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1 INTRODUÇÃO 

Entende-se hoje que a internet é essencial para a movimentação de 

capital no mundo com isso as pessoas estão cada vez mais aderindo à venda online 

por meio de lojas virtuais para os seus negócios, como alimentos produzidos no 

campo podem perder a sua qualidade em pouco tempo fazendo com que todo o 

investimento, tempo e trabalho seja em vão a necessidade de se ter meios pelos 

quais possa-se realizar essa venda é de grande importância, e para isso a utilização 

da internet pode ser usada para a divulgação do produto tanto para a garantia de 

lucros ao produtor quanto para o comprador que pode ter acesso a mercadoria que 

deseja sem sair de casa. (As ferramentas digitais auxiliam produtores nas trocas 

comerciais por serem ágeis e possibilitarem que uma ampla rede de contatos se 

forme (AGRIMEC, 2018). 

Percebe-se que é de fundamental importância a utilização de novos 

meios de disponibilizar o produto para o comprador, dando uma maior interação 

entre o vendedor e o cliente, o que gera confiança, e facilita o processo de venda. 

O objetivo desse site online é facilitar a compra de mercadorias dos 

produtores que realizam sua venda em bancas no mercado do produtor, isso dado 

de maneira mais especifica a construção de práticas de vendas no agronegócio 

ajudar agricultores do mercado do produtor a vender seus produtos de forma com 

que o comprador tenha fácil acesso a eles. 

Em início temos o fato de que a utilização da internet para a 

realização de vendas já é muito presente e necessária para a economia mundial, em 

seguida mostrasse como a venda online de insumos agrícolas seria positiva para 

ambos os lados pôr fim a maneira como se ajudaria o agriculto e o comprador 

apresentada de maneira objetiva.  

Com isso existem perguntas sobre o quão efetivo pode ser a 

implantação de uma plataforma de vendas online para comercialização de produtos 

agrícolas? Sabe-se que as pessoas trabalhão todos os dias as com um cotidiano 

mais corrido dificilmente iria em uma feira, ou as que não conhecem o local ou então 

quem teria que pegar o carro e ir até o local, vendas online fazem com que esses 

clientes precisem somente de acesso a interne para poderem realizar compras, não 

havendo perda de cliente em potencial. 
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1.1 Objetivo Geral 

Tem-se como objetivo ajudar o produtor rural que realiza suas vendas em 

bancas no mercado do produtor com um site de loja virtual, permitindo a venda de 

produtos com maior acessibilidade ao cliente.    

 

1.2 Objetivos Específicos 

• Contribuir para construção de práticas de vendas no 

agronegócio; 

• Ajudar agricultores que vendem produtos em bancas em 

específico no mercado do produtor; 

• Permitir ao cliente comprar com mais facilidade; 

• Contribuir para o crescimento de confiança entre o vendedor e o 

comprador; 

• Ferramenta que garanta as vendas dos insumos agrícolas; 

• Ajudar o cliente a comparar produtos de diferentes bancas; 

• Melhorar a comparação de preços dos produtos; 

• Ajudar agricultores que vendem produtos em bancas; 

• Criar um site fácil de ser utilizado; 

• Melhorar o mercado do produtor de uma maneira simples e 

rápida; 

• tela de login com uma interface fácil de se usar; 

• filtros para a pesquisa do usuário facilitando a sua navegação 

pelo site; 

• opção de salvar em um carrinho para poder comprar depois; 

• descrições sobre os produtos à venda; 

• permite a avaliação dos produtos para o público; 
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• mostrar produtos relacionados com as compras que foram 

feitas; 

• Usuários não cadastrados também podem realizar compras; 

• Agricultores possuem um fácil gerenciamento sobre seus 

produtos e seus ganhos; 

• Realização de testes; 

• Correção de erros e conflitos entre plug-ins; 

• Busca de informações concisas sobre a criação e 

gerenciamento de uma loja virtual; 

• Influenciar pessoas a terem mais intimidade a compra online; 

•  Garantir a segurança de dados pessoais dos usuários. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

A seguir é mostrado a forma utilizada para o levantamento de todos os dados 

técnicos e os passos práticos do desenvolvimento do site Compra Fácil, como o 

levantamento dos requisitos funcionais e não funcionais, a progressão do 

desenvolvimento, testes, levantamento de recursos utilizáveis, análise das 

delimitações e a implantação do sistema. 

