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Resumo 

 

Este trabalho descreve as boas práticas de comunicação para a atualização de 

informações e mudanças em desenvolvimento de e-commerce sobre a plataforma 

Magento. Por meio do levantamento das metodologias e práticas utilizadas no 

PMBOK foram identificadas as mais adequadas ao gerenciamento da comunicação e 

sistemas de informação. Como resultado da identificação das melhores práticas foi 

elaborada uma proposta de metodologia para tornar eficaz o gerenciamento de 

comunicação nas solicitações de mudança das atualizações do e-commerce. 
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Abstract 

This paper describes the best practices of communication to management changes in 

an e- commerce developed over Magento platform 
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1 INTRODUÇÃO  

Devido ao fácil acesso à informação nos dias de hoje, juntamente com a 

acessibilidade ágil da internet, muitas empresas almejam uma oportunidade de 

aumentar seu faturamento. Com isso a criação de um e-commerce (loja virtual), vai 

além de sua funcionalidade principal, vender seus produtos e serviços on-line, vem se 

tornando um item fundamental de marketing e divulgação da marca, contribuindo 

assim com a evolução das transações de todas as lojas da rede. O consumidor está 

cada vez mais atualizado e realiza inúmeras pesquisas de preços e comparações, 

procura comodidade e agilidade em suas buscas, podendo estar em inúmeras lojas 

virtuais ao mesmo tempo, o que pessoalmente se torna inviável. Com toda esta 

tecnologia nas mãos dos consumidores a Blcom visualizou uma oportunidade de 

negócio lançando em setembro de 2014 seu e-commerce de cosméticos 

www.BeautyList.com.br. Diante dos novos desafios deste segmento, definiu-se o 

objetivo deste trabalho que é propor uma metodologia de comunicação para 

atualização de informações de e-commerce desenvolvido na plataforma Magento por 

meio da análise das boas práticas propostas pelo PMI.  
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 Cenário da web 

Segundo o relatório 2013 Brazil Digital Future in Focus da ComScore, a 

América Latina representa 8% da audiência global de Internet, sendo 35% desta fatia 

atribuída ao Brasil. A Ásia e Europa lideram o ranking com 42% e 27% 

respectivamente, seguidos pela América do Norte com 14% e Oriente Médio e África 

com 9%. 

O Brasil fica com a sétima maior audiência de Internet, sendo Rússia e Índia os 

que apresentam maior crescimento, conforme Figura 1. 

Mesmo com a sétima maior audiência mostra-se em um grande crescimento, 

devido ao alto índice de vendas e utilização de telefones e smartphones, vinculados a 

tecnologias 3G e acessos a rede Wireless, facilitando ainda mais visitas em sites. 

 

Figura 1 – Brasil e audiência de Internet (COMPOLÍTICA.ORG) 
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2.2 A evolução da Internet no Brasil 

Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios (PNAD) 2009 aponta que o 

número de microcomputadores ligados a internet cresce ano a ano nos domicílios 

brasileiros, contribuindo com o aumento do contingente de usuários da internet, 

conforme Figura 2. 

 

Figura 2 – Percentual de domicílios duráveis no Brasil 2004 – 2009 (IBGE) 

Em entrevista a Agencia Brasil, o coordenador da PNAD 2011, Cimar Azeredo 

Pereira, enfatiza que o crescimento da população brasileira com acesso à Internet 

está ligado à redução de desigualdades e aumento da escolaridade. 

“Todo esse processo que o país tem vivido nos últimos anos de redução da 

pobreza, [de] aumento da qualidade do emprego, do poder de compra, esse conjunto 

de fatores socioeconômicos tem propiciado a essa população maior acesso à 

internet”, destacou, ao ressaltar que o aumento da escolaridade foi decisivo para o 

crescimento do número de internautas. 
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2.3 Evolução do E-commerce no Brasil 

Segundo dados da E-bit, (Figura 3), o faturamento do setor com vendas de bens de 

consumo foi de R$ 35,8 bilhões. O número representa um crescimento nominal de 

24% em relação a 2013, quando se vendeu um total de R$ 28,8 bilhões. 

