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RESUMO

 

Com o crescimento explosivo do interesse de vendedores e compradores, e claro que o E-Commerce – 

principalmente na Internet – já se tornou um meio essencial de se conduzir negócios, apesar de continuar-

se em fase de evolução. Essa nova forma de comercialização deve-se muito, ao desenvolvimento das 

infraestruturas de informação e comunicação, permitindo o estabelecimento de redes capazes de transferir 

a alta velocidade, grandes quantidade de informações. O E-Commerce, sendo uma tecnologia avançada 

para as atividades empresariais, é uma evidencia no panorama da economia mundial, como um dos pilares 

para que as empresas mantenham-se em competividades. Este trabalho faz abordagem de temas como 

implementação (um pequeno exemplo pratico de programação em PHP em criação de um banco em 

MySql), divisão do site em três áreas distinta, Administrativa do site (Nesta área estarão as ferramentas 

para manutenção do catálogo de produtos, administração de usuários, criação de promoções, manutenção 

do conteúdo do site, enfim as atividades ligadas aos bastidores do sistemas), Registrada (cliente que já são 

registrado) e pública (todos os usuários tem acesso a esta área do site). Com a divisão do site em três 

áreas, fica mais compreensível a forma como funciona um E-Commerce.
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1 Introdução

 

Segundo a Activemedio Research, 50% dos sites E-Commerce são rentáveis e o restante tem boas 

chances de alcançar a rentabilidade nos próximos 12 meses. Esses dados mostram o potencial existente 



nesse ramo do E-Commerce.[1]

 

                        Outro dado interessante fornecido pela Universidade do Texas, atenta que a rede gerou, no 
ano de 2000, algo em torno de US$830 bilhões, um aumento de mais de 50% em relação ao ano anterior. 
Isso mostra a força da WEB e, conseqüentemente, demonstra como seu crescimento espantoso sugere as 
pessoas do mundo inteiro a fazerem parte desta global e, acima de tudo, realizar transações comercias 
dentro dela.

 

Uma outra pesquisa da  Ernst & Young divulgada no início do corrente ano acerca de comércio 

eletrônico,  B2C  (Business  to  Consumer),   mostrou  que  80%  dos  compradores  on-line no  Brasil 

aumentaram o valor de suas compras. Alguns  outros dados retirados da mesma pesquisa explicitam que:

•        75% dos pesquisados procuram por preços menores na WEB.

•        50% desejam fretes menores.

•        50% afirmaram que frete gratuito é um diferencial no site.

•        68% temem pela segurança de seus dados pessoais.

 



Além disso, a pesquisa apontou que os compradores on-line brasileiros gastaram em média US$ 

493,00, anualmente, em compras. A pesquisa traçou ainda o perfil do comprador on-line brasileiro:

•        75% são homens.

•        39% têm entre 30 e 39 anos.

•        40% são casados.

•        57% tem renda anual abaixo de US$ 30.000,00.

Outros dados interessantes sobre a rede mundial levantado por IDG (A IDG é a empresa líder no 

mundo em mídia, pesquisa e exposição na área de Tecnologia da Informação)[14], mostram que:

•        70% dos usuários de internet estão em busca de conteúdo sobre entretenimento.

•        8 horas e 5 minutos é a média de tempo que os brasileiros passam conectados à internet 

por mês.

•        81% dos internautas são adultos.

o       39% da população virtual mundial (ou 76 milhões de internautas) comprará 

músicas on-line em 2005.

•        58% dos internautas pertencem às classes A e B; em 2005, 484 milhões de pessoas 

estarão usando serviços wireless (sem fio).

•        No Brasil, as vendas on-line do varejo em 2000 foram de aproximadamente US$ 300,00 

milhões, representando mais de 50% da venda on-line do varejo na América Latina.

•        Os pequenos negócios on-line representarão 49% em 2003.

•        Atualmente, só 25% dos principais varejistas têm presença na WEB.

•        Crianças e jovens vão gastar US$ 4,9 bilhões em 2005.

•        Nos últimos 4 anos, os gastos com publicidades on-line cresceram 23 vezes.

•        75% das empresas que investirão em publicidade on-line serão empresas pontocom.

•        O mercado de publicidade on-line no Brasil deve atingir US$ 809,00 bilhões em 2004.



•        A internet brasileira recebeu US$ 1,00 bilhão em investimento de fundos de capital de 

risco e fundos de private equity no primeiro semestre de 2000.

 

A análise dessas informações mostra uma internet extremamente ativa e com muito espaço para 

crescer, seja na penetração nos lares, seja no tempo gasto on-line pelos brasileiros, seja nas compras feitas 

diretamente pela rede. [1]

 

Alguns pontos dessas pesquisas chamam atenção. Alguns desses pontos que merecem destaque é o 

fato de que as vendas do varejo on-line representaram apenas 2,4% das vendas totais do varejo em 2000; 

a média anual de gastos em compras on-line pelos brasileiros foi de apenas US$ 493,00 (contra US$ 896 

dos americanos) e que somente 25% dos principais varejistas do país estão na Internet. Aliada à estes, um 

ponto que também merece relevância é que mais de 50% dos  sites B2C (Business to Consumer) são 

rentáveis e fazem pensar nas possibilidades de crescimento desse tipo de negócio que possui um mercado 

imenso e tão pouco explorado, seja pela chamada velha economia (as empresa de cimento e tijolos), seja 

pelos novos empresários do mundo virtual.

 

 

1.2 Varejo

 

Se as vendas do varejo on-line aumentarem em um ponto percentual, passando de 2,4% para 3,4% 

(mantido os números atuais de vendas do varejo), haverá um aumento de cerca de US$ 125,00 milhões 

nas vendas anuais e a média de compras dos brasileiros, também considerando os mesmos números de 

2000, passará de US$ 493,00 para US$ 698,00 em média ou o número de compradores brasileiros on-line 

poderá aumentar cerca da 40% em relação ao ano passado.

1.3 Oportunidades no mundo

 



As oportunidades para novas empresas entrarem no mundo do E-commerce e do B2C (Business to 

Consumer) são muito favoráveis, pois há lugar para todos, sejam eles do mundo real com suas empresas 

estabelecidas (micro, pequenas e grandes), sejam eles nascido no mundo virtual dos bits. Não obstante, 

um ponto é muito importante em todas pesquisas: assim como no mundo real, só se estabelece quem tem 

competência, pois não adianta um site ser bonito, funcional, com as melhores tecnologias disponíveis no 

mercado, se não tiver produtos com qualidade e variedade suficiente, não conseguir entregar os pedidos 

no prazo estipulado, cometer muitos erros de processamento dos produtos é o pior dos erros: não escutar 

os  consumidores  ou não lhes  dar  ouvidos,  pois  tenha certeza que quem faz a  empresa são eles.  Os 

consumidores são responsáveis pela divulgação do site (lembre-se que um consumidor satisfeito comenta 

sobre seu site para outros três consumidores, já um insatisfeito comenta com dez outros).

 

 

1.4 Conclusão 

 

A  proposta  da  monografia  é  levá-lo  a  tomar  conhecimento  dos  aspectos  tecnológicos  da 

construção de um site de E-commerce, levantando os aspectos sobre o plano de negócio (o planejamento 

do  site) até a implementação de ferramentas que vão diferenciar o  site dos concorrentes (chat, fórum, 

pesquisas...).

 

No  próximo  capitulo  trata-se  de  Histórico  e 

Perspectivas  do  E-commerce,  surgimento, 

mudanças, comparação com outro mercado.     

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2 Histórico e Perspectivas

 

Hoje em dia, ouve-se muito sobre o E-Commerce (comércio eletrônico). O E-Commerce provocou 
uma profunda mudança na economia comparada à Revolução Industrial. Esta não é uma tendência, é o 
início de uma nova revolução no mundo dos negócios que vai afetar a maneira que famílias de todo 
mundo vivem, trabalham e se divertem por toda a vida.

 

É a grande revolução do novo milênio! Um mundo sem barreiras e a infinita possibilidade de 

aumentar o número de clientes. 

 

O E-Commerce, na Web, surgiu com o envio de mensagens e com alguns anúncios disponíveis por 

FTP. A rede até então não era conhecida por sua segurança e quando a Internet tornou-se popular pessoas 

viram as possibilidades de lucrar com a rede: logo quiseram tornar partes dela seguras para compras. [2]

 

 

2.1 Definido

 

O  E-Commerce é um método de realização de negócios onde é possível a compra e venda de 

absolutamente tudo. 



 

É necessário definir também qual a capacidade do E-Commerce de realizar transações envolvendo 

a troca de bens ou serviços entre duas parte ou mais, utilizando ferramentas eletrônicas e tecnologia 

avançada. Já há muitas Instituições 



Financeiras e Organizações de Grande Porte que funcionam como fatores que levam o E-Commerce a um 

nível utilização muito mais amplo e abrangente. 

 

A maioria das pessoas pensa que  E-Commerce significa fazer compras  on-line. Todavia, usar a 

Rede para fazer compras é só uma parte pequena do universo do E-Commerce. O termo também se refere 

a transações de estoque  on-line, compra ou  download de  software sem a necessidade de ir a uma loja. 

Além disso,  E-Commerce inclui conexões  bussines to bussines que tornam compras mais fáceis para 

grandes corporações.

 

 Aqui no Brasil, os principais bancos de varejo, como Bradesco, [5] já oferecem seus serviços 

através da Internet. O Bradesco foi o pioneiro e é possível efetuar quase todas as operações financeiras, 

inclusive resgates e aplicações de investimentos, pelo seu website. Apenas os saques em dinheiro ainda 

não são possíveis.

 

É comum ler e ouvir sobre a venda de livros, software e CDs de música na Internet. Apesar destes 

serem alguns dos produtos mais vendidos, também se pode encontrar sites especializados em quase todo 

tipo de artigo, desde molhos apimentados [6], chocolates [7], a produtos de suinocultura [8]. Comprar 

produtos através da  Internet está se tornando cada vez mais fácil e seguro. Apesar de grande parte da 

mídia  leiga,  isto  é,  não  especializada  no  assunto,  divulgar  notícias  que  ressaltam  os  perigos  de  se 

transmitir informações de crédito pela rede, a realidade é bem diferente. O uso dos cartões de crédito 

através da Internet não oferece risco maior do que a sua utilização no dia-a-dia do mundo físico. Existem, 

hoje em dia, diversas formas de pagamento através da rede. Segundo  Sr.Thomas Hopcroft [4], "O  E-

Commerce via Internet é tão seguro hoje em dia quanto pagar uma conta qualquer de restaurante ou loja 

utilizando o cartão de crédito.”

