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Resumo 
Este trabalho apresenta o projeto para o desenvolvimento de um sistema de busca de produtos               
a partir de avaliações feitas por outros usuários. O Choose Your Product permitirá que as               
pesquisas sejam feitas de forma personalizada, conforme o perfil de cada pessoa, tais como              
preferências de compra e estilos de uso, a partir de um modelo computacional de análise de                
perfil. Utilizando de tecnologias atuais e open source, o objetivo principal do sistema visa              
criar um aplicação de fácil uso para reduzir o tempo gasto na pesquisa de opiniões sobre                
produtos e serviços, bem como permitir que cada pessoa possa deixar sua própria avaliação. 

Palavras-chave: Busca de produtos; Modelos computacionais; Inteligência artificial; Código         
aberto. 
 

CHOOSE YOUR PRODUCT: PRODUCT INDICATION SYSTEM USING A 

COMPUTATIONAL MODEL FOR USER PROFILES ANALYSIS 

 
Abstract 
This paper presents the project for the development of a product search system based on               
evaluations made by other users. The Choose Your Product will allow surveys to be carried               
out in a personalized way, according to the profile of each person, such as purchase               
preferences and usage styles, using a computational model of profile analysis. Using current             
and open source technologies, the main goal of the system is to create a user-friendly               
application to reduce the time spent researching product and service reviews, as well as              
allowing each person to leave their own review. 

Keywords: Product search; Computational models; Artificial intelligence; Open source. 
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1 INTRODUÇÃO 

Atualmente existem várias fontes online nas quais é possível pesquisar sobre a            

qualidade de produtos e opiniões de usuários normais ou avaliadores especializados. Há sites             

específicos no quais, normalmente, quem escreve são avaliadores profissionais naquele tipo           

de produto. Existem também blogs para essa finalidade, além de opiniões dadas em sites por               

usuários comuns em seções de comentários, inclusive nos próprios sites das lojas onde os              

produtos são vendidos. 

Dentro deste cenário, quando uma pessoa deseja pesquisar sobre a qualidade de algum             

produto, é necessário que seja dedicado um tempo para consultar nestes diferentes e inúmeros              

canais. Eventualmente, esta pesquisa pode ser demorada, devido à inexistência de um canal             

único e padronizado.  

A proposta deste projeto se resume em um sistema no qual as pessoas possam dar               

notas para características diversas de todos os tipos de produtos - eletrônicos, elétricos             

tradicionais e também os não eletrônicos como, por exemplo, bicicletas, calçados, pneus, etc.             

A partir da coleta das notas dadas por usuários reais desses produtos, outras pessoas poderão               

realizar pesquisas e saber sobre a avaliação geral dos itens. 

Considerando cada um dos usuários e suas preferências, o sistema irá adaptar os             

resultados de acordo com o perfil da pessoa que está realizando a pesquisa. Por exemplo, se a                 

pessoa que está fazendo a consulta possui um perfil mais técnico, os retornos serão coletados               

de outros avaliadores com o mesmo perfil. O mesmo acontece caso a pessoa seja um usuário                

não técnico, com outros interesses sobre um produto. Assim, o sistema pretende direcionar os              

tipos de avaliações por perfil de usuário, pois considera-se aqui neste projeto que um mesmo               

produto pode ter opiniões e avaliações completamente diferentes devido aos diferentes tipos            

de usuários. Isso é algo que dificulta muito na hora de realizar uma pesquisa por opiniões a                 

respeito de produtos e serviços, considerando este ponto um problema, o sistema criado             

pretende apresentar-se como uma solução. 

O capítulo que inicia este trabalho aborda os principais referenciais teóricos que            

nortearam este projeto. O segundo capítulo apresenta o diferencial desta proposta em relação             

aos trabalhos relacionados, isto é, daqueles que existem no mercado. Já no terceiro capítulo é               

explicado, em detalhes, a metodologia utilizada para a elaboração do sistema. Enquanto o             

quinto capítulo traz os resultados obtidos. Para encerrar, são apresentadas as conclusões e os              

trabalhos futuros. 

 



2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Arquitetura e Metodologia 

2.1.1 Arquitetura orientada a serviços (ou 'Arquitetura de Microsserviços') 

Segundo Nadareishvili (2016), a construção de uma arquitetura baseada em          

microsserviços é composta por pequenos componentes que possuem um escopo fechado e            

interoperabilidade. Essas características fazem com que sistemas construídos nessa arquitetura          

tenham foco na substituibilidade de seus componentes, permitindo que o sistema seja            

facilmente escalável e testável. Considerando os benefícios da utilização dessa arquitetura, o            

sistema construído ao longo deste projeto utilizou o conceito de microsserviços no            

desenvolvimento dos diversos componentes do software. 

2.1.2 Scrum Solo 

O projeto foi organizado em entregas de curtos objetivos a cada semana. Foi utilizado              

uma adaptação do Scrum, conhecida como Scrum Solo. Conforme Pagotto et al. (2016), é uma               

metodologia focada para utilização no desenvolvimento individual de software que junta,           

além de práticas realizadas no Scrum, boas práticas utilizadas no PSP1 (Personal Software             

Process - Processo de Software Pessoal), para que se tenha melhor estimativa e controle de               

qualidade no desenvolvimento do software. 