 

2.1 Descrição 

Vendas virtuais tem uma grande vantagem sobre vendas físicas, produtos 

disponíveis para o cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana, nos feriados e finais 

de semana, sem nenhum custo adicional. De acordo com a AGRIMEC “O produtor 

rural depende da comercialização da sua safra para receber de volta todos os 

investimentos que fez” (AGRIMEC, 2018) com isso o meio de comunicação mais 

rápido que existe hoje a internet, acaba sendo a alternativa mais viável para os 

agricultores, dessa forma o site Compra Fácil visaria atender essa demanda por 

maior público ao agricultor realizando sua venda de forma efetiva. 

Citando novamente a AGRIMEC “A agricultura nunca foi uma missão fácil. A 

sua importância econômica e social exige muitas adaptações por parte dos 

produtores rurais em busca de alternativas para que os produtos sejam vendidos, 

valorizados e as despesas com produção e colheita ressarcidas.” (AGRIMEC, 2018). 

 

2.2 Delimitação 

As delimitações citadas neste capítulo são dadas por meio da abrangência do 

sistema em relação as funções que executa com suas restrições.  

  

• Este site atende somente a região sudeste do Brasil; 

• Para Agricultores pequenos; 

• Usado para a venda do agricultor e compra do cliente; 

• Não é permitido cadastro de menores; 

• São efetuadas vendas somente de insumos agrícolas; 
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• Não é permitido pessoas sem permissão realizarem vendas no site. 

2.3 Descrição Dos Requisitos 

Requisitos funcionais descrevem o que o sistema tem que fazer a cada ação 

de um usuário ou outro sistema,  processando as informações recebidas para gerar 

uma saída, de resumo tudo o que o sistema realiza, enquanto requisitos não 

funcionais dizem respeito às características e padrões de qualidade que o sistema 

deve oferecer, como por exemplo, desempenho, confiabilidade, segurança, 

robustez, portabilidade, usabilidade, entre outras. Essas características são 

extremamente importantes e estão ligadas às funcionalidades do sistema. 

Requisitos funcionais  

1. Cadastro de usuários; 

2. Cadastro de barracas dos vendedores; 

3. Criação, Alteração e exclusão de contas; 

4. Vendedores podem adicionar, excluir e gerenciar seus 

produtos; 

5. Ao realizar uma compra recebe-se um e-mail do mesmo; 

6. Ao se vender um produto recebe-se um e-mail do mesmo; 

7. O usuário pode avaliar os produtos; 

8. A avalição dos produtos é visível para o vendedor do mesmo; 

9. Exibição de produtos relacionados; 

10. Filtragem de produtos; 

11.  Métodos de pagamento por cartão de crédito, débito ou na 

entrega; 

12.  Página para a realização de um comentário;  

13.  Campo de pesquisa; 

14.  Escolha do método de entrega do produto. 
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Requisitos não funcionais  

1. Ter conexão com a internet; 

2. Ter um navegador instalado em sua máquina; 

3. Um site de fácil aprendizado; 

4. O site disponível em 98% do tempo; 

5.  o sistema precisa se comunicar com o banco MySQL; 

6. Operar em toda a Itapeva-SP. 

 

2.4 SOLUÇÃO PROPOSTA 

Permitir que o agricultor do mercado do produtor que efetua suas vendas por 

meio de bancas, tenha como realizar essas mesmas vendas de forma virtual de sua 

própria casa, subindo uma imagem de seu produto e colocando as suas 

especificações para o comprador possa ver e realizar sua compra sem muitos 

problemas. 

