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Resumo 

 Este trabalho tem por objetivo desenvolver um sistema de vendas online de uma 

loja de varejo que faça uso de técnicas de recomendação. As técnicas de recomendação 

que serão usadas consistem de variações das abordagens baseada em conteúdo e 

colaborativa. No sistema proposto, os interesses dos usuários serão descobertos 

considerando o histórico de navegação dos mesmos e no histórico de pedidos. Parte-se 

de uma ideia de uso de Sistemas de Recomendação e suas abordagens. O sistema é 

alimentado de acordo com técnicas de mineração de dados, disponibilizadas na 

ferramenta WEKA. Como o foco do trabalho está no uso de técnicas de recomendação, 

alguns aspectos relacionados a vendas online, como efetivação do pagamento via cartão 

de crédito ou controle de estoque, não são implementadas como funcionalidades do 

sistema.  
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TITLE: “System Application with technical recommendation” 

 

 

Abstract 

 This work aims to develop an online sales system for a retail store that makes 

use of techniques of recommendation. The techniques that will be used for 

recommendation consist of variations of content-based and collaborative approaches. In 

the proposed system, users 'interests are discovered considering the history of users' 

browsing and order history. Part is an idea of using Recommender Systems and their 

approaches. The system is fed according to data mining techniques available in the 

WEKA tool. As the focus of the work is the use of techniques of recommendation, some 

aspects related to online sales, as the required payment via credit card or inventory 

control are not implemented as system functionalities. 

 











1. Introdução 

 Sistemas de comércio eletrônico  permitem ao cliente adquirir produtos da loja 

sem ter que sair de sua casa e sem ter que se preocupar com o deslocamento do produto, 

pois este será entregue em seu endereço. Além disto, em algumas ocasiões é mais barato 

adquirir produtos diretos do site de uma loja, muitas lojas criam promoções para seduzir 

o cliente, enviam e-mails de promoções da loja para clientes cadastrados. Este cenário 

exige que a oferta de produtos seja personalizada, de forma a enviar a um cliente ofertas 

de produtos que sejam do seu interesse. Para tanto muitas lojas adota técnicas de 

recomendação em seus sites de vendas. Inicialmente sistemas de recomendação estavam 

presentes em sites pioneiros como a Amazon
1
. Hoje muitas empresas brasileiras 

também fazem uso destas técnicas, são: Ponto Frio 
2
, Lojas Colombo 

3
, Mercado Livre 

4
, Americanas 

5
 e etc. 

 Sistemas de Recomendação são sistemas que podem auxiliar no Comércio 

Eletrônico. Existem duas abordagens principais nos Sistemas de Recomendação: 

Baseada em Conteúdo e Colaborativa.  

 

1.1 Objetivos 

 O principal objetivo deste trabalho é implementar um sistema de vendas online 

que indique produtos ao usuário usando técnicas de recomendação para serem utilizadas 

essas técnicas o sistema salva o que os usuários fazem nele para depois pegar esses 

dados e minerar utilizando o WEKA. Este sistema foi desenvolvido para uma loja de 

varejo. Esta loja trabalha basicamente com as seguintes linhas de produtos: 

eletrodomésticos, móveis, eletrônicos, produtos de cama, mesa e banho.  

 Este objetivo geral se desdobra em alguns objetivos específicos: 

 - Implementar um site de vendas onde sejam apresentados produtos e ofertas. É 



http://www.amazon.com/

2
 http://www.pontofrio.com.br 

3
 http://www.colombo.com.br 

4
 http://www.mercadolivre.com.br 

5
 http://www.americanas.com.br











permitido o cadastro de produtos, clientes, promoções e a elaboração de pedidos dos 

clientes; 

 - Implementar mecanismos para monitorar as ações dos usuários; 

 - Definir e implementar técnicas de recomendação. Para tanto será necessário o 

estudo das principais técnicas e o estudo e uso de ferramentas de mineração de dados. 

1.2 Estrutura do documento 

 Este trabalho está dividido em 10 capítulos. No capítulo 2 são discutidos os 

fundamentos dos sistemas de recomendação e seu uso em sites de comércio eletrônico. 

