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RESUMO  

 

O surgimento de novas plataformas de venda de produtos e serviços 

está sendo cada vez mais difundias, visto que apresentam algumas vantagens sob a 

venda por meio físico, como: a redução de tempo para a procura, ganho de 

diversidades, facilidade e comodidade para a compra de produtos ou contratação de 

profissionais. Com isso o desenvolvimento de um sistema e-commerce para 

hospedagem de propagandas de serviços profissionais é de grande utilidade, pois tem 

por finalidade facilitar a vida dos usuários da plataforma oferendo diferentes tipos de 

recursos uteis como mostrar a localização dos profissionais cadastrados, obtenção de 

dados sobre o profissional que se deseja contratar, um sistema de chat para a 

comunicação entre usuário e prestador, entre outros recursos que serão 

implementados no web site e ajudar o profissional cadastrado a obter um maior 

número de clientes. Unindo segurança de informações, técnicas de interação humano 

computador e a praticidade própria do e-commerce pretende-se desenvolver um 

sistema de fácil aprendizagem e de interface harmônica para o usuário que deseje 

desfrutar de suas funcionalidades e ferramentas. 

 

INTRODUÇÃO  

De acordo com Turchi (2012) o potencial de crescimento do e-

commerce no mundo se mantem continuo, sendo em ritmo superior as lojas de varejo 

físico. Segundo pesquisas realizadas em 2009, em 41 países pela Everis, consultoria 

multinacional de negócios e tecnologias da informação, sendo o Estados Unidos o 

primeiro do ranking com US$ 134,9 bilhões, o Japão em segundo com US$ 51,2 

bilhões e a China em terceira colocação com US$ 36,9 bilhões. O Brasil atingiu a 13º 

colocação com uma movimentação de US$ 8,7 bilhões liderando as vendas via e-

commerce na América Latina. Após o termino da pesquisa se concluiu que o e-

commerce no mundo atingiu a marca de US$ 502,1 bilhões e com perspectiva de 

crescimento de 4,5% ao ano anterior. 

A análise da revolução que a internet causou no comércio de produtos 

e serviços fez com que as empresas buscassem aperfeiçoar seus web sites com 

investimentos em segurança, marketing, amostragem da qualidade, agilidade na 



 
 

entrega do que é oferecido. Sendo que o maior investimento está aplicado na interface 

do web site da empresa (front-end1) que atua como um catálogo de apresentação da 

empresa, que tem por objetivo seduzir o usuário a torna-se consumidor da empresa.  

De acordo com Netto (2004) o sistema tendo critérios de qualidade de 

uso: usabilidade, experiência do usuário, acessibilidade e comunicabilidade seria 

adequado para o usuário.  

Segundo Barbosa e Silva (2010), outro grande investimento realizado 

deve ser na parte (back-end2) do sistema, que deve seguir os conceitos de Engenharia 

de Software para construção de um sistema interativo que seja mais eficiente, robusto, 

livres de erros, e de fácil manutenção.  

Se tendo acesso a todas as informações que mostram os benefícios 

que o e-commerce possibilitou ao ser humano e o crescimento continuo do comercio 

eletrônico, ocorreu a possibilidade do desenvolvimento de um e-commerce para 

venda de propaganda de serviços de profissionais. 

 

OBJETIVOS  

O objetivo deste projeto é desenvolver um sistema de Comércio 

Eletrônico de venda de propaganda no setor de serviços, que posa prover para as 

pessoas uma forma mais rápida e ágil de encontrar mão de obra capacitada para 

resolução de seus problemas. 

 

METODOLOGIA  

Serão realizadas pesquisas em livros, revistas e periódicos 

envolvendo os temas: e-commerce, IHC (Interação Homem-Computador). Com os 

conhecimentos obtidos, será feita uma descrição do sistema a ser construído e a 

modelagem deste sistema, através da metodologia UML (Linguagem de Modelagem 

Unificada). 

                                                           
1 Interface gráfica do sistema que auxilia o usuário na tomada de decisões. 
2 Recursos de programação que está por trás da interface gráfica, realiza o dinamismo da página. 



 
 

Será então desenvolvido um protótipo do web site que representará 

os problemas envolvidos em sistemas de e-commerce, sendo necessário a aplicação 

do conhecimento adquirido nas pesquisas para melhoramento do web site. 

 

DESENVOLVIMENTO  

O desenvolvimento do web site de venda de propagandas de serviços 

será realizado em três etapas, a primeira consiste na busca de informações sobre e-

commerce e venda de propagandas, a segunda parte será a parte do planejamento 

onde serão listadas as funcionalidades do projeto, as técnicas de e-commerce e a 

estrutura base, já a terceira parte será o desenvolvimento do web site com técnicas e 

programação web e banco de dados. 

 

 

RESULTADOS PRELIMINARES  

Após documentar e emular o web site ocorreu a obtenção de 

resultados satisfatórios que demonstram o impacto saudável que este tipo de e-

commerce tem na vida da sociedade moderna. Os benefícios podem ser comprovados 

pelo ganho de tempo que as pessoas tem em procurar um serviço no conforto de sua 

casa ou outro local a sua escolha, este tipo de e-commerce pode ser compreendido e 

utilizado pelo usuário com facilidade e harmonia. 
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