Figura 3 – Vendas Online (bens de consumo) em bilhões de eis Fonte: e-bit 

informação (www.ebitempresa.com.br) 

Este crescimento do comércio eletrônico no Brasil vem de encontro com a 

retomada do crescimento econômico, aquecimento nas vendas de tablets e 

smartphones, maior facilidade de acesso à Internet, maior confiabilidade na segurança 

de operações comerciais via rede, a facilidade de acesso a produtos em qualquer 

localização geográfica, o aumento da satisfação dos consumidores, bem como a 

oportunidade de busca e comparação oferecida pela Internet. 

Segundo dados do Net View, estudo do IBOPE Media, o brasileiro está 

navegando mais tempo em lojas virtuais. O tempo de acesso em abril de 2013 é 13,2% 

maior que o mesmo período de 2012, atingindo a média de 45 minutos no mês. O 

relatório 2013 Brazil Digital Future in Focus da ComScore aponta que os e-

consumidores no Brasil passaram mais de 27 horas/mês online em seus 

computadores, representando o maior engajamento médio do mercado latino-

americano, acima inclusiva da média global de 24,7 horas/mês. 
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No Brasil há 61,6 milhões de pessoas que já fizeram alguma compra online, 

como mostra a Figura 4. Destes, 51,5 milhões fizeram pelo menos uma compra em 

2014 e as demais (10,1 milhões) não compraram pela Internet no último ano. 

Considerando que tivemos 103,4 milhões de pedidos e relacionando o dado a esse 

grupo de 51,5 milhões de e-consumidores únicos, chegamos a uma média de duas 

compras por consumidor no decorrer do ano. Os entrantes, aqueles que estrearam no 

comércio eletrônico em 2014, representam 10,2 milhões de pessoas.(Fonte: 

webshoppersrelatorioebit2014)

 

Figura 4 – Evolução do número de e-commerce Fonte: e-bit informação 

(www.ebitempresa.com.br) 
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O setor de cosméticos em que atua a Blcom representa o segundo setor em 

volume de vendas de todas as transações comerciais na web. Como mostra a figura 

abaixo:  

 

Figura 5 - Categorias mais vendidas em 2014.  Fonte: e-bit informação 

(www.ebitempresa.com.br) 

 

2.4. Desafios de comunicação  

A comunicação tem a sua trajetória ligada às transformações históricas e 

sociais da humanidade. O processo de comunicação se dá entre o emissor e o 

receptor, por meio de um canal de comunicação.  

A escolha do canal de comunicação adequado para o suporte para a difusão 

da informação é fundamental para a linguagem e as ideias sejam compreendidas pelo 

receptor.  

Entre os vários conceitos de comunicação, elegeu-se como o mais adequado a 

este cenário a definição de Marques de Melo (1973, apud BARBOSA, 2002, 

p.159):  

“Comunicação é o processo de transmissão e recuperação de 
informações. O objeto central é a informação, transmitida por um 
comunicador a um receptor, utilizando um canal e um sistema de códigos 
específicos, e, posteriormente, recuperada para a transmissão de novas 
informações.”  

http://www.ebitempresa.com.br/
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Marques de Melo atribui dois estágios a este processo, o de transmissão e o de 

recuperação. O processo de transmissão envolve dois mecanismos: a codificação e a 

difusão, que é a utilização do canal de comunicação. No estágio de recuperação está 

compreendido o reaproveitamento de uma informação transmitida.  

As novas tecnologias permitem que no contexto empresarial esta comunicação 

se dê de maneira ágil, documentada e controlada. No entanto o surgimento destas 

tecnologias e a dinâmica da sociedade atual exige que as ferramentas de 

comunicação propiciem a mesma velocidade das mudanças de comportamento do 

novo consumidor.  

Um grande volume de informações pode ser transmitido de maneira precisa e 

rápida, se houver na empresa uma organização e uma infraestrutura tecnológica pra 

que isto aconteça. As informações devem ser precisas, estar acessíveis no tempo 

certo e devem ser úteis.  

De acordo com a quarta edição do Guia PMBOK®, “gerenciar a comunicação é 

o processo de colocar as informações necessárias à disposição das partes 

interessadas no projeto conforme planejado.” (Guia PMBOK®. 4.ed) 

Envolve todo o ciclo de vida da informação descrito no plano de gerenciamento 

da comunicação iniciando pela geração, coleta, distribuição, armazenamento, 

recuperação, até o descarte final da informação. 

