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A facilidade que proporciona a internet é ampla e abrange todos os segmentos 

de produtos e serviços. Comprar ou obter um orçamento é algo fácil e está à apenas 

a alguns cliques do usuário. Porém esta facilidade requer alguns cuidados e tempo 

para que a busca seja bem-sucedida. Orçar produtos personalizados, em alguns 

segmentos, além de tempo, requer paciência para esperar pela resposta do prestador 

de serviço. Este trabalho visa facilitar a busca por orçamentos por produtos 

personalizados no segmento de porcelanas e molduras sob medida. Com formulário 

online, além da cotação desejada, o usuário é informado, em tempo real, sobre o 

tempo para a produção do pedido. O site também possui uma área administrativa a 

fim de organizar os pedidos e orçamentos realizados, e gerenciar o estoque de peças 

e materiais, a fim de facilitar o seu controle. 
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The facility provided by the internet is broad and covers all product and service 

segments. Buying or getting a quote is easy and it's only a few clicks away. But this 

facility requires some care and time for the quest to succeed. Budgeting customised 

products in some segments, in addition to time, requires patience to wait for the 

response of the service provider. This work aims to facilitate the search for budgets for 

customized products in the segment of custom-made porcelain and frames. With 

online form, in addition to the desired quotation, the user is informed, in real time, about 

the production lead time of the order. The site also has an administrative area in order 

to organize the orders and budgets made, and manage the inventory of goods and 

materials, in order to facilitate its control. 
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