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Abstract. This paper presents the development of an API for a wish lists social
network with the purpose to assist people that have difficulty in choosing gifts.
Also, acording to the Credit Protection Service, the revenue generated when
buying gifts at 2018 in Brasil’s Christmas was R$ 53.5 billions. The intent
is to provide a repository to a social network where users can exchange gifts
in a private or public. A prototype with the use of the developed API is also
presented.

Resumo. Este artigo apresenta o desenvolvimento de uma API para uma rede
social de listas de desejos com o propósito de ajudar pessoas que tem dificul-
dade ao escolher presentes. De acordo com o Serviço de Proteção de Crédito
(SPC) a receita gerada na compra de presentes no natal de 2018 foi de R$ 53,5
bilhões. O objetivo é prover um repositório para um rede social para que usuá-
rios possam trocar presentes, de modo público ou privado. Um protótipo com o
uso da API também é apresentado.

1. Introdução e Motivação
Uma Application Programming Interface (API) [Red Hat 2010] é uma interface entre dois
ou mais sistemas por meio da definição de um padrão de comunicação em comum, per-
mitindo ao desenvolvedor a criação de protocolos e rotinas para o compartilhamento de
recursos.

Uma rede social tem como objetivo promover a conexão entre pessoas para troca
de informações. Dentre as existentes destacam-se o Facebook com mais de 2,2 bilhões
de usuários ativos, o Instagram com mais de 800 milhões e o Twitter com mais de 330
milhões [Stout 2019].

Segundo a pesquisa de intenção de compras, no natal de 2018, a pretensão dos
brasileiros de presentear seus parentes e amigos manteve-se em aproximadamente 70%
dos entrevistados [Kawauti 2018], sendo a receita gerada de R$ 53,5 bilhões. A Figura
1 apresenta um comparativo entre as intenções de compras do natal dos anos de 2017 e
2018 e sintetiza os principais dados sobre presentes.



Figura 1. Intenção de compras no natal [Kawauti 2018]

A Figura 2 mostra a relação de presentes mais procurados para terceiros, indi-
cando que roupas, calçados e perfumes são os mais considerados. Importante destacar
que tais presentes são mais específicos, como é o caso de roupas em que é necessário ter
conhecimento do tamanho do vestuário do presenteado.

Figura 2. Presentes mais procurados para terceiros [Kawauti 2018]

Outra pesquisa, realizada no site Google Trends [Google Trends 2006], uma fer-
ramenta que mostra os termos mais populares buscados, com o parâmetro dos anos de
2014 a 2019, revela que o termo “o que dar de presente” em datas comemorativas chegou
ao topo das buscas realizadas. De acordo o gráfico da Figura 3, vésperas de datas come-
morativas, como natal (pontos destacados) e o dia das mães chegaram, respectivamente,
ao máximo ou próximo em termos de popularidade no Brasil.



Figura 3. Termo “o que dar de presente” ao longo de cinco anos

Portanto, o desenvolvimento de uma API, para ser usada por uma rede social
para listas de desejos tem como objetivo auxiliar consumidores no compartilhamento e
escolhas de produtos com o intuito de presentear.

2. Aplicações semelhantes
Esta seção apresenta aplicativos semelhantes que possuem listas de desejo.

Steam é um sistema de software de gestão de direitos digitais para jogos e apli-
cativos de programação [VALVE 2003]. A Figura 4 mostra a possibilidade do usuário
adicionar itens do catálogo de jogos diretamente em sua lista de desejos, que por sua vez
pode ser vista por outros usuários (amigos) para que seja possível presenteá-lo.

Figura 4. E-commerce com listas de desejos [VALVE 2003].

O iCasei é uma plataforma que permite criar sites e listas de presentes de casa-
mento. Possui recursos como álbum de fotos, blog dos noivos, envio de lembretes, con-
firmação de presença e mapa do local da cerimônia [Loubak 2019]. A Figura 5 mostra a
página inicial para criação de lista de presentes.



Figura 5. ICasei um site de lista de casamentos [ICASEI 2007].

Por fim, a Figura 6 apresenta o site Amigo Secreto, que se assemelha ao presente
trabalho, em que grupos são definidos e permitem a criação de listas de desejos individuais
para troca de presentes.

Figura 6. Site Amigo Secreto [Secreto 2010].