Uma comunicação eficaz une as partes interessadas e conecta os vários 

ambientes organizacionais e seus diferentes níveis de conhecimento, perspectivas e 

interesses.  

Segundo o Guia PMBOK Guia PMBOK® (2008, p.204) os processos de 

gerenciamento das comunicações em projetos incluem os seguintes itens:  

1.Identificar partes interessadas. Consiste no processo de identificação de 

todas as pessoas que serão afetadas pelo projeto 

2. Planejar as comunicações. Determina a necessidade de informação das 

partes interessadas. 

3. Distribuir as informações. Coloca as informações necessárias À disposição 

das partes interessadas, conforme planejado.  
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4. Gerenciar as expectativas das partes interessadas.  Processo que atende as 

necessidades das partes interessadas e soluciona questões à medida que ocorrem.  

5. Reportar o desempenho. Coleta e distribui informações sobre o desempenho.  

Todos estes processos interagem entre si e com os demais processos e 

atividades, podendo se sobrepor e interagir.  

Os Métodos de comunicação usados para compartilhar informações podem 

ser classificados de forma geral em 3 tipos segundo o Guia PMBOK® 4 ed.: 

- Comunicação interativa, quando as partes realizam uma troca de informação 

multidirecional 

- Comunicação Ativa: encaminhada para destinatários específicos  

- Comunicação passiva: requer que os destinatários acessem conteúdo.  

São identificadas como ações para o processo de gerenciamento de 

comunicação são as seguintes práticas:  

- Usar método 5W2H; 

- Adaptar a cultura e estrutura organizacional; 

- Considerar os interesses individuais e de grupo, seus conflitos e repertórios;  

- Validar plano com os interessados;  

- Determinar mecanismos de feedback e resolução de conflitos;   

- Garantir meios adequados para a resolução de problemas, distribuição de 

informações e controle de mudanças;  

- Usar modelos e boas práticas já validadas pelo PMO;  

- Preparar plano de comunicações no kick-off e revisar sempre. 
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2.5 Atualização de informações e solicitação de mudanças  

 

O sistema de comércio eletrônico exige inúmeras mudanças e atualizações 

constantes nas suas diversas categorias de informação. Novos modelos empresariais 

e processos de disseminação da informação são possíveis graça às novas tecnologias 

de rede. A integração digital permite que as informações sejam transmitidas de forma 

instantânea e dá apoio às decisões empresariais em uma base de dados segura 

aprimorando a relação entre as empresas e os clientes.  

O foco deste trabalho se dá no âmbito das entradas de registros e informações 

sobre produto, preços, promoções na atualização da página do e-commerce e está 

diretamente ligado ao planejamento de marketing do site. Destaca-se a importância 

de integrar o fluxo de informações usando a tecnologia digital a fim de criar 

relacionamentos próximos e eficazes com fornecedores e clientes.  

 

 “As empresas digitais distinguem-se das tradicionais pela dependência 
quase total de um conjunto de tecnologias de informação para sua organização 
e administração. Para os gerentes de empresas deste tipo, a tecnologia de 
informação não é simplesmente útil, viabilizadora, mas sim o cerne da empresa 
e ferramenta primordial de administração” (LAUDON e LAUDON, 2004 p. 6).  

 

 

As funções de um sistema de informação podem ser vistas no esquema descrito por 

LAUNON e LAUDON (2004, p.8) São destacadas nesta figura três atividades básicas, 

que produzem as informações de que as organizações necessitam – entrada, 

processamento e saída. 
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Figura 6 - Funções de um sistema de informação. Fonte: LAUDON e LAUDON (2004, p. 10)  

O processo de feedback contribui com a análise e refino da entrada. Os fatores 

ambientais como os clientes, fornecedores, concorrentes, acionistas e agencias, 

interagem com a organização e o seu sistema de informação.  

Muitas vezes se faz necessário revisar a estratégia de preços e analisar a 

concorrência, e a partir destas informações realizar ajustes de preço - para mais ou 

para menos. Em uma situação como esta é possível também aplicar atualizações de 

preço em massa. Selecionar um grupo inteiro de produtos, uma categoria, uma linha 

de produto, ou até mesmo a loja inteira. 

