
Objetivo
Com o intuito  de concluir atividade  de curso

foi  elaborado  o  projeto  Negociando.com,  que
consiste em um canal mais pratico e fácil   de
negociar produtos e serviços. 

Introdução
Baseando-se  em  experiências  vividas  com

nas redes sociais, surgiu a ideia de elaborar um
software que empregasse o serviço de pessoas
comuns  em  uma  pagina  de  internet  que
promove a  negociação  entre  os  involucrados.
Negociando.com  tem  como  base  o
relacionamento entre o prestador do serviço ou
vendedor  com o contratante  ou comprador. A
pagina consiste em um simples campo onde se
insere o serviço ou produto desejado,  caso o
serviço  ou  produto  seja  existente  o
comprador/contratante  pode  manter  o
relacionamento  textual  com  o  prestador  de
serviço ou vendedor, dialogando preços, formas
de pagamento, agendando serviços e trocando
contatos.

Materiais e Métodos
Na seleção de ferramentas há utilizar foi  se

baseado  em  uma  pesquisa  referente  a
ferramentas  de  fácil  produção.  Com  uma
linguagem  de  programação  como  Python
através do framework Django será elaborado a
pagina  web.  Para  manter  os  dados  e  a
integridade  dos  usuários  será  elaborado  um
banco  de  dados  MySQL  que  irá  suportar  o
ambiente de negociação.

Para  definir  o  relacionamento  foi  elaborado
esboço do mesmo com figuras para dar a 

entender o posicionamento de cada entidade
na transação.

Resultados preliminares
Durante  a  elaboração  do  projeto  foi

efetuado  a  separação  e
desenvolvimento  das  entidades  e
relacionamentos como mostra Figura1 e
respectivamente Figura2 a seguir:

Figura1: Atributos das Entidades da transação

Figura2: Atributos do Relacionamento Negociação.

Para  obter  um  maior  resultado  na
visualização  do  projeto  foi  elaborado
com  figuras  uma  Representação  de
Modelo  Entidade  e  Relacionamento
como mostra a Figura3 a seguir:

Figura3: Representação Modelo Entidade e
Relacionamento da aplicação Negociando.com

Conclusão
Baseando-se  nos  objetivos  iniciais  do

projeto,  foi  concluído  que  durante  o
andamento  o  projeto  pode-se  tornar  uma
boa  forma  de  adquirir  recurso  financeiro
para pequenos empreendedores.

Referências
[1] MYSQL, 2016. Página oficial do banco
de  Dados  MySQL  Disponivel  em  <
https://www.mysql.com/ >.  Ultimo  acesso
14/10/2016.
[2]  Python,  2016.  Página  oficial  da
linguagem  de  programação  Python  <
https://www.python.org/ >.  Ultimo  acesso
14/10/2016.
[3]  Django,  2016.  Página  oficial  da
documentaçãodo  Framework WEB Django
<  https://docs.djangoproject.com/en/1.10/
>. Ultimo acesso 14/10/2016

Negociando.com
Gustavo Boaz DeMoura Souza (aluno autor),gustavo.boaz@hotmail.com; 

Andreiwid Corrêa(orientador),andreiwid@ifsp.edu.br;
Instituto Federal de São Paulo(IFSP) - Campus Campinas

https://www.mysql.com/
https://docs.djangoproject.com/en/1.10/
https://www.python.org/