A Tabela 1 mostra uma comparação entre as aplicações semelhantes apresentadas
nesta seção.



Tabela 1. Comparação de funcionalidades

Funcionalidade Steam iCasei Amigo Secreto

Adicionar itens na lista de desejos X X X

Tornar a Lista visível para demais pessoas X X

Presentear uma pessoa pela plataforma X

Interação com os itens (curtir e comentar) X

Plataforma bilíngue X

Grupos (festa, família, amigos etc) X X

Serviço gratuito X X

Interface intuitiva X X X

Em relação aos itens apresentados na Tabela 1 a lista a seguir destaca recursos que
não estão presentes:

1. Suporte ao idioma português;
2. Grupos de família para reunir a família em um evento em conjunto;
3. Festas para grupos dedicados a eventos como: amigo secreto, natal, aniversários,

etc;
4. Adicionar um usuário como amigo;
5. Compartilhamento em outras redes com a divulgação de itens e presentes ganhos

como na rede social Facebook, por exemplo;
6. Interação com a lista de desejos, permitindo curtidas e comentários.

3. Materiais e métodos

Este trabalho teve início com uma busca por aplicações semelhantes. Posteriormente, foi
aplicado um questionário, por meio da internet, com o objetivo de analisar o comporta-
mento e ações tomadas pelos entrevistados no momento de presentear.

A pesquisa foi realizada em seis grupos no Facebook, nas seguintes categorias:
moda (Maquiagem), jogos eletrônicos (League of Divas e League of Legends - Brasil),
família (Feira do Rolo, Campinas Hortolândia Região) e passatempos diversos (Espaço
Quebra cabeça e Quebra Cabeça Novo e Usado - Compra/Venda/Troca) com o intuito de
entender as necessidades e dificuldades dos usuários.

A Figura 7 mostra o fluxo e as perguntas do questionário aplicado.



Figura 7. Fluxo do questionário aplicado nos grupos do Facebook

Ao todo 217 pessoas responderam, mas 88,9% disseram que não costumam criar
listas de desejos em datas especiais. Entretanto, entre os que afirmaram criar listas 66,7%
costumam criá-las para casamento e amigo secreto. Destes, 54,2% indicaram fazer con-
sulta às listas de desejos disponibilizadas em e-commerces.

A pergunta “Centralizar essas listas tornaria seu uso mais prático?” foi respon-
dida em uma escala de 0 a 5, em que 54,2% respondeu que a centralização traz maior
praticidade e organização.

Seguindo o fluxo da pesquisa, os participantes alegaram que na hora de presentear
alguém 64,1% preferiam procurar algo interessante e arriscar no presente (Figura 8), en-
quanto apenas 26,3% pergunta ao presenteado o que ele gostaria de receber;na escala de
0 a 5, 35,9% das pessoas disseram presentear com uma frequência mediana de 3.

Figura 8. Gráfico da pesquisa sobre listas de desejo no Facebook.

Por fim, a pesquisa continha um campo aberto permitindo descrever algum pro-
blema que tenha acontecido ao presentear alguém; 54% das pessoas responderam e as
respostas mais frequentes foram: alergia, tamanho errado ou presente repetido (32%); a



pessoa não gostar ou odiar o presente (34%); não possuir dinheiro para um presente mais
caro ou não saber o que dar para a pessoa (10%).

4. Desenvolvimento

De acordo com o resultado analisado da pesquisa realizada, tendo em vista os problemas
apontados pelos usuários ao presentear, justifica-se a criação de uma API para manter e
gerenciar listas de desejos. Portanto, esta seção apresenta o desenvolvimento do trabalho.

4.1. Tecnologias Utilizadas e Arquitetura

As tecnologias utilizadas neste trabalho foram selecionadas com base na arquitetura orien-
tada a serviço com Representational State Transfer (RESTful), trata-se de um modelo para
arquiteturas de software distribuído, baseadas em comunicação via rede [Ferreira 2017].
A Tabela 2 contém as tecnologias utilizadas com uma descrição de seu uso neste trabalho.

Tabela 2. Tecnologias utilizadas

Tecnologia Versão Descrição

Angular 6.0 Framework de Single Page Application (SPA)
responsável pelo front-end com uso de HTML,
SASS e Typescript. Foi utilizado no protótipo
da rede social.