No nível estratégico, os sistemas de vendas e marketing dão suporte à pesquisa 

de mercado, campanhas de propaganda e promocionais e À determinação de preços. 

Analisam o desempenho de vendas No nível do conhecimento apoiam as estações 

de trabalho de análise de marketing. No nível operacional, auxiliam a localizar clientes 

potenciais, rastrear vendas, processar pedidos e dar suporte ao serviço de 

atendimento ao cliente.  

 

Tabela 1 - Sistema de informação da área de Vendas e Marketing. Fonte: LAUDON e 

LAUDON (2004, p. 42)  
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2.6 Metodologia estruturada  

 

As metodologias estruturadas permitem documentar e analisar o sistema de 

informação de uma empresa. São executadas de cima para baixo, partindo-se do nível 

mais alto e abstrato para o detalhe, portanto do geral para o específico. Estes métodos 

são orientados a processos e diante dos desafios do sistema de e-commerce foi 

estabelecido para fundamentação da metodologia da empresa.  

Alocando-se as pessoas a partir de times de processos é possível realizar a 

integração entre as áreas funcionais onde diferentes especialistas trabalham 

conjuntamente realizando as suas atividades e buscando soluções comuns. 

Resultando em uma estrutura mais horizontalizada, priorizando processos e não 

funções. A estas equipes é dada a designação de multifuncionais, baseiam-se em 

uma melhor comunicação intraorganizacional, maior colaboração entre os envolvidos 

e transparência na realização do processo como um todo.   

Segundo De Sordi (2008, apud MENGER,1993, p.22) “processos de negócios 

são fluxos de trabalho que atendam a um ou mais objetivos da organização e que 

proporcionam agregação sob ótica do cliente final”.  

O conceito de interdependência revela a importância de identificação dos fluxos 

de trabalho e de informação na organização. O mapeamento dos processos se dá por 

meio de informações coletadas com os envolvidos dobre as atividades realizadas na 

empresa. Dá-se então o mapeamento destes dados, o qual consiste em uma 

representação visual dos mesmos, o que deve ser feito segundo MENGER (2008, 

p.35) em três etapas principais:  

1. Identificação do objetivo do processo. 

2. Documentação do processo. 

3. Transferência das informações para uma representação visual.  
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2.7 Proposta de Metodologia de Comunicação  

 

2.7.1 O e-commerce BeautyList.com.br 

A Blcom lançou em setembro de 2014 a loja virtual www.BeautyList.com.br, de 

venda de produtos cosméticos para o consumidor final, portanto um e-commerce 

(business to consumer ou B2C), iniciou as suas operações com cerca de 1200 itens 

cadastrados em 12 categorias. A empresa utiliza o sistema open source Magento para 

a operação comercial e outros sistemas de ERP e CRM para as demais atividades.  

Tem como desafios a grande quantidade de informações e agilidade do sistema 

de e-commerce. Diante do cenário de concorrência e especialização encontrado a 

BeautyList optou por terceirizar os serviços de desenvolvimento e hospedagem do seu 

e-commerce. Para desenvolvimento e customização da plataforma do e-commerce 

www.BeautyList.com.br foi contratada uma agência especializada na criação de e-

commerce sobre a plataforma Magento.  

A metodologia deste trabalho se caracteriza pelo desenvolvimento de uma 

pesquisa exploratória, qualitativa e descritiva aplicada ao estudo de caso da loja virtual 

BeautyList.com.br - site de comércio eletrônico de produtos de beleza, por meio de 

consultas bibliográficas.  

Com base nos métodos de comunicação sugeridos pela quarta edição do Guia 

PMBOK® definiu-se o uso da Comunicação Interativa para a atualização do sistema 

onde a troca de informações se dá de forma multidirecional e documentada.  

