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“Um importante aspecto para o sucesso é a autoconfiança. Um importante 

aspecto para autoconfiança é a preparação”. 

- Arthur Ashe 



 
 

RESUMO 

No documento a seguir, serão descritas as pesquisas, análises, 

planejamentos e apontamentos referentes ao e-commerce de roupas e 

informados dados referentes à pandemia da COVID-19 e ao crescimento da 

venda de produtos online, em prol do desenvolvimento de um projeto que visa 

ajudar um casal de costureiros que foram fortemente afetados por essa atual 

crise. Tendo em mente que uma extrema quantidade de pessoas perderam seus 

empregos, seus comércios e agora lutam dia a dia para conseguir sobreviver, o 

projeto Estrela D’alva foi criado para que nossos clientes consigam manter seu 

comércio e prosperar dentro do mercado das roupas, e também, para oferecer 

um website pensado para todos que desejam um local para a compra de 

vestimentas personalizadas, em uma loja que preza pela qualidade, bom 

atendimento e se preocupa com seus clientes, visando constantemente se tornar 

um local melhor, em que os clientes indiquem nosso serviço sem pensar duas 

vezes. 

Palavras-chave: e-commerce; roupas; vestimentas; qualidade; 

indicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

In the following document, the research, analysis, planning and notes 

related to clothing e-commerce will be described and data related to the COVID-

19 pandemic and the growth in the sale of online products will be informed, in 

favor of the development of a project that aims help a couple of seamstresses 

who have been heavily affected by this current crisis. Bearing in mind that an 

extreme amount of people have lost their jobs, their businesses and are now 

struggling day to day to survive, the Estrela D'alva project was created so that 

our clients can maintain their business and prosper within the clothing market, 

and also, to offer a website designed for everyone who wants a place to buy 

personalized garments, in a store that values quality, good service and cares 

about its customers, constantly aiming to become a better place, where 

customers recommend our service without thinking twice. 

Keywords: e-commerce; clothes; garments; quality; recommendation. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, poucos fatos, ou mesmo acontecimentos, 

ocorreram que provocassem tantas alterações em nossas vidas, na 

sociedade e nas organizações quanto o surgimento da Internet. Ao 

transformar, de forma eficiente e ágil, a forma com que a comunicação 

entre as pessoas e organizações, busca de informações e obtenção de 

conhecimento se realiza, ela contribui para o surgimento de uma nova 

opção de comércio e transação: o comércio eletrônico ou e-commerce. 

(CLARO, 2002). 

 

O e-commerce é algo que como todos nós sabemos é muito utilizado, 

sendo assim de também extrema importância para a vida de todas as pessoas 

que fazem compras ou vendem seus produtos pela internet. No ramo de roupas, 

temos um número muito grande de lojas que adotaram o sistema de vendas 

online e têm no e-commerce sua principal e talvez única fonte de renda, assim 

sendo é um mercado que sempre irá continuar crescendo e se expandindo cada 

vez mais ao longo do tempo. 

O Estrela D’alva tem como seu principal objetivo entrar nesse ramo de e-

commerce, já que atuamos apenas de forma residencial e por enquanto ainda 

não on-line, nossa meta é a criação de um site para apresentarmos nossa 

história, produtos personalizados e roupas sob encomenda para eventos, 

uniformes, etc. 

1.1. Análise de Mercado 

 

Já passou o tempo em que comprar pela internet era atividade 

de pessoas altamente relacionadas com novas tecnologias ou pessoas 

que deixaram para os últimos instantes, antes de uma determinada 

data especial para adquirir algo. Hoje em dia, os gadgets (como são 

chamados esses recursos tecnológicos) facilitam ainda mais o acesso 
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às possibilidades de consumo e aquisição de bens e utilização de 

serviços de uma forma rápida. (CLARO, 2013, p. 7). 

 

Já que temos como principal objetivo, a criação de um site para divulgar 

nossa história e oferecer nossos produtos, buscamos alguns sites que possuem 

esse mesmo objetivo ou algum parecido. 

Posthaus 

<https://www.posthaus.com.br/> 

O primeiro website analisado foi o Posthaus, um site que apresenta 

roupas dos mais variados tipos como: vestidos, jaquetas, sutiã, etc. Além disso 

o site tem categorias para separar as roupas o que facilita bastante a busca por 

peças específicas, entretanto a interface principal do site era um pouco poluída 

e com informações demais na tela, sem contar os anúncios. 