 

 



2.2 Um novo comércio: O E-Commerce

 

As pessoas geralmente se indagam o porque da realização do comércio.  A resposta é bem sucinta 

e objetiva: os indivíduos, as firmas, e os países  especializam-se e fazem comércio porque eles diferem 

muito nos seus recursos, como em tecnologia,  e se especializam naquilo que eles poderiam fazer de 

melhor. Ademais, eles visam o ganho do comércio. Como, então, emergiu o E-commerce, e o que ele já 

representa?  Na época  da descoberta  do Brasil  tinha  o Comércio da  Era  Colonial.  Depois,  teve-se o 

Comércio da Era Industrial, que deu lugar ao Comércio na Era dos Blocos Econômicos. Hoje, o que se 

presencia é o limiar de uma nova era com a emergência da Economia da Informação. Nesta Economia, a 

função de produção conta com um fator de produção a mais, o conhecimento (bits e bytes), além dos três 

outros já existentes, que são o capital, a terra e a mão-de-obra. Uma outra distinção é que o trabalho não 

se encontra em escassez, mas sim existe em  abundância. [9] 

 

A cada dia que se passa, mais e mais pessoas preferem fazer compras pela Internet. Mas qual é o 
motivo para que tantas pessoas estejam se adaptando a esse meio de fazer compras? A palavra chave é 
comodidade. Fazer compras de fim de ano sempre são um sufoco: shoppings lotados, trânsito infernal, 
lojas lotadas. Já pela  Internet você pode esquecer tudo isso: com todo o conforto e rapidez e com apenas 
um clique no mouse, recebe-se as compras em casa.

 

O E-Commerce tem grandes tendências de continuar crescendo muito no Brasil e no Mundo, visto 

que a Internet, cada vez mais, se torna parte da vida das pessoas e as ajuda a realizar tarefas chatas como 

procurar um imóvel, comprar um carro. Tudo isso já pode ser feito via Internet. 

 

Segundo Dr. Hopcroft [04], mediante uma recente pesquisa verificou-se que as transações 
eletrônicas via Internet correspondem a apenas 15% do uso da Internet. Entretanto, esse número, sem 
margem de dúvida, irá crescer devido aos novos e extremamente seguros softwares de decodificação, 
encriptação e técnicas de verificação de assinaturas que, eventualmente, tornarão compras em lojas 
virtuais na Internet mais seguras do que em uma loja real qualquer.

 

O  E-Commerce pela  Internet vem recebendo especial atenção e grandes investimentos por um 

número cada vez maior de empresas em todo o mundo justamente por apresentar projeções de elevado 

crescimento e volume de negócios a cada ano.

 



A base  desse  crescimento é  a  mudança  de  hábitos  que  já  se  observa  entre  os  consumidores, 

pessoas ou empresas, com a popularização e a grande disseminação do uso da Internet. Outros fatores que 

são de fundamental importância salientar são:  

 

•        Simplicidade de uso do navegador, com interface única tanto para se visitar  sites de 

museus, como jornais eletrônicos, jogos ou de compras de supermercados;

•        A  postura  ativa  do  visitante:  ao  procurar  algo  que  esteja  desejando  no  momento, 

fazendo-o um consumidor potencial de produtos e serviços presentes na Internet;

•        Recursos  naturais  de  multimídia  especialmente  a  imagem como fonte  de  atração  e 

motivação do interesse, contribuindo para a decisão do cliente no momento da visita ;

•        Acesso as bases de dados reais e processamento de transações verdadeiras e completas, 

permitindo a concretização de negócios com extrema rapidez;

•        Incorporação crescente de recursos de proteção e privacidade nas transmissões de dados;

•        Expansão da quantidade de empresas que ofertam produtos e serviços pela  Internet, 

atuando  com  atendimento  profissionalizado,  suporte  ao  cliente  e  serviços  de  entrega 

confiáveis. [10]

Para ser bem sucedida nesse mercado, a empresa também deve se preparar para entender o novo 
ambiente, as perspectivas de hábitos e costumes de seus consumidores, assimilando a tecnologia 
necessária para lançar-se com sucesso na Internet.

 

 

2.3 Um caso de sucesso

 

A livraria Amazon.com é um bom exemplo de uma empresa bem sucedida no comércio eletrônico 
mundial. A empresa criou um site próprio e começou a oferecer seus livros à venda na Internet. Em 
menos de três anos de atividades, a livraria já tinha mais de 600 mil clientes e vendas que ultrapassavam 
US$ 100,00 milhões. Além disso, a metade de seus pedidos vinha de clientes que haviam comprado dela 
antes e que tinham voltado para comprar mais, satisfeitos com os produtos e serviços recebidos.[9] 

 

Com o E-Commerce, a Amazon revolucionou o conceito tradicional de livraria: em vez de ser um local 
físico e concreto para onde as pessoas se dirigem a fim de comprar livros, a livraria da era eletrônica 



simplesmente não existe em lugar nenhum. É que ela não necessita de nenhum local para armazenar seus 
dois milhões de títulos disponíveis ao cliente. (Uma grande livraria tradicional oferece apenas cerca de 20 
mil livros em cada ponto de venda). Ela simplesmente gerência a informação, reduzindo drasticamente 
seus custos e todo o trabalho de gerenciamento de lojas e estoques. 

 

 

2.4 Impacto

 

O impacto será e está sendo profundo nas empresas e na sociedade como um todo, pois para 
aquelas empresas que exploram plenamente o seu potencial, o E-Commerce oferece a possibilidade de 
mudanças de paradigmas, mudanças que radicalmente alteram as expectativas dos clientes e que 
redefinem o mercado ou criam mercados totalmente novos.

 

Na verdade, o verdadeiro impacto da Revolução da Informação está apenas começando a ser 
sentido. Mas não é a informação que vai gerar tal impacto, nem o efeito dos computadores sobre 
processos decisórios, determinação de políticas ou criação de estratégias e, muito menos, a inteligência 
artificial. O que acontece é algo que praticamente ninguém previa e que nem mesmo era comentado 10 ou 
15 anos atrás: a emergência explosiva da Internet como importante e, talvez, com o tempo, o mais 
importante, canal mundial de distribuição de bens e serviços e empregos na área administrativa e de 
gerência.

 

A comercialização convencional em diversos mercados não deve sofrer alteração alguma com a 
crescente importância econômica da E-Commerce via Internet. Este é o caso dos produtos que guardam 
características muito complexas e que impossibilitariam a efetuação satisfatória da “apreciação do 
produto”. Por isso, os impactos relacionados ao E-Commerce de mercadorias estão restritos a 
determinados tipos de mercadorias.

 

No caso da entrega da mercadoria, o impacto deve ser reduzido, uma vez que na sua essência nada 
muda, pois em alguns lugares já se usa essa prática de compra por telefone ou catálogo.

 

 

2.5 Usando a Internet para E-Commerce

 

Foram estudadas algumas empresas que ainda utilizam suas home pages como se fossem 
catálogos eletrônicos, emprestando um caráter institucional aos seus sites. Dentre todas as empresas, 
detectou-se que 84,9% das mesmas trata de marketing institucional em suas home pages.[9]

 



O uso da  Internet como canal de distribuição ainda é muito baixo. Encontrou-se 29 empresas 

(9,9%) utilizando a Internet para realizar vendas, porém, somente, 17 (5,8%) que efetuavam a transação 

completamente pela rede, isto é, permitiam ao consumidor escolher e pagar os produtos on-line.[9]

 

 

2.6 E-Commerce X Comércio Tradicional

 

O E-Commerce e suas vantagens sobre o comércio tradicional:

•        “Dá ao cliente mais opções de escolha e customização;

•        Diminui  o  tempo  e  custo  de  busca  e  escolha  tanto  para  clientes  quanto  para 

fornecedores;

•        Expande  mercados  locais  e  regionais  para  nacionais  e  internacionais,  com  níveis 

mínimos de capital, estoque e staff;

•        Facilita a produção e pagamento just-in-time, reduzindo o overhead e estoque através do 

incremento na automação e redução dos tempos de processamento;

•        Decremento dos altos custos envolvidos em transporte, armazenamento e distribuição, 

bem como em identificar e negociar com potenciais clientes e fornecedores;

•        Melhora a eficiência em atender o cliente, incluindo a entrega por demanda. “ [10]

 

 

2.7 Ganhando dinheiro com E-Commerce

 

Segundo a revista ActivMédia, menos de um terço de comerciantes on-line possuem lucro efetivo, 

ou seja, lucro de fato. Por outro lado, estudos mostram que a maioria dos usuários da Internet informam-

se sobre um produto e então compram-no em outro lugar. Assim, até mesmo se a Rede não está gerando 

muitos vendas on-line, ainda poderia estar contribuindo para as vendas por outros canais.[1]



 

As companhias que enfocam o comércio empresa para empresas, não estão tentando criar mais 

lucro, mas sim cortar despesas e melhorar o atendimento ao consumidor.

 

O consumidor deste mercado ainda é imaturo: sites de sexo realizam um décimo de todo o negócio de 
varejo on-line, conforme pesquisa da Forrester Research. Mas esses sites não estão sós: companhias de 
computador como a Dell e Gateway2000 dizem que 10% das suas vendas é feita na da Internet.

 

Mas rentabilidade requer mais que realizar vendas: sites também têm que controlar despesas. O E-

Commerce apresenta enormes custos para construção de clientela e estabelecimento de marca de renome. 

 

 

2.8 Pequenas empresas, grande negócios na WEB

 

Os  pequenos  negócios  estão  tirando  cada  vez  mais  proveito  comercial  da  Internet,  segundo 

pesquisa feita pela organização Cyber Dialog/FindSVP.

 

De todos os entrevistados, 37% das empresas estão conduzindo negócios  on-line. Destes, 84% 

mandam e-mails a clientes (65% diariamente); 80% usam a Internet para pesquisar e obter informações 

(56% diariamente) e 38% realizam compras corporativas on-line de serviços e produtos.

 

Metade dos entrevistados garantem que estar presente na Internet ajudou-os a oferecer um melhor 

atendimento ao consumidor e um quarto deles afirmam que suas vendas aumentaram por esta razão.