Spring Boot 2.1.7 Framework em Java responsável pela Rest API
que utiliza persistência de dados Hibernate, JPA
e Spring Security.

Mysql 5.0 Sistema de gerenciamento de banco de dados
relacional, utilizado na persistência dos dados.

Spring Boot Admin 2.7 Responsável por monitorar APIs em um servi-
dor.

Swagger 2.0 Framework que realiza a especificação e docu-
mentação de APIs.

A Figura 9 mostra a arquitetura, que tem como principal característica a separação
entre back-end e front-end. Neste caso, a API é responsável pela comunicação entre eles,
o front-end faz a requisição, pelo protocolo Hypertext Transfer Protocol (HTTP) para
recuperar ou atualizar dados no banco de dados.

A principal vantagem, nesta arquitetura, é permitir seu uso em diferentes platafor-
mas. Além dessa vantagem, a padronização faz com que os endpoints criados na API se
troquem metadados através do protocolo HTTP da mesma maneira.



Figura 9. Arquitetura API Restful [Devmedia 2018]

A arquitetura do back-end é do tipo Modelo-Controle-Visão (MVC), que tem
como principal objetivo organizar as classes com suas devidas responsabilidades, per-
mitindo maior manutenibilidade e facilidade na leitura [Sommerville 2012]. Em breves
palavras, o modelo é responsável pelas entidades do banco de dados; a visão é responsá-
vel pela parte visual como o HTML e CSS e, por fim, o controle é responsável pela lógica
de negócio, na qual gerencia e toma todas as decisões internas da API.

4.2. Gestão da Configuração

O planejamento das atividades foi realizado no Trello, que é baseado no Kanban
[ATLASSIAN 2011]. A organização e o acompanhamento do processo de desenvolvi-
mento pode ser visto parcialmente na Figura 10. Neste modelo, segue-se a premissa de ao
menos três colunas com os nomes: fazer, fazendo e feito; auxiliando os desenvolvedores a
se organizarem em projetos de escopo aberto com funcionalidades a serem acrescentadas
e retiradas ao longo do desenvolvimento.

As vantagens em organizar um projeto utilizando o Trello é que ele permite um
maior controle das tarefas realizadas com compartilhamento em tempo real com outros
membros da equipe.

Figura 10. Quadro do Trello



Para o versionamento, foi utilizado o Github, que é uma plataforma de hospeda-
gem de código-fonte com controle de versão usando o Git [Preston-Werner 2008]. E, por
fim, para o protótipo das telas foi utilizado o Figma, o que facilitou a visualização geral
do resultado esperado [FIGMA 2008].

O Figma é uma plataforma de prototipagem e modelagem de interfaces para todo
tipo de aplicação, nele foram projetadas todas as telas para o protótipo demonstrado na
Seção 5 que mostra com mais detalhes o trabalho realizado.

4.3. Implementação da API

O desenvolvimento teve início com a definição das entidades utilizadas para persistência
dos dados, que foram baseadas no esboço inicial das interfaces. O esquema do banco de
dados foi gerado por meio da Java Persistence API (JPA), cujo esquema é apresentado na
Figura 11.

A lista a seguir descreve as entidades criadas:

1. User mantém os dados do usuário;
2. Item é responsável pelos dados de cada item de uma lista de desejos. Foram

definidos os atributos cloth e color para itens de vestuário, sendo o tamanho e a
cor respectivamente;

3. Wishlist mantém o usuário e a lista de desejos correspondente;
4. Friends mantém a lista de amigos entre usuários;

Figura 11. Esquema DER do banco de dados

No Spring Boot foram definidas classes para controladores, template de resposta
e os recursos para uso do front-end, que consome os dados armazenados no banco de
dados. Nos controladores foi definida toda a lógica de negócio correspondente ao recurso
correspondente.

A documentação dos recursos, acessíveis por meio de Uniform Resource Identifier
(URI), foi realizada no Swagger [Software 2011]. A Figura 12 mostra um exemplo de
documentação gerada, contendo o tipo de solicitação e o URI correspondente.



Figura 12. Documentação da API gerada pelo Swagger

5. Protótipo de Interface

O protótipo de interface foi desenvolvido em inglês com o objetivo de que seja visto e
entendido globalmente em apresentações e demonstrações. A Tabela 3 lista as funciona-
lidades implementadas.