2.1.3 Clusterização com K-Means 

Clusterização2 é um método que, conforme Dhanachandra et al. (2015), é utilizado            

para dividir um conjunto de dados em um número específico de grupos. Existem algoritmos              

que calculam e realizam essa clusterização, sendo um deles o k-means, cujo funcionamento             

consiste em duas etapas: 1) calcula a quantidade aproximada de clusters e o ponto central               

estimado de cada um deles, chamado de k-centróide; 2) após, realizar iterações de cálculos              

sobre o conjunto de dados, corrige e aumenta a precisão da classificação dos clusters. Esse               

processo é ilustrado nas Figura 1, Figura 2 e Figura 3. Resumindo, a ideia principal do                

k-means é encontrar os valores centrais para cada cluster e os valores que estão mais               

aproximados do valor de cada centróide, esses dois processos resultam na criação dos             

próprios clusters. 

1 PSP é um processo que possui um conjunto de métodos, formulários e scripts que revelam como planejar,                  
medir e gerenciar seu trabalho (HUMPHREY, 2002). 
2 “Cluster” é um termo utilizado na análise de dados que representa “agrupamento” (ou “grupo”) de dados. 
 



Figura 1 - Primeira iteração (n) do algoritmo K-means 

 
Fonte: Autor (2020). 

 

Figura 2 - n+1 iterações do algoritmo K-means 

 
Fonte: Autor (2020). 

 

Figura 3 - K-centróides definidos 

 
Fonte: Autor (2020). 

 



2.1.4 Princípios S.O.L.I.D. 

S.O.L.I.D é um acrônimo que dá nome aos cinco princípios apresentados por Robert             

C. Martin (Uncle Bob) em um artigo no início dos anos 2000, sendo o padrão de projeto                 

utilizado neste trabalho para a construção de todos os componentes que, conforme Martin             

(2020), ainda é relevante para os dias atuais. Abaixo é listado cada um dos princípios desse                

padrão.  

- SRP (Single Responsibility Principle - Princípio da Responsabilidade Única): Reúna          

as coisas que mudam pelos mesmos motivos. Separe as coisas que mudam por             

diferentes razões; 

- OCP (Open-Closed Principle - Princípio Aberto-Fechado): Um módulo deve ser          

aberto para extensão, mas fechado para modificação; 

- LSP (Liskov Substitution Principle - Princípio de Substituição de Liskov): Um           

programa que usa uma interface não deve ser confundido por uma implementação            

dessa interface; 

- ISP (Interface Segregation Principle - Princípio de Segregação de Interface):          

Mantenha as interfaces pequenas para que os usuários não dependam de coisas de             

que não precisam; 

- DIP (Dependency Inversion Principle - Princípio de Inversão de Dependências):          

Depende da direção da abstração. Módulos de alto nível não devem depender de             

detalhes de baixo nível. 

2.1.5 API RESTful 

Conforme Wang, Keivanloo e Zou (2014), às organizações de software, como           

empresas ou entidades que possuam dados, serviços ou funcionalidades, podem liberar           

acessos aos seus recursos por meio de Interfaces de Programação de Aplicativos (APIs), que              

serão consumidos pela aplicação cliente por meio de solicitações e respostas HTTP diretas. 

Uma requisição API RESTful deve ser associada a um dos quatro métodos HTTP:             

GET, PUT, POST e DELETE. Uma solicitação HTTP RESTful típica inclui 1) um método              

HTTP (por exemplo, GET); 2) um endereço de domínio do servidor API; 3) um nome do                

método RESTful API; 4) um formato de dados de retorno; 5) um conjunto de parâmetros do                

método. O (domínio + nome do método) também pode ser referido como URL do recurso.               

Por exemplo, uma solicitação RESTful do Twitter para recuperar as duas menções mais             

recentes é listada da seguinte maneira:  

 



“GET https://api.twitter.com/1.1/statuses/mentions timeline.json?count=2”, onde    

“GET” é o método HTTP padrão, “api.twitter.com/1.1” é o endereço do servidor API,             

“statuses/mentions timeline” é o nome do método, “.json” é o formato dos dados de retorno e                

“count” é um parâmetro que especifica o número de tweets a serem recuperados (WANG,              

KEIVANLOO e ZOU, 2014). 

Neste projeto, o software back-end foi construído como uma API RESTful, facilitando            

e padronizando toda comunicação entre a aplicação back-end e aplicações front-end. 

2.1.6 Componentização no front-end 

Semelhante à ideia de microsserviços, utilizar a construção do front-end no software            

baseadas em componentização, conforme Sheng (2019), reduz o acoplamento entre os           

componentes, tornando uma ferramenta ideal para resolver problemas de complexidade, na           

qual cada um dos componentes desempenham funções independentes trabalhando em          

conjunto. As interfaces do sistema deste projeto utilizaram o conceito de componentização            

para o seu desenvolvimento, buscando assim evitar problemas de dependência entre os            

módulos das telas. 