 

A importante constatação que se faz é que o alcance global da Internet junto a sua grande utilidade 

nas mais variadas situações de negócios, desde catálogos  on-line,  trocas de informações corporativas, 

notificação de vendas e on-line banking, garantem a qualquer tipo de negócio, independente do seu porte, 

a possibilidade de usufruírem a Internet. 



 

A Internet é, sem dúvida, a grande tendência do mercado comercial mundial hodierno. Especialistas 
garantem que o crescimento desse mercado que, atualmente, gera US$ 8,00 bilhões em transações através 
da Web com 55.000 Web sites comerciais, irá, em 2002, para US$ 327,00 bilhões em transações pela 
Web, aumento cerca de 3987% e com a existência de 100.000 Web sites comerciais.

 

Enquanto a maioria dos negócios pode beneficiar-se com uma home page na Rede, o E-Commerce não é 
para todo o mundo. Provavelmente, as empresas que ganharam mais consumidores são as que oferecerem 
produtos ímpares, ou seja,  sem nenhum outro semelhante no mercado, ou oferecem serviços que não 
estão prontamente disponíveis localmente.

 

 

2.9 Vender ON-LINE

 

Do barato e simples ao caro e complexo, há um vasto mercado de produtos para se criar um site de 

E-Commerce e vender em dias ou semanas. Pequenos negócios podem não ter que ir além dos provedores 

locais de serviço Internet para uma solução imediata. 

 

Porém, a maioria de ferramentas de desenvolvimento de E-Commerce voltam-se para pequenos e 
médios negócios entre valores de US$ 5000,00 a US$ 10000,00. Elas, geralmente, incluem modelos para 
catálogos on-line e bancos de dados, assim é fácil de mudar artigos e preços. Procuras de banco de dados 
dinâmicas podem trazer informação diferente quando um artigo está fora de estoque ou em oferta 
especial, e pode ser anexado a sistemas de backend existentes para preenchimento de ordem e opções de 
pagamento automáticas.

2.10 Quem vai perder negócio se não ficar ON-LINE?

 

As companhias diretamente ameaçadas por E-Commerce incluem agências de viagens, operações 

com  ingresso  de  entretenimento,  catálogos  de  correio  e  lojas  de  varejo  -  particularmente  lojas  de 

software.

 



Como  o  Bill  Gates  disse,  o  E-Commerce está  a  ponto  de  eliminar  o  intermediário.  O 

buzzword(Palavra  Chave)  do  dia  é  disintermediation,  um  modo  de  dizer  que  qualquer  um  entre  o 

vendedor e o comprador está em grande dificuldade. Mas um olhar mais atento revela que E-Commerce 

pode estar criando um tipo novo de intermediário.

 

 

2.11 E-Commerce na América Latina

 

Uma  pesquisa  feita  pelo  IDC(Internet data  centre)  sobre  o  uso  de  comércio  eletrônico  nas 

empresas da América Latina mostra que 85% delas usam ou pretendem usar E-Commerce nos próximos 

dois anos.

 

Brasil e México apresentam mais alto grau de atividades de E-Commerce que os demais países da 

região, inclusive da Argentina. 

 

 

2.12 O Brasil é líder de E-commerce na América Latina

 

Os investimentos das corporações latino-americanas na área de  E-Commerce devem fechar este 

ano de 2001 na casa dos US$ dois bilhões, e chegar a US$ 16 bilhões em 2004. Se em números absolutos 

o quadro parece animador, um olhar mais profundo lançado sobre a região mostra que todo o mercado 

tem um potencial estimado em US$ 47 bilhões. A IDC (International Data Corporation) constatou que 

diversos fatores, alguns culturais,  têm impedido o pleno desenvolvimento do  E-Commerce na região. 

“Gerente  de  Pesquisa  da  IDC  (Internet data  centre)  para  a  América  Latina,  mesmo  atrasada,  as 

corporações  instaladas  na  região  já  entraram nos  trilhos  do  e-business,  tendo  o  Brasil  à  frente  das 

iniciativas.  O mercado brasileiro  é  o que vem demonstrando maior  força no desenvolvimento do  E-

Commerce. A conclusão não é sem motivo. No estudo, todos os países da região foram avaliados nos 

itens evolução de acesso, crescimento no número de usuários, cultura de  startups, volume de compras 

realizadas por usuários e presença de empresas tradicionais na Web.
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O Brasil recebeu a melhor avaliação em todos os itens e seu desempenho tem raiz em um motivo 

comum: a tradição no mercado de EDI (Electronic Data Interchange). A previsão é de que os serviços de 

Web EDI vão crescer  nos próximos anos,  e  estas  companhias  são importantes  para o  avanço do  E-

Commerce. 

 

 

2.13 Obstáculos

 

O Brasil pode se diferir de outros países da região em relação às iniciativas, mas terá que encarar 

pela frente os mesmos obstáculos. Tanto aqui como nos outros países, o mercado vive um período de 

migração das empresas  pontocom, que estão deixando o segmento  B2C (Business To Consumer) para 

dedicar-se ao  B2B (Business To Business). Esse movimento mostra também uma nova estratégia: a da 

exploração de mercados já existentes, através da entrada das empresas tradicionais no mercado virtual. 

 

Isso se  deve a uma alteração na mentalidade dos investidores,  que estão mais conscientes da 

necessidade de operações lucrativas, explica a analista. De todo modo, a mentalidade ainda não mudou 

por completo. A IDC (Internet data centre) identificou uma série de fatores que estariam obstruindo a 

evolução do E-Commerce na região. 

 

Estes fatores vão desde a falta de prioridade das corporações até o alto custo de acesso telefônico. 

Mais que isso, há uma tremenda dificuldade das empresas em definir uma estratégia para a sua entrada 

neste mercado. A executiva da IDC (Internet data centre) afirma que a estratégia é a soma das definições 

de motivação, geografia e recursos. 

 
 



2.14 Qual o futuro do E-Commerce?

 

Restou assegurar que há um futuro para o E-Commerce. Uma vez que os detalhes do comércio on-

line foram exercitados, e a Internet poderia reformar a estrutura do mundo empresarial em geral.

 

Uma companhia pequena com um produto e atendimento melhor ao consumidor pode usar estas 
comunidades para desafiar os competidores maiores.algo que provavelmente não pôde fazer no mundo 
real.

 

 

2.15 Quais são as maiores barreiras do E-Commerce? 

 

As maiores barreira para os compradores que visitam site  de E-Commerce   e a dificuldade de o 

que estão procurando, e não há nenhum modo fácil  para pagar pelos produtos.  Diferente da compra 

comum.

 

Certamente, o E-Commerce para os consumidores está em fase de amadurecimento. Clientes estão 

preocupados  com roubo  de  número  cartão  de  crédito,  o  isolamento  da  sua  informação pessoal,  e  o 

inaceitável desempenho da rede. A maioria dos compradores ainda não está convencida de que vale a 

pena conectar-se  na  Internet,  procurar por  sites de compra,  esperar pelas imagens carregarem, tentar 

entender o processo de pagamento, e então se preocupar se seus números de cartão de crédito serão 

furtados por um hacker.

 

Para sistemas de empresa para empresa, os assuntos são menos emocionais, mas ainda sérios. 

Negócios ainda não têm modelos bons para montar seus sites de  E-Commerce,  e têm dificuldade em 

compartilha as ordens e informação colecionadas on-line com o resto das suas aplicações empresariais. 

Muitas companhias continuam relutando com a idéia de compartilhar informação proprietária empresarial 

com clientes e provedores um componente importante de muitos sistemas de  E-Commerce de empresa 

para empresa.   



 

 

2.16 Pontos a serem discutidos

 

Se por um lado o E-Commerce apresenta grande potencial para o varejo, por outro é possível dizer 

que  as  empresas  interessadas  em  iniciar  operações  de  E-Commerce devem  fazê-lo  com  cautela, 

alimentando uma visão de longo prazo, buscando coerência e integração à sua estratégia empresarial, 

avaliando cuidadosamente as sinergias que a rede pode oferecer ao seu negócio e as ameaças que essa 

nova modalidade de comercialização representam para sua estrutura de distribuição. A lista de questões 

que o varejista deve responder antes de iniciar suas operações de E-Commerce é vasta:

 

•        Como integrar o comércio eletrônico à estratégia geral da empresa?

•        Quais os tipos de produtos a serem comercializados?

•        Qual deve ser a definição do público-alvo dos negócios eletrônicos?

•        Como desenvolver abordagens de comunicação individualizadas?

•        Que tipo de conteúdo e de informação deve ser veiculado?

•        Como combater os atuais problemas trazidos pela baixa velocidade de transmissão?

•        Como lidar com essa nova mídia,  onde o cliente conta com um poderoso canal  de 

comunicação no qual ele pode passar a ser um agente emissor?

•        Como mensurar os resultados e qual deve ser a expectativa de retorno?

•        Como lidar com a segurança nas transações?

•        Como garantir a privacidade dos clientes?

•        Como criar interações e diálogos eletrônicos fáceis e ao alcance da grande população?

•        Como divulgar uma loja virtual?



•        Como escolher  os  fornecedores  de informática,  criação  e  comunicação para  a  nova 

mídia?

•        Quais os cuidados para fulfillment e operações de back-office?

•        Quais os cuidados com a criação e layout das interfaces com o consumidor?

 

 

2.17 Conclusão

 

A rede mundial de computadores é a responsável pela grande revolução do acesso à informação 

nos últimos anos. Agora está alterando também a tradicional forma de comercializar: as pessoas deixam 

de procurar produtos de loja em loja e passam a comprá-los através da rede. É só acessar uma página para 

ter os produtos a sua disposição, escolhê-los, fornecer os dados pessoais e receber os produtos em poucos 

dias  ou  até  horas.  Essa  transação  é  chamada  de  E-Commerce,  e  a  substituição  dos  balcões  pelo 

computador tem incentivado o aumento do número de empresas que se interessam pela venda de seus 

produtos pela Internet.

 

O  E-Commerce  permite  aumentar  a  competitividade  ao  tornarem-se  mais  próximos  dos  seus 

clientes, e o beneficio equivalente do cliente é o aumento da qualidade de serviço, ou seja, o benefício 

correspondente é a capacidade de obter rapidamente o produto desejado, sem estar limitado ao estoque de 

fornecedores locais.

 

A  internet  com  estudo  aprofundado,  analisando  tudo  o  que  envolve  esse  novo  conceito  de 

comercializar, ou seja, é preciso conhecer para depois pensar em implementar. Analisar a viabilidade e as 

oportunidades existentes.

