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Resumo 

Este trabalho tem o objetivo de relatar o desenvolvimento de um sistema de cadastro 

único para comércio eletrônico. A proposta é criar um aplicativo com o objetivo de 

oferecer apenas um cadastro para comprar em qualquer loja virtual, sem a necessidade 

de preencher formulários extensos.   

Introdução 

Segundo RODRIGUES (2014), que escreve para o portal e-commerce Brasil, o maior 

portal de e-commerce no Brasil, cerca de 25% dos consumidores abandonam o 

carrinho de compras se tiverem que se cadastrar para fazer uma compra. Sem contar 

aqueles que desistem quando acessam o formulário de cadastro e verificam que ele é 

extenso. Vimos então à oportunidade de criar um projeto que facilitasse a compra do 

consumidor pela internet, por meio de um sistema de cadastro universal para lojas 

virtuais. 

Single sign-on, para HUNTINGTON VENTURES (2014), é a capacidade de 

autenticação no processo que permite que um usuário digite um nome e uma senha 

para acessar vários aplicativos. O processo autentica o usuário para todos os 

aplicativos que foram dados direitos e elimina avisos quando alternar entre aplicações 

durante uma sessão particular. 

Tomando como base o conceito de sign-on será desenvolvido um sistema na 

plataforma web que buscará facilitar a compra dos diversos tipos de internautas e 

fomentar o desenvolvimento do e-commerce. 

Objetivos 

Desenvolver um aplicativo que permita que o usuário efetue compras utilizando apenas 

um cadastro (figura 1) para diversas lojas, facilitando assim a compra rápida pelos 

diversos consumidores da internet, de forma segura, prática e ágil, auxiliando sobre 

tudo aqueles que tenham dificuldade de fazer compras pela internet. 

Metodologia 

Será utilizado os conceitos de gestão de projetos (PMBok), para o planejamento do 

projeto, bem como as práticas da metodologia orientada a objetos, da engenharia de 

software e da interface homem-máquina. 



 O sistema será desenvolvido através da utilização de quatro linguagens, PHP, 

JAVASCRIPT, HTML, CSS, visando à implementação na metodologia funcional da web.  

O banco de dados do mysql nos trará todo o suporte necessário para o armazenamento 

dos dados, e sua escolha foi baseada na sua versatilidade em sistemas web. 

Será realizada uma pesquisa bibliográfica sobre os conceitos necessários para o 

desenvolvimento do trabalho, tais como Single sign-on, que caracteriza a ideia central 

do trabalho, bem como conceitos de Projeto de Banco de Dados, Programação 

Orientada à Objetos etc. 

Desenvolvimento 

Após pesquisar os principais dados necessários para o cadastro de um cliente das 

empresas de e-commerce, foram desenvolvidos formulários seguindo os conceitos da 

interface homem-máquina, que possibilitou uma estrutura intuitiva e amigável aos 

clientes. As informações cedidas pelo cliente serão criptografadas, para que não ocorra 

o risco de que estas informações sejam extraviadas.  

Os dados recolhidos pelos formulários serão divididos em duas fichas, sendo que uma 

será enviada a loja quando solicitado e outra será de propriedade exclusiva do sistema 

de autenticação. Os dados que serão enviados as lojas serão somente os necessários 

ao preenchimento das notas fiscais e de entrega das mercadorias, os demais dados 

como perguntas secretas de confirmação de identificação serão de uso exclusivo do 

sistema de autenticação. 

As informações referentes ao usuário serão restritas as lojas, podendo ser visualizadas 

apenas através da permissão do mesmo. Caso necessário à recuperação da senha 

deverá ser efetuado a solicitação através de email. 

Se houver necessidade de alteração de informações relacionadas ao cadastro, o 

mesmo será realizado através de contato por telefone.  

Resultados preliminares 

Através de entrevistas realizadas, vários usuários aprovaram a ideia, mostrando-se 

otimistas em relação a esta proposta, devido ao fato de que lhes proporcionam uma 

maior facilidade para efetuarem suas compras via web, que em muitas das vezes se 

tornam estressantes devido a grande burocracia de cadastro. 



 

Figura 1. Formulário de cadastro.  

Fonte:Próprio autor. 
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