O agricultor gerenciaria as imagens de seus produtos, preços, peso, 

espessura, comprimento, quantidade e ofertas, enquanto o comprador navega no 

site entre as bancas virtuais podendo realizar compras, definindo o endereço de 

entrega, meio de entrega ou se ele pretende buscar o produto e método de 

pagamento, podendo avalias os produtos e comentar sobre sua experiencia no site. 

Possível o cadastro no site preenchendo os campos e-mail e senha, o que 

possibilita o gerenciamento do número de pessoas que frequentam o site, 

cadastrados podem gerencias suas contas como o controle do histórico de compras, 

imagem de perfil, redefinição de senha e nome. 

 

2.5 FERRAMENTAS CASE 

Temos logo abaixo as ferramentas utilizadas para a conclusão do projeto, que 

compuseram as telas, funções e funcionalidades. 

             Tabela 1 – Ferramentas 
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WordPress 

A maior ferramenta auto hospedada de blogs do mundo, é um 
sistema de gerenciamento de conteúdo (CMS) gratuito e de código 
aberto. 

 

PHP 

É (um acrônimo recursivo para PHP: Hypertext Preprocessor) é 
uma linguagem de script open source de uso geral, muito utilizada, 
e especialmente adequada para o desenvolvimento web e que 
pode ser embutida dentro do HTML. 

 

XAMPP 

Completamente gratuito, de fácil de instalar a     distribuição 
Apache, contendo MySQL, PHP e Perl. O pacote de     código 
aberto do XAMPP foi criado para ser extremamente fácil de instalar 
e de usar. 

 

HTML 

Uma (Linguagem de Marcação de Hipertexto) é o bloco de 
construção mais básico da web. Define o significado e a estrutura 
do conteúdo da web. 

 

CSS 

É a sigla para o termo em inglês Cascading Style Sheets que, 
traduzido para o português, significa Folha de Estilo em Cascatas 
usado na estilização web. 

 

JavaScript 

Uma linguagem de programação que permite implementar 
funcionalidades mais complexas em páginas web. Sempre que uma 
página web faz mais do que apenas mostrar informações estáticas 
para você. 

 

WooCommerce 

Um plugin disponibilizado pela plataforma de sites/blogs 
WordPress. Gratuito, ele permite que sua loja virtual seja construída 
a partir de códigos abertos. 

https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Glossario/JavaScript
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MySQL 

É um sistema gerenciador de banco de dados relacional de código 
aberto usado na maioria das aplicações gratuitas para gerir suas 
bases de dados. O serviço utiliza a linguagem SQL (Structure 
Query Language – Linguagem de Consulta Estruturada). 

 

Sublime Text 

É um editor de texto e código-fonte multiplataforma, escrito em 
linguagem C++, que foi inicialmente pensado para ser uma 
extensão do vim. 

 

Fonte: O Autor (2020). 

 

2.5.1 Gerenciamento do projeto 

O programador é responsável pela geração de código para o 

desenvolvimento do software, responsável: Luiz Felipe. 

O testador testa o software para verificar se a alguma falha no programa e 

reporta ao desenvolvedor para serem corrigidas, responsável: Luiz Felipe. 

O designer cuida da parte visual como a distribuição de componentes na tela, 

as cores, efeitos, e imagens, Responsáveis: Nelson Valentim e Luiz Felipe. 

O gerente é responsável pela manutenção dos processos operacionais do 

grupo, coordenando as atividades para que se atinja os objetivos propostos, 

responsável: Luiz Felipe. 

 

2.5.1.1 Cronograma de atividades 

Temos neste capítulo o cronograma utilizado para o gerenciamento de tempo 

em relação as atividades desenvolvidas ao decorrer do ano.  

