secundário
RF-79
Nome Busca da unidade de medida pelo nome.
Descrição Função que deverá estar na tela de consulta de unidades de medida.

⦁ A busca deverá trazer resultados se for passado o nome completo ou parte do nome da 
unidade de medida;

Ator Usuário administrador.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

Preenchimento do campo de pesquisa com o nome ou parte do nome.

Saídas e pós-
condições

Lista atualizada com os registros relacionados à pesquisa.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Preenchimento do campo de pesquisa com o nome completo ou parte do nome;

⦁ Clicar na opção pesquisar para efetuar a pesquisa.
Fluxo 
Secundário

RF-80
Nome Visualização dos dados da unidade de medida.
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Descrição Exibir ao ator os dados da unidade de medida desejada.
Ator Usuário administrador.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

Ao efetuar duplo clique sobre a unidade de medida desejada.

Saídas e pós-
condições

Abertura de uma tela que apresente todos os dados da unidade de medida para visualização.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Efetuar duplo clique sobre a unidade de medida desejada.

⦁ O sistema irá abrir uma tela com todos os dados da unidade de medida em questão.
Fluxo 
Secundário

RF-81
Nome Cadastro de transportadora.
Descrição Operação de cadastrar novas transportadoras no sistema. 
Ator Usuário administrador.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

-

Saídas e pós-
condições

Transportadora cadastrada.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Acesso através da opção “Novo” presente na tela de consulta de transportadoras;

⦁ Preenchimento dos campos com os dados da transportadora;
⦁ Conclui através da opção “Salvar”;

⦁ O sistema grava a transportadora e limpa a tela para um novo cadastro;
Fluxo 
Secundário

RF-82
Nome Edição do cadastro de transportadora
Descrição Operação de editar os dados da transportadora já cadastrada no sistema. 
Ator Usuário administrador.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

-

Saídas e pós-
condições

Transportadora cadastrada com os novos dados.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Acesso através da opção “Editar” presente na tela de consulta de transportadoras;

⦁ Preenchimento dos campos com os dados da transportadora;
⦁ Conclui através da opção “Salvar”;

⦁ O sistema grava a transportadora e fecha a tela voltando para a tela de consulta de 
transportadoras.

Fluxo 
Secundário

45



RF-83
Nome Excluir o cadastro de transportadora
Descrição Operação de Excluir a transportadora já cadastrada no sistema.
Ator Usuário administrador.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

-

Saídas e pós-
condições

Transportadora inacessível para a parte operacional do sistema.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Na tela de consulta de transportadoras terá uma lista de transportadoras cadastradas, onde 

cada uma deverá ter um ícone que simbolize o status ativo ou inativo;

⦁ Essa ação deverá ser feita com apenas um clique sobre o ícone;
Fluxo 
Secundário

RF-84
Nome Consultar a lista de cadastros de transportadoras
Descrição Local onde estará disponível uma lista de transportadoras cadastradas no sistema.

⦁ Essa opção deverá ser acessada através de um menu presente na tela principal do sistema, 
junto aos outros cadastros.

⦁ A lista deverá estar em ordem alfabética;

⦁ Deverá ter um filtro para apresentar transportadoras ativas e inativas no sistema; 
Ator Usuário administrador.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

-

Saídas e pós-
condições

-

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ O acesso a essa função se dará através do menu “Cadastro” – “Transportadoras”.
Fluxo 
Secundário
RF-85
Nome Busca da transportadora pelo nome.
Descrição Função que deverá estar na tela de consulta de transportadoras.

⦁ A busca deverá trazer resultados se for passado o nome completo ou parte do nome da 
transportadora;

Ator Usuário administrador.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

Preenchimento do campo de pesquisa com o nome ou parte do nome.

Saídas e pós-
condições

Lista atualizada com os registros relacionados à pesquisa.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Preenchimento do campo de pesquisa com o nome completo ou parte do nome da 

transportadora;

⦁ Clicar na opção pesquisar para efetuar a pesquisa.
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Fluxo 
Secundário

RF-86
Nome Visualização dos dados da transportadora.
Descrição Exibir ao ator os dados da transportadora desejada.
Ator Usuário administrador.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

Ao efetuar duplo clique sobre a transportadora desejada.

Saídas e pós-
condições

Abertura de uma tela que apresente todos os dados da transportadora para visualização.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Efetuar duplo clique sobre a transportadora desejado.

⦁ O sistema irá abrir uma tela com todos os dados da transportadora em questão.
Fluxo 
Secundário

RF-87
Nome Cadastro de centro de custo.
Descrição Operação de cadastrar novo centro de custo no sistema. 

O sistema já deverá subir o cadastro de centros de custo iniciais automaticamente. 
Ator Usuário administrador.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

Nome do centro de custo.

Saídas e pós-
condições

Centro de custo cadastrado.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Acesso através da opção “Novo” presente na tela de consulta de centros de custo;

⦁ Preenchimento dos campos com os dados do centro de custo;
⦁ Conclui através da opção “Salvar”;

⦁ O sistema grava o centro de custo e limpa a tela para um novo cadastro;
Fluxo 
Secundário
RF-88
Nome Edição do cadastro de centro de custo.
Descrição Operação de editar os dados do centro de custo já cadastrado no sistema. 
Ator Usuário administrador.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

Nome do centro de custo.

Saídas e pós-
condições

País cadastrado com os novos dados.

Fluxo de Eventos
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Fluxo Principal ⦁ Acesso através da opção “Editar” presente na tela de consulta de centros de custo;
⦁ Preenchimento dos campos com os dados do centro de custo;
⦁ Conclui através da opção “Salvar”;

⦁ O sistema grava o centro de custo e fecha a tela voltando para a tela de consulta de centros 
de custo.

Fluxo 
Secundário

RF-89
Nome Excluir o cadastro de centro de custo.
Descrição Operação de Excluir o centro de custo já cadastrado no sistema.
Ator Usuário administrador.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

-

Saídas e pós-
condições

País inacessível para a parte operacional do sistema.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Na tela de consulta de centro de custo terá uma lista de centros de custo cadastrados, onde 

cada um deverá ter um ícone que simbolize o status ativo ou inativo;

⦁ Essa ação deverá ser feita com apenas um clique sobre o ícone;

RF-90
Nome Consultar a lista de cadastros de centros de custo.
Descrição Local onde estará disponível uma lista de centros de custo cadastrados no sistema.

⦁ Essa opção deverá ser acessada através de um menu presente na tela principal do sistema, 
junto aos outros cadastros.

⦁ A lista deverá estar em ordem alfabética;

⦁ Deverá ter um filtro para apresentar centro de custo ativos e inativos no sistema; 
Ator Usuário administrador.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

-

Saídas e pós-
condições

-

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ O acesso a essa função se dará através do menu “Cadastro” – “Financeiro”-“Centro de 

Custo”.
Fluxo 
Secundário

RF-91
Nome Busca do centro de custo pelo nome.
Descrição Função que deverá estar na tela de consulta de centros de custo.

⦁ A busca deverá trazer resultados se for passado o nome completo ou parte do nome do 
centro de custo;

Ator Usuário administrador.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-
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Entradas e pré-
condição

Preenchimento do campo de pesquisa com o nome ou parte do nome.

Saídas e pós-
condições

Lista atualizada com os registros relacionados à pesquisa.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Preenchimento do campo de pesquisa com o nome completo ou parte do nome do centro 

de custo;

⦁ Clicar na opção pesquisar para efetuar a pesquisa.
Fluxo 
Secundário

RF-92
Nome Visualização dos dados do centro de custo.
Descrição Exibir ao ator os dados do centro de custo desejado.
Ator Usuário administrador.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

Ao efetuar duplo clique sobre o país desejado.