2.1.7 BEM - Block Element Modifier 

Conforme de Deus (2018), BEM é a sigla para Block Element Modifier (Bloco             

Elemento Modificador), que nada mais é do que um padrão usado para melhorar a tarefa de                

nomear classes. Esse padrão se baseia na função estrutural do elemento dentro do HTML em               

detrimento da sua função de apresentação. O BEM foi criado pela Yandex, que é o maior                

motor de buscas na Rússia. Quando foi criado tinha os seguintes objetivos:  

- Desenvolvimento rápido e resultados duradouros de padronização - Os projetos devem           

ser criados rapidamente, utilizando uma arquitetura que garante sustentabilidade e          

longevidade para o desenvolvimento; 

- Um projeto pode envolver muitas pessoas - A capacidade de organizar de forma             

eficiente o trabalho das pessoas em uma equipe é importante, seja essa formada por              

apenas duas pessoas ou por dezenas de desenvolvedores; 

- Equipes escaláveis - Adicionando mais pessoas para uma equipe, o desempenho deve            

melhorar. O código deve ser cuidadosamente estruturado para garantir a sua           

sustentabilidade ao longo do tempo e através das mudanças do grupo. 

 



- A reutilização de código - Cada novo elemento no projeto ou interface não deve ser               

iniciado a partir do zero. O Código não deve depender do contexto, mas deve ser fácil                

de transferir para outros lugares. 

 

O BEM foi utilizado como base de padronização da escrita e uso do CSS, conforme               

mostrado na Figura 4, inicialmente foi identificado os blocos (destacada na cor vermelha e              

verde) e os elementos (destacada na cor azul), juntamente aos modificadores (alteração de cor              

das estrelas de amarelo para cinza). Após isso, aplicado às classes CSS no HTML e               

estilizadas, como pode ser verificado na Figura 5 e Figura 6. 

 

 

Figura 4 - Identificação dos blocos, elementos e modificadores 

 
Fonte: Autor (2020). 

 

 

Figura 5 - Definição das classes CSS no HTML 

 
Fonte: Autor (2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 6 - Escrita das regras SCSS 

 
Fonte: Autor (2020). 

2.2 Tecnologias 

2.2.1 Lumen 

No framework Lumen (2020) é utilizado em sua construção uma estrutura bem            

reduzida com base no Laravel (que é um framework PHP). É um micro-framework voltado              

para o desenvolvimento de aplicações de microsserviços e APIs RESTful. A escolha do             

Lumen para o desenvolvimento do Choose Your Product foi justamente o fato de ser              

otimizado para requisições e também de fácil implementação. 

2.2.2 VueJS 

Utilizado para construção do front-end do sistema, o framework Vue JS, em            

JavaScript, tem como principal característica o poder de ser adotável incrementalmente, ou            

seja, pode ser implementado numa parte específica da aplicação ou ser utilizado para o seu               

desenvolvimento total, facilmente escalável e com curta curva de aprendizagem (VUE JS,            

2020). 

 



2.2.3 Sass 

O Sass (Syntactically Awesome Style Sheets) é um pré-processador de CSS que            

permite a utilização de vários recursos lógicos de programação, tais como variáveis,            

operadores e funções. Esse recurso otimiza muito a escrita do CSS, pois possibilita escrever              

menos linhas de código e processar os valores atribuídos às suas propriedades (SASS, 2020). 

A utilização do Sass na escrita do CSS neste trabalho tornou esses códigos mais              

performáticos e com maior possibilidade de otimização.  

2.2.4 JSON 

Conforme Json (2020), o JSON (JavaScript Object Notation - Notação de Objetos            

JavaScript) é um formato de registro utilizado para troca de informações de forma leve entre               

sistemas, que para seres humanos, é fácil de ler e escrever, e para máquinas, é fácil de                 

interpretar e gerar. O Json foi aplicado neste projeto com a finalidade de padronizar a               

estrutura das requisições e respostas entre a aplicação cliente e a API. 

2.2.5 PostgreSQL 

O PostgreSQL é um sistema gerenciador de banco de dados de código aberto. De              

acordo com PostgreSQL (2020), ele usa e estende a linguagem SQL combinada com muitos              

recursos que armazenam e escalam com segurança as cargas de trabalho de dados mais              

complicadas. Além disso ter sido um dos fatores de escolha, outro requisito avaliado foi a               

possibilidade de implementação de estruturas não relacionais dentro da estrutura relacional,           

na qual é possível gravar dados do tipo JsonB3. O JsonB é adequado para gravar diretamente                

objetos do tipo Json, sem necessidade de conversões de Json para um registro tradicional e               

vice-versa. 

2.2.6 JWT 

Segundo JWT (2020), o JSON Web Token (JWT) é um padrão de mercado             

estabelecido pela RFC-75194, que define como transmitir e armazenar objetos JSON de forma             

compacta e segura entre diferentes aplicações no ambiente web, utilizando uma única chave             

de criptografia ou um par de chaves pública/privada. A sua implementação basicamente            

consiste em gerar um token criptografado para uma autenticação válida e, a partir disso e para                

3 Conforme JSONB (2020), ao converter a entrada Json em JsonB, os tipos primitivos descritos pela RFC 7159                  
são efetivamente mapeados em tipos PostgreSQL nativos. 
4 RFC-7519 é um padrão RFC (Request for Comments - Pedido para Comentários) que estabelece as definições                 
para o uso do JWT na internet (RFC-7519, 2020). 
 



todas as requisições seguintes, é necessário o envio desse token para que a resposta seja               

retornada. O JWT foi aplicado neste projeto para gerar os tokens de permissão possibilitando              

o acesso à API RESTful. 