 

No próximo capitulo trata-se da divisão de um site  de E-Commerce. Será preciso e necessário três 

áreas para ter uma visão como o website vai funcionar corretamente.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Divisão de um site  de E-Commerce

 

Depois  de  definido  um  site,  é  necessário  planejá-lo  cautelosamente,  atentando  para  todos  os 

detalhes que transformarão os anseios em um produto real e vitorioso. Para isso, é preciso lançar mão de 

uma série  de  ferramentas  de  produtividade  que  permitirá  a  melhor  definição  possível  do  site  e sua 

interação com o mundo real.

 

Dentre as várias ferramentas disponíveis no mundo da informática, pode-se citar duas de suma 

importância no desenvolvimento de um sistema firme e livre de falhas (pelo menos da maioria delas): 

UML (Unified Modeling Languagem,  ou  Linguagem Unificada de Modelagem), que tem o poder de 

transformar idéias em modelos reais, e MER (Modelo Entidade Relacionamento), ferramenta que auxilia 

na definição e estruturação da base dados utilizada no sistema. Juntas, essas duas ferramentas permitem 

que todas as possibilidades sejam previstas e contempladas no sistema.

 

 

3.1 Especificando o Modelo do Site

            

Esta é, sem dúvida, uma das principais partes no desenvolvimento de um site realmente funcional, 



pois é aqui o momento oportuno para prever todas as interações que devam ocorrer dentro do site. Não 

esquecer  nenhum  dos  pormenores  que  venham  fazer  a  diferença  entre  o  sucesso  e  o  fracasso  no 

desenvolvimento deste sistema.



Agora, pense um pouco: confiar somente na memória ou em alguns rabiscos numa folha de papel 

é uma maneira totalmente irresponsável com a sorte? Tome como exemplo a construção de uma mesa: se 

ela não for bem planejada, pode ser grande demais, ou pequena demais, ou quem sabe não conter gavetas 

suficientes, ou pior, não ter lugar para colocar os pés, ter uma lado mais alto que o outro, etc.

 

            Este  exemplo  simples  mostra  que  é  necessário,  antes  de  sair  cortando  a  madeira,  pregando, 

colando peças, parafusos partes, calcular e especificar corretamente que tipo de mesa vai ser usada (o 

interessados numa mesa de escritório, ou numa escrivaninha, em uma mesa de jantar, quem sabe, ou até 

mesmo numa mesa balcão). Cada uma delas tem um projeto próprio e, mesmo quando sabe qual das 

mesas é necessária, é preciso saber em que lugar ela será colocada, qual o espaço disponível, que tipo de 

pessoa utilizá-la-á (Alta, Gorda, etc).

 

            Assim também acontece com sistemas, quaisquer que sejam; desde de pequenos sistemas para 

emissão de etiquetas até  complexos sistemas  ERP (Enterprise  Resource Planing),  todos precisam de 

algum nível de planejamento. É para isso que surgiram ferramentas como a UML. Ela veio ao encontro do 

anseio dos desenvolvedores de sistemas que necessitavam de uma ferramenta que acompanhasse todo o 

projeto, desde a concepção até o último dos testes. [11]

 

 

3.2 Conceitos de UML

 

            A  UML (Unified  Modeling  Languagem,  ou  Linguagem  Unificada  de  Modelagem)  é  uma 

linguagem destinada  à  estruturação  de  projetos.  Pode-se  utilizá-la  para  modelagem de  sistemas,  que 

podem variar de simples controles de portaria até sistemas extremamente complexos para controle de 

fábricas  de  uma corporação,  passando  por  sistemas  nativos  da  WEB  ou  híbridos.  Essa  “Linguagem 

Unificada de Modelagem” permite especificar, visualizar, construir e documentar todo o sistema a ser 

desenvolvido.  Um  dos  principais  objetivos  da  UML é  tornar  todo  o  processo  de  desenvolvimento 

totalmente  transparente  e  organizado,  permitido  que  várias  pessoas  ou,  até  mesmo,  vários  grupos 

trabalhem de forma sincronizada e com a menor perda de tempo possível, visto que está tudo lá; desde a 

definição das classes até os casos de uso do sistema.

 



            A UML pode ser dividida em três grandes grupos[11]:

 

1.      Itens. 

Existem quatro tipos de itens:

                                                               i.      Itens Estruturais - representam basicamente a parte estática 

do  modelo, representando elementos conceituais ou físicos.

                                                             ii.      Itens  Comportamentais  -  representa  a  parte  dinâmica  da 

UML. 

                                                            iii.      Itens de Anotação - são responsáveis por trazer maior clareza 

ao modelo UML. 

                                                           iv.      Itens Agrupacionais - esses itens promovem a organização de 

um modelo UML. 

 

2.      Relacionamentos.

Os relacionamentos permitem construir toda a parte de comunicação dentro do modelo.

 

3.      Diagramas.

Diagramas são representações gráficas de um  sistema ou parte dele. A UML disponibiliza 

de  alguns  diferentes  tipos  de  diagrama,  como  o  Diagrama  de  Classes,  Diagrama  de 

Objetos, Diagrama de Casos de Uso, Diagrama de Interações, Diagrama de Gráficos de 

Estados, Diagrama de Atividades, Diagrama de Componentes e Diagrama de Implantação. 

3.3 Criando o Modelo Lógico do Site

 

O primeiro passo para construção de um website é a definição do seu modelo conceitual. Site será 

destinado  ao  mercado  de  E-Commerce,  que  trabalha  com  vários  tipos  de  produtos:  livros,  CDs, 

brinquedos, eletroeletrônicos, etc.



 

 

3.4 Área do Site

 

Será preciso e necessário três áreas para ter uma visão como o website vai funcionar corretamente, 

conforme mostra as figura 3.1 e  3.2.

 

 

3.5 Área Administrativa

 

Nesta área estarão as ferramentas para manutenção do catálogo de produtos, administração de 

usuários,  criação  de  promoções,  manutenção  do  conteúdo  do  site, enfim  as  atividades  ligadas  aos 

bastidores do sistemas que permitirão um bom funcionamento do site. Somente administradores do site 

terão acesso a essa área.

Figura 3.1 Tipos de Usuário do Site[13].
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Figura 3.2 Áreas do Site e seus usuários[13].

 

Listando  as  atividades  inerentes  ao  administrador  do  site  e  disponíveis  somente  na  área 

administrativa, conforme mostra as figura 3.3:

 

1.      Gerência de usuários.

2.      Gerência do catálogo de produtos(Categorias e produtos).

3.      Gerência de conteúdo do site (matérias).

4.      Promoções.

5.      Administração de pedidos.

6.      Administração de e-mail.
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Figura 3.3 Pacote da área administrativa.[12]

 

3.5.1        Gerência de Usuário

 

Deverão estar disponíveis nesta subárea ferramentas que possibilitem ao administrador do sistema 

incluir novos usuários, alterar dados dos usuários existentes, excluir usuários, selecionar usuários, enviar 

e-mail para um ou mais usuários e listar usuários.

 

 

3.5.2        Gerência do Catálogo de Produto

 

Esta é uma subárea de suma importância para o sistema, pois é a partir do catálogo de produtos 

que toda a navegação do  site  acontece (e é a partir dele que as transações são realizadas, o que é o 

objetivo principal do site). Para tanto, devem estar disponibilizadas para o administrador ferramentas para 

inclusão, alteração e exclusão de categorias.

 

            Como é uma área delicada do site, é necessário tomar precauções na construção das ferramentas 

de administração de catálogo. O exemplo, a exclusão de um produto. O sistema não deve permitir que 
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produtos que façam parte de um ou mais pedidos sejam excluídos antes que o pedido o tenha sido, uma 

vez que geraria uma inconsistência na base de dados (existe um pedido, mas não existe o produto). Não se 

pode alterar dados básicos dos produtos sem uma avaliação deste impacto na carteira de pedidos existente 

(note que se o preço de um produto é alterado, todos os pedidos referenciados precisam ser reanalisados).

 

 

3.5.3        Gerência de Conteúdo do Site

 

Por  conteúdo, entende-se tudo que agrega informação ao  site.  Pode-se,  então,  entender que o 

principal  mecanismo de conteúdo do  site serão as matérias vinculadas,  quer sejam relacionados com 

produtos (avaliação de produtos, comentários de usuários, noticias), quer sejam ligadas à  home (página 

principal). As matérias permitirão que os usuários do  site tenham informações mais claras quando da 

compra  de  um  produto.  Elas  servirão  ainda  para  levar  informação  adicionais,  lançamentos,  enfim, 

quaisquer notícias que venham agregar valor ao site (e isso é importantíssimo, pois não se deve incluir 

nada, absolutamente nada no site, que não agregue valor a ele; ao contrário, essa inclusão apenas aborrece 

os usuários e futuros compradores). Para tanto, o administrador deve contar com ferramentas para criação 

de novas matérias, alteração e exclusão de matérias existentes e vinculação de matérias.

 

 

3.5.4        Promoções

 

Um dos itens fundamentais em um  site de  E-Commerce são as promoções, uma vez que é por 

meio delas que se atrai mais usuários e se ascende o número de transações (além de livrar de estoques 

encalhados,  produtos  fora  de  linha.  etc).  Para  tornar  isso  possível,  o  administrador  do  site deve  ter 

ferramentas  que  possibilitem a  criação  de  promoções  e  sua  vinculação  a  determinados  produtos.  É 

necessário ainda uma ferramenta de publicação da promoção, pois ela pode ser exibida somente quando o 

produto for exibido, ou quando a categoria ou ainda a home (página principal) for exibida. Além disso, o 

administrador precisará de uma ferramenta para ligar os produtos relacionados à matéria (por exemplo, se 

a  matéria  trata  de  um novo  processador  lançado  no  mercado,  pode-se  ligar  produtos,  como micro-

computadores, à matéria), permitindo que o usuário possa acessar logo após a leitura da matéria esses 

produtos.



 

 

3.5.5        Administração de Pedidos

 

A administração de Pedidos por parte do administrador do  site restringe-se ao cancelamento do 

pedido (por solicitação do usuário ou por algum procedimento interno da empresa), alteração dos dados 

básicos do pedido, tais como: forma de pagamento, endereço de entrega, etc. Sempre com a solicitação do 

comprador e a aprovação do departamento apropriado (mas nunca será possível ao administrador alterar o 

dono do pedido – o comprador, nem incluir ou alterar os itens que compõem o pedido), além disso, o 

administrador poderá atualizar o status do pedido (um pedido, inicialmente, tem status aberto, passando 

para processamento, aprovação de crédito, separação, entrega e encerramento). É fundamental que essas 

alterações sejam informadas ao comprador que realizou o pedido.