Marguerite 

<https://www.marguerite.com.br/> 

O segundo website analisado foi o Marguerite, um website de roupas 

online onde tem roupas apenas para a moda feminina, sendo assim um pouco 

diferente ao nosso projeto, que irá produzir roupas para os dois sexos. 

Analisando mais a fundo o site, podemos ver que a principal cor presente no site 

é rosa, provavelmente pelo fato de ser um site direcionado as mulheres, já se 

tratando do layout, a interface também tem um pouco de poluição visual, mas 

nada que atrapalhe muito encontrar os produtos desejados, um diferencial desse 

site em relação ao primeiro é a não presença de anúncios, o que facilita bastante 

a vida do usuário. 

Quintess 

<https://www.quintess.com.br/> 
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O terceiro e último website analisado é o Quintess, loja essa que também 

oferece apenas peças de roupas femininas, e, diferentemente da Marguerite, 

não optou por usar principalmente a cor rosa em seu website e sim um tom de 

preto junto a um branco, o site também é separado em categorias de roupas 

como: calças, jeans, vestidos e etc. Diferentemente dos sites anteriores, a 

interface inicial do Quintess é menos poluída e mais fácil de se ver, assim sendo 

melhor aos olhos. 

1.1.1.  Macrorregião 

A macrorregião consiste nas costureiras de todo o país que têm seus 

serviços em suas residências ou oficinas mas que ainda não tem um 

conhecimento tão apurado e também não tem uma boa divulgação de seus 

produtos, algumas dessas costureiras passaram apenas a procurar formas de 

divulgar seus produtos de forma online a pouco tempo com o início da pandemia, 

onde os clientes não podiam ir até o local de sua oficina para pedir suas 

encomendas, então tiveram que se adaptar por forma web para conseguir 

manter seu negócio. 

A maioria dessas oficinas e ateliês divulgam seus produtos apenas 

através de redes sociais, principalmente o Instagram e não tem um objetivo além 

desse como por exemplo o website, que é o foco do nosso projeto. 

1.1.1.  Microrregião 

A microrregião consiste nas lojas de e-commerce por todas as regiões, 

e principalmente as que são ligadas a e-commerce de roupas. A preferência por 

comprar roupas online cresceu extremamente de alguns anos para cá. 

 

74% dos brasileiros preferiam comprar online. Para os 26% 
que tinham preferência pela loja física, os principais argumentos 
giravam em torno da confiança em disponibilizar dados pessoais e do 
cartão de crédito (40%) e do medo de não receber o produto (25%). Já 
em 2020, mesmo quem nunca havia feito uma compra online o fez. 
(VILELA, 2019). 
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O público-alvo do nosso projeto são as pessoas de qualquer idade ou 

gênero que queiram uma loja para pedir encomendas de roupas personalizadas 

a um preço mais baixo que em lojas como Nike, Adidas, etc. 

1.2. Problema 

Como divulgar e oferecer os produtos de uma loja que nunca trabalhou 

de forma online? 

1.3. Justificativa 

Não é novidade para ninguém que nos últimos anos as compras de produtos 

feitas pela internet cresceram muito, como mostram dados da Neotrust. 

 

 O e-commerce brasileiro registrou mais de 300 milhões de 
pedidos e faturou mais de R$ 126 bilhões em 2020, sendo que 47% 
dos consumidores estavam realizando sua primeira compra online. 
(NEOTRUST, 2021). 

 

Mas será que o setor da moda também teve uma crescente evolução no 

meio de tudo isso? A resposta é sim, como nos mostra essa pesquisa: 

  

Para o setor de moda, os números também são bastante 
otimistas. A categoria atingiu a marca de 1,51 bilhão de acessos no e-
commerce nos últimos 12 meses e cresceu 52% do ano passado para 
cá. Os resultados indicam um aumento de 10% na comparação mês a 
mês e 63,18% ano a ano. (EQUIPE MONEY TIMES, 2021). 

 

Mesmo com a crescente evolução das compras online, ainda não 

encontramos algum site com a ideia de vender roupas personalizadas, onde os 

próprios clientes podem escolher como suas roupas serão produzidas e a 

estampa/desenho que você quer em sua vestimenta, a um preço mais justo e 

que cabe no bolso dos clientes. 
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Além da venda em pequena escala para apenas um cliente, a Estrela 

D’Alva também trabalha com pedidos em grande escala, seja para eventos de 

grande porte, uniformes e roupas para ocasiões desse tipo, o que é um bom 

diferencial da nossa loja, e que também não encontramos alguém que faça isso 

como e-commerce. 