No capítulo 3 é mostrado um pouco sobre o comércio eletrônico e também mostrado 

alguns exemplos de empresas que usaram técnicas de recomendação. O capítulo 4 

mostra quais os métodos utilizados e também mostra seus requisitos funcionais e não 

funcionais. No capítulo 5 mostra qual metodologia utilizada. No capítulo 6 mostra a 

modelagem do sistema e seus requisitos funcionais e não funcionais com mais 

detalhamento, também mostra o diagrama de classes, de casos de uso e o modelo ER. 

No capítulo 7 serão mostradas as tecnologias utilizadas. No capítulo 8 serão mostradas 

as principais telas do sistema.. No capítulo 9 serão apresentadas algumas considerações 

finais. 











2. Sistemas de Recomendação 

 Sistemas de Recomendação vem sendo largamente utilizados em comércio 

eletrônico, estando presentes em praticamente todos os sites de vendas e até de notícias. 

Segundo pesquisas esse tipo de sistema aumentou significativamente as vendas se 

tornando ainda mais popular no comércio eletrônico fazendo assim as empresas 

implementarem em seus sites já que o aumento de vendas era alto e o custo de 

implementação é viável. Existem vários tipos de sistemas de recomendação, logo abaixo 

serão citados alguns exemplos das recomendações utilizadas. 

 

2.1 Abordagens 

2.1.1 Baseado em conteúdo  

 

 É um tipo de recomendação que usa o histórico do usuário para recomendar 

itens, notícias que sejam semelhantes ao que ele olhou no passado. A recomendação é 

feita por características, exemplo, se o usuário olhou um uma cama na próxima vez que 

ele acessar o sistema, o tal irá recomendar itens de cama/mesa/banho e se o usuário 

visualizar uma notícia que for sobre guerra o sistema irá recomendar notícias que 

tiverem a palavra guerra. Na figura 1 temos uma imagem explicando o funcionamento 

da recomendação baseada em conteúdo. 

 

Figura 1- Exemplo de recomendação baseada em conteúdo 











 

2.1.2 Filtragem colaborativa 

 

 É um tipo de recomendação baseado em notas similares, exemplo, se o cliente A 

deu nota dez para cama, oito para televisão e nove para forno e o cliente B deu nota dez 

para cama e oito para televisão o sistema irá recomendar um forno para o cliente B. Para 

o sistema recomendar itens para o usuário este deverá ter dado notas a alguns produtos, 

caso contrário o sistema não irá conseguir recomendar produtos. Na figura 2 temos uma 

imagem explicando o funcionamento da recomendação colaborativa. 

 

Figura 2– Exemplo de recomendação colaborativa 











3. Comércio Eletrônico 

 Comércio eletrônico é a realização de toda a cadeia de valores dos processos de 

negócio em um ambiente eletrônico, por meio da aplicação intensa das tecnologias de 

comunicação e de informação, atendendo aos objetivos de negócio. 

 Os processos podem ser realizados de forma completa ou parcial, incluindo as 

transações negócio-a-negócio, negócio-a-consumidor e intra-organizacional, em uma 

infraestrutura de informação e comunicação predominantemente pública, de acesso 

fácil, livre e de baixo custo. (ALBERTIN, A. L. , 2000) 

 

 

3.1 Aplicação de Sistemas de Recomendação em Sistemas de 

Comércio Eletrônico 

 Foi feita uma busca na internet por sites de e-commerce que se beneficiam desse 

tipo de sistema. A seguir são mostradas imagens dos sites da Colombo e da Ponto Frio e 

do Mercado Livre que se beneficiam das técnicas de recomendação. 

 

 

  











 

Figura 3– Demonstração do site da Colombo (http://www.colombo.com.br) 

 

Na figura 3, foi visualizado no sistema uma máquina de lavar roupas e foram 

recomendados estes produtos na recomendação baseada em conteúdo e colaborativa. 

 

Figura 4– Demonstração do site da Ponto Frio (http://www.pontofrio.com.br) 

 

http://www.colombo.com.br/
http://www.pontofrio.com.br/










Na figura 4, foi visualizado no sistema uma televisão e foram recomendados estes 

produtos na recomendação baseada em conteúdo e colaborativa. 

