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Com a pandemia do Corona vírus, o 
comércio brasileiro precisou adaptar-se a 
uma nova modalidade: as vendas online. 
No entanto, o setor de supermercados teve 
pouco avanço nesse sentido. Isso 
evidenciou uma baixa qualidade nos 
serviços prestados por esse setor para o 
e-commerce, o que torna o processo muito 
trabalhoso para o usuário comum e não 
possibilita fácil comparação de preços e 
disponibilidade de produtos.

Contexto e Motivação Arquitetura

Objetivo

Resultados

A arquitetura foi feita em microsserviços. O 
diagrama abaixo ilustra a arquitetura do 
projeto. Foram utilizadas as tecnologias:
- Python para o back-end;
- PostgreSQL para o banco de dados; e
- React Native para o aplicativo.

O aplicativo foi desenvolvido com suces- so 
com as features previstas para o projeto, 
mas as buscas são realizadas em uma 
base de dados de exemplos. Quanto ao 
módulo de aprendizado de máquina, foi 
desenvolvido um modelo, mas com 
resultados inconclusivos por não haver 
dados disponíveis suficientes.

O aplicativo conta com aprendizado de 
máquina que prevê quando será a próxima 
compra de cada usuário.

O objetivo do projeto era desenvolver um 
aplicativo mobile que possibilitasse ao 
usuário a fácil criação de uma lista de 
compras e, então, buscasse os itens dessa 
lista nos supermercados próximos. Para 
que isso fosse concretizado, o aplicativo 
deveria contar com as seguintes 
funcionalidades principais:
- Criação de um carrinho de compras;
- Adição de itens ao carrinho;
- Seleção de características dos itens, 

como cor, tamanho e sabor;
- Busca dos itens nos supermercados da 

região escolhida;
- Fácil comparação de preços; e
- Substituição de produtos indesejados.
Além disso, o aplicativo deveria usar 
inteligência artificial para entender o ciclo 
de compras dos clientes e, assim, melhorar 
o serviço prestado.

Próximos passos
Continuar a implementação do aplicativo 
com novas features, conectar a APIs de 
supermercados, e coletar dados suficientes 
para que o modelo consiga melhor 
aprender o ciclo de compras de um cliente.