1.4. Hipótese 

Desenvolver um site, onde nele iremos apresentar a história da dona 

Dalva e do Seu Edmar, um casal de costureiros que querem começar a trabalhar 

e vender seus produtos de forma online, e também, como já dito, disponibilizar 

os produtos da oficina Estrela D’Alva para as pessoas comprarem e fazerem 

encomenda sem precisar ir até a loja local. 

1.5. Objetivo Geral 

Permitir que pessoas que desejam realizar compras em uma loja de 

roupas personalizadas e confiável tenham um site onde possam conhecer a loja 

de onde estão comprando e facilitar a vida do nosso casal de costureiros, 

ajudando-os a trabalhar de forma mais fácil e eficiente. 

1.5.1.  Objetivos Específicos  

• Divulgar o site da nossa loja para uma mais eficiente venda de roupas; 

• Facilitar a compra de roupas para clientes que queiram uma loja 

confiável e a um preço mais justo; 

• Atrair mais clientes para a nossa loja. 
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2. METODOLOGIA 

A necessidade de um familiar meu de conseguir montar uma loja virtual 

devido a nossa atual crise pandêmica, serviu como ideia para a realização de 

nosso projeto após as professoras falarem que teríamos que resolver um 

problema com tecnologia como ideia base para o trabalho de conclusão de 

curso. Como ferramentas de pesquisa, utilizamos quase que completamente 

a internet, onde visitamos diversos sites que dissertam sobre e-commerce e 

sobre vendas de roupas e outros produtos também, também utilizamos como 

pesquisa um livro de José Claro, o “Comércio Eletrônico”, livro este que nos 

ajudou muito a entender sobre como funciona o comércio eletrônico 

atualmente.  

Realizadas essas pesquisas, o grupo traçou objetivos e metas para a 

realização e finalização do projeto. 

2.1. Análise de Requisitos 

Com o objetivo de entender o setor de atuação, é de extrema 

importância a análise de requisitos para que a realização do projeto seja 

bem programada e pontuada. Para isso devemos estabelecer alguns 

atributos do site e a relação do usuário com diversas áreas do site, isso pode 

nos ajudar a evitar possíveis erros e evitar possibilidade de falhas no 

produto. 

2.1.1. Requisitos Funcionais 

 

Tabela de Requisitos Funcionais. 

Autor: Vinicius Lopes 

Coelho de Souza/ Rafael 

Prado Duarte 

Revisão Data de atualização: 

28/09/21 

Nome Código Descrição 

 

Cadastro de informações 

 

RF01 

Cadastrar informações sobre 

um usuário ou uma empresa. 
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Avaliar 

 

RF02 

O usuário pode avaliar um 

produto da loja por formato de 

estrelas. 

 

Meu perfil 

 

RF03 

Permitir que o usuário ou 

empresa manuseie as próprias 

informações. 

 

Home 

 

RF04 

Página inicial que exibe 

produtos para a compra e 

personalização. 

 

Login  

 

RF05 

Permite ao usuário ou empresa 

fazer login no site. 

 

Efetuar pagamentos 

 

RF06 

O usuário ou empresa pode 

realizar o pagamento de seus 

pedidos através de crédito ou 

débito. 

 

Pesquisar 

 

RF07 

O usuário ou empresa poderá 

pesquisar produtos. 

 

Trocar senha 

 

RF08 

O usuário poderá trocar sua 

senha informando o e-mail 

cadastrado. 

 

2.1.2. Requisitos Não Funcionais 
 

Tabela de Requisitos Não Funcionais. 

Autor: Vinicius Lopes 

Coelho de Souza/ 

Rafael Prado Duarte 

Revisão Data de atualização: 

28/09/21 

Nome Código Descrição 

Uso RNF01 Recomenda-se o uso de desktop 

para melhor visualização do site. 

  Recomenda a utilização do 

Google Chrome para evitar 
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Navegador RNF02 incompatibilidades com o 

navegador. 

Conexão RNF03 Velocidade de conexão mínima 

de quatro megabytes 

recomendada ao acessar. 