 

 

Figura 5– Demonstração do site da MercadoLivre (http://www.mercadolivre.com.br) 

 

Na figura 5, foi visitado o sistema e foram recomendados estes produtos na 

recomendação baseada em conteúdo e colaborativa. 

http://www.mercadolivre.com.br/










4. Especificação de requisitos 

4.1 Métodos de especificação de requisitos 

 

 Os métodos de especificação de requisitos a serem utilizados no 

desenvolvimento do trabalho são: 

 

 Revisão de documentação. Aqui serão estudadas as técnicas de recomendação 

utilizadas nos sistemas. Basicamente existem 3 abordagens básicas: baseada em 

conteúdo, colaborativa e híbrida. 

 Análise de sistemas existentes. Será feita a análise de sistemas que recomendem 

produtos para os seus clientes. Serão analisados especialmente sites de empresas 

de varejo brasileiras. 

 

4.2 Requisitos funcionais 

 

4.2.1 Acessar o sistema  

O sistema possui uma tela de login para o acesso. 

4.2.2 Cadastrar clientes 

O sistema deve permitir o cadastramento de um único usuário por vez. 

4.2.3 Cadastrar produtos 

O sistema possui uma tela de cadastro de produtos. 

4.2.4 Cadastrar promoções 

O sistema possui uma tela de cadastro de promoções. 

4.2.5 Cadastrar Categorias/Subcategorias 

O sistema possui uma tela de cadastro de Categorias/Subcategorias. 

4.2.6 Pesquisar Produtos 

O sistema possui um campo para a pesquisa de produtos. 











4.2.7 Realizar pedido 

O sistema deve permitir a realização de pedidos. 

4.2.8 Emitir relatórios de clientes cadastrados 

O sistema deve emitir relatório de clientes cadastrados. 

4.2.9 Emitir relatório de pedidos 

O sistema deve emitir relatório de pedidos. 

4.2.10 Registrar navegação/pesquisa do usuário.  

Aqui a ideia é usar estas informações para aferir o interesse dos clientes por um 

determinado produto. O sistema deve registrar a pesquisa e a navegação do usuário. 

4.2.11 Gerar recomendação baseada em conteúdo 

O sistema deve gerar recomendação baseada em conteúdo. 

4.2.12 Gerar recomendação colaborativa 

O sistema deve gerar recomendação colaborativa. 

4.2.13 Mostrar promoções 

O sistema deve mostrar as promoções. 

4.2.14 Mostrar produtos mais vendidos 

O sistema deve mostrar os produtos mais vendidos. 

 

 

4.3 Requisitos não funcionais 

 

4.3.1 O sistema deverá rodar na Web sendo acessado via navegador. 

O sistema deve de ser compatível com mais de um browser. 

4.3.2 O sistema será desenvolvido em Java. 

O sistema será desenvolvido na linguagem Java. 

4.3.3 Autenticação da base de dados 

O acesso a base de dados deve ser protegido com autenticação. 

4.3.4 O processo de recomendação não pode demorar a ponto de fazer o usuário esperar. 

O sistema deve gerar recomendação instantaneamente. 











5.Metodologia de Desenvolvimento 

 A metodologia utilizada será a de Desenvolvimento incremental. Esta 

metodologia é outra abordagem modificada da metodologia de Desenvolvimento em 

Cascata. Existe um fluxo definido do início ao fim e as aceitações ocorrem a cada 

estágio. A diferença principal é que os requisitos de negócio do cliente são quebrados 

em grandes componentes, e estes componentes são entregues ao cliente em estágios 

discretos. A Figura 6 demonstra esta metodologia.  

 

 

Figura 6– Metodologia de Desenvolvimento 

 A utilização da metodologia de Entregas por Estágios, onde a ênfase é dada a 

conjuntos de temas ou funcionalidades, permite que os requisitos mais importantes 

sejam desenvolvidos primeiro. O cliente obtém um sistema funcional de forma mais 

rápida. Esta metodologia requer um planejamento cuidadoso e não é muito propício a 

alterações. Os desenvolvedores precisam entender todas as interdependências entre os 

componentes e funções que devem ser considerados no planejamento dos estágios. Os 

riscos são reduzidos para equipes que utilizam entregas por estágios, pois as mesmas 

são efetuadas em blocos menores, porém, elas ainda devem ser controladas e 

monitoradas. 