Tabela 2 – Sequência de atividades 

Atividade 
1º SEMESTRE DE 2019 2º SEMESTRE DE 2019 

FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

Definição do grupo            

Definição do tema            
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Escolha da plataforma de 

desenvolvimento 

           

Desenvolvimento lógico do 

sistema 

           

Análise de requisitos             

Planejamento do sistema            

Prototipação das telas 

principais 

           

Desenvolvimento estrutural das 

telas principais 

           

Criação do logotipo            

Levantamento bibliográfico            

1ª apresentação pré-banca            

Levantamento dos dados para 

o banco 

           

Pesquisa de campo            

Elaboração do manual técnico            

Correção do manual técnico            

Testes do aplicativo            

2ª apresentação pré-banca            

Apresentação final            

Entrega do manual técnico             

Entrega do Software concluído            

Fonte: ETEC Itapeva (2020). 

 

2.5.2 Apresentação do ambiente 

 A seguir são elencados o ambiente e os softwares usados para o 

desenvolvimento total do trabalho do trabalho de conclusão de curso: 

• Computador do Luiz Sistema operacional Windows 8.1 64 bits 



12 
 

• Computador do Nelson Sistema operacional Windows10 pro 64 bits 
 

•     Wordpress Versão 5.5.3 
 

• XAMPP versão 3.2.4 

• phpMyAdimin versão 5.0.4 

• computador do Nelson: processador Intel® core™ i3-6006 CPU @ 

2.00GHz 

• computador do Nelson: memória RAM: 4,00GB 

• computador do Luiz: processador AMD c-60 APU with 

Radeon(tm)HD Graphics 1.00GHz 

• computador do Luiz: Memória RAM 4,00GB 

• sublime text: Versão: Build 3211 

•     PHP: 7.2.34 
 

•     Apache/2.4.46 (Win64) 
 

•    Woocommerce: Versão 4.7.1. 
 
 

 

2.5.3 Restrições, riscos e testes 

• O usuário, vendedor e o administrador devem possuir 

conexão com a internet 

• O usuário não precisa fazer um cadastro para poder realizar 

as compras 

• O site funciona igual nos seguintes navegadores: Google 

Crome, Firefox e Microsoft Edge 

• A página Sua banca só pode acessada por usuários 

registrados como vendedores 

• A conta de vendedor só pode ser acessada após realizar o 

registro e ser aprovada por um administrador 

• O site é delimitado apenas ao estado de são Paulo 

• É focado no mercado do produtor de Itapeva 
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• O site sofre alterações mínimas de acordo com a resolução 

da tela 

• O site não é totalmente responsivo 

 

2.5.4 Manual Técnico 

            A seguir, encontra-se as funcionalidades de cada tela de forma 

detalhada, com a presença de imagens e sua explanação, é apresentado o passo a 

passo para garantir ao usuário o entendimento das funcionalidades e conceitos já 

listados anteriormente.  

2.5.4.1 Detalhamento das telas 

Considerando a necessidade de interação do usuário, este capítulo visa 

demostrar as funcionalidades e telas do site em sua forma final. 

 

Figura 1 – Página inicial do site 

 

Fonte: O Autor (2020) 

De início há uma barra em branco que possui o link de respectivas páginas 

principais do site, abaixo em verde tem links que fazem referência as páginas de 

produtos e uma barra de pesquisa para produtos. 
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Figura 2 – Continuação da página inicial do site 

 

Fonte: O Autor (2020) 

Um bem-vindo com um pequeno texto, informações referentes a data de entrega 

e um botão que direciona para a página quem somos. 

 

Figura 3 – Continuação da página inicial do site 

 

Fonte: O Autor (2020) 
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É apresentado as bancas, o botão visit acessa a banca e o inquiry permite a 

realização de um comentário para o produtor responsável por aquela banca. 

 

Figura 4 – Continuação da página inicial do site 

Fonte: O Autor (2020) 

As categorias presentes no site, onde cada botão redireciona para uma página 

da categoria de produto desejada. 
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Figura 5 – Continuação da página inicial do site 

 

Fonte: O Autor (2020) 

Aqui são apresentados os produtos com maior avaliação do site. 