 

2.2. Técnicas Utilizadas 

• Pesquisa: Para termos um melhor rumo no projeto, a ferramenta 

pesquisa foi de extrema importância, pois através dela conseguimos 

analisar a situação do mercado e outras informações pertinentes ao nosso 

projeto; 

• Questionário: O questionário que realizamos através do Google Forms 

também foi muito importante para a realização do nosso projeto, pois nele 

conseguimos melhores informações sobre possíveis cliente que a loja do 

nosso projeto pode vir a ter; 

• Entrevista: A entrevista com a Dona Dalva e Seu Edmar também nos 

ajudaram muito a entender como era a situação da loja e a como eles 

querem que o projeto fique futuramente; 

• Brainstorm: O brainstorm também foi algo que nos ajudou bastante a ter 

ideias que poderiam ou não ser inseridas dentro do projeto. 

2.3. Modelos de Desenvolvimento de Software 

O modelo escolhido por nós foi o Kanban para Desenvolvimento de 

Softwares, que consiste na utilização de sinalizações bem definidas para orientar 

o fluxo de trabalho, informando ao desenvolvedor o que já foi feito, o que está 

sendo feito e o que ainda será feito. 

Foi criado nos Anos 60, pela empresa Toyota para controlar e abastecer 

o estoque, fornecendo e movimentando itens de acordo com a demanda e o 

consumo, evitando, assim, o excesso ou a falta de produtos. 
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Anos depois, passou a ser adaptada para auxiliar no desenvolvimento de 

softwares, utilizando-se de cartões ou post-its para separar os três tópicos-chave 

do método, já citados no primeiro parágrafo. 

 

Kanban é baseado em uma ideia muito simples. O Trabalho em 
Andamento (WIP) deve ser limitado e algo novo deve ser iniciado 
somente quando um trabalho existente é entregue ou puxado por uma 
função downstream. O Kanban (ou placa de sinalização) implica que 
um sinal visual é produzido para indicar que um novo trabalho pode ser 
puxado porque o trabalho atual não é igual ao limite estipulado. Isso 
não parece muito revolucionário nem parece que afetaria 
profundamente o desempenho, a cultura, a capacidade e a maturidade 
de uma equipe e da organização envolvente. O incrível é que afeta sim! 
O Kanban parece uma pequena mudança, mas muda tudo sobre um 
negócio. (KNIBERG E SKARIN, 2010). 

 

Escolhemos este modelo por o considerarmos um dos mais práticos, 

organizados e objetivos para a ideal construção do projeto, e temos certeza de 

que, com o Kanban, o resultado alcançado será, de fato, melhor. 

2.4. Canvas 
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Figura 1 - Canvas 
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3. ANÁLISE DE SISTEMAS 

3.1. Análise de Banco de Dados 

A principal entidade é a “Usuário’, onde nela serão guardadas todas as 

informações que você precisará para realizar uma compra em nosso site, sendo 

essas informações: CPF, Nome, Data de Nascimento, Telefone Fixo, 

Celular, Email e Senha. 

Logo em seguida temos a entidade “Localização”, que está ligada 

diretamente com a anterior, e tem como função organizar a localidade dos 

usuários. Atributos desta são: CEP, UF, Cidade, Rua, Número e Complemento.  

Também temos a entidade “Produto”, permitindo que o cliente encontre o 

que deseja a partir da inserção de algumas informações, que são: ID do Produto, 

Nome, Modelo, Tamanho, Cor, Estampa, Descrição e Quantidade. 

Em seguida, vem a entidade “Fornecedor”, que será de onde receberemos 

os tecidos para a confecção dos nossos produtos. Tem como atributos: ID do 

Fornecedor, Nome, Endereço, Telefone, Celular, Email, Senha, Produto 

Fornecido e sua Quantidade. 

E por último há a entidade “Compra”, onde serão inseridas as informações 

referentes ao pagamento dos produtos selecionados. Nela estão contidas as 

informações: ID da Compra, Opção de Pagamento, Bandeira do Cartão, Número 

do Cartão, Nome no Cartão, Validade do Cartão e Confirmação da Compra. 