 

 

3.5.6        Administração de E-mails 

 

Os usuários do site, quer sejam visitantes ou compradores, poderão usar (e com freqüência farão 

uso) o  e-mail para entrar em contato com o  site. Algumas vezes, serão dúvidas referentes a produtos, 

promoções, pedidos; outras vezes, comentários a respeito do  site e outras dúvidas quaisquer. Para que 

esses usuários não fiquem sem resposta apropriada (principalmente quando o contato for feito diretamente 

pelo  site,  via  formulário  fale  conosco),  o  sistema  deve  disponibilizar  ferramentas  para  leitura  das 

mensagens, resposta a uma ou mais mensagens e exclusão de mensagens já respondidas.

 

 

3.6   Área Pública

 

A área pública estará, como o próprio nome diz, disponível para todos os internautas, sejam eles 

usuários registrados, administradores ou simples, visitantes. Essa área será responsável por ler matérias, 



realizar pesquisa, incluir produtos em uma cesta de compras e todas as demais rotinas disponíveis para o 

público em geral. 

 

É  importante  que  a  área  pública  seja  clara,  objetiva,  completa,  de  fácil  navegação  e, 

principalmente, que tenha o que o usuário deseja (é muito difícil agradar a todos, mas dentro do segmento 

de atuação do site, este tem que ser completo e garantir que o usuário vai encontrar o que deseja). Dessa 

forma, é preciso visualizar que a área pública precisa das seguintes ferramentas, conforme mostra as 

figura 3.4:

 

1.      Busca de produtos.

2.      Gestão da Cesta de compras.

3.      Institucional.

4.      Fale conosco.

5.      Cadastramento.

 

Figura 3.4 Pacote da área pública do site[13].
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3.6.1        Busca de produtos.

 

Esta é a ferramenta principal do site, pois por meio dela o usuário interage, buscando os produtos 

desejados  para  então  incluí-lo  na  sua  cesta  de  compras.  Deve-se  entender  como busca  de  produtos 

qualquer maneira que leve os usuários a navegar pelo  site até encontrar o produto desejado. Entre as 

maneiras, pode-se citar:

•        Categorias

Exibir  as  categorias  disponíveis  e  permitir  que  os  usuários  naveguem  por  suas 

subcategorias até encontrar o produto desejado (por exemplo: CDs -> ROCK  -> Heavy metal  

-> anos 80, ou seja, o usuário inicia sua busca pela categoria principal). O principal objetivo 

dessa  busca  é  o  refinamento,  limitando o  universo  de  produto,  até  chegar  ao detalhe  que 

permita ao usuário escolher o produto desejado.

•        Busca Rápida

Com certeza, é a ferramenta de busca mais utilizada nos sites de compra, uma vez que 

permite que o usuário informe uma característica qualquer do produto (o título do  CD ou o 

cantor ou ainda o autor de um livro) e o sistema realiza uma busca por todos os mesmos que 

atendam àquela informação. Assim, o usuário terá uma lista de todos os produtos que atendam 

à sua solicitação e pode escolher o que lhe interessa, ou então refinar ou refazer a busca.

•        Promoções

As  promoções  são  uma  forma  de  busca  direta  de  produtos,  possibilitando  que  os 

usuários  vejam  uma  lista  de  produtos  em  promoção  e  acessem-na  diretamente,  sem 

necessidade de uma busca por palavras ou uma navegação por categoria. O maior objetivo das 

promoções é  mostrar ao usuário alguns produtos que estão com preços mais acessíveis  e, 

assim, permitir um giro mais rápido do estoque destes.

 

 

3.6.2        Gestão da Cesta de compras.

 



O usuário terá a seu dispor ferramentas para inclusão de produtos na cesta de compras (uma vez 

escolhido o produto na busca de produtos, o usuário deve ter condições de facilmente acrescentá-lo à sua 

cesta  de  compras),  poderá  ainda  administrar  a  cesta,  ver  todos  os  produtos  que  a  compõem,  as 

quantidades  solicitadas,  o  valor  de  cada  item  e  o  total  da  cesta  da  cesta.  Poderá  ainda  alterar  as 

quantidades dos itens ou mesmo excluir um ou mais itens da cesta.

 

 

3.6.3        Institucional.

 

É a parte do site que  mostra a empresa, quais seus objetivos, sua política de privacidade, política 

de qualidade, etc. Ou seja, é a forma que o público em geral tem de travar conhecimento com a empresa e 

entender melhor suas intenções e objetivos.

 

 

3.6.4        Fale conosco.

 

Este  módulo  permite  que  o  usuários,  quer  sejam  cadastrados  ou  não,  comuniquem-se  com  o 

administrador (organizadores) do site e solicitem uma série de serviços. Entre eles, perguntas sobre o 

produtos, posição de pedidos, cancelamento de compras, críticas, elogios, sugestões, etc.

 

 

3.6.5        Cadastramento.

 

Todo usuário, ao realizar o check-out (transformar uma cesta de compras em pedido), precisa ser 

necessariamente um usuário cadastrado no site. 

 



O cadastro pode ser feito através de um formulário disponível no site ou o cliente por enviar seus 

dados através do e-mail. Essa opção deixa o usuário com liberdade para se tornar um comprador. mesmo 

sem ter efetuado nenhuma compra.

 

 

3.7        Área para Compradores Registrados

 

 Esta área somente estará disponível a usuários autenticados ou identificados. Nessa área estarão 

disponíveis  as  opções  para  administração  de  pedidos,  históricos  de  compras  e  manutenção  de  seu 

cadastro. Além disso, somente um usuário registrado poderá transformar uma cesta de compra em um 

pedido formal. Tem-se então, como mostra na figura 3.5:

1.      check-out de compras.

2.      Administração de pedidos.

3.      Administração do Cadastro.

 

Figura 3.5 Pacote da 

área de compradores do site.

 

3.7.1 Check-out de compras.
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Após realizar suas compras, o usuários pode realizar o  check-out da cesta de compras, isto é, 

transformar a cesta de compras em um pedido formal. Para isso (transformar a cesta em pedido), deverá 

identificar-se,  caso  já  seja  um usuário  do  site,  ou  efetivar  seu  cadastro.  Após  essa  etapa,  o  agora 

comprador terá à sua disposição as ferramentas para concretizar seu pedido. 

 

Basicamente, ele informará o endereço de entrega, a forma de pagamento e demais informações 

necessárias ao pedido de compra.

 

 

3.7.2    Administração de pedidos.

 

Após efetivar um pedido no sistema, o comprador pode desejar alterar os dados do pedido, como, 

por exemplo, a mudança no endereço de entrega, ou na forma de pagamento (o método escolhido pode ter 

sido recusado, por exemplo), ou ainda alterar a quantidade de algum produto ou, até mesmo, excluir um 

produto ou o pedido completo. Note que certas ferramentas da administração de pedidos não podem ser 

diretamente executadas pelo usuários. Tome como exemplo o cancelamento de um produto ou mesmo o 

pedido completo. Dependendo da fase na qual o pedido se encontra, ele não pode ser cancelado pelo 

comprador  (se  já  tiver  sido  faturado  e  enviado,  por  exemplo,  faz-se  necessário  a  devolução  das 

mercadoria), ou pode ser cancelado mediante uma análise por parte da empresa, pois o produto pode ter 

sido encomendado ao fabricante que não aceita devolução.

 

Desta  forma  esta  deve  ser  uma  ferramenta  condicional,  em  que  comprador  pode  realizar 

parcialmente as opções disponíveis. Ainda nessa subárea, o comprador pode acompanhar o andamento de 

seus pedidos, saber se o crédito foi aprovado, se o pedido já foi selecionado, qual o prazo real de entrega, 

se ele foi faturado e enviado.

 

 

3.7.3 Administração do Cadastro.

 



Após seu cadastramento no site, o usuário poderá realizar a manutenção de seu cadastro, alterando 

seus dados básicos (mudança de endereço, por exemplo, ou alguma informação que se encontra incorreta 

no cadastro). Pode ainda trocar sua senha de acesso e, até mesmo, solicitar sua exclusão do cadastro do 

site. Pode completar seus dados (informar dados que não são obrigatórios).

 

 

3.8        Conclusão 

 

Um dos aspectos mais importantes desta monografia foi abordado neste capítulo. Ele consiste na 

necessidade de criar três áreas diferentes que terá como conseqüência a criação de três tipos distintos de 

usuários: administrador, visitante e comprador.

 

A principal diferença entre o administrador e o comprador em relação ao visitante é que este pode 

ser qualquer usuário, enquanto aqueles são somente os usuários identificados pelo sistema.

 

Através  dos  requisitos  fundamentais  citados  neste  capítulo,  é  possível  criar  um  sistema  de  E-

Commerce, com o qual poder-se-á  obter vários benefícios sem causar nenhum constrangimento, tanto 

para usuários, bem como ao administrador, visitante ou comprador.

 

No próximo capitulo vai-se transformar o modelo de toda análise feita, em um banco real e um site 

real. Como criar banco em MySql, implementação em PHP.

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Implementação

 

O objetivo deste capitulo é transformar o modelo de toda análise feita, em um banco real e um site 

real.  Para  tanto  é  necessário  ver  como vai  ser  criado  as  tabela  do  site  e  o  conceito  de  banco e  da 

linguagem  que  será  implementado  o  site,  cada  um  com  sua  própria  característica.  Inicialmente  é 

necessário falar sobre o MySQL e depois o PHP.

 

 

4.1 Tabelas do site.

 

Esta é uma etapa extremamente importante para o correto desenvolvimento do site, pois um banco 

de  dados  mal-estruturado,  com  certeza,  prejudicará  o  correto  funcionamento  do  sistema  e  trará 

conseqüências nada agradáveis para todos. O modelo o site deve ser completo e suficiente para armazenar 

todas as informações planejadas. Como mostra no capítulo, o site terá três distintas:

 

•                     Área administrativa.

•                     Área pública.

•                     Área de usuários registrados



 

Com  certeza  uma  dessas  áreas terá suas próprias atribuições e entidades, mas com certeza elas se 
interagirão umas com as outras. 

