
Hoje as pessoas buscam soluções para facilitar sua

vida e economizar tempo, muitos não querem ir até

uma loja escolher um produto. As empresas e os

clientes ganham com estas escolhas, pois dispensa

trânsito para chegar até a loja, funcionários, filas para

escolher e pagar sua compra. Possuir uma Store

Virtual significa perspectivas de sucesso para seu

negócio e ainda oferecer mais conforto e comodidade,

todo cliente gosta de informação, e no site elas ficam

mais completas. Independente de qual segmento, a

divulgação e otimização é fundamental.

confirmação o produto é enviado. Os dois exemplos

citados foram programadas na linguagem PHP. A

plataforma de gerenciamento de conteúdo foi

Wordpress escrito em PHP com o banco em Mysql, a

loja virtual conta com o plugin Woocommerce

responsável pelo gerenciamento dos produtos, as

duas ferramentas são open source, possibilitando a

integração com o portal de pagamento pagseguro, o

que nos poupa da burocracia pelo fato de não precisar

criar convênios com bancos e cartões. Os dois

projetos são hospedados no mesmo servidor web.
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LOJA E VITRINE ONLINE
INTRODUÇÃO

Com o avanço tecnológico, a internet ficou mais acessível para todo público. Hoje, pode-se acessar de

qualquer lugar e por qualquer dispositivo. Devida a forma de toda informação estar à distância de poucos

cliques, abra-se um espaço enorme para a divulgação de seu produto ou serviço. No decorrer do projeto foi

desenvolvido dois websites, sendo uma vitrine online e uma loja virtual.

CONCLUSÃO

O estudo sobre as lojas e vitrines online, tem como

finalidade apontar a importância do uso destas

ferramentas para pessoas e empresas que querem

comercializar ou apresentar seu produto para o

mundo. Vitrine Online - O primeiro projeto

desenvolvido é um ambiente online, onde é possível

apresentar produtos com o objetivo de ampliar o

volume de público além de apresentar aos clientes

informações sobre a empresa e detalhes sobre

persianas e cortinas.

Figura 2: Projeto Loja virtual

DESENVOLVIMENTO
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O cliente faz uma busca na internet e quando entra

em uma vitrine online, ele pode encontrar todos

detalhes e informações sobre produtos, além de

disponibilizar um espaço para orçamento e opção

de contato com dono da empresa. Pelo fato de não

conter um sistema de vendas está é uma opção que

gasta menos tempo para ser desenvolvida e menor

custo para quem está começando no mundo virtual.

Loja Virtual – Este projeto é um pouco mais

complexo, porém é um website de vendas,

rapidamente pode-se retirar o custo do investimento

realizado. Como exemplo, foi desenvolvido um

projeto para vendas de case de celulares. Com este

website é possível realizar vendas para o brasil

todo, bastando apenas escolher o modelo da case.

A partir do momento que é feito o pedido, o usuário

já passa para o portal de pagamento, após a

Figura 1: Projeto Vitrine online