 

3.1.1. Dicionário de Dados 

Entidade: Usuário    

Atributo Domínio Tamanho Descrição 

cpf_usuario Numérico  Auto incremento 

nome_usuario Texto 99  

nascimento_usuario Data   

telefone_usuario Numérico 10  
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celular_usuario Numérico 11  

email_usuario Texto 99  

senha_usuario Texto 99  
Tabela 1 - Entidade "Usuário" 

 

Entidade: Localização    

Atributo Domínio Tamanho Descrição 

cep_usuario Numérico  Auto incremento 

uf_usuario Texto 2  

cidade_usuario Texto 50  

rua_usuario Texto 90  

numero_usuario Numérico 6  

complemento_usuario Texto 50  
Tabela 2 - Entidade "Localização" 

 

 

 

 

 

 

 

Entidade: Fornecedor    

Atributo Domínio Tamanho Descrição 

id_fornecedor Numérico  Auto incremento 

nome_fornecedor Texto 99  

endereco_fornecedor Texto   

telefone_fornecedor Numérico 10  

celular_fornecedor Numérico 11  

email_fornecedor Texto 99  

senha_fornecedor Texto 99  

produto_fornecedor Texto 99  

quantidade_fornecedor Numérico   

Entidade: Produto    

Atributo Domínio Tamanho Descrição 

id_produto Numérico  Auto incremento 

nome_produto Texto 50  

modelo_produto Texto 50  

tamanho_produto Texto 9  

cor_produto Texto 20  

estampa_produto Texto 50  

descricao_produto Texto 99  

quantidade_produto Numérico   

Tabela 3 - Entidade "Produto" 
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Tabela 4 - Entidade "Fornecedor" 

 

Entidade: Compra    

Atributo Domínio Tamanho Descrição 

id_compra Numérico  Auto incremento 

opcao_pagamento_compra Texto   

numero_cartao_compra Numérico 16  

nome_cartao_compra Texto 50  

validade_cartao_compra Numérico 4  

bandeira_cartao_compra Texto   

confirmacao_compra Texto   
Tabela 5 - Entidade "Compra" 

3.1.2. MER 

 

Figura 2 - MER 
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4. PLANO DE DIVULGAÇÃO DO PRODUTO 

4.1. Formação da Empresa 

Neste período de pandemia, tanto a venda como a compra de diversos 

produtos foi dificultada, entre eles, as roupas. Aproveitando para resolver um 

problema que um humilde casal, donos da loja de roupas Estrela D’alva, possuía, 

o site foi criado para ajudar, de forma igual, o cliente que deseja realizar a compra 

de roupas personalizadas de forma mais fácil e prática, sem precisar sair de 

casa. 

4.2. Logo e Slogan 

Logo 

 

Logotipo não é apenas um desenhinho bonito, que o sobrinho 

que “mexe com essas coisas de computador” sabe fazer. O logotipo é 

a cara que a sua empresa vai mostrar na rua e é o primeiro contato do 

seu cliente com ela, então se faz necessário uma série de cuidados 

estéticos, técnicos e mercadológicos para que sua mensagem seja 

transmitida e que você desperte o interesse em quem realmente 

interessa para sua empresa. (PERTILE, 2012, p. 6). 

 

 

 Para a criação de nossa logo, pensamos no nome da nossa empresa e 

em como nossos clientes se sentiriam ao comprar produtos de nossa loja. E, 

com isso em mente, a logo nasceu, baseada em uma estrela. 



15 
 

 

Figura 3 - Logo 

 Slogan 

  “O slogan vai aparecer num ambiente que tem como vizinhos alguns 

‘saberes’ já constituídos há algum tempo: a propaganda e o marketing”. 

(IASBECK, 2002). 

 E para nosso slogan, desejávamos que fosse algo que, como a logo, 

também estivesse relacionado à estrela, pois, afinal de tudo, é como 

pretendemos fazer com que o cliente se sinta quando comprar em nosso site: 

uma estrela. Nessa linha de pensamento, ficou-se definido que o slogan seria: 

“Aqui, você brilha como uma Estrela!” 
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4.3. Missão, Visão e Valores 

“A missão/propósito, a visão e os valores da empresa têm que ser de 

todos, ou seja, as pessoas precisam se identificar com esses direcionadores 

para que se sintam realmente felizes no ambiente de trabalho.” (BRUM, 2017). 

É trazendo a ideia da autora para o ambiente das vendas online que 

consolidamos nossa missão, nossa visão e nossos valores na criação de nosso 

projeto. 