6. Modelagem do Sistema 

6.1 Descrição dos casos de uso 

6.1.1  Acessar o sistema 

Atores: Cliente. 

Prioridade: 5 . 

Pré-condições: Informar login e senha. 

Fluxo de eventos principal (básico):  O Ator irá realizar o login no sistema informando 

o login e senha que foram criados no cadastro para ser autenticado no sistema. 

Fluxos alternativos:  O Ator pode deslogar do sistema clicando no botão logout. 

Pós-condições: O sistema irá verificar o login e senha digitados para ver se estão 

corretos. 

6.1.2  Cadastrar Clientes 

Atores: Cliente. 

Prioridade: 5 . 

Pré-condições: Nenhuma. 

Fluxo de eventos principal (básico): O Ator irá realizar o Cadastro de cliente da 

aplicação ‘cadastro de clientes’ onde deverão ser preenchidos os campos de cadastro e 

concluindo através do botão cadastrar. 

Fluxos alternativos: O Ator pode realizar o cancelamento do cadastro, pressionando o 

botão cancelar e também pode alterar o cadastro clicando no botão alterar cadastro. 

Pós-condições: O cadastro foi realizado. 

6.1.3  Pesquisar Produtos 

Atores: Cliente. 

Prioridade: 4 . 

Pré-condições: Os produtos devem estar cadastrados. 

Fluxo de eventos principal (básico): O Ator irá realizar a pesquisa de produto 

preenchendo o campo de pesquisa com o nome do produto (é possível usar apenas parte 

do nome) que deseje olhar e clicando no botão pesquisar. 











Fluxos alternativos: O Ator pode desistir da pesquisar apagando os dados que foram 

digitados e seguir navegando normalmente e também pode navegar pelo menu para 

pesquisar uma categoria específica e dentro disso também uma sub-categoria específica. 

Pós-condições: O sistema irá pesquisar os dados que foram digitados no banco de dados 

e retornar os itens. 

6.1.4  Realizar Pedido 

Atores: Cliente. 

Prioridade: 4 . 

Pré-condições: O cliente precisa estar logado no sistema. 

Fluxo de eventos principal (básico): O Ator irá realizar o pedido dos produtos desejados 

e confirmar o endereço de entrega. 

Fluxos alternativos: O Ator pode desistir do pedido clicando em cancelar ou na parte de 

pedidos pendentes e cancelar o pedido feito. 

Pós-condições: O pedido está incluído. 

6.1.5  Cadastrar Produtos 

Atores: Administrador. 

Prioridade: 4 . 

Pré-condições: O administrador deverá estar autenticado. 

Fluxo de eventos principal (básico): O Ator irá realizar o cadastro do produto 

preenchendo os campos de nome, preço, especificações, quantidade, categoria, etc. 

Fluxos alternativos: O Ator pode desistir de cadastrar o produto clicando no botão 

cancelar e também pode alterar o cadastro clicando no botão alterar. 

Pós-condições: O sistema terá feito o cadastro do produto. 

6.1.6 Cadastrar Promoções 

Atores: Administrador. 

Prioridade: 4 . 

Pré-condições: O administrador deverá estar autenticado. 

Fluxo de eventos principal (básico): O Ator irá realizar o cadastro da promoção 

selecionando um produto cadastrado e colocando a porcentagem de desconto ou 

cadastrar um novo produto já com uma porcentagem de desconto. 











Fluxos alternativos: O Ator pode desistir de cadastrar o produto clicando no botão 

cancelar e também pode alterar o cadastro clicando no botão alterar. 

Pós-condições: O sistema terá feito o cadastro do produto. 

6.1.7  Cadastrar Categorias/Subcategorias 

Atores: Administrador. 

Prioridade: 4 . 

Pré-condições: O administrador deverá estar autenticado. 

Fluxo de eventos principal (básico): O Ator ira realizar o cadastro da categoria e clicar 

no botão confirmar. 