Saídas e pós-
condições

Abertura de uma tela que apresente todos os dados do centro de custo para visualização.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Efetuar duplo clique sobre o centro de custo desejado.

⦁ O sistema irá abrir uma tela com todos os dados do centro de custo em questão.
Fluxo 
Secundário

RF-102
Nome Lançamento de uma nova cultura.
Descrição Operação de gerar uma nova cultura no sistema.
Ator Usuário administrador e usuário comum.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

Descrição, Talhão, Produto, Procedimentos, Anexos e Observação.
É necessário que produto, procedimento e talhão já estejam cadastrados no sistema.

Saídas e pós-
condições

Cultura cadastrada no sistema.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Acesso através da opção “Novo” presente na tela de consulta de culturas;

⦁ Preenchimento dos campos com os dados da cultura;
⦁ Conclui através da opção “Salvar”;

⦁ O sistema grava a cultura e volta para a tela de consulta de culturas cadastradas;
Fluxo 
Secundário

RF-103
Nome Edição do cadastro de cultura
Descrição Operação de editar os dados da cultura já cadastrada no sistema. 
Ator Usuário administrador e usuário comum.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-
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Entradas e pré-
condição

Descrição, Talhão, Produto, Procedimentos, Anexos e Observação.
A cultura já deve estar cadastrada no sistema.

Saídas e pós-
condições

Cultura cadastrada com os novos dados.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Acesso através da opção “Editar” presente na tela de consulta de culturas;

⦁ Preenchimento dos campos com os dados da cultura;
⦁ Conclui através da opção “Salvar”;

⦁ O sistema grava a cultura e fecha a tela voltando para a tela de consulta de culturas.
Fluxo 
Secundário

RF-104
Nome Exclusão do cadastro de cultura
Descrição Operação de excluir a cultura já cadastrada no sistema.
Ator Usuário administrador.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

Justificativa da exclusão no campo observação.

Saídas e pós-
condições

Cultura inacessível para a parte operacional do sistema.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Na tela de consulta de cultura terá a opção para excluir cultura;

⦁ O sistema deverá emitir um alerta e aguardar confirmação, antes da exclusão para evitar 
exclusões indesejadas.

Fluxo 
Secundário

RF-105
Nome Consultar a lista de cadastros de culturas
Descrição Local onde estará disponível uma lista de culturas cadastradas no sistema.

⦁ Essa opção deverá ser acessada através de um menu presente na tela principal do sistema.

⦁ A lista deverá estar em ordem de produto relacionado;
Ator Usuário administrador e usuário comum.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

-

Saídas e pós-
condições

-

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ O acesso a essa função se dará através do menu “Produção” – “Culturas”.
Fluxo 
Secundário

RF-106
Nome Busca da cultura pelo produto.
Descrição Função que deverá estar na tela de consulta de culturas.

⦁ A busca deverá trazer resultados relacionados ao produto selecionado;
Ator Usuário administrador e usuário comum.
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Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

Seleção do produto desejado;

Saídas e pós-
condições

Lista atualizada todas as culturas relacionadas ao produto.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Através da tela de consulta de culturas o usuário deverá selecionar o produto desejado;

⦁ O sistema deverá atualizar a lista de culturas automaticamente após a seleção.
Fluxo 
Secundário

RF-107
Nome Busca da cultura pelo talhão.
Descrição Função que deverá estar na tela de consulta de culturas.

⦁ A busca deverá trazer resultados relacionados ao talhão selecionado;
Ator Usuário administrador e usuário comum.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

Seleção do talhão desejado;

Saídas e pós-
condições

Lista atualizada todas as culturas relacionadas ao talhão.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Através da tela de consulta de culturas o usuário deverá selecionar o talhão desejado;

⦁ O sistema deverá atualizar a lista de culturas automaticamente após a seleção.
Fluxo 
Secundário

RF-108
Nome Busca da cultura pelo status.
Descrição Função que deverá estar na tela de consulta de culturas.

⦁ A busca deverá trazer resultados relacionados ao status selecionado;
Ator Usuário administrador e usuário comum.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

Seleção do status desejado;

Saídas e pós-
condições

Lista atualizada todas as culturas relacionadas ao status selecionado.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Através da tela de consulta de culturas o usuário deverá selecionar o status desejado;

⦁ O sistema deverá atualizar a lista de culturas automaticamente após a seleção.
Fluxo 
Secundário

RF-109
Nome Inserção de procedimentos através de um modelo.
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Descrição Opção que deverá estar presente na tela de cadastro de cultura, para que o usuário não 
necessite inserir procedimento por procedimento ele poderá selecionar o grupo de 
procedimentos pré-cadastrado.

Ator Usuário administrador e usuário comum.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

Seleção do grupo de procedimentos desejado;

Saídas e pós-
condições

Lista de procedimentos incluídos na cultura, inicialmente todos como “não realizado”.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Através da tela de cadastro de culturas o usuário deverá selecionar a opção, inserir grupo 

de procedimento;

⦁ O sistema deverá atualizar a lista de procedimentos automaticamente ao selecionar o 
grupo, os procedimentos ficarão em ordem de inserção, porém o sistema deverá apresentar 
uma forma de reorganizá-los de acordo com a necessidade.

RF-110
Nome Inserção de procedimento na cultura.
Descrição Opção que deverá estar presente na tela de cadastro de cultura, onde o usuário poderá inserir 

um procedimento realizado na cultura.
Ator Usuário administrador e usuário comum.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

Seleção do procedimento e inserção dos dados operacionais tais como data realização e 
descrição;

Saídas e pós-
condições

Procedimento incluído na cultura.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Através da tela de cadastro de culturas o usuário deverá selecionar a opção, inserir 

procedimento;

⦁ O sistema deverá atualizar a lista de procedimentos automaticamente ao incluir o novo, os 
procedimentos ficarão em ordem de inserção, porém o sistema deverá apresentar uma 
forma de reorganizá-los de acordo com a necessidade.

RF-111
Nome Edição do procedimento registrado na cultura.
Descrição Operação de editar os dados do procedimento já inserido na cultura. 
Ator Usuário administrador e usuário comum.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

Data de realização, descrição e status do procedimento. 
O procedimento já deve estar inserido a cultura no sistema.

Saídas e pós-
condições

Procedimento com os novos dados.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Acesso através da opção “Editar” presente na tela de cadastro de cultura;

⦁ Preenchimento dos campos com os dados da cultura;
⦁ Conclui através da opção “Salvar”;

⦁ O sistema grava o procedimento e fecha a tela voltando para a tela de cadastro de cultura.
Fluxo Secund.

RF-112
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Nome Exclusão de procedimento registrado na cultura.
Descrição Operação de excluir um procedimento já inserido na cultura. 
Ator Usuário administrador e usuário comum.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

Data de realização, descrição e status do procedimento. 
O procedimento já deve estar inserido a cultura no sistema.

Saídas e pós-
condições

Procedimento excluído da cultura.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Acesso através da opção “Excluir Procedimento” presente na tela de cadastro de cultura;

⦁ O sistema deve ocultar o procedimento, porém, manter no histórico relacionando a 
exclusão ao usuário.

Fluxo Secund.

RF-113
Nome Inserção de documentos Anexos a cultura.
Descrição Operação de inserir arquivos pdfs ou imagens relacionadas a cultura. 
Ator Usuário administrador e usuário comum.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

Cultura.