Missão 

Permitir que a loja de roupas Estrela D’alva, que nunca trabalhou de forma 

online, possa realizar, com sucesso, segurança e eficiência, vendas pela 

internet, permitindo também a clientes que necessitem de tal serviço ter mais 

facilidade em consumir os produtos de uma loja boa e confiável. 

Visão 

Aprimorar as vendas da loja Estrela D’alva, tanto para este período de 

pandemia quanto para o futuro, já que a possibilidade de compras pela internet 

deve permitir alcançar mais clientes. 

Valores 

• Competência; 

• Eficiência; 

• Transparência; 

• Ética; 

• Empatia; 

• Profissionalidade; 

4.4. Divulgação 

O site e a loja Estrela D’alva serão divulgados por meio de redes sociais 

(Facebook, Instagram, Twitter, etc.), panfletos e anúncios, sendo este último 

gerenciado pelo Google Analytics. 
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5. PROTÓTIPO 

Apresentação visual do site Estrela D’alva Modas, sob perspectiva do 

usuário. Protótipo montado no criador de sites Wix e imagens retiradas do 

mesmo. 

5.1. Telas e Funcionalidades 

• Homepage 

Essa é a principal e inicial página do site, e é a partir dela que o usuário irá 

conseguir acessar as demais abas deste. 

 

 

 

Figura 4 - Homepage 

Fonte: Grupo Estrela D’alva 
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• Página “Produtos 

Nessa página o usuário poderá ver os produtos oferecidos por nossa loja e 

escolher entre qual irá comprar. 

 

Figura 5  - Página "Produtos" 

Fonte: Grupo Estrela D’alva 
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• Página “Promoção” 

Nessa página aparecem apenas os produtos que estão em promoção, sendo 

essa promoção rotativa de semana a semana. 

 

Figura 6 - Página “Promoção” 

Fonte: Grupo Estrela D’alva 
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• Página “História” 

Nessa página é apresentada a história de Dona Dalva e Seu Edmar, o casal 

de costureiros donos do Estrela D’alva. 

 

Figura 7 - Página "História" 

Fonte: Grupo Estrela D’alva 
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• Página “Contato” 

Nessa página o usuário pode entrar em contato ou mandar uma mensagem 

sobre algum produto aos administradores do Estrela D’alva. 

 

Figura 8 - Página "Contato" 

Fonte: Grupo Estrela D’alva 
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• Página “Login” 

Nessa página o usuário pode escolher entre fazer login com Facebook, 

Google ou e-mail. 

 

 

 

Figura 9 - Página ''Login'' 

Fonte: Grupo Estrela D’alva 
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• Página “Meus Pedidos” 

Nessa página o cliente poderá ver os pedidos que fez anteriormente e o 

status atual do pedido que está esperando a entrega. 

 

Figura 10 - Página "Pedidos" 

Fonte: Grupo Estrela D’alva 
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• Página “Meu Endereço” 

Nessa página o cliente poderá ver os endereços que estão cadastrados para 

a entrega de seus produtos. 

 

Figura 11 - Página "Endereços" 

Fonte: Grupo Estrela D’alva 
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• Página “Meu Carrinho” 

Nessa página, o cliente poderá visualizar os cartões de crédito e débito que 

estão salvos em sua conta. 

 

Figura 12 - Página "Meu Carrinho" 

Fonte: Grupo Estrela D’alva 
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• Página “Lista de Desejos” 

Nessa página o cliente poderá ver os produtos que colocou na lista de 

desejos, caso queira comprá-los em um determinado momento. 

 

Figura 13 - Página "Lista de Desejos" 

Fonte: Grupo Estrela D’alva 
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• Página “Minhas Inscrições” 

Nessa página o cliente poderá gerenciar suas inscrições, sendo elas entre: 

Begginer, Pro e VIP, cada uma delas com suas maiores vantagens. 

 

Figura 14 - Página "Minhas Inscrições" 

Fonte: Grupo Estrela D’alva 
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• Página “Minha Conta” 

Nessa página o cliente poderá editar as informações da sua conta, como por 

exemplo o e-mail, nome, sobrenome, etc. 

 

 

Figura 15 - Página "Minha Conta" 

Fonte: Grupo Estrela D’alva 
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• Página “Comprando Um Produto” 

Nessa página mostramos o layout que o cliente verá ao comprar um produto, 

podendo escolher o tamanho, a cor e mais tarde por chat particular decidir o tipo 

de personalização escolhida. 