2.2.7 OAuth2 

De acordo com OAuth2 (2020), OAuth 2.0 é um protocolo padrão para autenticação,             

que permite uma aplicação que se autentique em outra, sem que a aplicação solicitante              

conheça os dados de acesso da aplicação de autenticação. É comum ver o seu uso, por                

exemplo, em situações como “faça login com o Facebook” ou com alguma outra rede social,               

não exigindo que o usuário crie uma senha para se autenticar e utilize apenas uma conta                

existente e autenticada em outra plataforma, bem como foi aplicado no Choose Your Product,              

no qual há a possibilidade de autenticação com uma conta Google. 

2.3 Ferramentas 

2.3.1 GitLab 

Todo o projeto desenvolvido está em um repositório no GitLab, sendo este um             

gerenciador de repositórios baseado em Git5, com suporte a Wiki6, Integração Contínua e             

Entrega Contínua (CI/CD) e gerenciamento de tarefas. Para melhor organização, foi utilizado            

uma padronização da nomenclatura de branches7 e commits8. 

2.3.2 Draw.io 

O Draw.io foi utilizado na criação dos diagramas do projeto. É uma ferramenta             

gratuita de código aberto disponibilizada online e também na versão desktop para criação de              

diagramas diversos (como de Entidade e Relacionamento, Fluxogramas, UML, BPMN). 

2.3.3 Postman 

O Postman é um software de código aberto que possibilita gerar requisições            

direcionadas a serviços web como API’s e visualizar os retornos gerados por este serviço. É               

5 Git é um sistema de controle de versão distribuído gratuito e de código aberto, projetado para lidar desde                   
projetos pequenos a muito grandes, com velocidade e eficiência (GIT, 2020). 
6 Os wikis do GitLab são uma maneira de compartilhar a documentação e organizar as informações por meio de                   
funcionalidades integradas, onde cada projeto GitLab inclui um Wiki já na sua criação (GITLAB WIKI, 2020). 
7 Branches são as ramificações que divergem da linha principal de desenvolvimento, possibilitando continuar a               
trabalhar no mesmo projeto sem mexer com essa linha (branch) principal (GIT BRANCHING, 2020). 
8 Commit é o comando responsável por gravar as mudanças realizadas no repositório (GIT COMMIT, 2020). 
 



possível avaliar o retorno completo de um Json, por exemplo, e cada código HTTP que o                

serviço retorna ao cliente (POSTMAN, 2020). O software em questão foi usado            

constantemente para os testes diversos das respostas geradas pelo back-end do Choose Your             

Product. 

2.3.4 Figma 

O Figma é uma ferramenta disponibilizada online e também em formato desktop, com             

versões paga e gratuita, é utilizada para prototipagem gráfica e aplicada neste projeto para              

construção do design. Nesta ferramenta é possível ainda criar protótipos de telas, além de              

interações de navegação de softwares (FIGMA, 2020). 

2.3.5 ESLint 

ESLint é uma ferramenta de análise de código JavaScript, empregada para identificar            

erros no código. Foi usada como ferramenta auxiliar durante o processo de implementação do              

software, pois permite muitas configurações e automatizações de correção no código. 

2.3.6 DBeaver Community 

O DBeaver Community é a versão de código aberto do DBeaver mantida pela             

comunidade de desenvolvedores. O DBeaver utiliza drivers proprietários para conectar com           

diversos Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) disponíveis no mercado.            

Esse software foi utilizado como ferramenta administrativa do banco de dados.  

2.3.7 VSCode 

O Visual Studio Code (VSCode), utilizado na escrita dos códigos, é um editor de              

código-fonte desenvolvido pela Microsoft. O VSCode possui muitos plugins e diversas           

integrações, além de ser também em código aberto. 

2.3.8 Linux Mint 

Segundo Distrowatch (2020), o Mint é uma das distribuições do Sistema Operacional            

(SO) GNU/Linux mais populares, conforme mostrado na Figura 7. Possui instalação simples,            

é bem mantido pela comunidade de Software Livre e, devido às suas características, foi o SO                

base utilizado ao longo do desenvolvimento deste projeto. 

 

 

 



Figura 7 - Distribuições Linux mais baixadas 

 
Fonte: Distrowatch (2020). 

3 TRABALHOS RELACIONADOS 

Existem ferramentas que, em parte, são semelhantes ao que este projeto propõe, tais             

como Zoom, Buscapé, Bondfaro, Já Cotei, Google Shopping e Mais Barato Proteste. Porém,             

essas ferramentas restringem as pesquisas a filtros genéricos como "melhor preço" ou "mais             

pesquisados". Já no Choose Your Product, a pesquisa se adapta ao perfil do usuário. A ideia é                 

que cada pessoa tem uma exigência diferente sobre cada tipo de produto. Por exemplo:              

apenas o “melhor preço” não é o suficiente, mas sim “o melhor preço dentro daquilo que se                 

precisa/se quer”. O melhor smartphone para um estudante de computação e que exija muito              

do aparelho, pode não ser a melhor opção para uma pessoa que deseja apenas usos básicos e                 

que não pretende gastar muito nesse tipo de equipamento. Pessoas de diferentes idades e              

perfis podem possuir diferentes gostos em relação a inúmeros produtos e serviços. Este             

projeto pretende ponderar esse tipo de peso entre públicos distintos. Outro grande diferencial             

é o desenvolvimento do sistema como sendo de código aberto, ao contrário das ferramentas              

semelhantes citadas aqui nesta seção. 