 

Por meio da análise do modelo conceitual do site, é necessário identificar as seguintes entidades 

necessárias ao pleno funcionamento:

 

Usuários - Cadastro de todos os usuários do site (Administrador / Comprador).

Categorias - Relação  de  categorias/subcategorias  de  produtos  (Grupos  de produtos do site).

Produto - Os produtos que farão parte do site.

Promoções - As promoções disponíveis no site.

Cesta de Compra - As compras dos usuários.

Pedidos - Os pedidos dos compradores.

Mensagens - Todas as mensagens traçadas entre usuários e site.

 

 

4.2 Banco MySQL.

 

O  MySQL é  um  banco  de  dados  gratuito  e  muito  poderoso.  Para  usá-lo,  basta  ir  ao  site 

www.MySQL.Com, baixar  o  gerenciador  para  o  sistema operacional  desejado,  instala-lo  e  pronto.  O 

MySQL nasceu da insatisfação de algumas pessoas com o gerenciador msql. Essas pessoas desenvolveram 

novas interfaces com o banco e chamaram-no de MySQL.

 

            O  MySQL não suporta  a  inclusão de cláusulas  SELECT como parâmetro para outra  cláusula 

SELECT (utilizadas em condicionais do tipo IN, ALL, ANY, EXISTS). Por exemplo, as seguintes cláusulas 



não são validas no MySQL:

 

SELECT * FROM TAB_TESTE 

WHERE COD_ID IN (SELECT COD_ID FROM TAB_PEDIDO); 

SELECT * FROM TAB_TESTE

WHERE COD_ID NOT IN (SELECT COD_ID FROM TAB_PEDIDO); 

 

            No MySQL não pode-se referenciar uma restrição em uma tabela com base na chave primária de 

outra.

 

            Como o objetivo maior do MySQL é velocidade, ele não disponibiliza dois recursos, Procedures 

Armazenadas e  Triggers,  os quais permitem uma automatização maior no gerenciamento do banco de 

dados, porém impactam na performance (principalmente  Triggers), pois toda vez que um determinado 

evento ocorre, a Procedure relacionada ao trigger é executada (por exemplo, uma inclusão), deixando o 

acesso ao banco mais lento.

 

 

4.3 Construindo o Banco de Dados Utilizando o MySQL.

 

            Agora será mostrado como cria o repositório de dados (SitePrimavera) utilizando o gerenciador 

MySQL.

 

            Para  criar  o  banco de  dados  e  inserir  as  tabelas,  linha  de  comando  MySQL (os  usuários  de 

Windows talvez prefiram alguma ferramenta gráfica para executar esta tarefa). Existem, ainda, alguns 

utilitários que permitem o gerenciamento do banco de dados via WEB (o PHPMyadmim é um deles, feito 

totalmente em PHP).



 

            Para criar o banco de dados, precisará iniciar primeiramente o gerenciador.

            $ mysql

> CREATE DATABASE PRIMAVERA;

> USE PRIMAVERA;

 

            Portanto, o banco de dados PRIMAVERA está criado e disponível para uso. Agora será criado as 

tabelas necessárias.

 

Tabelas:

CREATE TABLE TAB_USUARIOS

                (

                COD_USUARIO                  INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

                NOM_USUARIO                 VARCHAR(40) NOT NULL,

                DES_ENDERECO                 VARCHAR(60),

                DES_BAIRRO                      VARCHAR(30),

                NUM_CEP                            VARCHAR(09),

                DES_CIDADE                      VARCHAR(40),

                DES_ESTADO                     VARCHAR(02),

                DES_PAIS                             CHAR(03) DEFAULT 'BRA',

                NUM_TELEFONE                               VARCHAR(20),

                DES_EMAIL                         VARCHAR(100) NOT NULL,

                IND_SEXO                            VARCHAR(1) NOT NULL,



                DES_IDENTIDADE             VARCHAR(20),

                NUM_CPF                            VARCHAR(14),

                DTA_ULTIMA_COMPRA                DATE

                );

 

CREATE TABLE TAB_SENHAS

                (

                COD_USUARIO                  INT PRIMARY KEY,

                DES_LOGIN                          CHAR(10) NOT NULL,

                DES_SENHA                        CHAR(08) NOT NULL,

                DTA_DATA                        DATE,

                DES_SENHA_ANTERIOR                 CHAR(08),

                IND_TIPO                             VARCHAR(01) NOT NULL,

                IND_ATIVO                         VARCHAR(01) DEFAULT 'S',

                UNIQUE(DES_LOGIN)

                );

 

CREATE TABLE TAB_CATEGORIAS

                (

                COD_CATEGORIA             INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

                DES_NOME                          CHAR(10)

                );

 



CREATE TABLE TAB_PRODUTOS

                (

                COD_PRODUTO                 INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

                DES_PRODUTO                  VARCHAR(40) NOT NULL,

                COD_CATEGORIA             INT NOT NULL,

                DES_IMAGEM                    VARCHAR(40),

                DES_UNIDADE                   CHAR(03),

                VAL_PRECO_UNITARIO  FLOAT,

                VAL_PESO_LIQUIDO        FLOAT DEFAULT 0,

                QTD_ESTOQUE                  FLOAT,

                COD_BARRA                      CHAR(50),

                QTD_VENDA                       FLOAT, 

                INDEX CHV_PROD_CATEGORIA (COD_CATEGORIA, COD_PRODUTO)

                );

 

CREATE TABLE TAB_PROMOCOES

                (

                COD_PROMOCAO                            INT  NOT  NULL  AUTO_INCREMENT  PRIMARY 

KEY,

                DES_TITULO                       VARCHAR(40),

                DTA_INICIO                        INT,

                DTA_FIM                             INT,

                VAL_DESCONTO                               FLOAT



                );

 

CREATE TABLE TAB_PROMOCOES_PRODUTOS

                (

                COD_PROMOCAO                             INT NOT NULL,

                COD_PRODUTO                 INT NOT NULL,

                PRIMARY KEY (COD_PROMOCAO, COD_PRODUTO)

                );

 

CREATE TABLE TAB_CESTA_COMPRAS

                (

                COD_CESTA        INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

                DTA_CESTA       DATE,

                COD_USUARIO  INT DEFAULT 0

                );

 

CREATE TABLE TAB_CESTA_ITENS

                (

                COD_CESTA        INT4 NOT NULL,

                COD_PRODUTO INT NOT NULL,

                QTD_PRODUTO FLOAT NOT NULL,

                VAL_PRECO        FLOAT,

                PRIMARY KEY (COD_CESTA, COD_PRODUTO)



                );

 

CREATE TABLE TAB_PEDIDOS

                (

                COD_PEDIDO  INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

                COD_USUARIO  INT,

                DTA_PEDIDO      DATE,

                QTD_ITENS         INT,

                VALOR_TOTAL  FLOAT, 

                STATUS_PEDIDO              VARCHAR(01) DEFAULT 'N'

                );

 

CREATE TABLE TAB_PEDIDO_ENDERECOS

                (

                COD_PEDIDO      INT NOT NULL PRIMARY KEY,

                DES_ENDERECO VARCHAR(50) NOT NULL,

                DES_BAIRRO      VARCHAR(30),

                NUM_CEP            VARCHAR(10),    

                DES_CIDADE      VARCHAR(50),

                DES_ESTADO     VARCHAR(02),

                DES_PAIS             VARCHAR(03) DEFAULT 'BRA',

                DES_CONTATO  VARCHAR(50),

                NUM_TELEFONE               VARCHAR(25)



                );

 

CREATE TABLE TAB_PAGTOS

                (

                COD_PEDIDO      INT NOT NULL PRIMARY KEY,

                DES_FORMA_PAGTO      VARCHAR(01) DEFAULT 'A',

                VAL_TOTAL       FLOAT,

                NUM_CARTAO  VARCHAR(30)

                );

 

CREATE TABLE TAB_PEDIDO_STATUS

                (

                COD_PEDIDO      INT NOT NULL PRIMARY KEY,

                DTA_PEDIDO      DATE,

                IND_STATUS      VARCHAR(01),

                DES_COMENTARIO          VARCHAR(50)

                );

 

CREATE TABLE TAB_PEDIDO_ITENS

                (

                COD_PEDIDO      INT NOT NULL,

                COD_PRODUTO INT NOT NULL,

                QTD_PRODUTO FLOAT,



                VAL_PRECO        FLOAT,

                VAL_DESCONTO               FLOAT,

                IND_STATUS      VARCHAR(01) DEFAULT 'N',

                PRIMARY KEY (COD_PEDIDO, COD_PRODUTO)

                );

 

CREATE TABLE TAB_MENSAGENS

                (

                COD_USUARIO                  INT,

                COD_MENSAGEM                             INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,

                DES_REMETENTE              VARCHAR(40),

                DES_DESTINATARIO       VARCHAR(40),

                DTA_MENSAGEM                             DATE,

                DES_ASSUNTO                  VARCHAR(40),

                DES_MENSAGEM                              TEXT,

                STATUS                                VARCHAR(01) DEFAULT 'N',

                PRIMARY KEY (COD_USUARIO, COD_MENSAGEM)

                );

            Assim foi terminado a construção do banco de dados gerado em MySQL.

 

4.4 O que é o PHP?

 

PHP é uma linguagem que permite criar sites web dinâmicos, possibilitando uma interação com o 



usuário através de formulários, parâmetros de URL e links. A diferença do PHD em relação a linguagens 

semelhantes a  Javascript é que o código  PHP  é executado no servidor, sendo enviado para o cliente 

apenas  html puro.  Desta maneira é possível interagir com banco de dados e aplicações existentes no 

servidor,  com a  vantagem de  não expor  o  código  fonte  para  o  cliente.  Isso pode  ser  útil  quando o 

programa está lidando com senhas ou qualquer tipo de informação confidencial. 

 

 

4.5 Como surgiu a linguagem PHP.

 

A linguagem  PHP foi concebida durante o outono de 1994 por  Rasmus Lerdorf. As primeiras 

versões não foram disponibilizadas, tendo sido utilizadas em sua home-page apenas para que ele pudesse 

ter informações sobre as visitas que estavam sendo feitas. A primeira versão utilizada por outras pessoas 

foi disponibilizada em 1995, e ficou conhecida como "Personal Home  Page Tools" (ferramentas para 

página pessoal). Essa linguagem era composta por um sistema bastante simples que interpretava algumas 

macros e alguns utilitários que rodavam "por trás" das home-pages: um livro de visitas, um contador e 

algumas outras coisas. [13]

 

 

4.6 O que o PHP faz.

 

O PHP faz basicamente, qualquer coisa que pode ser feita por algum programa CGI pode ser feito 

também com  PHP,  como coletar  dados de um formulário,  gerar  páginas dinamicamente ou enviar  e 

receber cookies.