 

Figura 16 - Página "Comprando Um Produto" 

Fonte: Grupo Estrela D’alva 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao decorrer do projeto, pudemos analisar que o setor do e-commerce 

cresceu cada vez mais no decorrer dos últimos anos. Sendo assim, vimos a 

oportunidade de ajudar um casal de costureiros a montar sua loja online para 

que conseguissem se manter e crescer dentro deste mundo das vendas online 

que se expande constantemente. 

O Estrela D’alva foi criado com o principal objetivo de oferecer um site 

para que pessoas possam comprar roupas personalizadas por um preço que 

cabe no bolso de todos os clientes, feitas com tecidos de qualidade por 

costureiros experientes que entendem do assunto. Juntando toda nossa equipe, 

acreditamos fazer parte de uma loja que, por meio do trabalho em equipe e 

esforço, poderá prosperar e se tornar um comércio em que todos que visam 

adquirir roupas personalizadas de qualidade se sintam confortáveis e confiantes 

para voltarem a comprar conosco, sempre que precisarem. 
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APÊNDICE A – Valores Éticos 

TERMOS DE USO — Estrela D'alva 

Estrela D'alva, pessoa jurídica de direito privado descreve, através deste 

documento, as regras de uso do site https://viniciuscoelho399.wixsite.com/estrela 

e qualquer outro site, loja ou aplicativo operado pelo proprietário. 

Ao navegar neste website, consideramos que você está de acordo com os 

Termos de Uso abaixo. 

Caso você não esteja de acordo com as condições deste contrato, pedimos 

que não faça mais uso deste website, muito menos cadastre-se ou envie os seus 

dados pessoais. 

Se modificarmos nossos Termos de Uso, publicaremos o novo texto neste 

website, com a data de revisão atualizada. Podemos alterar este documento a 

qualquer momento. Caso haja alteração significativa nos termos deste contrato, 

podemos informá-lo por meio das informações de contato que tivermos em nosso 

banco de dados ou por meio de notificações. 

A utilização deste website após as alterações significa que você aceitou os 

Termos de Uso revisados. Caso, após a leitura da versão revisada, você não 

esteja de acordo com seus termos, favor encerrar o seu acesso. 

• Seção 1 - Usuário 

A utilização deste website atribui de forma automática a condição de 

Usuário e implica a plena aceitação de todas as diretrizes e condições 

incluídas nestes Termos. 

• Seção 2 - Adesão em conjunto com a Política de Privacidade 

A utilização deste website acarreta a adesão aos presentes Termos 

de Uso e a versão mais atualizada da Política de Privacidade de Estrela 

D'alva. 
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• Seção 3 - Condições de acesso 

Em geral, o acesso ao website da Estrela D'alva possui caráter 

gratuito e não exige prévia inscrição ou registro. 

Contudo, para usufruir de algumas funcionalidades, o usuário 

poderá precisar efetuar um cadastro, criando uma conta de usuário com 

login e senha próprios para acesso. 

É de total responsabilidade do usuário fornecer apenas informações 

corretas, autênticas, válidas, completas e atualizadas, bem como não 

divulgar o seu login e senha para terceiros. 

Partes deste website oferecem ao usuário a opção de publicar 

comentários em determinadas áreas. Estrela D'alva não consente com a 

publicação de conteúdos que tenham natureza discriminatória, ofensiva ou 

ilícita, ou ainda infrinjam direitos de autor ou quaisquer outros direitos de 

terceiros. 

A publicação de quaisquer conteúdos pelo usuário deste website, 

incluindo mensagens e comentários, implica em licença não-exclusiva, 

irrevogável e irretratável, para sua utilização, reprodução e publicação pela 

Estrela D'alva no seu website, plataformas e aplicações de internet, ou 

ainda em outras plataformas, sem qualquer restrição ou limitação. 

• Seção 4 - Cookies 

Informações sobre o seu uso neste website podem ser coletadas a 

partir de cookies. Cookies são informações armazenadas diretamente no 

computador que você está utilizando. Os cookies permitem a coleta de 

informações tais como o tipo de navegador, o tempo despendido no 

website, as páginas visitadas, as preferências de idioma, e outros dados de 

tráfego anônimos. Nós e nossos prestadores de serviços utilizamos 

informações para proteção de segurança, para facilitar a navegação, exibir 

informações de modo mais eficiente, e personalizar sua experiência ao 

utilizar este website, assim como para rastreamento online. Também 
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coletamos informações estatísticas sobre o uso do website para 

aprimoramento contínuo do nosso design e funcionalidade, para entender 

como o website é utilizado e para auxiliá-lo a solucionar questões 

relevantes. 