No caso das atualizações funcionais do e-commerce em questão foram 

identificados os seguintes desafios e barreiras a serem trabalhados:  

- definição da informação a ser enviada a cada parte interessada 

- conhecimento da terminologia e funcionalidade do sistema Magento  

- comunicação escrita observando-se critérios de objetividade e clareza  

- obtenção de feedback pelo receptor  

- uso dos recursos tecnológicos  

-observação de prazos e prioridades  

http://www.beautylist.com.br/
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Para tanto foi elaborada Matriz de Stakeholders internos, envolvidos no processo de 

registro de preços, promoções e produtos (Tabela 1) e Matriz de Comunicação para o 

mesmo processo na Blcom :  

Tabela 2 - Stakeholders envolvidos no processo de cadastramento de preços e 

promoções da Blcom  

  

Stakeholders Internos 

ID Nome Responsabilidades Área Cargo  Email / Telefone Endereço 

1 GM  Gerenciar Magento  Adm 
Coordenador Adminis 

trativo 
gm@beautylist.com.br Rua, s/nº 

2 DC Design e conteúdo 
Comunicação e 

MKT  
Designer dc@beautylist.com.br Rua, s/nº 

3 MC 

Planejamento 

comunicação e 

marketing  

Comunicação e 

MKt  
Diretor 1  mc@beautylist.com.br Rua, s/nº 

4 AC 

Planejamento 

administração e 

comercial   

Administrativo  Diretor 2  ac@beautylist.com.br Rua, s/nº 

5 CC Comercial Varejo  Comercial  Gerente Comercial cc@beautylist.com.br Rua, s/nº 
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A Matriz de Comunicação foi estabelecida pelos Diretores da Empresa, como segue:  

   REV  Data    

Stakehol

der 

Priori

dade 

Entrega / Ação 

de 

Comunicação 

Objetivo 

Meio de 

comunica

ção 

Arquiva

mento 

Resp

onsá

vel 

Frequên

cia 

Cliente  Alta e-commerce 

Preços e 

promoções 

válidos  

Email, site, 

mídias 

sociais  

Nuvem GM  Diário 

Forneced

or  
Alta Tabelas 

Compra e 

negociação  
Presencial Nuvem 

AC e 

CC 
Mensal  

Designer  Alta Lay out 

Passar 

informações 

administrativas / 

SMS  

Presencial - MC 
Quinzen

al 

GM Alta 
Atualização 

sistema 

Manter preços e 

promos 

atualizados  

e-mail 

SGC  
Nuvem 

AC e 

MC  
Diário  

CC  Média 

Reunião com o 

Fornecedor 

pesquisa web 

Alinhamento 

compra e venda  
Email SGC Nuvem CC Semanal 

MC Alta Reunião 

Planejar e 

Fornecer 

diretrizes de mkt 

e comunic.   

Presencial 

Nuvem e 

Presenci

al  

AC Mensal  

AC  Alta Reunião Planejar compras  Presencial 

Nuvem e 

Presenci

al  

MC 
Quinzen

al  

Tabela 3 - Matriz de Comunicação Blcom para processo de registro de preço, 

promoção e produto no sistema Magento.    
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2.7.2 Sistema Magento – principais características e funcionalidades  
 

O sistema Magento faz parte do portfólio de produtos da empresa eBay Inc., 

um dos líderes globais da tecnologia de e-commerce (NASDAQ:EBAY). O Magento é 

uma solução profissional de e-commerce opensource. O código do Magento está 

disponível gratuitamente para download.  

A plataforma Magento responde por 12% das lojas virtuais mais acessadas do 

mundo, em uma lista com 1 milhão de sites, segundo uma pesquisa feita pela 

Quantcast Corp e infoAnalytica. ( Fonte: 

http://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/magento-lidera-entre-as-plataformas-

mais-populares-do-mundo/. Acessado em 07/02/2015 ) 

Magento é o líder do segmento, o sistema reúne as vantagens de uma 

plataforma fechada, como alto nível de serviço e recursos especializados aliados as 

vantagens de uma plataforma aberta altamente customizável e com milhares de 

especialistas ao redor do mundo. O sistema é constituído por alguns elementos 

diferentes que definem a funcionalidade, design e lógica de negócios dos sites de e-

commerce. As funcionalidades desta plataforma são demonstradas no ANEXO 1.    