 

Figura 6 – Rodapé 

 

Fonte: O Autor (2020) 
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Um botão que direciona para a página de contate-nos e o rodapé do site com os 

links das páginas principais indexados. 

Figura 7 – Início da página quem somos 

 

Fonte: O Autor (2020) 

 

Figura 8 – Continuação da página quem somos 

 

Fonte: O Autor (2020) 
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Figura 9 – Continuação da página quem somos 

 

Fonte: O Autor (2020) 

Alguns ícones para redes sociais e um mapa da localização em que são 

realizadas as vendas em bancas. 
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Figura 10 – Página quem somos 

 

Fonte: O Autor (2020) 

Nela temos algumas informações e um pequeno formulário que com o seu 

preenchimento é possível mandar uma dúvida, uma reclamação ou um simples 

comentário. 

Figura 11 – Página minha conta 

 

Fonte: O Autor (2020) 
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Nela o usuário cadastrado pose verificar seus pedidos, gerenciar seus 

endereços, editar a sua conta e sair dela. 

 

Figura 12 – Continuação da página minha conta “pedidos” 

 

Fonte: O Autor (2020) 

Figura 13 – Continuação da página minha conta “endereço” 

 

Fonte: O Autor (2020) 
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Figura 14 – Continuação da página minha conta “editar conta” 

  

Fonte: O Autor (2020) 

 

Figura 15 – Continuação da página minha conta “logar” 

  

Fonte: O Autor (2020) 
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Alterar nome e senha, após defini-los para executar a ação clicar em “salvar 

alterações”. 

 

Figura 16 – Página de cadastro 

 

Fonte: O Autor (2020) 

Preenchendo os campos e clicando em cadastrar-se é possível efetuar o login de 

um cliente. 
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Figura 17 – Página de registro de vendedor 

 

Fonte: O Autor (2020) 

Preenchendo os campos de registro é possível efetuar o login de vendedor após 

receber a aprovação do administrador. 
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Figura 18 – Página de configuração de loja 

 

Fonte: O Autor (2020) 

Botão para pular esta etapa e para prosseguir com o guia de configurações. 

 

Figura 19 – Continuação da página de configuração de loja “store” 

 

Fonte: O Autor (2020) 

Campo para a inserção do logo e do banner da loja. 
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Figura 20 – Continuação da página de configuração de loja “store” 

 

Fonte: O Autor (2020) 

Todas são opções opcionais.  

Figura 21 – Continuação da página de configuração de loja “store” 

 

Fonte: O Autor (2020) 
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Figura 22 – Continuação da página de configuração de loja “store” 

 

Fonte: O Autor (2020) 

Botões um de continuar que salva as configurações e o outro de pular a etapa 

em questão. 

Figura 23 – Continuação da página de configuração de loja “Payment” 

 

Fonte: O Autor (2020) 
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Configuração de meto de paga mento que o vendedor deseja para que o cliente 

realize as compras em sua banca 

 

Figura 24 – Continuação da página de configuração de loja “policies” 

 

Fonte: O Autor (2020) 

Configurações das políticas dentre o desenvolvimento da loja do produtor  
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Figura 25 – Continuação da página de configuração de loja “customer 

support” 

 

Fonte: O Autor (2020) 

Tela onde é realizado as configurações de suporte onde ele pode definir onde 

tende a realizar um atendimento ao cliente caso ele encontre algum problema. 
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Figura 26 – Continuação da página de configuração de loja “SOE” 

 

Fonte: O Autor (2020) 

Essa tela dá as opções e configuração para que seja realizada a divulgação da 

banca em questão. 

 

Figura 27 – Continuação da página de configuração de loja “social” 

 

Fonte: O Autor (2020) 
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Configurações dos atributos sociais da loja 

 

Figura 28 – Continuação da página de configuração de loja “pronto” 

 

Fonte: O Autor (2020) 

Um botão que leva a página sua banca. 
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Figura 29 – Página sua banca “home” 

 

Fonte: O Autor (2020) 

Informações do paradeiro da loja, e gráficos que demonstram informações em 

ralação as vendas de produtos. 