Fluxos alternativos: O Ator pode desistir do cadastro da categoria e clicar no botão 

cancelar e também pode retirar a categoria clicando no botão excluir. 

Pós-condições: O sistema terá feito o cadastro da categoria. 

6.1.8  Emitir relatório de clientes cadastrados 

Atores: Administrador. 

Prioridade: 4 . 

Pré-condições: O administrador deverá estar autenticado. 

Fluxo de eventos principal (básico): O Ator irá realizar a emissão do relatório clicando 

no botão emitir. 

Fluxos alternativos: O Ator pode desistir da emissão do relatório clicando no botão 

cancelar. 

Pós-condições: O sistema irá realizar a emissão do relatório. 

6.1.9  Emitir relatório de pedidos 

Atores: Administrador. 

Prioridade: 4 . 

Pré-condições: Selecionar a categoria geral. 

Fluxo de eventos principal (básico): O Ator irá realizar a emissão do relatório clicando 

no botão emitir. 

Fluxos alternativos: O Ator pode desistir da emissão do relatório clicando no botão 

cancelar. 

Pós-condições: O sistema irá realizar a emissão do relatório. 











6.1.10 Registrar navegação/pesquisa do usuário 

Atores: Sistema. 

Prioridade: 4 . 

Pré-condições: O cliente deve fazer alguma pesquisa ou navegar no catálogo de 

produtos. 

O cliente deverá estar logado ou identificado com o cookie. 

Fluxo de eventos principal (básico): O Ator irá manter o histórico.  

Fluxos alternativos: Sem fluxos alternativos. 

Pós-condições: O sistema irá salvar o histórico no banco. 

6.1.11  Gerar recomendação baseada em conteúdo 

Atores: Sistema. 

Prioridade: 4 . 

Pré-condições: Produtos cadastrados e associados à categorias. 

Fluxo de eventos principal (básico): O Ator irá realizar a recomendação baseado no 

acesso ou pedidos do cliente, recomendando produtos que pertencem a mesma 

categoria/subcategoria. 

Fluxos alternativos: Sem fluxo alternativo. 

Pós-condições: O sistema irá retornar os itens na área de recomendação do sistema. 

6.1.12 Gerar recomendação colaborativa 

Atores: Sistema. 

Prioridade: 4 . 

Pré-condições: Ter gravado dados na entidade/tabela recomendação a partir da análise 

do histórico de compras dos clientes por meio de uma ferramenta de data mining. 

Fluxo de eventos principal (básico): O Ator irá realizar a recomendação baseado no 

acesso e pedidos de clientes . 

Fluxos alternativos: Gerar recomendação para clientes não identificados (login ou 

cookie). 

Pós-condições: O sistema irá retornar os itens na área de recomendação do sistema. 











 

6.1.13 Mostrar promoções 

Atores: Sistema. 

Prioridade: 4 . 

Pré-condições: Ter dados na tabela promoções. 

Fluxo de eventos principal (básico): O Ator irá mostrar as promoções. 

Fluxos alternativos: Sem fluxo alternativo. 

Pós-condições: O sistema irá retornar os itens em promoção. 

6.1.14 Mostrar produtos mais vendidos 

Atores: Sistema. 

Prioridade: 4 . 

Pré-condições: Ter pedidos registrados. 

Fluxo de eventos principal (básico): O Ator irá mostrar os produtos mais vendidos. 

Fluxos alternativos: Sem fluxo alternativo. 

Pós-condições: O sistema irá retornar os itens mais pedidos a partir dos pedidos 

registrados. 

 











6.2. Diagrama de classes 

 

Figura 7 – Diagrama de Classes 

6.3 Diagrama de casos de uso 

Abaixo serão mostrados os três diagramas de casos de uso:

 

Figura 8 Diagrama de casos de uso do Cliente 











  

Figura 9 – Diagrama de casos de uso do Administrador. 

 

Figura 10 – Diagrama de casos de uso do Sistema 











6.4 Modelo ER 

 

Figura 11 Modelo ER 

 

 Na figura 11 é mostrado o Modelo ER onde pode se ver as tabelas com os 

atributos que são criados no banco de dados.