4 METODOLOGIA 

A primeira etapa do desenvolvimento deste projeto foi realizar o levantamento das            

principais funcionalidades que deveriam ser atendidas. Utilizando a metodologia do Scrum           

Solo, o foco era analisar cada funcionalidade, montar os requisitos do sistema e distribuí-los              

em semanas conforme a prioridade de implementação para cada uma delas. 

 



Nas seções a seguir serão apresentados os itens realizados para a etapa de análise e               

projeto do sistema, sendo eles: Requisitos Funcionais e Não Funcionais (seção 4.1), Diagrama             

de Atividades (seção 4.2), Fluxogramas de Navegação (seção 4.3), Layout das Telas (seção             

4.4), Componentização do Layout (seção 4.5) e Implementação da API RESTful (seção 4.6). 

4.1 Requisitos 

Funcionais: 

- Autenticar com redes sociais utilizando OAuth; 

- Criar usuário e senha para autenticar; 

- Visualizar ranking das categorias do produto conforme cluster do usuário          

autenticado; 

- Visualizar ranking dos produtos conforme cluster de usuário autenticado; 

- Inserir marca, modelo e versão de produto para avaliar; 

- Selecionar marca, modelo e versão de produto para avaliar; 

- Avaliar produto conforme atributos de sua categoria; 

- Coletar dados autorizados pelo usuário quando autenticado pela rede social; 

- Inserir dados do usuário; 

- Informar preferências de compra para cada categoria de produto; 

- Alterar perfil do usuário; 

- Alterar idioma; 

- Permitir logoff. 

 

Não funcionais: 

- Layout responsivo; 

- Uso intuitivo; 

- Reusabilidade de componentes do sistema; 

- Escalabilidade; 

- Autenticação; 

- Integração da autenticação por redes sociais e usuário criado no sistema. 

 

 



4.2 Diagrama de atividades 

A partir da definição dos requisitos, foi iniciada a modelagem do software a partir do               

diagrama de atividades. Conforme a Figura 8, o diagrama Autenticar no sistema é responsável              

por identificar se é o primeiro acesso do usuário no sistema e solicitar a captura das                

informações para definição do perfil. O diagrama Avaliar produto demonstra o           

comportamento do sistema se a categoria do produto que está sendo avaliado ainda não teve               

outra avaliação pelo usuário - ao identificar que não teve, o sistema deve questionar quais são                

as preferências de compra e o nível de conhecimento técnico que o usuário possui da               

categoria avaliada. Outro diagrama em destaque é o Alterar perfil do usuário, que dá o poder                

de decisão ao usuário, caso não concorde com o perfil atribuído à ele, de alterá-lo, assim o                 

software inteiro se adapta para exibir os resultados conforme o novo perfil escolhido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 8 - Diagramas de atividades 

 
Fonte: Autor (2020). 

 



4.3 Fluxogramas de navegação 

Com as atividades definidas, foi realizada a construção dos fluxogramas de           

interação/navegação do Choose Your Product. O objetivo neste momento foi visualizar se a             

sequência de navegação do software fazia sentido para o usuário e a partir disso, especificar               

as telas que deveriam ser desenvolvidas. 

 

Figura 9 - Usuário novo/primeiro acesso 

 
Fonte: Autor (2020). 

 

Figura 10 - Usuário acesso recorrente 

 
Fonte: Autor (2020). 

 

Figura 11 - Avaliação de produto 

 
Fonte: Autor (2020). 

 



Figura 12 - Visualizar ranking das categorias e dos produtos 

 
Fonte: Autor (2020). 

 

Figura 13 - Aprimorar perfil e categorias dos produtos 

 
Fonte: Autor (2020). 

 

 

Figura 14 - Alterar perfil 

 
Fonte: Autor (2020). 

4.4 Layout das telas 

Com as definições dos fluxos de navegação foram iniciados os desenhos do layout das              

telas no Figma. 

 

 

 



Figura 15 - Autenticação (Login) e Criar novo acesso (Login) 

 
Fonte: Autor (2020). 

 

Figura 16 - Menu de precisão (AccuracyMenu) 

 
Fonte: Autor (2020). 

 

 

 



Figura 17 - Completar cadastro (UserRegistrationAccuracy) e Informar        

preferência sobre as categorias (UserPreferencesAccuracy) 

 
Fonte: Autor (2020). 

 

Figura 18 - Aprimorar categorias (CategoriesAccuracy) e Aprimorar        

categoria (CategoryAccuracy) 

 
Fonte: Autor (2020). 

 

 
 



Figura 19 - Início - Ranking de categorias (CategoriesRanking) 

 
Fonte: Autor (2020). 

 

Figura 20 - Ranking dos produtos (ProductsRanking) 

 
Fonte: Autor (2020). 