 

            PHP também tem como uma das características mais importante o suporte a um grande número de 

bancos de dados, como dBase, Interbase, mSQL, Oracle, Sybase, PostgreSQL e vários outros. Construir 

uma página baseada em um banco de dados torne-se uma tarefa extremamente simples com PHP.

            Além disso, PHP tem suporte a outros serviços através de protocolos com IMAP, SNMP, NNTP, 

POP3 e, logicamente, http. Ainda é possível abrir sockets e interagir com outros protocolos.  



 

 

4.7 Características da Linguagem

 

O que diferencia PHP de um script CGI escrito em C ou Perl é que o código PHP fica embutido 

no próprio HTML, enquanto no outro caso é necessário que o script CGI gere todo o código HTML, ou 

leia de um outro arquivo.

 <html>

<head><title>Teste  PHP – E-Commerce Primavera</title></head>

<body>

<?php

echo "Olá Mundo";

?>

</body>

</html>

 

 

4.7.1- Utilizando formulários HTML com PHP

 

Ao  clicar  num botão  "Submit"  em um formulário  HTML as  informações  dos  campos  serão 

enviadas ao servidor especificado para que possa ser produzida uma resposta. O PHP trata esses valores 

como variáveis, cujo nome é o nome do campo definido no formulário. O exemplo a seguir mostra isso, e 

mostra também como o código PHP pode ser inserido em qualquer parte do código HTML:

 

 <html>

<head><title>Aprendendo PHP</title></head>

<body>

<?php

if ($texto != "") 



echo "Você digitou \"$texto\"<br><br>";

?>

<form method=post action="script.php3">

<input type="text" name="texto" value="" size=10>

<br>

<input type="submit" name="sub" value="Enviar!">

</form>

</body>

</html>

 

 

4.8 Delimitando o código PHP

 

O código PHP fica embutido no próprio HTML. O interpretador identifica quando um código é 

PHP pelas seguintes tags:

 

<?php

comandos

?>

<script language="php">

comandos

</script>

<?

comandos

?>

<%

comandos

%>

 

O tipo de  tags mais utilizado é o terceiro, que consiste em uma "abreviação" do primeiro. Para 

utilizá-lo, é necessário habilitar a opção  short-tags na configuração do  PHP. O último tipo serve para 



facilitar o uso por programadores acostumados à sintaxe de  ASP. Para utilizá-lo também é necessário 

habilitá-lo no PHP, através do arquivo de configuração php.ini.

  

 

 4.9 Cookies

 

Para ser gerado cookies na máquina do cliente deve-se ser utilizado a função setcookie() que tem a 

seguinte assinatura:

 

int  setcookie  (string  name  [,  string  value  [,  int  expire  [,  string  path  [,  string  domain  [,  int  

secure]]]]])

 

Setcookie() define um cookie a ser gerado. Os  cookies precisam ser enviados à máquina cliente 

antes de qualquer outra informação (esta é uma restrição de  cookies e não do  PHP). Isto nos força a 

coloca-la chamadas à função Setcookie() antes das tages <html> ou <head>

            

Todos os argumentos exceto o nome do cookie são opcionais. Se somente o argumento nome 
estiver presente, o cookie será deletado da máquina cliente assim que a seção do browser for fechada. 
Pode-se também substituir qualquer argumento por uma string vazia ("") para ignorar este argumento. 

 

Os argumentos ‘secure’ e ‘expire’ são inteiros e não podem ser ignorados com strings vazias. Para 

isso é necessário usar zero (0) no lugar da string vazia. O argumento ‘expire’ é um inteiro regular do 

UNIX que mede tempo, retornado pelas funções time() ou mktime(). O argumento ‘secure’ indica que o 

cookie pode somente ser transmitido através de uma conexão HTTPS.

 

Exemplos:

setcookie ("TestCookie", "Test Value");

setcookie ("TestCookie", $value,time()+3600);  /* expira em uma hora */



setcookie ("TestCookie", $value,time()+3600, "/", ".cursophp.com", 1); 

Para ser deletado um cookie é necessário também a função  setcookie(). Para apagar um cookie, 

simplesmente deve-se utilizar a função setcookie() passando o nome do cookie, e uma data negativa para 

expirar. Isso desencadeia um mecanismo de remoção no browser cliente.

 

Abaixo  segue  os  respectivos  comandos  para  deleção  dos  cookies gerados  pelos  exemplos 

mencionados acima.

 

Exemplos:

Setcookie ("TestCookie");

Setcookie ("TestCookie", "", time() - 3600);

Setcookie ("TestCookie", "", time() - 3600, "/~rasmus/", ".utoronto.ca", 1);

 

  

4.10 Conexão com banco de dados

 

O  trabalho  com banco de  dados  se  resumirá  ao  MySql.  Porém,  é  importante  ressaltar  que  o 

processo para conexão com outros bancos de dados suportados (dBase, Interbase, mSQL, Oracle, Sybase,  

PostgreSQL, etc...) é idêntico, alterando-se apenas os nomes das funções destinadas à manipulação do 

banco.

 

Para  interagir  com  uma  base  de  dados  SQL existem  três  comandos  básicos  que  devem  ser 

utilizados: um que faz a conexão com o servidor de banco de dados, um que seleciona a base de dados a 

ser utilizada e um terceiro que executa uma "query" SQL.

 



4.11 Conexão com o servidor

 

A  conexão com o  servidor  de  banco de  dados  MySQL em  PHP é  feita  através  do  comando 

mysql_connect, que tem a seguinte sintaxe:

 

int mysql_connect(string /*host [:porta]*/ , string /*login*/ , string /*senha*/ );

 

Os parâmetros são bastante simples: o endereço do servidor(host), o nome do usuário (login) e a 

senha para a conexão. A função retorna um valor inteiro, que é o identificador da conexão estabelecida e 

deverá ser armazenado numa variável para ser utilizado depois. No exemplo, tem-se o servidor de banco 

de dados a mesma máquina que roda o servidor http, como login o usuário "root" e senha "phppwd":

 

$conexao = mysql_connect("localhost", "root", "phppwd");

 

 Assim, se a conexão for bem sucedida (existir um servidor no endereço especificado que possua o 

usuário com a senha fornecida), o identificador da conexão fica armazenado na variável $conexão.

 

4.12 Seleção do banco de dados

 

Uma vez conectado, é preciso selecionar o banco de dados existente no servidor com o qual pode-

se trabalhar. Isso é feito através da função int mysql_select_db, que possui a seguinte sintaxe:

 

int mysql_select_db(string /*nome_base*/, int /*conexao*/ );

 

O valor de retorno é 0 se o comando falhar, e 1 em caso de sucesso. O nome da base de dados a 

selecionar é o primeiro parâmetro fornecido, seguido pelo identificador da conexão. Se este for omitido, o 

interpretador  PHP tentará utilizar a última conexão estabelecida. Recomenda-se sempre explicitar esse 

valor, para facilitar a legibilidade do código. No abaixo exemplo, a base de dados a ser selecionada possui 

o nome "ged":



 

mysql_select_db("ged", $conexao);

 

Após a execução desse comando qualquer consulta executada para aquela conexão utilizará a base de 

dados selecionada.

 

 

4.13 Execução de queries SQL

 

Após estabelecida a conexão e selecionada a base de dados a ser utilizada, quase toda a interação 

com o servidor MySQL pode ser feita através de consultas escritas em SQL (Structured Query Language), 

com o comando mysql_query, que utiliza a seguinte sintaxe:

 

int mysql_query(string consulta, int [conexao] );

 

O valor de retorno é 0 se falhar ou 1 em caso de sucesso. Sucesso aqui significa que a consulta 

está  sintaticamente  correta  e  foi  executada  no  servidor.  Nenhuma  informação  sobre  o  resultado  é 

retornada deste comando, ou até mesmo se o resultado é o esperado. No caso da consulta ser um comando 

SELECT, o valor de retorno é um valor interno que identifica o resultado, que poderá ser tratado com a 

função mysql_result() e outras. A string query não deve conter ponto-e-vírgula no final do comando, e o 

identificador da conexão é opcional. Criando uma tabela como exemplo:

 

$cria = "CREATE TABLE exemplo  (codigo  INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  nome 

CHAR(40), email CHAR(50))";

mysql_query($cria, $conexao);

 

Veja-se como ficou o código completo para executar uma query SQL numa base de dados MySQL, 

com um exemplo que cria uma tabela chamada exemplo e adiciona alguns dados:



 

$conexao = mysql_connect("localhost", "root", "phppwd");

mysql_select_db("ged", $conexao);

$cria = "CREATE TABLE exemplo  (codigo  INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  nome 

CHAR(40), email CHAR(50))";

$insere1 = "INSERT INTO exemplo (nome,email) VALUES ("Mauricio Vivas","vivas@usa.net");

$insere2 = "INSERT INTO exemplo (nome,email) VALUES ("Jose da Silva","jose@teste.com");

$insere3  =  "INSERT  INTO  exemplo  (nome,email)  VALUES  ("Fernando  Henrique  

Cardoso","fhc@planalto.gov.br");

$insere4  =  "INSERT  INTO  exemplo  (nome,email)  VALUES  ("Bill  

Clinton","president@whitehouse.gov");

mysql_query($cria, $conexao);

mysql_query($insere1, $conexao);

mysql_query($insere2, $conexao);

mysql_query($insere3, $conexao);

mysql_query($insere4, $conexao); 

 

 

4.14 Exemplos Práticos

 

Um exemplo prático da utilização do PHP com o banco de dados MySQL. O exemplo consiste em 

um cadastro de clientes e todos os scripts necessários à realização do cadastro, listagem dos clientes e 

remoção de clientes.