Saídas e pós-
condições

Cultura com anexos que a caracterizam.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Acesso através da opção “Anexos” presente na tela de cadastro de cultura;

⦁ O sistema deve abrir uma tela que apresente os títulos de todos os anexos relacionados a 
cultura.

⦁ Nessa tela terá a opção “Novo Anexo”.
Fluxo Secund.

RF-114
Nome Exclusão de documentos Anexos a cultura.
Descrição Operação de excluir arquivos pdfs ou imagens relacionadas a cultura. 
Ator Usuário administrador e usuário comum.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

Cultura com anexos relacionados.

Saídas e pós-
condições

Cultura somente com os anexos definidos.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Acesso através da opção “Anexos” presente na tela de cadastro de cultura;

⦁ O sistema deve abrir uma tela que apresente os títulos de todos os anexos relacionados a 
cultura.

⦁ Nessa tela terá a opção “Excluir Anexo”.
Fluxo Secund.
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RF-115
Nome Gerar relatório de trabalho de campo.
Descrição Operação de gerar o relatório de procedimentos, afim de orientar o funcionário no que ele deve 

fazer em campo. 
Ator Usuário administrador e usuário comum.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

Seleção dos procedimentos relacionados a cultura.

Saídas e pós-
condições

Arquivo impresso em papel A4 com dados da cultura e dos procedimentos a serem realizados.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Acesso através da opção “Relatório de Trabalho” presente na tela de cadastro de cultura;

⦁ O sistema deve abrir uma tela que apresente os procedimentos para seleção.

⦁ Nessa tela terá a opção “Gerar Relatório”.
Fluxo Secund.

RF-116
Nome Lançamento de uma nova colheita.
Descrição Inserção de dados de uma nova colheita no sistema. 
Ator Usuário administrador e usuário comum.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

Data, Quantidade, Unidade Medida, Cultura e Observação.
Cultura com procedimentos no sistema.

Saídas e pós-
condições

Nova colheita cadastrada.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Acesso através da opção “Novo” presente na tela de consulta de colheitas;

⦁ Preenchimento dos campos com os dados da colheita;
⦁ Conclui através da opção “Salvar”;

⦁ O sistema grava a colheita e limpa a tela para um novo cadastro;
Fluxo Secund.

RF-117
Nome Edição dos dados da colheita
Descrição Operação de editar os dados da colheita já cadastrada no sistema. 
Ator Usuário administrador e usuário comum.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

Data, Quantidade, Unidade Medida, Cultura e Observação.
A colheita já deve estar cadastrada no sistema.

Saídas e pós-
condições

Colheita cadastrada com os novos dados.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Acesso através da opção “Editar” presente na tela de consulta de colheitas;

⦁ Preenchimento dos campos com os dados da colheita;
⦁ Conclui através da opção “Salvar”;

⦁ O sistema grava a colheita e fecha a tela voltando para a tela de consulta de colheitas.
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Fluxo 
Secundário
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RF-118
Nome Excluir o cadastro de colheita
Descrição Operação de excluir a colheita já cadastrada no sistema.
Ator Usuário administrador e usuário comum.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

Inserir justificativa no campo observação.

Saídas e pós-
condições

Colheita oculta e inacessível para a parte operacional do sistema, porém disponível ao 
administrador. A exclusão deve relacionar o usuário responsável.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Na tela de consulta de colheitas terá a opção para exclusão;

⦁ O sistema deverá emitir um alerta e aguardar confirmação para evitar exclusões 
indesejáveis;

Fluxo 
Secundário

RF-119
Nome Consultar a lista de cadastros de colheitas
Descrição Local onde estará disponível uma lista de colheitas cadastradas no sistema.

⦁ Essa opção deverá ser acessada através de um menu presente na tela principal do sistema.
⦁ A lista deverá estar em ordem de data;

⦁ Deverá ter um filtro para apresentar as colheitas por status no sistema; 
Ator Usuário administrador e usuário comum.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

-

Saídas e pós-
condições

-

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ O acesso a essa função se dará através do menu “Produção” – “Colheitas”.
Fluxo 
Secundário

RF-120
Nome Busca de colheitas por período.
Descrição Essa opção de busca estará disponível na tela de consulta de colheita. O usuário selecionará a 

data inicial e data final formando um período e o sistema se encarregará de apresentar a lista de 
colheitas realizadas nesse período.

Ator Usuário administrador e usuário comum.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

Data inicial e data final.

Saídas e pós-
condições

Colheitas realizadas no período.

Fluxo de Eventos
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Fluxo Principal ⦁ Usuário na tela de consulta de colheitas seleciona duas datas;
⦁ Clica na opção pesquisar;

⦁ O sistema apresenta a lista de colheitas referente a esse período.
Fluxo 
Secundário
RF-121
Nome Busca de colheitas por cultura.
Descrição Essa opção de busca estará disponível na tela de consulta de colheita. O usuário selecionará a 

cultura e o sistema se encarregará de apresentar todas as colheitas realizadas para a cultura 
selecionada.

Ator Usuário administrador e usuário comum.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

Seleção da cultura.

Saídas e pós-
condições

Colheitas realizadas na cultura.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Usuário na tela de consulta de colheitas seleciona a cultura;

⦁ Clica na opção pesquisar;

⦁ O sistema apresenta a lista de colheitas referente a cultura selecionada.
Fluxo Secund.

RF-122
Nome Busca de colheita por status.
Descrição Essa opção de busca estará disponível na tela de consulta de colheita. O usuário selecionará o 

status desejado e o sistema se encarregará de apresentar todas as colheitas que estão no status 
selecionado.

Ator Usuário administrador e usuário comum.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

Seleção do status.

Saídas e pós-
condições

Colheitas presentes no status selecionado.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Usuário na tela de consulta de colheitas seleciona o status;

⦁ Clica na opção pesquisar;

⦁ O sistema apresenta a lista de colheitas referente ao status selecionada.
Fluxo Secund.

RF-123
Nome Gerar impressão do relatório (QRCode).
Descrição De acordo com os dados do produtor, da cultura e da colheita, o sistema deverá gerar o QRCode 

para que os dados desses produtos possa ser consultado no portal “Gôndola Segura”.
Aqui precisaremos gerar uma regra para que informação incluída no código dê individualidade 
ao produto em questão.

Ator Usuário administrador e usuário comum.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-
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Entradas e pré-
condição

Colheita já lançada no sistema.

Saídas e pós-
condições

QRCode para impressão.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Usuário na tela de visualização dos dados da colheita clicará sobre a opção “Gerar QRCode”;

⦁ O sistema apresentará o relatório para impressão.

⦁ O usuário poderá fazer a impressão de quantos relatórios for necessário.
RF-124
Nome Lançamento de uma nova entrada em estoque.
Descrição Esse recurso possibilitará ao usuário do sistema a alimentar o sistema quanto à entrada de 

produtos no estoque.
A entrada em estoque poderá ser realizada de forma manual ou automatizada com base na 
compra. Caso o fornecedor tenha o histórico de procedimentos realizados na formação do 
produto fornecido, o sistema deverá possibilitar a inserção desses dados de forma manual. Caso 
o fornecedor utilize um módulo “Gôndola Segura” essa inserção deverá ser automatizada 
através do arquivo exportado pelo fornecedor, ou futuramente através da consulta realizada 
pelo QRCode na Web.

Ator Usuário administrador e usuário comum.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

Produtos e fornecedores já cadastrados no sistema.