 

Figura 30 – Continuação da página sua banca “home” 

 

Fonte: O Autor (2020) 
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Aqui é possível avistar as notificações, status da loja, perguntas e tópicos 

abordados da parte de divulgação. 

 

Figura 31 – Página sua banca “pessoal” 

 

Fonte: O Autor (2020) 

Aqui é possível modificar o nome, a senha, definir ou alterar o telefone, colocar 

uma imagem de perfil e uma descrição a conta, após isso é possível salvar 

alterações no botão salvar. 
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Figura 32 – Página sua banca “endereço” 

 

Fonte: O Autor (2020) 

Campos para a definição dos endereços de faturamento e frete. 

 

Figura 33 – Página sua banca “redes sociais” 

 

Fonte: O Autor (2020) 

Campos para a definição das redes sociais atribuídas a loja 
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Figura 34 – Página sua banca “mídia” 

 

Fonte: O Autor (2020) 

É onde todas as imagens que o produtor subir para o site vão para 

Figura 35 – Página sua banca “artigos” 

 

Fonte: O Autor (2020) 

Aonde os artigos que o produtor criar vão 
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Figura 36 – Página sua banca “adicionar artigos” 

 

Fonte: O Autor (2020) 

Aqui é possível criar um artigo definindo a imagem e seu conteúdo, o botão 

rascunho permite que ele seja finalizado mais tarde entes de publicar. 

Figura 37 – Página sua banca “produtos” 

 

Fonte: O Autor (2020) 
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aqui é possível avistar todos os produtos da deriva da loja. 

 

Figura 38 – Página sua banca “adicionar produtos” 

 

Fonte: O Autor (2020) 

Preenchendo título, preço, preço em desconto(opcional), colocando a imagem do 

produto, dando-o uma descrição e colocando a sua categoria. 
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Figura 39 – Página sua banca “estoque” 

 

Fonte: O Autor (2020) 

Campos relacionados a quantidade e gerenciamento em estoque. 

 

Figura 40 – Página sua banca “frete” 

 

Fonte: O Autor (2020) 

Colocando um frete de acordo com as dimensões do produto. 
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Figura 41 – Página sua banca “atributos” 

 

Fonte: O Autor (2020) 

Adicionar um atributo a adição para o produto 

 

Figura 42 – Página sua banca “product policies” 

 

Fonte: O Autor (2020) 

Gerenciar as políticas sob a venda de produtos da loja em questão. 
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Figura 43 – Página sua banca “pedidos” 

 

Fonte: O Autor (2020) 

Nessa página é possível que o vendedor visualize seus pedidos, sendo capas de 

imprimir, transformar em um arquivo PDF, em EXCEL e em CSV 

 

Figura 44 – Página sua banca “pagamentos” 

 

Fonte: O Autor (2020) 
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Onde o vendedor pode visualizar os pagamentos que ele realizou 

Figura 45 – Página sua banca “copões” 

 

Fonte: O Autor (2020) 

Onde é possível que o vendedor visualize os cupões que criou 

Figura 46 – Página sua banca “adicionar cupões” 

 

Fonte: O Autor (2020) 

Página que permite ao vendedor adicionar cupões a sua loja 
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Figura 47 – Página sua banca “clientes” 

 

Fonte: O Autor (2020) 

A onde o vendedor pode ver os clientes que compram de seus produtos. 

 

Figura 48 – Página sua banca “clientes” 

 

Fonte: O Autor (2020) 
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Aqui é possível o vendedor cadastrar um cliente, mas nesse caso é referido a 

empresas. 

Figura 49 – Página sua banca “refund” 

 

Fonte: O Autor (2020) 

O vendedor nessa tela pode ver os reembolsos que realizou. 