 

 

 



Figura 21 - Notificação de perfil vinculado (AcceptCluster) e Alterar          

perfil (ClusterChangeModal) 

 
Fonte: Autor (2020). 

 

Figura 22 - Selecionar categoria (SelectCategory) 

 
Fonte: Autor (2020). 

 

 
 



Figura 23 - Selecionar produto (SelectInsertProduct) e Inserir produto         

(SelectInsertProduct) 

 
Fonte: Autor (2020). 

 

Figura 24 - Avaliar atributo do produto (RatingProductAttribute) e         

Notificação da avaliação concluída (EndRatingModal) 

 
Fonte: Autor (2020). 

 



4.5 Componentização do layout 

Após ser definida toda estrutura da aplicação front-end, iniciou-se então a           

componentização de cada tela, com base no layout estabelecido, para implementar com o Vue              

JS. A partir da análise, cada componente foi criado na estrutura de components do framework               

front-end, e cada tela como uma view, conforme Figura 25. Nesse momento, as informações              

contidas na tela foram utilizadas com mock9. 
 

Figura 25 - Estrutura de componentes 

 
Fonte: Autor (2020). 

9 Conforme Spadini (2019), mock objects é uma técnica padrão em teste de software, utilizada para simular as                  
dependências dos dados e informações necessárias. 
 



4.6 Implementação da API RESTful 

Antes de concluir o desenvolvimento da aplicação front-end foi necessário modelar e            

implementar a aplicação back-end, sendo esta uma API RESTful construída com o Lumen.             

Nas seções a seguir serão apresentados as etapas desse desenvolvimento, sendo elas: Estrutura             

de dados das requisições e respostas (seção 4.6.1), Endpoints10 (seção 4.6.2), Diagrama de             

entidade e relacionamento - ER - (seção 4.6.3), Modelo computacional da classificação de             

perfil dos usuários (seção 4.6.4), Testes na API (seção 4.6.5) e Integração das aplicações              

front-end e back-end (seção 4.6.6). 

4.6.1 Estrutura de dados que são enviadas nas requisições e respostas 

Como padrão foi utilizado a estrutura das requisições no formato JSON, priorizando a             

simplicidade e otimização dos dados. Conforme Figura 26, a estrutura é composta por 1)              

“status”, no qual o valor pode ser verdadeiro para sucesso ou falso para erro, 2) “data” que                 

armazena o conteúdo da requisição, e 3) “message” que exibe a mensagem da requisição,              

podendo estar vazio. 

 

Figura 26 - Estrutura das requisições no formato JSON 

 
Fonte: Autor (2020). 

4.6.2 Endpoints para as requisições dos dados 

Conforme ilustrado na Figura 27, os endpoints necessários para o desenvolvimento           

foram definidos a partir da demanda de dados da aplicação front-end, após análise dos fluxos               

de navegação. 

 

 

 

 

 

10 Endpoints são as URLs utilizadas para requisições HTTP. 
 



Figura 27 - Estrutura dos endpoints com os dados de retorno 

 
Fonte: Autor (2020). 

4.6.3 Estrutura necessária para persistência dos dados em banco de dados 

Para a construir a estrutura do banco de dados necessária, foi realizado um diagrama              

de entidade e relacionamento (ER) utilizando o próprio DBeaver, conforme Figura 28. 

Figura 28 - Diagrama ER 

 
Fonte: Autor (2020). 

 



4.6.4 Modelo computacional da classificação de perfil dos usuários 

A proposta inicial do Choose Your Product era de implementar uma aplicação que             

realizasse o processamento dos dados dos usuários, classificando-os em perfis específicos,           

resultado em agrupamentos de usuários com interesses em comum. Esse ponto é importante,             

pois é justamente o diferencial deste software em relação aos demais já existentes no              

mercado. 

Seria ideal desenvolver essa aplicação utilizando o algoritmo K-means, pois, além da            

popularidade, é de fácil manuseio. Infelizmente, a aplicação desse algoritmo exige uma base             

de dados volumosa. Conforme Dhanachandra et al. (2015), o K-means depende do número de              

elementos de dados, número de clusters e número de iterações para ter precisão nos              

resultados. Naturalmente, durante o desenvolvimento do projeto, sem uma grande quantidade           

de usuários ainda disponível, o cálculo do centróide não seria preciso e geraria distorções nas               

análises. 

Em virtude dos fatos mencionados, optou-se por criar um modelo computacional que            

substitui a classificação dos clusters para cada usuário. Mantendo o conceito de ser uma              

aplicação externa, foi implementado em uma estrutura isolada dentro da aplicação API            

RESTful. Dessa forma, quando se atingir um volume maior de usuários, o modelo criado              

poderá ser desacoplado para que o K-means seja aplicado. 

O modelo computacional desenvolvido, para definição do perfil de usuário, leva em            

consideração o resultado de algumas informações: 1) prioridade de interesse do usuário sobre             

a categoria do produto; 2) preferências de compra para cada categoria de produto; 3) o peso                

da avaliação sobre os produtos e; 4) a similaridade entre os usuários e as preferências de                

compra. A seguir será detalhado a implementação de cada processo que compoẽm a proposta              

do modelo computacional. 

4.6.4.1 Definição do perfil de usuário 

Para o desenvolvimento do projeto, foram definidas quatro categorias de produtos para            

demonstrar a sua implementação: HOME (H), TECH (T), SPORTS (S) e MUSIC (M).  