O sistema Magento oferece algumas alternativas para solucionar estas 

atualizações com agilidade. No entanto isto só será possível com um fluxo de 

comunicação adequado com as informações corretas. Neste estudo o foco se deu 

sobre a classificação dos sistemas de informação pela sua função organizacional 

restringindo-se ao Sistema de Vendas e Marketing.  

 

2.7.3 Proposta de Metodologia  

Seguindo o Método de Comunicação Interativa e a Metodologia Estruturada 

para o processo de alimentação do sistema de e-commerce definiu-se que a primeira 

etapa de todos os processos de comunicação e gerenciamento de e informação na 

Blcom começam pelo desenho de um fluxograma de processo. Foi seguida o esquema 

de Mapeamento de Processo de MENGER (2008, p.35), identificando-se o objetivo 

do processo primeiramente e concluindo-se o mapeamento com o Diagrama de Fluxo 

de Dados, apresentado na Figura 7.  

http://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/magento-lidera-entre-as-plataformas-mais-populares-do-mundo/
http://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/magento-lidera-entre-as-plataformas-mais-populares-do-mundo/
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A ferramenta primária para representar processos é o diagrama de fluxo de dados, 

que permite identificar graficamente o fluxo de informações, por meio de módulos 

administráveis.  

Diagrama de Fluxo de dados na alimentação do sistema Magento. O sistema proposto 

para cadastro de produtos tem 6 processos:  

1.0 Cadastrar produto – descrição, quantidade, imagem e preço  

2.0 Cadastrar categoria  

3.0 Cadastrar promoção e prazo 

4.0 Cadastrar brinde  

5.0 Informar conclusão cadastro  

6.0 Controlar estoque e prazos   

O sistema Magento funciona como o armazém de dados. 

Diretores e Gerente Administrativo são atuantes neste processo.  

Este diagrama de fluxo de dados mostra que as informações fornecidas para cadastro 

de produtos devem ser organizadas e objetivas  

No processo 1.0 o GM registra o produto no sistema Magento de acordo com as 

informações de preço e quantidade fornecidas pelo Coordenador Administrativo. O 

Diretor de Marketing fornece informação sobre cadastramento categoria a ser 

realizado no processo 2.0. No processo seguinte 3.0 são registradas as informações 

sobre cada promoção e prazo e descrição para cadastro do produto e no caso de 

haver brinde, este é informado pelo marketing e inicia-se o processo 4.0, para 

cadastramento no e-commerce.  

O processo 5.0 é o de informação de conclusão do cadastro. Administrativo informa 

aos Diretores a conclusão do processo.  

O processo 6.0 de Controlar estoques e prazos é feito diariamente e informa Diretores 

por meio de relatórios de desempenho da promoção ou vendas.    

Diretores analisam e tomam decisão.  Pode haver solicitação de mudança.  

  



26 

A Figura 7 demonstra o Diagrama de Fluxo de Dados da Blcom para registro dos 

produtos e dados no sistema Magento.  

  

Figura 7 - Fluxo do processo de registro dos produtos da Blcom no Magento  

Propõe-se o uso do Ciclo PDCA (Plan, Do, Check, ACt ou planejar, executar, verificar, 

agir, respectivamente) pelos Diretores a fim de garantir as etapas de Monitoramento 

e Controle dos processos. O uso do Ciclo PDCA nas empresas permite a tomada de 

ações corretivas ou preventivas para realinhar os fluxos e as informações.  

 

 

2.7.4 Ferramentas  

A maneira de transferir as informações entre os envolvidos pode variar de acordo as 

ferramentas disponíveis na organização. Alguns fatores são determinantes na escolha 

destas ferramentas como por exemplo a urgência da necessidade de informações, a 

disponibilidade de tecnologia e o ambiente da empresa.  

Dentre as inúmeras ferramentas e sistemas usados para a distribuição da informação, 

foram identificadas como adequadas ao contexto do desenvolvimento da atualização 

do sistema Magento no e-commerce BeautyList.com.br as seguintes:  

Ferramentas de conferência e comunicação: E-mail, telefone, Whatsapp, 

videoconferência, reunião de pauta.   