7.  Tecnologias Utilizadas 

7.1  Java
6
 

  Java é uma tecnologia. Basicamente constitui-se de uma linguagem de 

programação e um programa para execução chamado de máquina virtual ou virtual 

machine. Quando programa-se em Java usa-se a linguagem de programação e um 

ambiente de desenvolvimento para gerar um software que será executado em um 

ambiente de distribuição. Tudo isso é Java. 

 Java é uma linguagem que não se prende a nenhuma arquitetura e a nenhuma 

empresa, é rápida e estável. Pode construir sistemas críticos, sistemas que precisam de 

velocidade e até sistemas que vão para fora do planeta, como a sonda Spirit enviada pela 

Nasa para Marte.  

 A linguagem Java foi projetada tendo em vista os seguintes objetivos: 

 Orientação a objeto – Baseado no modelo de Smalltalk e Simula67; 

 Portabilidade – Independência de plataforma; 

 Recursos de Rede – Possui extensa biblioteca de rotinas que facilitam a 

cooperação com protocolos TCP/IP, como HTTP e FTP; 

 Segurança – Pode executar programas via rede com restrições de execução; 

 

7.2 PostgreSQL7 

 É um SGBD (Sistema  Gerenciador de Banco de Dados) objeto-relacional de 

código aberto, com mais de 15 anos de desenvolvimento. É extremamente robusto e 

confiável, além de ser extremamente flexível e rico em recursos. Ele é considerado 

objeto-relacional por implementar, além das características de um SGBD relacional, 

algumas características de orientação a objetos, como herança e tipos personalizados. 

 Mais informações sobre o projeto podem ser encontradas em seu site oficial.[2] 


 http://devjr.wordpress.com/tecnologia-java/ 

http://pt.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL

http://www.forumweb.com.br/artigo/88/postgresql/o-que-e-o-postgresql?
http://www.forumweb.com.br/artigo/88/postgresql/o-que-e-o-postgresql?










 Motivos para ser utilizado o PostgreSQL: 

 Possui muitos recursos que encontramos somente em grandes bancos de dados 

que custam fortuna, como o Oracle, por exemplo.  

 Pode ser instalado em diversos sistemas operacionais, como o Linux, o Unix, 

Solaris, Windows, dentre outros. 

 É gratuito, possui código fonte aberto. 

 Sempre são lançadas novas versões com melhorias, devido a extensa equipe de 

desenvolvimento espalhada no mundo inteiro. 

 

7.3 Weka8 

 Weka (Waikato Enviroment for Knowledge Analysis) é formado por um 

conjunto de implementações de algoritmos de diversas técnicas de Mineração de Dados. 

(UNIVERSITY OF WAIKATO, 2010) 

 É um software livre para mineração de dados, do tipo open source, desenvolvido 

em Java dentro das especificações da GPL (General Public License) que se consolidou 

como a ferramenta de mineração de dados mais utilizada por estudantes e professores de 

universidades. A ferramenta também é muito utilizada por profissionais que desejam 

aprender os conceitos básicos sobre mineração de dados. Através de sua interface 

gráfica (conhecida como Weka Explorer) é possível conduzir processos de mineração 

de dados de forma simples, realizando a avaliação dos resultados obtidos e a 

comparação de algoritmos. Além disso, a ferramenta oferece recursos para a execução 

de tarefas relacionadas ao pré-processamento de dados como, por exemplo, a seleção e a 

transformação de atributos. 

 O sistema foi desenvolvido por um grupo de pesquisadores da Universidade de 

Waikato, Nova Zelândia e ao longo dos anos se consolidou como a ferramenta de data 

mining mais utilizada em ambiente acadêmico. 

 Seu ponto forte é a tarefa de classificação, mas também é capaz de minerar 

regras de associação e clusters de dados. 

 Dentro do Weka existem vários tipos de classificação que podem ser utilizadas 

mas nesse projeto serão utilizadas a classificação por agrupamento e por associação. 



http://pt.wikipedia.org/wiki/Weka











 

7.3.1  Tipos de classificação utilizados 

 7.3.1.1  Agrupamento 


 A técnica de agrupamento é destinada a análise exploratória dos dados. O  

agrupamento agrupa as instâncias de acordo com seus atributos utilizando medidas de 

similaridade.  