Saídas e pós-
condições

Estoque atualizado com os novos itens lançados.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Acesso através da opção “Nova Entrada” presente na tela de consulta de itens em estoque;

⦁ Preenchimento dos campos com os dados da entrada;
⦁ Conclui através da opção “Salvar”;

⦁ O sistema grava a entrada em estoque e limpa a tela para um novo cadastro;
Fluxo Secund. ⦁ Ao finalizar uma compra o sistema deverá ter uma opção de entrada em estoque 

automatizada;

RF-125
Nome Lançamento de uma nova saída em estoque.
Descrição Esse recurso possibilitará ao usuário do sistema a alimentar o sistema quanto à saída de 

produtos no estoque.
A saída em estoque poderá ser realizada de forma manual, ou seja, a cada saída o usuário deverá 
efetuar um novo lançamento de saída.

Ator Usuário administrador e usuário comum.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

Deverá haver itens em estoque;
O usuário definirá a data, a quantidade e o item de estoque.

Saídas e pós-
condições

Estoque atualizado com o novo saldo.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Acesso através da opção “Nova Saída” presente na tela de consulta de itens em estoque;

⦁ Preenchimento dos campos com os dados da saída;
⦁ Conclui através da opção “Salvar”;

⦁ O sistema grava a saída em estoque e limpa a tela para um novo cadastro;
Fluxo Secund.
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RF-126
Nome Histórico de entradas e saídas do estoque
Descrição Esse recurso possibilitará ao usuário consultar o histórico de todas as entradas e saídas 

realizadas no estoque.
Ator Usuário administrador e usuário comum.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

Deverá haver movimentos de entrada ou saída do estoque para consulta;

Saídas e pós-
condições

Apresentação da relação de entradas e saídas realizadas no estoque.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Acesso através da opção “Histórico” presente na tela de consulta de itens em estoque;

⦁ O sistema apresentará a tela de histórico de operações de estoque.

⦁ O usuário terá acesso a todas as entradas e saídas realizadas.
Fluxo Secund.

RF-127
Nome Busca de entradas por período
Descrição Na tela de histórico de entradas e saídas do estoque o usuário poderá filtrar as entradas por 

período.
Ator Usuário administrador e usuário comum.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

O usuário selecionará a data inicial e a data final

Saídas e pós-
condições

O sistema listará todas as entradas realizadas no período

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Usuário na tela de histórico de entradas e saídas do estoque escolhera a visualização de 

“Entradas”
⦁ O usuário selecionará a data inicial e a data final
⦁ Clicará em pesquisar

⦁ O sistema listará todas as entradas em estoque realizadas no período selecionado.
Fluxo Secund.

RF-128
Nome Busca de entradas por produto
Descrição Na tela de histórico de entradas e saídas do estoque o usuário poderá filtrar as entradas por 

produto.
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Ator Usuário administrador e usuário comum.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

O usuário selecionará o produto desejado.

Saídas e pós-
condições

O sistema listará todas as entradas relacionadas ao produto

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Usuário na tela de histórico de entradas e saídas do estoque escolhera a visualização de 

“Entradas”
⦁ O usuário selecionará o produto
⦁ Clicará em pesquisar

⦁ O sistema listará todas as entradas em estoque relacionadas ao produto selecionado.
RF-129
Nome Busca de saídas por período
Descrição Na tela de histórico de entradas e saídas do estoque o usuário poderá filtrar as saídas por 

período.
Ator Usuário administrador e usuário comum.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

O usuário selecionará a data inicial e a data final

Saídas e pós-
condições

O sistema listará todas as saídas realizadas no período

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Usuário na tela de histórico de entradas e saídas do estoque escolhera a visualização de 

“Saídas”
⦁ O usuário selecionará a data inicial e a data final
⦁ Clicará em pesquisar

⦁ O sistema listará todas as saídas em estoque realizadas no período selecionado.

RF-130
Nome Busca de saídas por produto
Descrição Na tela de histórico de entradas e saídas do estoque o usuário poderá filtrar as saídas por 

produto.
Ator Usuário administrador e usuário comum.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

O usuário selecionará o produto desejado.

Saídas e pós-
condições

O sistema listará todas as saídas relacionadas ao produto

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Usuário na tela de histórico de entradas e saídas do estoque escolhera a visualização de 

“Saídas”
⦁ O usuário selecionará o produto
⦁ Clicará em pesquisar

⦁ O sistema listará todas as saídas em estoque relacionadas ao produto selecionado.
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RF-131
Nome Edição dos dados do item em estoque
Descrição Essa edição do item em estoque será criada em função da necessidade de inserção do histórico 

de procedimentos realizados pelo fornecedor no item de estoque, portanto não será utilizado 
para manipular a quantidade de itens em estoque.

Ator Usuário administrador e usuário comum.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

O usuário selecionará a entrada em estoque que deseja completar as informações.

Saídas e pós-
condições

O sistema apresentará a tela com detalhes da entrada em estoque, porém somente as opções de 
inserção de procedimentos estarão ativos ao usuário.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Usuário seleciona a entrada onde irá inserir os dados;

⦁ Inserção manual dos dados desejados;
⦁ Usuário clica sobre a opção “Salvar”;

⦁ O sistema salva a entrada com os novos dados.
Fluxo Secund. ⦁ Usuário seleciona a entrada onde irá inserir os dados;

⦁ Clica sobre a opção importar arquivo de dados;
⦁ O sistema abre a opção de importação de arquivo, onde será possível importar dados 

gerados por outro módulo do “gôndola segura”;
⦁ Usuário seleciona o arquivo, os dados são preenchidos automaticamente pelo sistema;
⦁ Usuário confere os dados e clica sobre a opção “Salvar”;

⦁ O sistema salva a entrada com os novos dados.

RF-132
Nome Consulta de todos os itens de estoque
Descrição Esse recurso possibilitará ao usuário visualizar a lista de itens em estoque com o saldo de forma 

rápida e precisa.
Ator Usuário administrador e usuário comum.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

Item de estoque já lançado.

Saídas e pós-
condições

Item de estoque com o saldo atualizado.

Fluxo de Eventos
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Fluxo Principal ⦁ Acesso através do menu “Estoque”-“Itens de Estoque” presente na tela principal do 
sistema.

⦁ O sistema apresentará a lista que relaciona todos os itens em estoque com o saldo atual de 
cada item.

RF-133
Nome Busca dos itens de estoque em falta
Descrição Esse recurso possibilitará ao usuário visualizar todos os itens de estoque que estão abaixo da 

quantidade mínima
Ator Usuário administrador e usuário comum.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

Item de estoque já lançado.

Saídas e pós-
condições

Relatório que relaciona todos os itens que estão abaixo da quantidade mínima.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ A tela de consulta aos itens de estoque terá a opção “Relatório de produtos em falta”

RF-134
Nome Lançamento de uma nova compra
Descrição Esse recurso possibilitará ao usuário registrar a compra no sistema.
Ator Usuário administrador e usuário comum.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

Produtos e fornecedores previamente cadastrados.

Saídas e pós-
condições

Registro de compra.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Acesso através da opção “Novo” presente na tela de consulta de compras;

⦁ Preenchimento dos dados de compra (Itens e fornecedor);
⦁ Conclui através da opção “Salvar”;

⦁ O sistema grava a cidade e limpa a tela para um novo lançamento;

RF-135
Nome Cancelamento de compra
Descrição Esse recurso possibilitará ao usuário cancelar a compra no sistema.
Ator Usuário administrador.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

Compra lançada no sistema.