Ferramentas de gerenciamento de comunicação: Interface web para gerenciar 

projetos e elaboração de cronogramas; 
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Pacotes de software de controle de fluxo de trabalho e ERP: Bling, Trello, Onedrive, 

Wetransfer 

Portais e ferramentas colaborativas de gerenciamento de trabalho. Onedrive, 

Googledrive, Wetransfer  

Ata de reunião  

Issues Log  

Plano de promoções e ofertas de preços  

Plano de introdução de categorias/produto  

Pauta de postagens e comunicação 

Formulário de solicitação de mudança de alteração e ajuste de preços  

Controle de alterações e solicitações de mudança  
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3. CONCLUSÕES 

 O objetivo deste trabalho foi propor uma metodologia de comunicação para 

atualização de informações de e-commerce desenvolvido na plataforma Magento, 

dada a sua ampla disponibilidade de ferramentas. Para tanto identificou-se as 

principais funcionalidades da ferramenta e as possibilidades e adequações das boas 

práticas propostas pelo PMI. Optou-se pela proposta do uso da Metodologia 

Estruturada com foco em Processos.  
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4. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

Os desdobramentos deste estudo deve se dar no plano de análise de processos de 

uso das ferramentas de tecnologia integradas e com foco em processos e fluxos de 

dados a fim de maximizar o uso da ferramenta Magento de forma ágil e estruturada. 

Propõe-se também o uso da Metodologia identificada como adequada a empresa aos 

demais departamentos e processos de entrada e registro de informação, já que o 

ambiente em que a empresa atua apresenta grande dinâmica nas trocas de 

informação e atividades multifuncionais em suas várias etapas de negócio.  
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6. ANEXOS 

ANEXO A – FUNCIONALIDADES DA PLATAFORMA MAGENTO  
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ANEXO A – FUNCIONALIDADES DA PLATAFORMA MAGENTO  

Fonte: http://magento.com/products/overview. 

1. Ferramentas de Marketing e Promoção 

- Cupons promocionais; 

- Percentual Desconto; 

- Desconto montante fixo; 

- Frete Grátis; 

- Compre o produto X e ganhe o produto Y; 

- Compre o produto X e obtenha um desconto fixo ou percentual em y; 

- Compre o produto X e obtenha um percentual de desconto; 

- Compre o produto X e obtenha um montante fixo de desconto; 

- Catálogo promocional de preços por percentual ou montante fixo; 

- Preços multi-níveis para descontos por quantidade; 

- Preços por grupos de clientes; 

- Search Engine Friendly URL”s; 

- Produtos vistos recentemente; 

- Produtos comparados recentemente; 

- Produtos relacionados; 

- Envie para um amigo; 

- Envie lista de desejos para um amigo por Email ou RSS; 

- RSS Feeds para novos produtos, para Destaques e novas Tags; 

- Auto-gerador de Sitemap; 

- Google Site Map; 

2. Ferramenta de pesquisas; 

3. Gerenciamento de Newsletter. 

4. Otimização para mecanismos de buscas 

http://magento.com/products/overview


35 

- 100% Search Engine Friendly; 

- Google Site Map; 

- URL Rewrites com total controle sobre as URL”s; 

- Meta-information para produtos e categorias; 

- Auto-gerador de Site Map para ser exibido no site; 

- Auto-gerador de Página de termos mais pesquisados. 

5. Checkout 

- Checkout em uma única página; 

- Checkout sem necessidade de registro na Loja Virtual; 

- Carrinho de Compras com estimativas de frete e impostos; 

- Opção para cadastro do Cliente no inicio do Checkout; 

- Aceita mensagens de presente por pedido ou por item; 

- Salvamento do Carrinho de Compras com configuração de expiração. 

6. Entrega 

- Entrega para vários endereços em um mesmo pedido; 

- Possibilidade de se definir endereços de entrega permitidos por método de entrega; 

- Entrega Grátis; 

- Tabela de taxa de entrega por peso e por destino; 

- Tabela de taxa de entrega por produto e por destino; 

- Tabela de taxa de entrega por número de itens e por destino. 

7. Gerenciamento da Loja 

- API web services para fácil integração entre a loja virtual e aplicações de terceiros; 

- Design 100% customizável utilizando templates; 

- Permite a criação de Grupos de Clientes; 

- Gestor de Conteúdo para páginas de informação. 