Figura 50 – Página sua banca “add to my store” 

 

Fonte: O Autor (2020) 
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Em add to my store o vendedor pode selecionar um produto que já esteja na 

plataforma e colocar na sua loja, podendo mudá-lo com as suas próprias 

especificações. 

 

Figura 51 – Página sua banca “configurações” 

 

Fonte: O Autor (2020) 

Em configurações é possível configurar a loja do vendedor, alterando nome, 

colocando uma imagem de logo e banner da loja.  
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Figura 52 – Continuação da página sua banca “configurações” 

 

Fonte: O Autor (2020) 

Sendo possível dar uma descrição a loja, esconder alguns itens que talvez 

venham a ser indesejáveis para o produtor e alterar a posição em que o nome da 

loja aparece na tela. 

Figura 53 – Página sua banca “localização” 

 

Fonte: O Autor (2020) 
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Nessa aba o vendedor pode especificar a localização da sua loja 

 

Figura 54 –Página sua banca “SEO” 

 

Fonte: O Autor (2020) 

Essa tela dá as opções e configuração para que seja realizada a divulgação da 

banca em questão. 
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Figura 55 –Página sua banca “store policies” 

 

Fonte: O Autor (2020) 

Políticas que se deve respeitar ao adentrar em sua loja 

 

Figura 56 – Página sua banca “suporte ao cliente” 

 

Fonte: O Autor (2020) 
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Tela onde é realizado as configurações de suporte onde ele pode definir onde 

tende a realizar um atendimento ao cliente caso ele encontre algum problema. 

Figura 57 – Página sua banca “store hours” 

 

Fonte: O Autor (2020) 

Aqui é possível definir o horário de abertura e fechamento da loja. 

Figura 58 –Página sua banca “ledger book” 

 

Fonte: O Autor (2020) 
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Aqui é possível verificar as contabilidades da loja. 

 

Figura 59 –Página sua banca “relatório” 

 

Fonte: O Autor (2020) 

Em relatórios é o vendedor pode verificar como vão as vendas, podendo filtrar 

em este ano, mês passado, este mês e últimos 7 dias e podendo imprimir as 

informações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

Figura 60 –Página sua banca “reviews” 

 

Fonte: O Autor (2020) 

Nessa página é possível verificar as avaliações dos artigos postados 

 

Figura 61 –Página sua banca “notificações” 

 

Fonte: O Autor (2020) 
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Em notificações o produtor pode verificar as mensagens que foram enviadas 

para ele e enviar mensagens para o administrador. 

 

Figura 62 –Página sua banca “perguntas” 

 

Fonte: O Autor (2020) 

Nessa página o produtor recebe as mensagens dos usuários e pode respondê-

las. 
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Figura 63 –Página da loja 

 

Fonte: O Autor (2020) 

E possível realizar pesquisas por produtos em uma banca especifica, avaliar a 

banca e fazer perguntas. 

 

Figura 64 –Página da do produto 

 

Fonte: O Autor (2020) 



52 
 

O cliente pode realizar a compra, fazer uma pergunta ao produtor responsável 

pelo produto, o produtor pode adicionar esse produto para a sua banca, o cliente 

pode avaliar a banca responsável pelo produto. 

 

Figura 65 –Página do carrinho 

 

Fonte: O Autor (2020) 

O cliente pode aplicar um cupom do produto, exclui-lo, e clicar em concluir 

compra. 
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Figura 66 –Página de finalizar compra 

 

Fonte: O Autor (2020) 

Preenchendo os campos com seus respectivos itens, é possível ver as opções 

de pagamento antes de realizar a finalização da compra. 

Figura 67 – Continuação da página de finalizar compra 

 

Fonte: O Autor (2020) 



54 
 

Ao marcar a opção de entrega para um endereço diferente o usuário pode 

realizar a comprar e enviar para o endereço que configurar abaixo desta opção. 

2.5.4.2 Detalhamento de resultados 

Os resultados foram satisfatórios atingindo o objetivo inicial de projeto, restando 

como pendência somente a não tradução completa para português de certos plug-

ins utilizados. 
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