Saídas e pós-
condições

Compra cancelada.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Acesso através da opção “Cancelar Compra” presente na tela de consulta de compras;

⦁ O sistema alerta o usuário e solicita a confirmação para evitar cancelamentos indesejados;

⦁ Ao confirmar o sistema deverá definir a compra como cancelada, e todos os itens de 
estoque e contas a pagar que estiverem relacionados à compra, devem ser cancelados 
automaticamente pelo sistema;
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RF-136
Nome Consultar a lista de todas as compras
Descrição Local onde estará disponível a lista de compras registradas no sistema.

⦁ Essa opção deverá ser acessada através de um menu “Operações”presente na tela principal 
do sistema.

⦁ A lista deverá estar em ordem decrescente de data;

⦁ Deverá ter um filtro para apresentar as compras realizadas e canceladas no sistema; 
Ator Usuário administrador e usuário comum.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

Compras registradas.

Saídas e pós-
condições

Lista de compras registradas no sistema

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ O acesso a essa função se dará através do menu “Operações” – “Compras”.
Fluxo 
Secundário
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RF-137
Nome Busca da compras por período.
Descrição Função que deverá estar na tela de consulta de compras.

⦁ A busca deverá trazer todas as compras no período ao ser passado a data inicial e final.
Ator Usuário administrador.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

Seleção da data inicial e final.

Saídas e pós-
condições

Lista atualizada com os registros relacionados à pesquisa.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Usuário seleciona data inicial e data final;

⦁ Clicar na opção pesquisar para efetuar a pesquisa.
Fluxo 
Secundário

RF-138
Nome Busca da compras por fornecedor.
Descrição Função que deverá estar na tela de consulta de compras.

⦁ A busca deverá trazer todas as compras realizadas por fornecedor.
Ator Usuário administrador.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

Seleção do fornecedor.

Saídas e pós-
condições

Lista atualizada com os registros relacionados à pesquisa.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Usuário seleciona o fornecedor;

⦁ Sistema atualiza a lista de compras de acordo com o fornecedor selecionado.
Fluxo 
Secundário

RF-139
Nome Busca de compras por fornecedor no período
Descrição Função que deverá estar na tela de consulta de compras.

⦁ A busca deverá trazer todas as compras realizadas por fornecedor no período.
Ator Usuário administrador.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

Seleção do fornecedor, da data inicial e data final.

Saídas e pós-
condições

Lista atualizada com os registros relacionados à pesquisa.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Usuário seleciona o fornecedor, a data inicial e data final;

⦁ Sistema atualiza a lista de compras de acordo com o fornecedor e período selecionado.
Fluxo 
Secundário
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RF-140
Nome Gerar contas a pagar através da finalização da compra
Descrição Ao finalizar uma compra o usuário deverá definir a condição de pagamento, ou seja, gerar as 

contas a pagar com base no fornecedor e no valor da compra.
Ator Usuário administrador e usuário comum.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

Criação das parcelas de acordo com a necessidade.

Saídas e pós-
condições

Contas a pagar com valor, data e fornecedor.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Usuário define as parcelas;

⦁ O sistema gera as contas a pagar no fluxo de caixa.
Fluxo 
Secundário

RF-141
Nome Gerar entrada no estoque através da finalização da compra
Descrição Ao finalizar uma compra o usuário deverá definir o estoque onde será dado a entrada dos itens, 

baseado nos itens relacionados na compra.
Ator Usuário administrador e usuário comum.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

Seleção do estoque onde será realizada a entrada.

Saídas e pós-
condições

Novos itens de estoque.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Usuário seleciona o estoque;

⦁ O sistema gera os itens de estoque com base nos itens de compra.
Fluxo 
Secundário

RF-142
Nome Lançamento de uma nova remessa
Descrição Esse recurso possibilitará ao usuário registrar as saídas de produtos finalizados para os 

destinatários remetentes.
Ator Usuário administrador e usuário comum.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

Colheitas e Destinatários Remetentes previamente cadastrados.

Saídas e pós-
condições

Registro da nova remessa.

Fluxo de Eventos
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Fluxo Principal ⦁ Acesso através da opção “Novo” presente na tela de consulta de remessas;
⦁ Preenchimento dos dados de remessa (Itens e destinatário);
⦁ Conclui através da opção “Salvar”;

⦁ O sistema grava a remessa e limpa a tela para um novo lançamento;

RF-143
Nome Edição do lançamento de remessa
Descrição Operação de editar os dados da remessa já lançada no sistema. 
Ator Usuário administrador.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

Remessa já lançada no sistema.

Saídas e pós-
condições

Remessa registrada com os novos dados.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Acesso através da opção “Editar” presente na tela de consulta de remessas;

⦁ Preenchimento dos campos com os dados da remessa;
⦁ Conclui através da opção “Salvar”;

⦁ O sistema grava a remessa e fecha a tela voltando para a tela de consulta de remessas.
Fluxo 
Secundário

RF-144
Nome Cancelamento de remessa
Descrição Operação de cancelar a remessa já lançada no sistema.
Ator Usuário administrador.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

Remessa lançada no sistema.

Saídas e pós-
condições

Remessa cancelada.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Na tela de consulta de remessa terá a opção “cancelar remessa”;

⦁ Ao clicar sobre essa opção o sistema deve alertar o  usuário e aguardar confirmação para 
evitar cancelamento indesejável.

⦁ Ao confirmar o sistema deverá cancelar a remessa e os itens a ela relacionados;
Fluxo 
Secundário

RF-145
Nome Consultar a lista de remessas lançadas no sistema
Descrição Local onde estará disponível uma lista de remessas lançadas no sistema.

⦁ Essa opção deverá ser acessada através de um menu presente na tela principal do sistema, 
junto aos outros cadastros.

⦁ A lista deverá estar em ordem decrescente de data;

⦁ Deverá ter um filtro para apresentar as remessas canceladas e ativas; 
Ator Usuário administrador.
Prioridade Essencial.
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RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

Remessas registradas.

Saídas e pós-
condições

Lista de remessas organizadas em ordem decrescente de data.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ O acesso a essa função se dará através do menu “Operações” – “Remessas”.
Fluxo Secund.

RF-146
Nome Busca da remessas por período.
Descrição Função que deverá estar na tela de consulta de remessas.

⦁ A busca deverá trazer todas as remessas no período ao ser passado a data inicial e final.
Ator Usuário administrador.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

Seleção da data inicial e final.

Saídas e pós-
condições

Lista atualizada com os registros relacionados à pesquisa.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Usuário seleciona data inicial e data final;

⦁ Clicar na opção pesquisar para efetuar a pesquisa.
Fluxo 
Secundário

RF-147
Nome Busca de remessa por destinatário remetente
Descrição Função que deverá estar na tela de consulta de remessas.

⦁ A busca deverá trazer todas as remessas realizadas por destinatário remetente.
Ator Usuário administrador.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

Seleção do destinatário remetente.

Saídas e pós-
condições

Lista atualizada com os registros relacionados à pesquisa.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Usuário seleciona o destinatário remetente;

⦁ Sistema atualiza a lista de remessas de acordo com o destinatário remetente selecionado.
Fluxo 
Secundário

RF-148
Nome Busca de remessas por destinatário remetente no período
Descrição Função que deverá estar na tela de consulta de remessas.

⦁ A busca deverá trazer todas as remessas realizadas por destinatário remetente no período.
Ator Usuário administrador.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-
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Entradas e pré-
condição

Seleção do destinatário remetente, da data inicial e data final.

Saídas e pós-
condições

Lista atualizada com os registros relacionados à pesquisa.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Usuário seleciona o destinatário remetente, a data inicial e data final;

⦁ Sistema atualiza a lista de remessas de acordo com o destinatário remetente e período 
selecionado.

