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RESUMO  

O Mercado Interativo é uma proposta de sistema integrado, que tem como objetivo 

trazer o aumento de lucro ao supermercado e consequentemente comodidade e 

benefícios aos seus clientes, através do uso e acesso às novas tecnologias da 

atualidade. Para o desenvolvimento deste sistema integrado será utilizado as 

tecnologias de fácil integração como Construct 2, HTML5, Intel XDK, PHP, JSON, 

MySQL e PENTAHO, cada um será utilizado em determinado processo do 

desenvolvimento do Sistema. O sistema utilizará como base, o serviço do 

WEBSERVICE e um aplicativo que será instalado no smartphone do cliente, onde a 

comunicação acontecerá via internet, sendo ela 3G ou qualquer outro tipo de 

conexão. Após a instalação do aplicativo em seu smartphone, o cliente realizará um 

cadastro para que possa ser identificado e receber promoções do supermercado, e 

de acordo com o seu comportamento de consumo e com os filtros de estatísticas já 

configurados no PENTAHO, ele irá receber promoções específicas. Não 

esquecendo de salientar, que o sistema reduzirá o impacto ecológico, com a 

redução de impressão de tabloides semanais de promoção do supermercado. 

 

INTRODUÇÃO 

Com a grande popularização dos dispositivos móveis nos últimos anos e a crescente 

necessidade de disponibilidade de informação independente de localização, os 

desenvolvedores de software são forçados a criar soluções que sejam efetivas 

nesse novo contexto (CASSINI, 2013). Com a facilidade de acesso às novas 

tecnologias nos dias de hoje, como SMARTPHONES e TABLETS, surge uma nova 

era onde as possibilidades de soluções podem ser bem maiores. Soluções estas 

que podem ajudar e facilitar a vida de muitas pessoas e empresas. Essa pesquisa 

tem como objetivo estudar e desenvolver solução de mercado, onde o usuário terá o 

acesso às promoções que o mercado enviará ao aplicativo instalado no smartphone 

e, de acordo com o seu comportamento de consumo, ele poderá fazer uma análise 

de perfil de consumidor e enviar promoções direcionadas, aumentando a 

lucratividade. 

 

OBJETIVOS 

Desenvolver um sistema que realizará a interação entre o aplicativo instalado no 

Smartphone e o Webservice do supermercado, tendo como objetivos gerais: 



Reduzir o impacto sobre o meio ambiente, pois assim não seria necessário imprimir 

tabloides da promoção semanal em grandes quantidades, diminuindo 

consequentemente os seus custos de produção; Mais comodidade ao consumidor, 

que acessará as promoções do supermercado antecipadamente antes da compra 

com muito mais praticidade; Aumentar os lucros da empresa, com a aplicação da 

análise de perfil do usuário, que gerará promoções de acordo com o comportamento 

de consumo do usuário. 

 

METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento do sistema está sendo utilizado: O Construct 2 

(SCIRRA,2015) para a criação do aplicativo em Html 5, o Intel XDK (INTEL,2015) 

para compilar em várias plataformas. Para a construção será usado o 

(WEBSERVICE), que fará a “ponte” entre o aplicativo mobile e o banco de dados, 

realizando a comunicação dos clientes com o servidor (PHP e JSON) (CAVALCA, 

2015). O banco de dados utilizado é o MYSQL (ORACLE,2015). Para 

desenvolvimento da análise do perfil do usuário é utilizado o PENTAHO 

(PENTAHO,2015). 

 

DESENVOLVIMENTO 

Para a aplicação da proposta metodológica, o desenvolvimento da pesquisa foi 

dividido da seguinte maneira: 

 Primeiro: criação do aplicativo, utilizando o Construct 2 para gerar o Html 5 e 

compilando-o no Intel XDK; 

 Segundo: desenvolvimento da API do Webservice, em PHP e JSON; 

 Terceiro: construção da interface web aonde poderão ser cadastradas as 

promoções; 

 Quarto: desenvolvimento das análises de comportamento do cliente, utilizando as 

estatísticas geradas pelo PENTAHO para fazer criação das promoções 

direcionadas; 

Atualmente o trabalho se concentra na configuração do PENTAHO para coleta de 

dados estatístico. 

 

 



RESULTADOS PRELIMINARES 

Nos testes iniciais foi utilizado um aplicativo piloto instalado no Smartphone Zenfone 

2 para envio de pacotes simples a fim de testar o Webservice e foi observado o 

tempo de resposta de aproximadamente 1 segundo utilizando a rede 3G do celular. 

As configurações utilizadas no aplicativo piloto foram desenvolvidas para simulações 

de conexão com o Webservice utilizando o formato JSON.  
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