8. Navegação no Catálogo de Produtos 
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- Possibilidade de realizar filtragens nas categorias; 

- Possibilidade de realizar filtragens nos resultados de pesquisas; 

- Possibilidade de definir design por nível de categoria e de produto; 

- Procura configurável com auto-sugestão de termos; 

- Produtos vistos recentemente; 

- Comparação de produtos; 

- Produtos comparados recentemente; 

- Cross-sells, Up-sells e Produtos Relacionados; 

- Termos mais procurados – Terms Cloud; 

- Filtro por Tags de Produtos; 

- Avaliações de Produtos; 

- Visualização de produtos em Lista ou em Grade. 

9. Detalhe do Produto 

- Múltiplas imagens por produto; 

- Zoom-in nas imagens dos produtos; 

- Permite ao Cliente avaliar o produto; 

- Produtos Relacionados; 

- Disponibilidade de Estoque; 

- Seleção de opções do Produto; 

- Visualização de produtos agrupados; 

- Adicionar a lista de Desejos; 

- Enviar para um amigo por Email. 

10. Serviços ao Cliente 

- Formulário de Contato; 

- Histórico de pedidos com atualizações de Status; 

- Rastreamento de Pedido; 
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- E-mail de esquecimento de senha a partir do Front-End e Back-End; 

- E-mails para atualizações de Pedidos e de Contas; 

11. Conta do Cliente 

- Status dos pedidos e histórico; 

- Refazer pedidos; 

- Produtos Virtuais para download; 

- Cadastro ilimitado de endereços; 

- Definição de endereço de faturamento e entrega padrão; 

- Lista de desejos com possibilidade de adicionar comentários; 

- Enviar lista de desejos por Email ou RSS Feed; 

- Gerenciamento nas inscrições de Newsletter; 

- Gerenciamento nas avaliações de produtos; 

- Visualização das Tags enviadas por produtos; 

- Painel de Visualização Geral contendo: 

- Pedidos recentes; 

- Informações Pessoais; 

- Inscrições em newsletters; 

- Endereço de Faturamento Pradrão; 

- Endereço de Entrega Padrão; 

- Carrinho de Compras; 

- Lista de Desejos; 

- Itens comprados recentemente; 

- Avaliações e Tags recentes. 

12. Gerenciamento do Catálogo de Produtos 

- Gestão do inventário; 

- Rotinas de Importação e Exportação do Catálogo de Produtos; 
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- Rotinas para atualização do Catálogo de Produtos; 

- Produtos Simples, Configuráveis (tamanho, cor, etc.) e Agrupados; 

- Produtos Virtuais; 

- Produtos Digitais; 

- Produtos personalizados por clientes – texto para bordar, estampar, etc.; 

- Taxas de Impostos por localização, grupo de usuários e tipo de produto; 

- Gerenciador de Mídia com redimensionamento automático de imagens e marca 

d’água; 

- Possibilidade de redirecionar resultados de buscas; 

- Aprovar, Editar e Deletar Tags de Produtos; 

- Aprovar, Editar e Deletar Avaliações de Produtos. 

13. Gerenciamento de Pedidos 

- Ver, editar e criar Pedidos a partir do Painel de Controle; 

- Criar múltiplas Faturas, entregas e memorandos de crédito por pedido; 

- Imprimir Faturas; 

- Recriar pedidos a partir do painel de Controle; 

- Notificações por Email para Pedidos; 

- RSS feed para novos pedidos. 

14. Relatórios Analíticos 

- Integrado com o Google Analytics; 

- Painel de Controle com visão Geral da Loja; 

- Relatório de Vendas; 

- RSS feed para novos Pedidos; 

- Relatório de Impostos; 

- Relatório de Carrinhos de Compras abandonados; 

- Relatório de Produtos mais Vistos; 
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- Relatório de Produtos mais comprados; 

- Relatório de Produtos com estoque baixo; 

- Relatório de termos Pesquisados; 

- Relatório de avaliações de Produtos; 

- Relatório de Tags; 

- Relatório de Uso de Cupons de Desconto; 

- Total de Vendas Faturadas; 

- Total de Vendas Reembolsadas; 

- Relatório de melhores Clientes por Total e por número de pedidos. 