Tabela 3. Funcionalidades implementadas

Funcionalidade Implementada?

Adicionar itens na lista de desejos X

Tornar a Lista visível para demais pessoas X

Interação com os itens (curtir e comentar) X

Grupos (festa, família, amigos etc) X

Serviço gratuito X

Para o protótipo das telas, foi utilizado o Figma, a seguir, algumas telas desenvol-
vidas:



Figura 13. Visão geral das telas no Figma

As cores e os ícones foram desenvolvidos utilizando as cores oficiais da Pantonne
e ícones gratuitos no Google imagens. A Pantonne é hoje a maior empresa de cores do
mundo, sendo ela lançadora de tendencias, todos os anos ela revela a cor do ano, e para
este TCC foi escolhida a Ultra Violet de 2015.

Figura 14. Cores e ícones utilizados

As demais telas foram todas idealizadas com o conceito minimalista e intui-
tivo, sempre prezando pela harmonia das cores utilizadas e os ícones selecionados
[de Oliveira Netto 2004].

As Figuras 15 e 16 mostram a tela de login e inicial, respectivamente, do protótipo
de rede social desenvolvido.



Figura 15. Tela de login do protótipo

A tela de login e cadastro são semelhantes e possuem um aspecto minimalista para
que o usuário foque apenas em inserir os dados nos campos solicitados sem permanecer
muito tempo nesta tela.

Figura 16. Visão geral do protótipo

É possível observar na Figura 17 um menu a direita destinado ao acesso rápido aos
amigos do usuário e ao calendário de aniversários e datas importantes salvas pelo usuário.
Há também curtidas e rewishs em alguns itens, o que significa interesse em possuir o
mesmo item que alguém publicou recentemente.



Figura 17. Cores e ícones utilizados

A utilização de diversas opções e campos editáveis permitem que o usuário des-
creva com maior riqueza de detalhes o item, principalmente nos casos em que não seja
possível especificar em um site ou loja física, como as opções de tamanho de roupa e
cores.

Figura 18. Cores e ícones utilizados

O menu foi desenvolvido para facilitar a navegação em relação às funcionalidades
da API. Uma das funcionalidades permite criar grupos para eventos como amigo secreto
e festas no geral, em que o usuário pode adicionar pessoas de dentro ou de fora do seu
circulo de amizades.

Há também um acesso rápido para a criação de um novo desejo e adicionar um



amigo, permitindo uma maior facilidade para o usuário. Nele é possível acessar a página
inicial, a lista de desejo do usuário, os grupos no qual ele administra ou participa e sua
lista de amigos.

5.1. Testes

Houve dois tipos de testes realizados ao longo do seu desenvolvimento, um deles foi com
a ajuda do Insomnia, um programa capaz de realizar consultas em uma API e retornar as
respostas do protocolo HTTP.

O segundo teste foi realizado com colegas de turma que se dispuseram a verificar
se as informações cadastradas no banco de dados realmente eram mostradas de forma
correta no protótipo.

6. Conclusão
Conclui-se ao final do desenvolvimento que a API desenvolvida ao longo deste artigo
demonstra possuir diversas das funcionalidades das funcionalidades apresentadas nos ou-
tros aplicativos semelhantes como adicionar itens na lista de desejos, compartilhar a lista
com amigos na rede social, tornar a lista visível em seu perfil, criar grupos de traba-
lho/eventos para que determinadas pessoas possam interagir em ambientes mais restritos.
Tudo isso disponibilizado gratuitamente em uma interface amigável e documentada do
Swagger, possibilitando a criação de uma rede social podendo ter novas funcionalidades
futuramente.

Dos conhecimentos utilizados no curso de Análise e Desenvolvimento, foram uti-
lizados, principalmente, a lógica de programação, banco de dados e seus relacionamentos,
a linguagem Java, metodologias ágeis e as metodologias de pesquisa científica.

Como trabalhos futuros fica a oportunidade de desenvolver uma interface mais
avançada para consumir a API desenvolvida no presente trabalho com o intuito de criar
um novo uso para uma rede social, ajudando amigos e familiares a presentearem seus
entes queridos. Permitindo o usuário a compartilhar a lista de desejos, presentear uma
pessoa pela plataforma e mais opções de língua.
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