A primeira e a segunda opção de preferência escolhida pelo usuário definirá a qual              

perfil ele pertence, exemplo: caso ele indique como primeira ou segunda preferência as             

categorias HOME ou TECH, independentemente das outras preferências, ele pertencerá ao           

perfil HOME-TECH. Como pode ser verificado no exemplo abaixo: 

 

Preferência por HOME-TECH (HTSM ou HTMS ou THSM ou THMS) 
 



A partir da categoria HOME foram realizadas quatro combinações com as demais            

categorias resultando em HOME-TECH, HOME-SPORTS, HOME-MUSIC e Genérico.        

Essas relações auxiliam na definição do perfil dos usuários. Poderiam ser realizadas mais             

combinações, mas o objetivo nesta etapa é exemplificar a aplicação do conceito. Dessa forma              

obtêm-se as seguintes combinações com a categoria HOME: 

- Preferência por HOME-TECH (HTSM ou HTMS ou THSM ou THMS); 

- Preferência por HOME-SPORTS (HSTM ou HSMT ou SHTM ou SHMT); 

- Preferência por HOME-MUSIC (HMTS ou HMST ou MHTS ou MHST); 

- Genérico (qualquer outro que não se encaixe nas preferências apresentadas). 

Esses são os critérios para definir o perfil do usuário, que tem como principal objetivo               

ordenar o ranking das categorias de produto. A escolha dessas categorias (HOME, TECH,             

SPORTS e MUSIC) foram baseadas nos principais agrupamentos das categorias de produtos            

em sites de ecommerce. Não teve um embasamento científico determinante, pois a intenção             

era apenas demonstrar a implementação do modelo computacional, podendo ter qualquer           

outra categoria adicionada ou relacionamento definido entre elas. 

4.6.4.2 Ranking dos produtos 

A ordenação dos rankings dos produtos tem como principal critério as preferências de             

compra na categoria, sendo elas: 1) beleza, estilo e design; 2) menor preço; 3) qualidade; e 4)                 

marcas famosas. É obrigatório que o usuário informe dois destes atributos para cada categoria              

de produto. A partir dessa informação, o ranking é montado calculando a média das              

avaliações, priorizando a informação para os usuários que possuam as mesmas preferências de             

compra de quem está consultando, e ordenando da maior média à menor, conforme             

agrupamento. 

Para que fique mais claro, é possível considerar o seguinte exemplo: um usuário             

marcou, em determinada categoria de produto, as preferências de compra “menor preço” e             

“qualidade”. Para esse usuário, ao consultar o ranking dessa categoria, o sistema vai exibir em               

três estágios o ranking, da seguinte maneira: 1) serão exibidas as avaliações de usuários que               

possuam os mesmos critérios de “menor preço” e “qualidade”; 2) na sequência, serão exibidos              

os produtos avaliados por usuários que possuam ao menos um atributo em comum: “menor              

preço” ou “qualidade”; 3) por fim, os produtos avaliados por usuários com os dois critérios               

diferentes. Caso alguma dessas três etapas não seja verdadeira, ela é ignorada e é exibida a                

etapa seguinte. 

 



4.6.4.3 Avaliação de produtos 

Quando o usuário realizar uma avaliação, será levado em consideração o nível de             

conhecimento técnico que ele tem sobre a categoria do produto que está avaliando. Será              

utilizada a sequência Fibonacci, atribuída ao nível de conhecimento técnico, para ponderar os             

pesos de cada atributo avaliado. A escolha para o seu uso é simplesmente pelo fato de ser uma                  

sequência padronizada e bem conhecida. 

No sistema de demonstração, foi utilizado a avaliação dos atributos nos valores de 1 a               

5, dessa forma também, o range para o nível de conhecimento técnico são: 1, 2, 3, 4 e 5; e                    

para os pesos em valores Fibonacci correspondentes são: 1, 2, 3, 5 e 8. Sendo assim, se um                  

usuário com nível de conhecimento sobre determinada categoria for igual à 5, o peso              

Fibonacci correspondente será o valor 8. No momento que for processado essa avaliação,             

todos os valores dos atributos, de determinado produto avaliado nessa categoria e por este              

usuário, serão calculados com peso 8. O cálculo utilizado, para ponderar cada atributo do              

produto avaliado, foi: 

 

(VA * VF * RM) / (RM * FM) = VR 
 

Onde: 

- VA = Valor avaliado 

- VF = Valor do peso em Fibonacci 

- RM = Range máximo de avaliação 

- FM = Valor máximo do peso em Fibonacci 

- VR = Valor real da avaliação do atributo 

 

Para auxiliar a compreensão desta operação matemática, será utilizado o seguinte           

exemplo: 

 

- Supondo que determinado usuário tenha o nível de conhecimento técnico sobre certa            

categoria igual a 4 (sendo o peso Fibonacci correspondente no valor 5) e avaliou um               

atributo de um produto desta categoria com valor 3, aplicando a fórmula, seria: 

 

(3 * 5 * 5) / (5 * 8) = 1,875 

 

 



- O valor considerado na avaliação deste usuário é de 1,875 e não 3. Se seu nível de                 

conhecimento técnico, nesta mesma avaliação, fosse 5 (sendo o peso Fibonacci           

correspondente no valor 8), o resultado ficaria com valor 3: 

 

(3 * 8 * 5) / (5 * 8) = 3 

 

- Para ilustrar ainda uma terceira variação, considerando o nível de conhecimento           

técnico sendo 1 (sendo o peso Fibonacci correspondente no valor 1), o mesmo cálculo              

dessa avaliação resultaria em 0,375: 

 

(3 * 1 * 5) / (5 * 8) = 0,375 

 

Conforme demonstrado, a mesma avaliação de atributo do produto terá pesos           

diferentes de acordo com o conhecimento técnico informado pelo usuário. Este ponto é             

importante para garantir a integridade sobre a avaliação realizada. 