Fluxo 
Secundário

RF-149
Nome Gerar contas a receber através da remessa
Descrição Após lançar a remessa o sistema deverá apresentar um modo de gerar contas a receber baseado 

na remessa já lançada no sistema.
Ator Usuário administrador e usuário comum.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

Criação das parcelas de acordo com a necessidade.

Saídas e pós-
condições

Contas a receber com valor, data e destinatário.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Através da conclusão da remessa o usuário define as parcelas;

⦁ O sistema gera as contas a receber no fluxo de caixa.
Fluxo Secund.

RF-150
Nome Lançamento de nova conta a receber
Descrição O sistema fornecerá um mecanismo para que o produtor tenha controle sobre todas as contas a 

receber da empresa. Aqui, portanto, está o recurso para realizar o seu lançamento.
Ator Usuário administrador e usuário comum.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

Valor, Data de Vencimento, Remessa (caso esteja vinculada), Destinatário Remetente (caso 
esteja vinculado), Descrição, Centro de Custo e Número da nota fiscal.

Saídas e pós-
condições

Conta a receber registrada.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Acesso através da opção “Novo Conta Receber” presente na tela de consulta do fluxo de 

caixa;
⦁ Preenchimento dos campos com os dados da conta;
⦁ Conclui através da opção “Salvar”;

⦁ O sistema grava a conta a receber e limpa a tela para um novo lançamento;
Fluxo 
Secundário

⦁ Na finalização do lançamento de uma remessa o usuário terá a opção de gerar as parcelas 
das contas a receber;

⦁ Ao definir as parcelas e salvar o sistema deverá gerar as contas vinculadas a remessa e ao 
destinatário remetente em questão;

RF-151
Nome Editar dados da conta a receber
Descrição Recurso utilizado caso a conta tenha sofrido alteração ou lançamento errado. 
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Ator Usuário administrador e usuário comum.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

Valor, Data de Vencimento, Remessa (caso esteja vinculada), Destinatário Remetente (caso 
esteja vinculado), Descrição, Centro de Custo e Número da nota fiscal.

Saídas e pós-
condições

Conta a receber registrada com os novos valores.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Acesso através da opção “Editar Conta Receber” presente na tela de consulta do fluxo de 

caixa;
⦁ Preenchimento dos campos com os dados da conta;
⦁ Conclui através da opção “Salvar”;

⦁ O sistema grava a conta a receber e fecha a tela voltando para a tela de consulta do fluxo de 
caixa;

RF-152
Nome Cancelar conta a receber
Descrição Recurso utilizado caso a conta tenha que ser cancelada. Ela não aparecerá nos alertas ou 

relatórios de cobranças.
Ator Usuário administrador e usuário comum.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

A conta já deve estar lançada no sistema.

Saídas e pós-
condições

Conta a receber cancelada.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Acesso através da opção “Cancelar Conta Receber” presente na tela de consulta do fluxo de 

caixa;
⦁ O sistema deverá emitir um alerta para que o usuário possa confirmar o cancelamento, para 

evitar cancelamentos indesejados no sistema;

⦁ O sistema grava a conta a receber cancelada;
Fluxo Secund.

RF-153
Nome Consultar a lista de contas a receber
Descrição O sistema deverá disponibilizar uma tela onde o usuário possa consultar todas as contas a 

receber.
Ator Usuário administrador e usuário comum.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

Contas a receber lançadas no sistema.

Saídas e pós-
condições

Lista de contas a receber.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Acesso através da opção “Fluxo de Caixa” presente na tela principal do sistema;

⦁ O sistema deverá apresentar a tela de consulta de contas a receber.
Fluxo Secund.

RF-154
Nome Buscar conta a receber por destinatário
Descrição Pesquisa que estará presente na tela de fluxo de caixa, onde o usuário selecionará o destinatário 

e o sistema deverá apresentar todas as contas a ele vinculadas.
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Ator Usuário administrador e usuário comum.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

Contas a receber lançadas no sistema e vinculadas ao destinatário.

Saídas e pós-
condições

Lista de contas a receber vinculadas ao destinatário.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Opção que estará disponível na tela de fluxo de caixa;

⦁ Usuário seleciona do destinatário;

⦁ Sistema filtra todas as contas a ele relacionadas.
Fluxo Secund.

RF-155
Nome Buscar conta a receber por período
Descrição Pesquisa que estará presente na tela de fluxo de caixa, onde o usuário selecionará a data inicial e 

a data final e o sistema se encarregará de listar todas as contas a receber no período.
Ator Usuário administrador e usuário comum.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

Contas a receber com a data de vencimento nesse período;

Saídas e pós-
condições

Lista de contas a receber no período.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Opção que estará disponível na tela de fluxo de caixa;

⦁ Usuário seleciona a data inicial e a data final;
⦁ Usuário clica na opção filtrar;

⦁ Sistema filtra todas as contas com vencimento no período.
Fluxo Secund.

RF-156
Nome Buscar conta a receber por status.
Descrição Pesquisa que deverá retornar todas as contas a receber relacionada ao status informado.
Ator Usuário administrador e usuário comum.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

Contas lançadas no sistema.

Saídas e pós-
condições

Lista de contas a receber relacionadas ao status informado pelo usuário.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Usuário seleciona o status;

⦁ Sistema filtra todas as contas relacionadas ao status informado.
Fluxo Secund.

RF-157
Nome Registrar o pagamento da conta a receber
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Descrição Registro do pagamento relacionado à conta a receber. Aqui deverá ser possível informar a(s) 
forma(s) de pagamento com que foi realizado o pagamento e concluir o pagamento dando baixa 
na conta a receber. 

Ator Usuário administrador e usuário comum.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

Conta já lançada no sistema.

Saídas e pós-
condições

Conta concluída com os dados de pagamento.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Usuário seleciona a conta desejada;

⦁ Usuário registra os valores e as formas de pagamento;

⦁ Sistema salva a conta a receber com os dados de pagamento.
Fluxo Secund.

RF-158
Nome Lançamento de nova conta a pagar
Descrição O sistema fornecerá um mecanismo para que o produtor tenha controle sobre todas as contas a 

pagar da empresa. Aqui, portanto, está o recurso para realizar o seu lançamento.
Ator Usuário administrador e usuário comum.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

Valor, Data de Vencimento, Compra (caso esteja vinculada), Fornecedor (caso esteja vinculado), 
Descrição, Centro de Custo e Número da nota fiscal.

Saídas e pós-
condições

Conta a pagar registrada.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Acesso através da opção “Novo Conta Pagar” presente na tela de consulta do fluxo de caixa;

⦁ Preenchimento dos campos com os dados da conta;
⦁ Conclui através da opção “Salvar”;

⦁ O sistema grava a conta a pagar e limpa a tela para um novo lançamento;
Fluxo 
Secundário

⦁ Na finalização do lançamento de uma compra o usuário terá a opção de gerar as parcelas 
das contas a pagar;

⦁ Ao definir as parcelas e salvar o sistema deverá gerar as contas vinculadas a compra e ao 
fornecedor em questão;

RF-159
Nome Editar dados da conta a pagar
Descrição Recurso utilizado caso a conta tenha sofrido alteração ou lançamento errado. 
Ator Usuário administrador e usuário comum.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

Valor, Data de Vencimento, Compra (caso esteja vinculada), Fornecedor (caso esteja vinculado), 
Descrição, Centro de Custo e Número da nota fiscal.

Saídas e pós-
condições

Conta a pagar registrada com os novos valores.

