
Fluxograma 

 
Como construir (Fluxograma de sistema) 

 

     Uma das técnicas mais difundidas para representar cada componente de um sistema de 

processamento de dados é a fluxogramação.  

     São gráficos desenhados pelos analistas de sistemas, que permitem a visualização de um sistema 

como um todo. Usa-se o fluxograma para a construção de um modelo lógico desenvolvido na fase 

de análise, depois partindo para a forma física. 

 

Simbologia 

 

     Os principais símbolos são os seguintes : 

 

    

 Processamento 

 Indica a função de processamento de dados 

 

 

 Entrada/saída 

 Indica uma ou mais operações de entrada ou saída de dados 

 

 

 

 Conector de página 

 É usado para indicar uma conexão entre uma página e outra do fluxograma 

 

 

                                

 Cartão perfurado 

                              Indica entrada/saída para arquivo com uso de cartões perfurados 

                              

 

 

                             Conector 

   Serve para indicar a saída ou entrada de determinada função 

 

 

  

    Documento 

 É utilizado para indicar saídas impressas 

 

 

 

 

Principais objetivos de um fluxograma de sistemas 

 

     Para resolver um problema como a confecção de uma folha de pagamento, temos que partir de 

um modelo lógico que é o diagrama de fluxo de dados, com o objetivo de sair do abstrato para o 

concreto. 



     Na construção do fluxograma, os componentes são representados por símbolos, facilitando a 

visualização dos analistas de sistemas. 

     Além disso, o fluxograma torna-se um importante documento para uma grande empresa, 

permitindo assim vários profissionais trabalharem em cima dele. 

 

 

Normas para a construção do fluxograma de sistemas 

 

     Segue algumas normas para facilitar a interpretação da simbologia do fluxograma: 

 

1- Os passos devem ser descritos numa seqüência lógica, de cima para baixo da página e da 

esquerda para a direita. 

 

2- Cada símbolo deve indicar as operações a serem realizadas 

 

3- A conexão entre uma parte e outra do fluxograma deve ser feita com os símbolos de 

conectores 

 

4- Os fluxogramas devem ser indicados com um título, além do nome do autor, código do 

sistema e data da sua construção 

 

5- Devem ser evitados os cruzamentos de linhas de fluxo 

 

6- A simbologia pode ser desenvolvida com qualquer tamanho, contanto que mantenha-se a 

proporção 

 

 

 

Exemplos de fluxogramas de sistemas 

 

1- Controle de estoque 

      Temos um sistema de controle de estoque, sendo um arquivo-mestre em fita 

magnética contendo estoque de materiais e um arquivo de transações em disco.  

     As informações lidas dos dois arquivos são consideradas de acordo com o critério 

estabelecido pela empresa, quando um novo arquivo mestre em fita magnética é 

totalmente atualizado. 

     Além disso, o sistema de estoque emite um relatório de divergências detectadas no 

processamento de diversos relatórios gerenciais. 

 

2- Controle de fornecedores 

      Através de um terminal de computadores são introduzidos no sistema as movimentações 

dos fornecedores, atualizando o arquivo mestre em disco gerando um arquivos de transações 

em fita. 

     Esse arquivo de geração pode ser lido pelo programa gerador de relatórios, emitindo 

relatórios gerenciais e operacionais. 

 

3- Folha de pagamento 

       

 As principais funções do sistema “folha de pagamento” são:  

1º- coletar dados, conferir e entrar com os dados via terminal de computador, criando 

arquivo de montagem da folha de pagamento mensal; 



2º- Manter atualizado o arquivo pessoal; 

 

3º- Processar a folha de pagamento, emitindo os devidos relatórios e atualizando os 

arquivos; 

 

4º- Distribuir os demonstrativos de pagamentos e encaminhar a listagem de depósitos 

em c/c ao banco pagador; 

 

5º- Proceder os lançamentos contábeis; 

 

 