Caso não deseje que suas informações sejam coletadas por meio 

de cookies, há um procedimento simples na maior parte dos navegadores 

que permite que os cookies sejam automaticamente rejeitados, ou oferece 

a opção de aceitar ou rejeitar a transferência de um cookie (ou cookies) 

específico(s) de um site determinado para o seu computador. Entretanto, 

isso pode gerar inconvenientes no uso do website. 

As definições que escolher podem afetar a sua experiência de 

navegação e o funcionamento que exige a utilização de cookies. Neste 

sentido, rejeitamos qualquer responsabilidade pelas consequências 

resultantes do funcionamento limitado deste website provocado pela 

desativação de cookies no seu dispositivo (incapacidade de definir ou ler 

um cookie). 

• Seção 5 - Propriedade Intelectual 

Todos os elementos de Estrela D'alva são de propriedade intelectual 

da mesma ou de seus licenciados. Estes Termos ou a utilização do website 

não concede a você qualquer licença ou direito de uso dos direitos de 

propriedade intelectual da Estrela D'alva ou de terceiros. 

• Seção 6 - Links para sites de terceiros 

Este website poderá, de tempos a tempos, conter links de hipertexto 

que redirecionará você para sites das redes dos nossos parceiros, 

anunciantes, fornecedores etc. Se você clicar em um desses links para 

qualquer um desses sites, lembre-se que cada site possui as suas próprias 

práticas de privacidade e que não somos responsáveis por essas políticas. 

Consulte as referidas políticas antes de enviar quaisquer Dados Pessoais 

para esses sites. 
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Não nos responsabilizamos pelas políticas e práticas de coleta, uso 

e divulgação (incluindo práticas de proteção de dados) de outras 

organizações, tais como Facebook, Apple, Google, Microsoft, ou de 

qualquer outro desenvolvedor de software ou provedor de aplicativo, loja 

de mídia social, sistema operacional, prestador de serviços de internet sem 

fio ou fabricante de dispositivos, incluindo todos os Dados Pessoais que 

divulgar para outras organizações por meio dos aplicativos, relacionadas a 

tais aplicativos, ou publicadas em nossas páginas em mídias sociais. Nós 

recomendamos que você se informe sobre a política de privacidade e 

termos de uso de cada site visitado ou de cada prestador de serviço 

utilizado. 

• Seção 7 - Prazos e alterações 

O funcionamento deste website se dá por prazo indeterminado. 

O website no todo ou em cada uma das suas seções, pode ser 

encerrado, suspenso ou interrompido unilateralmente por Estrela D'alva, a 

qualquer momento e sem necessidade de prévio aviso. 

• Seção 8 - Dados pessoais 

Durante a utilização deste website, certos dados pessoais serão 

coletados e tratados por Estrela D'alva e/ou pelos Parceiros. As regras 

relacionadas ao tratamento de dados pessoais de Estrela D'alva estão 

estipuladas na Política de Privacidade. 

• Seção 9 - Contato 

Caso você tenha qualquer dúvida sobre os Termos de Uso, por 

favor, entre em contato pelo e-mail estreladalvaoficial@outlook.com. 

 

 

mailto:estreladalvaoficial@outlook.com
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APÊNDICE B – Gráficos do Formulário de Pesquisa 
 

Pesquisa realizada através da plataforma Google Forms pelo grupo 

Estrela D’alva, que contou com a participação de 30 pessoas. Teve seu início no 

dia dez de junho de dois mil e vinte e um, tendo seus resultados contabilizados 

no dia vinte de setembro de dois mil e vinte e um. 

 

Figura 17 - Idade dos Participantes da Pesquisa 

 

Figura 18 - Gênero dos Participantes da Pesquisa 
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Figura 19 - Moradia dos Participantes da Pesquisa 

 

Figura 20 - Compra de Roupas Online 
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Figura 21 - Experiência em Compra de Roupas Online 

 

Figura 22 - Problemas em Compras de Roupas Online 
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Figura 23 - Opinião Sobre Preços de Roupas Online 

 

Figura 24 - Roupas Personalizadas 
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Figura 25 - Recomendação do Produto 
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