4.6.5 Testes na API 

O Postman oferece uma ótima estrutura para realização de testes durante e após a              

implementação de APIs RESTful e por esse motivo foi utilizado para validar todas as              

requisições no desenvolvimento deste projeto. Como pode ser observado, na Figura 29 é             

mostrado o teste com retorno de sucesso e na Figura 30 o teste que exibe o retorno com erro. 

 

Figura 29 - Teste de requisição com retorno de sucesso 

 
Fonte: Autor (2020). 

 



Figura 30 - Teste de requisição com retorno de sucesso 

 
Fonte: Autor (2020). 

4.6.6 Integração das aplicações back-end e front-end 

Após a conclusão do desenvolvimento da API RESTful foi necessário alterar o mock             

dos dados da aplicação front-end para passar a realizar as requisições para o back-end. Essa               

alteração foi facilmente realizada, pois foi seguido a estrutura esperada pelo front-end das             

informações. Também foram realizados testes na aplicação após a integração, navegando           

entre as páginas, tentando forçar erros e acessos em áreas restritas. Nessa etapa, foram              

identificados correções e melhorias, já corrigidas na versão de demonstração do Choose Your             

Product. 

5 RESULTADOS 

Como resultado deste trabalho de desenvolvimento e pesquisa foi obtido um software            

de recomendação de produtos conforme o perfil do usuário, cuja premissa é de possuir fácil               

usabilidade, fazendo o uso de um layout objetivo e responsivo. Como mostrado na Figura 31,               

a tela de autenticação alterna de forma objetiva entre um acesso recorrente ou de um novo                

usuário. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 31 - Alternância para novo usuário na tela de autenticação 

 
Fonte: Autor (2020). 

A Figura 32 exibe a tela de ranking conforme as categorias de produtos, na qual cada                

uma das categorias exibidas podem ser selecionadas, permitindo que o usuário acesse o             

ranking dos produtos correspondentes como mostra a Figura 33. Essas duas opções de             

rankings exibidos para o usuário são determinados de acordo com o seu perfil. 

Figura 32 - Ranking das categorias conforme perfil de usuário 

 
Fonte: Autor (2020). 

 



Figura 33 - Ranking dos produtos conforme perfil de usuário 

 
Fonte: Autor (2020). 

Caso o usuário troque seu perfil, os rankings também serão alterados - conforme             

exibido na Figura 34 - tudo isso levando em consideração os dados de preferência de compra                

e conhecimento técnico sobre as categorias de produtos já informados. 

Figura 34 - Ranking das categorias e dos produtos para o mesmo            

usuário, mas com outro perfil selecionado 

 
Fonte: Autor (2020). 

 



6 CONCLUSÃO 

O Choose Your Product tem como objetivo auxiliar as pessoas na hora de pesquisar              

sobre produtos - com ou sem a intenção de compra - dispondo da funcionalidade de analisar o                 

perfil do usuário para recomendar, de forma mais otimizada, produtos com chances de maior              

interesse.  

Este artigo documentou todo o processo de elaboração desse sistema, destacando-se o            

desenvolvimento de um modelo computacional para análise dos perfis de usuário, visto que             

isso o torna mais atrativo em relação aos trabalhos relacionados. Outro aspecto importante, é              

o processo de análise de fluxo da aplicação (seção 4.3), que tem como objetivo deixá-la com                

layout mais intuitivo, com a maior fluidez possível, tornando o uso da aplicação ainda mais               

amigável e possibilitando um engajamento maior com o usuário. 

Além disso, o software foi implementado para ser de fácil escalabilidade,           

possibilitando o crescimento e adição de novas funcionalidades sem precisar sofrer muitas            

alterações em sua arquitetura. Futuramente, após atingir um número maior de usuários, poderá             

ser incluído no sistema a classificação dos perfis com algoritmos de clusterização, como o              

k-means, já apresentado na seção 2.1.3 deste artigo. 

De fato, existem inúmeras aplicações com diversas funcionalidades. Contudo, durante          

a análise e pesquisa deste projeto, percebeu-se que, a maior parte delas, não se preocupa com                

o usuário. O foco das aplicações, normalmente, é a conversão da venda dos produtos. Elas,               

portanto, não enxergam o usuário como pessoa, mas sim como um número dentro da              

plataforma.  

Valorizar os indivíduos que irão utilizar o sistema, além de torná-lo mais íntimo para o               

usuário, acaba se caracterizando como um diferencial importante quando comparado aos           

demais softwares. 
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