 

 

4.14.1    Criação da tabela de clientes

 



Este exemplo vai ser gerado uma tabela chamada ‘clientes’ e ‘produto’ dentro de um banco de 

dados chamado ‘PrimaveraPHP’ partir do seguinte comando SQL:

 

CREATE TABLE clientes( 

id INT AUTO_INCREMENT NOT NULL, 

data DATE, 

hora TIME, 

nome VARCHAR(50), 

empresa VARCHAR(50), 

endereco VARCHAR(50), 

ddd VARCHAR(3), 

telefone VARCHAR(8), 

cidade VARCHAR(20), 

estado VARCHAR(2), 

pais VARCHAR(20), 

email VARCHAR(50), 

comentarios TEXT);

 

CREATE TABLE PRODUTO

                (

                COD_PRODUTO                 INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

                DES_PRODUTO                  VARCHAR(40) NOT NULL,

                COD_CATEGORIA             INT NOT NULL,



                DES_IMAGEM                    VARCHAR(40),

                DES_UNIDADE                   CHAR(03),

                VAL_PRECO_UNITARIO  FLOAT,

                VAL_PESO_LIQUIDO        FLOAT DEFAULT 0,

                QTD_ESTOQUE                  FLOAT,

                COD_BARRA                      CHAR(50),

                QTD_VENDA                       FLOAT, 

                INDEX CHV_PROD_CATEGORIA (COD_CATEGORIA, COD_PRODUTO)

                );

 

4.14.2    O formulário de Cadastro,  Listagem e Remoção.

 

O formulário Cadastro Listagem Remoção. Conforme a figura 4.1 segue abaixo a ilustração.

 



Figura 4.1 O formulário de Cadastro Listagem  Remoção

A tela mostrada exemplificam a chama de outras tela, cadastro de cliente à tela de listagem de 

cliente e à de remoção de cliente.

 

4.14.3 O formulário de cadastro de clientes

 

A tela mostrada em seguida exemplificam a inclusão de uma linha na tabela de cliente e logo 

depois  a  listagem dos clientes cadastrados  na base de  dados.  Conforme a figura 4.2 segue abaixo a 

ilustração.

, 23/12/05
<!--[if gte vml 1]><v:shape
 id="_x0000_i1032" type="#_x0000_t75" style='width:315.75pt;height:316.5pt'
 o:ole="">
 <v:imagedata src="./mono2162001_arquivos/image011.png" o:title=""/>
</v:shape><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <o:OLEObject Type="Embed" ProgID="PBrush" ShapeID="_x0000_i1032"
  DrawAspect="Content" ObjectID="_1082889460">
 </o:OLEObject>
</xml><![endif]-->



Figura 4.2 Formulário de Cadastro Cliente

 

O script de inserção de dados:

<html>
<head>
<title>Cadastro de Clientes</title>
</head>
<body link="darkblue" vlink="gray" alink="black">
<?
  $banco = mysql_connect("localhost","root");
  mysql_select_db("clientes",$banco);
  $data= date("d/m/Y");
   $hora= date("H:i:s");
if  (mysql_query("INSERT  INTO 
clientes(id,data,hora,nome,empresa,endereco,ddd,telefone,cidade,estado,pais,email,comentarios) 
VALUES(NULL,'$data','$hora','$nome','$empresa','$endereco','$ddd','$telefone','$cidade','$estad

, 23/12/05
<!--[if gte vml 1]><v:shape
 id="_x0000_i1033" type="#_x0000_t75" style='width:356.25pt;height:289.5pt'
 o:ole="">
 <v:imagedata src="./mono2162001_arquivos/image013.png" o:title=""/>
</v:shape><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <o:OLEObject Type="Embed" ProgID="PBrush" ShapeID="_x0000_i1033"
  DrawAspect="Content" ObjectID="_1082889461">
 </o:OLEObject>
</xml><![endif]-->



o','$pais','$email','$comentarios)",$banco))
{
//impressao da pagina de agradecimento
$descritor= fopen("agradece.htm","r");
fpassthru($descritor);
}
else
{
//impressao da pagina de erro
$descritor= fopen("erro.htm","r");
fpassthru($descritor);
}
?>
</body>
</html>

 

Se tudo funcionar corretamente, o usuário verá uma tela com a mensagem: “Cliente Incluído com 

Sucesso”; caso contrario, será exibida uma mensagem de erro (proveniente do PHP).

 

 O script de listagem dos clientes:

<html>
<head>
                <title>Listagem dos clientes</title>
</head>
<body alink="black" vlink="gray" link="darkblue">
<br>
<?
  $banco = mysql_connect("localhost","root");
  mysql_select_db("clientes",$banco);
  $result = mysql_query("SELECT * from clientes ORDER BY id ",$banco);
  $num = mysql_num_rows($result);
  $cont = 0;
  if ($num > 0)
  {  
     echo "<h2>Clientes cadastrados:</h2>";
     for($cont = 0; $cont < $num; $cont++)

     {
       echo "<b>Numero do Cadastro:</b> ",mysql_result($result,$cont,'id'),"<br>\n";



       echo "<b>Data de Cadastro:</b> ",mysql_result($result,$cont,'data'),"<br>\n";
       echo "<b>Hora de Cadastro:</b> ",mysql_result($result,$cont,'hora'),"<br>\n";
       echo "<b>Nome:</b> ",mysql_result($result,$cont,'nome'),"<br>\n";
       echo "<b>Empresa:</b> ",mysql_result($result,$cont,'empresa'),"<br>\n";   
       echo "<b>Endereço:</b> ",mysql_result($result,$cont,'endereco'),"<br>\n";
      echo "<b>Bairro:</b> ",mysql_result($result,$cont,'bairro'),"<br>\n";
      echo "<b>Cep:</b> ",mysql_result($result,$cont,'cep'),"<br>\n";
      echo "<b>DDD:</b> ",mysql_result($result,$cont,'ddd'),"<br>\n";
      echo "<b>Telefone:</b> ",mysql_result($result,$cont,'telefone'),"<br>\n";
      echo "<b>Cidade:</b> ",mysql_result($result,$cont,'cidade'),"<br>\n";
      echo "<b>Estado:</b> ",mysql_result($result,$cont,'estado'),"<br>\n";
      echo "<b>País:</b> ",mysql_result($result,$cont,'pais'),"<br>\n";                 
      echo "<b>Email:</b> ",mysql_result($result,$cont,'email'),"<br>\n";
      echo "<b>Histórico:</b> ",mysql_result($result,$cont,'comentarios'),"<br>\n";                      
              
      $codcli = mysql_result($result,$cont,'id');
       echo  "<b><i><a  href='apagar_cliente.php3?codcli=$codcli'>Clique  para  excluir  este  
cliente</a></b></i><br><br>\n";
       echo "<hr>\n";
     }
  }
  else
     echo "<h2><font color='darkblue'>Não existem clientes cadastrados</font></h2>";             
?>
</body>

</html>

 

Já a tela de listagem dos cliente terá o seguinte formato: Conforme a figura 4.3 segue abaixo a ilustração.

 Figura 4.3 Relação de 

Clientes cadastrados.

 

, 23/12/05
<!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1034"
 type="#_x0000_t75" style='width:393pt;height:178.5pt' o:ole="">
 <v:imagedata src="./mono2162001_arquivos/image015.png" o:title=""/>
</v:shape><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <o:OLEObject Type="Embed" ProgID="PBrush" ShapeID="_x0000_i1034"
  DrawAspect="Content" ObjectID="_1082889462">
 </o:OLEObject>
</xml><![endif]-->



4.15      Conclusão 

 

Este capitulo aborda  conceito de MySQL e PHP, e uma pequeno exemplo 

de como trabalho com as duas ferramentas.

 

A criação do banco e implementação da página em PHP teve como objetivo destacar os tópicos 

referentes a banco de dados, a linguagem de desenvolvimento o PHP, procurando esclarecer e a utilidade 

dessa ferramenta.

 

Foi abordado o modelo de toda analise feita, em conceitos referentes a criação do banco no MySQL 

e a criação das tabelas no banco, sendo assim as rotinas em PHP para acessar e manipular o dados no 

banco.

 

A  geração  do  banco  aconteceu  de  forma  descomplicada,  apresentando  poucas  dificuldade  e 

oferecendo diversas facilidade na correção dos script.

 

Os  script  em  PHP também apresentaram facilidade em seu  manuseio demonstrando ser  uma 

ferramenta estável e com rapidez de execução, proporcionando agilidade nas transações e consultas com o 

SGDB.

 

No próximo capitulo será feita a conclusão de toda monografia.

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Conclusão

 

Este  trabalho  procurou  enfocar  uma  visão  ampla  acerca  do  planejamento  de  um site  de  E-

Commerce, citando os itens e assuntos mais importantes dentro de seu contexto. 

 

A  divisão  do  site  em três  áreas  -  área  administrativa;  área  pública  e  área  registrada  -  é  de 

importância  fundamental  e  tem  como  conseqüência  uma  maior  clareza  e  facilidade  na  navegação 

realizada pelos usuários.  

 

 Dentre as inúmeras ferramentas disponíveis no mundo da informática, pode-se citar três de suma 

importância no desenvolvimento de um sistema seguro e livre de falhas. São elas a  UML, a  PHP  e a 

MySQL

 



A  UML (Linguagem Unificada de Modelagem) tem o poder de transformar idéias em modelos 

reais. Consiste em um modelo de linguagem e não um método. Este pressupõe um modelo de linguagem e 

um processo. Aquele, é a notação que o método usa para descrever o projeto. O processo consiste nos 

passos que devem ser seguidos para se construir o projeto. Por sua vez, o  PHP permite criar  sites web 

dinâmicos, possibilitando uma interação com o usuário por meio de formulários, uma vez que seu código 

é executado no próprio servidor. Por último, cabe salientar, que o MySQL é um banco de dados gratuito e 

versátil e sua principal vantagem em relação a outros bancos é sua velocidade. Por ser a velocidade o seu 

objetivo maior, o MySQL não disponibiliza alguns recursos, como as Chaves Estrangeiras (Foreing Keys) 

e o Trigger, a fim de deixar o acesso 



ao  banco  de  dados  mais  rápido.  Juntas,  essas  três  ferramentas  permitem  que  todas  as 

possibilidades sejam previstas e contempladas no sistema.

 

Hodiernamente,  construir  um  site  de  E-Commerce  totalmente  funcional  e  utilizando  as  mais 

modernas técnicas de desenvolvimento, como o MySQL, PHP, UML possibilita uma maior facilidade e 

viabilidade para que uma empresa possa vender seus produtos e atender o cliente com mais qualidade e 

rapidez.  

 

            Como sugestões para trabalhos futuros pode-se implementar um canal on-line através da pagina, 

onde o comprador ou visitante poderá negociar em tempo real com um vendedor ou gerente da loja virtual 

a forma de pagamento, desconto, prazos e horários de entrega ou outras informações mais especificas 

sobre o produto.
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