 7.3.1.2  Associação 

 

 A técnica de associação é uma técnica exploratória (AGRAWAL, 1994). A 

associação gera regras que descrevem os padrões mais relevantes presentes nos dados. 

As regras são compostas por precedentes e consequentes, ou seja, a regra contém no 

precedente um subconjunto de atributos e seus valores e no consequente um 

subconjunto de atributos que decorrem do precedente. Por exemplo, quem compra ovos, 

manteiga, farinha de trigo e chocolate também compra fermento. As regras servem para 

diversas utilidades, dentre elas a descoberta de padrões de comportamento, aplicações 

em marketing e desenvolvimento de novos produtos. 

7.3.2  Principais características 



 Interface gráfica 

 Ambiente para comparação de algoritmos 

 Incorpora facilmente novos métodos 

 Pode ser facilmente incorporada a outros sistemas 

 

 

 











8. Telas do sistema proposto 

 

Figura 12 Tela Principal (Entrada) 

 

 Como pode ser visto na figura acima, tela de entrada do site, o cliente quando 

acessar o site ele já irá ver as categorias no setor A, as promoções no setor B, os 

produtos no setor C e os mais vendidos no setor D que existem no site. 

 

Figura 13 Menu e área de busca 

 











 A figura 13 faz parte da figura 12 onde o cliente quando acessar o site poderá 

além de ver os produtos, pesquisar um respectivo produto no setor B, poderá se logar e 

se não tiver cadastro poderá se cadastrar no sistema no setor A. 

 

Figura 14 Menu para usuário logado 

 

 A figura 14 mostra a área para clientes logados no site onde poderão ver seus 

pedidos no setor A e também realizar pesquisas no setor B. 

 

 

Figura 15 Descrição do Produto 

 











 A figura 15 é a tela que mostra os dados do produto que o cliente clicou no setor 

C e também faz as recomendações ao lado direito nos setores D e E e ao lado esquerdo 

mostra as promoções e as categorias nos setores A e B. 

 

 

Figura 16 Listagem de Pedidos 

 

 A figura 16 é só para usuários logados no sistema pois só logado no sistema o 

usuário vai conseguir ver seus pedidos como mostrado no setor C e nos outros setores 

ele pode escolher uma categoria, ver as promoções e os mais vendidos como explicado 

na imagem 12. 











 

Figura 17 Tela de cadastro 

 

 A figura 17 é a tela de cadastro para novos usuários do site onde é feito no setor 

C e nos outros setores ele pode escolher uma categoria, ver as promoções e os mais 

vendidos como explicado na imagem 12. 

 

Figura 18 Tela de Login 

 

 A figura 18 é a tela de login para o usuário se logar no sistema onde é feito no 

setor C e conseguir realizar pedidos e também receber recomendações ao visualizar os 

produtos e nos outros setores ele pode escolher uma categoria, ver as promoções e os 

mais vendidos como explicado na imagem 12. 











9. Considerações finais 

 Ao longo do desenvolvimento do trabalho, foi constatado o uso crescente de 

técnicas de recomendação na área de comércio eletrônico. Nota-se que sites, 

relacionados à e-commerce de empresas maiores utilizam estas técnicas. 

 Ao desenvolver o sistema foram encontradas diversas dificuldades para serem 

solucionadas como: mexer na template do sistema de acordo com as necessidades, 

criação de lógicas complexas para suprir as necessidades do sistema e também a coleta 

de dados para a realização das técnicas de recomendação.  

 No estágio atual do trabalho resta ainda concluir a implementação de algumas 

das funcionalidades do sistema para então liberar o seu uso para alguns usuários visando 

obter dados (histórico da navegação/pedidos). Pois por enquanto o sistema salva 

somente o que o cliente faz quando está logado, para o futuro a ideia é também salvar 

em cookies os cliques e trajetos que o cliente fez no site sem mesmo estar logado e 

também fazer a paginação dos produtos pois estão todos na mesma página, ficando 

assim extensa demais, outra futura ideia é arranjar imagens grandes o suficiente para por 

no banner do site e utilizá-lo para fazer propagandas dos produtos em promoção e mais 

vendidos também. 
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