Fluxo de Eventos
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Fluxo Principal ⦁ Acesso através da opção “Editar Conta Pagar” presente na tela de consulta do fluxo de 
caixa;

⦁ Preenchimento dos campos com os dados da conta;
⦁ Conclui através da opção “Salvar”;

⦁ O sistema grava a conta a pagar e fecha a tela voltando para a tela de consulta do fluxo de 
caixa;

RF-160
Nome Cancelar conta a pagar
Descrição Recurso utilizado caso a conta tenha que ser cancelada. Ela não aparecerá nos alertas ou 

relatórios de pagamentos a serem realizados.
Ator Usuário administrador e usuário comum.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

A conta já deve estar lançada no sistema.

Saídas e pós-
condições

Conta a pagar cancelada.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Acesso através da opção “Cancelar Conta Pagar” presente na tela de consulta do fluxo de 

caixa;
⦁ O sistema deverá emitir um alerta para que o usuário possa confirmar o cancelamento, para 

evitar cancelamentos indesejados no sistema;

⦁ O sistema grava a conta a pagar cancelada;
RF-161
Nome Consultar a lista de contas a pagar
Descrição O sistema deverá disponibilizar uma tela onde o usuário possa consultar todas as contas a pagar.
Ator Usuário administrador e usuário comum.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

Contas a pagar lançadas no sistema.

Saídas e pós-
condições

Lista de contas a pagar.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Acesso através da opção “Fluxo de Caixa” presente na tela principal do sistema;

⦁ O sistema deverá apresentar a tela de consulta de contas a pagar.
Fluxo Secund.

RF-162
Nome Buscar conta a pagar por fornecedor
Descrição Pesquisa que estará presente na tela de fluxo de caixa, onde o usuário selecionará o fornecedor 

e o sistema deverá apresentar todas as contas a ele vinculadas.
Ator Usuário administrador e usuário comum.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

Contas a pagar lançadas no sistema e vinculadas ao fornecedor.

Saídas e pós-
condições

Lista de contas a pagar vinculadas ao fornecedor.

Fluxo de Eventos

72



Fluxo Principal ⦁ Opção que estará disponível na tela de fluxo de caixa;
⦁ Usuário seleciona do fornecedor;

⦁ Sistema filtra todas as contas a ele relacionadas.
Fluxo Secund.

RF-163
Nome Buscar conta a pagar por período
Descrição Pesquisa que estará presente na tela de fluxo de caixa, onde o usuário selecionará a data inicial e 

a data final e o sistema se encarregará de listar todas as contas a pagar no período.
Ator Usuário administrador e usuário comum.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

Contas a pagar com a data de vencimento nesse período;

Saídas e pós-
condições

Lista de pagar a receber no período.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Opção que estará disponível na tela de fluxo de caixa;

⦁ Usuário seleciona a data inicial e a data final;
⦁ Usuário clica na opção filtrar;

⦁ Sistema filtra todas as contas com vencimento no período.
Fluxo Secund.

RF-164
Nome Buscar conta a pagar por status.
Descrição Pesquisa que deverá retornar todas as contas a pagar relacionada ao status informado.
Ator Usuário administrador e usuário comum.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

Contas lançadas no sistema.

Saídas e pós-
condições

Lista de contas a pagar relacionadas ao status informado pelo usuário.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Usuário seleciona o status;

⦁ Sistema filtra todas as contas relacionadas ao status informado.
Fluxo Secund.

RF-165
Nome Registrar o pagamento da conta a pagar
Descrição Registro do pagamento relacionado à conta a pagar. Aqui deverá ser possível informar a(s) 

forma(s) de pagamento com que foi realizado o pagamento e concluir o pagamento dando baixa 
na conta a pagar. 

Ator Usuário administrador e usuário comum.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

Conta já lançada no sistema.
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Saídas e pós-
condições

Conta concluída com os dados de pagamento.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Usuário seleciona a conta desejada;

⦁ Usuário registra os valores e as formas de pagamento;

⦁ Sistema salva a conta a pagar com os dados de pagamento.
Fluxo Secund.

RF-166
Nome Lançamento de novos arquivos na biblioteca
Descrição Lançamento de novo arquivo de Processo Operacional Padrão na biblioteca do sistema.
Ator Usuário administrador.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

Título do arquivo, seleção do procedimento ao qual o arquivo estará vinculado e seleção do 
arquivo pdf ou imagem.

Saídas e pós-
condições

Arquivo salvo na biblioteca e disponível para consulta na parte operacional do sistema.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Acesso através da opção “Novo” presente na tela de consulta de arquivos POP;

⦁ Preenchimento dos campos com os dados do arquivo;
⦁ Conclui através da opção “Salvar”;

⦁ O sistema grava o arquivo e limpa a tela para um novo cadastro;
Fluxo Secund.

RF-167
Nome Excluir o cadastro de arquivos da biblioteca.
Descrição Com a desativação do arquivo POP, ele deixará de estar disponível na parte operacional do 

sistema.
Ator Usuário administrador.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

Arquivo ativo lançado no sistema.

Saídas e pós-
condições

Arquivo inativo e indisponível na parte operacional do sistema.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Na tela de consulta de arquivos POP terá uma lista de arquivos cadastradas, onde cada um 

deverá ter um ícone que simbolize o status ativo ou inativo;

⦁ Essa ação deverá ser feita com apenas um clique sobre o ícone;
Fluxo Secund.

RF-168
Nome Consultar a lista de cadastros de arquivos POP
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Descrição Local onde estará disponível uma lista de arquivos cadastrados no sistema.
⦁ Essa opção deverá ser acessada através de um menu presente na tela principal do sistema, 

junto aos outros cadastros.
⦁ A lista deverá estar em ordem alfabética por título;

⦁ Deverá ter um filtro para apresentar países ativos e inativos no sistema; 
Ator Usuário administrador.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

-

Saídas e pós-
condições

-

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ O acesso a essa função se dará através do menu “Cadastro” – “Arquivos POP.
Fluxo 
Secundário

RF-169
Nome Buscar arquivo pelo nome.
Descrição Função que deverá estar na tela de consulta de arquivos POP.

⦁ A busca deverá trazer resultados se for passado o nome completo ou parte do titulo da 
arquivo POP;

Ator Usuário administrador.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

Preenchimento do campo de pesquisa com o título ou parte do título.

Saídas e pós-
condições

Lista atualizada com os registros relacionados à pesquisa.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Preenchimento do campo de pesquisa com o título completo ou parte do título do arquivo 

POP;

⦁ Clicar na opção pesquisar para efetuar a pesquisa.
Fluxo Secund.

RF-170
Nome Buscar arquivo pelo procedimento.
Descrição Função que deverá estar na tela de consulta de arquivos POP.

⦁ A busca deverá trazer resultados se for selecionado o procedimento desejado;
Ator Usuário administrador.
Prioridade Essencial.
RNFs 
Relacionados

-

Entradas e pré-
condição

Seleção do procedimento desejado;

Saídas e pós-
condições

Lista atualizada com os registros relacionados ao procedimento.

Fluxo de Eventos
Fluxo Principal ⦁ Seleção do procedimento desejado;

⦁ Clicar na opção pesquisar para efetuar a pesquisa.
Fluxo 
Secundário
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⦁ Requisitos Não Funcionais
SEGURANÇA
Código Nome Prioridade
RNF-01 Autenticação para entrar no sistema Essencial
RNF-02 Criação dos dois níveis de acesso (Administrador e Padrão) Essencial
RNF-03 O sistema deverá ter a opção de realização de backup da base de dados. Essencial

USABILIDADE
Código Nome Prioridade
RNF-04 Telas simples e intuitivas Essencial
RNF-05 Ícone de acesso ao sistema presente na área de trabalho Essencial
RNF-06 Manual de instrução destinado ao usuário Essencial

INTERFACES DE COMUNICAÇÃO
Código Nome Prioridade
RNF-07 Esse módulo deverá exportar dados do produto para outra empresa que 

utilize qualquer módulo do gôndola segura.
Essencial

RNF-08 Esse módulo deverá importar dados do produto de fornecedor que 
utilize algum módulo gôndola segura.

Essencial
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⦁ Detalhamento dos Requisitos Não Funcionais
RNF-01
Nome Autenticação para entrar no sistema
Descrição Para garantir a segurança do acesso as informações o sistema deverá possuir um mecanismo de 

autenticação do usuário, ou seja, somente as pessoas autorizadas poderão ter acesso às 
informações fornecidas pelo sistema. 

Prioridade Essencial.

RNF-02
Nome Criação dos dois níveis de acesso
Descrição Os usuários do sistema terão acesso somente aos dados que competem a sua função, portanto o 

sistema deverá possuir dois níveis de acesso:
ADMINISTRADOR: Terá acesso total ao sistema
USUARIO_PADRAO: Terá acesso restrito a parte operacional (Permissões a definir) 

Prioridade Essencial.

RNF-03
Nome Backup da base de dados
Descrição O sistema deverá oferecer um mecanismo de replicação de dados automática, e configurável, de 

forma a garantir que os dados nunca sejam perdidos. 
Prioridade Essencial.

RNF-04
Nome Telas simples e intuitivas
Descrição As telas do sistema deverão ser simples e intuitivas. 
Prioridade Essencial.

RNF-05
Nome Ícone de acesso ao sistema presente na área de trabalho
Descrição Deverá possibilitar o acesso ao sistema através de um ícone presente na área de trabalho.
Prioridade Essencial.

RNF-06
Nome Manual de instrução destinado ao usuário
Descrição Um manual de instruções contendo a forma de utilização de todos os recursos do sistema deverá 

ser gerado e disponibilizado ao usuário do sistema.
Prioridade Essencial.

RNF-07
Nome Esse módulo deverá exportar dados do produto para outra empresa que utilize qualquer módulo 

do gôndola segura.
Descrição O módulo de produtor deverá possibilitar a exportação de dados destinados a outro sistema 

gôndola segura
Prioridade Essencial.

RNF-08
Nome Esse módulo deverá importar dados do produto de fornecedor que utilize algum módulo 

gôndola segura.
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Descrição O módulo de produtor deverá possibilitar a importação dos dados fornecidos pelo seu 
fornecedor.

Prioridade Essencial.

⦁ Interface Gráfica (Protótipos)
Tela Principal

Cadastro de Usuário
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Cadastro de País

Cadastro de Estados
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Cadastro de Cidade

Cadastro de Ramo de Atividade

Cadastro de Funcionário
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Cadastro de Fornecedores

Cadastro de Destinatário
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Cadastro de Produto
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Cadastro de Procedimento

Cadastro de Grupo de Procedimento
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Cadastro de Talhão

Gestão de Cultura
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Gestão de Colheita

Gestão de Estoque
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Entrada e Saída de Estoque

Gestão de Compras
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Finalização de Compra

Gestão de Remessas
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Finalização de Remessa

Contas a Receber
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Contas a Pagar

Arquivos POP
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⦁ Revisão Julho/2013

Alteração no Cadastro de Produto

Inicialmente a entidade Produto presente no módulo produtor iria possuir somente 
os seguintes atributos: Nome, Tipo (Insumo, Matéria Prima e Produto Acabado) e Unidade 
de Medida.

Porém surgiu a necessidade de classificar os produtos quanto:

Ao Sistema de Cultivo: 
Que poderão estar classificados em:
- Orgânico: Que estará embasado pelo termo “Acreditação”, que relacionará a 

unidade de controle responsável pela garantia do sistema de cultivo orgânico empregado.
- Convencional: Empregado aos sistemas de cultivos não orgânicos.
- Outros : Que estará sempre acompanhado pela descrição do sistema existente.

Mecanismo de Controle: 
- Auditoria: Processo de fornecimento de informações, diretrizes gerais e normas 

técnicas ao produtor, realizado por agências certificadoras. O processo de fiscalização é 
feito por meio de visitas periódicas de inspeção, realizadas na unidade de produção agrícola

- Sistema Participativo: Realização da certificação por meio de um sistema em rede. 
Caracteriza-se pela responsabilidade coletiva de seus membros, que podem ser produtores, 
consumidores e técnicos. Os métodos de geração de credibilidade são adequados às 
diferentes realidades sociais, culturais, políticas, territoriais, institucionais, organizacionais e 
econômicas do ambiente produtivo.

- Controle Social: Para utilizar esse mecanismo o produtor tem que fazer parte de 
uma Organização de Controle Social cadastrada em órgãos fiscalizadores, dentre os quais o 
MAPA, que pode ser um grupo de agricultores familiares, associação, cooperativa ou 
consórcio, com ou sem personalidade jurídica (IBD, 2010). No entanto, deve ser assegurado 
aos consumidores e ao órgão fiscalizador a rastreabilidade dos produtos e o livre acesso aos 
locais de produção ou de processamento.

Cadastro de Unidade de Controle

Para isso precisaremos incluir um terceiro item que servirá de garantia dos dois 
itens anteriores.

Será necessário cadastrar as agências certificadoras e Sistemas Participativos?
  Sim, bem interessante.

Alteração no Cadastro de Talhão
Inserção do tipo de sistema de cultivo empregado no talhão: 
Convencional, Orgânico ou Outro.   

90



Status: Cadastro

Revisão do Cadastro de Cultura

Época: Ano todo ou Do Mês a Mês.
Tipo de sistema de cultivo no talhão: 
Convencional / Transição / Ecológico / Biodinâmico
Status: Cadastro

⦁ Revisão Agosto/2013

Essa revisão ocorre durante a implantação do módulo produtor junto a uma 
produtora Regiane Rodrigues, empresária que possui uma propriedade rural na cidade de 
Guararema/SP. 

IR = Item de Revisão
IR-01
Detalhe No meu caso não tenho transportadora que realiza o transporte do meu produto final o sistema 

pode oferecer uma opção de selecionar transporte próprio para as minhas remessas.
Solução

RF Relacionado -
Levantado por Regiane Rodrigues

IR-02
Detalhe Em compras quando meu fornecedor não utiliza o sistema Gondola Segura o sistema oferece um 

meio para eu registrar a origem do produto e a transportadora responsável pela entrega do 
produto em minha propriedade.

Solução

RF Relacionado -
Levantado por Regiane Rodrigues

IR-03
Detalhe O sistema possui uma restrição que não permita ou que me alerte ao adicionar procedimentos 

ou insumos que possuam sistema de cultivo diferente da cultura ou do talhão.
Solução

RF Relacionado -
Levantado por Regiane Rodrigues, Diogo e Rodrigo

IR-04
Detalhe O sistema me permite trabalhar com procedimentos com datas previstos de forma que caso algo 

não tenha sido feito ele possa me informar.
Solução

RF Relacionado -
Levantado por Regiane Rodrigues

IR-05
Detalhe O usuário quer tirar conclusão quanto ao custo de cada procedimento, inserir em cada um deles 

o previsto e o realizado. É interessante também poder relacionar o insumo utilizado ao 
procedimento, contabilizando o custo de cada um deles.
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Solução

RF Relacionado -
Levantado por Regiane Rodrigues
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