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capítulo 1
Magento Commerce

1.1 O que você verá neste capítulo
Este livro é voltado para as três áreas do Magento, o que significa que seus 
capítulos foram escritos pensando em desenvolvedores, designers e lojistas. 
Neste capítulo, você vai conhecer o Magento Commerce, uma plataforma 
robusta e elegante para lojas virtuais, lançada em 2008 e uma das principais 
ferramentas de e-commerce em todo o mundo.

Se você já conhece o Magento e entende como cada um desses três 
grupos deve atuar na construção e gestão de uma loja, pode tranquila-
mente ir para o capítulo 2. A organização deste livro se alterna entre de-
senvolvimento e gestão, ou seja, os capítulos ímpares são voltados para o 
planejamento e gerenciamento da loja virtual segundo os pontos de vista 
do lojista e do marketing. Os capítulos pares são voltados para o desenvol-
vimento e a manutenção da loja virtual de acordo com os pontos de vista 
do desenvolvedor e do designer.

Se você tiver tempo, independentemente da área em que atua, reco-
mendo que leia todos os capítulos. Não há como fazer uma loja virtual ter 
sucesso se cada um dos atores não entender o seu papel e qual é o papel 
dos demais atores. Mesmo que você não conheça nada de design, leia o 
capítulo 5, que fala sobre os temas de Magento. Ainda que não goste da 
parte de planejamento, leia o capítulo 2, que fala sobre a confecção do pla-
nejamento da loja. Se você tiver ao menos uma base sobre o que os outros 
atores fazem, as conversas e as decisões terão uma qualidade muito melhor.
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1.2 Opensource versus proprietário
Antes de começarmos a falar sobre Magento, um conceito é importante: 
o que é um software open source. Esse tópico não vai tratar em detalhes 
desse conceito e quem quiser saber mais a esse respeito pode buscar mais 
informações na Wikipedia.

O open source não é “software gratuito”, e sim “software livre”. Quando 
se desenvolve um software no modelo de software livre, ele é distribuído 
de forma aberta às demais pessoas, que podem utilizá-lo, modificá-lo, 
melhorá-lo, enfim fazer o que bem entenderem com o software, desde 
que o mantenham aberto.

Ele já existia, mas o Linux provavelmente é a maior expressão do 
software livre: o motor de um sistema operacional aberto e desenvolvido 
a partir do trabalho de Linus Torvalds e que, a partir dele, permitiu o 
surgimento de diferentes sistemas operacionais, com dezenas de variações 
chamadas distribuições – ou simplesmente “distros”. A partir de uma base 
aberta, a ideia é que correções e melhorias podem ser implementadas em 
uma velocidade muito maior.

Dessa forma, o trabalho de desenvolvimento segue sempre em frente, 
com novos desenvolvedores utilizando o trabalho de desenvolvedores 
anteriores para melhorar e incrementar as funções que um software de-
sempenha. É possível até mesmo começar um novo projeto a partir do 
projeto anterior, com outros propósitos e funções.

Em torno dos softwares open source, criam-se comunidades, normal-
mente formadas por amadores e apaixonados, mas também por profissio-
nais que dedicam seu tempo livre para incrementar o sistema ou aplicativo. 
Com isso, mesmo que o desenvolvimento seja encabeçado por uma em-
presa, a comunidade pode atuar, criando funções e corrigindo problemas 
sem depender da empresa-mãe. Os defensores desse modelo pregam que 
é possível fazer muito mais do que seria feito se não tivessem acesso ao 
código e ficassem dependendo da empresa proprietária do software.



Lojas Virtuais com Magento20

Aliás, esse é o conceito oposto, o de software proprietário. Nesse modelo, 
o código é fechado e não permite edições, pois não é possível visualizar o 
que foi feito, escondido atrás de camadas de segurança em que apenas os 
desenvolvedores da empresa podem modificar e aprimorar o código. Se, 
no modelo aberto, há muitos desenvolvedores trabalhando para melho-
rar e corrigir o software, no modelo fechado, os usuários dependem das 
prioridades da empresa que o detém.

Em cada um dos modelos, há vantagens e desvantagens. Particularmen-
te, posso citar como principal vantagem do modelo livre o avanço rápido 
do código, com a implementação de novas funções e correção de bugs, que, 
consequentemente, é a principal desvantagem do modelo proprietário. Em 
contrapartida, uma característica problemática do open source é a falta de 
suporte, já que normalmente a empresa desenvolvedora não dá suporte ao 
código aberto pela própria complexidade logística que isso teria, pois seu 
software é distribuído e instalado por terceiros. As empresas proprietárias 
investem no suporte ao cliente e justificam isso como um de seus grandes 
serviços, embutindo o custo na licença do software.

1.3 Magento Commerce
O Magento Commerce nasceu no modelo open source e sua primeira 
versão foi construída com suporte direto de uma comunidade nascente, 
que atendeu ao apelo da Varien, uma empresa de tecnologia da Califórnia, 
Estados Unidos, conduzida por Roy Rubin e Yoav Kutner. A Varien, como 
várias empresas de internet, vinha tendo problemas ao atender seus clientes 
de lojas virtuais e sentiu que poderia pôr em funcionamento uma nova 
plataforma, construída do zero e preparada para suportar lojas virtuais 
de qualidade.

Assim, em abril de 2007, foi lançado o blog do Magento, onde a Varien 
questionava os desenvolvedores de sites e sistemas web sobre quais seriam 
as características mais importantes que uma loja virtual deveria incluir e os 
melhores caminhos para implantar essas funções. Uma equipe da Varien 
centralizou o desenvolvimento do código e a comunidade auxiliou com 
ideias e sugestões, trabalhando, ainda, em módulos que pudessem ser 
agregados ao código principal.
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Bem-vindo ao Blog do Magento. Se você ainda não sabe, o Ma-
gento é uma nova plataforma de e-commerce, opensource, que 
vai mudar o mercado. Aqui, publicaremos atualizações regulares 
sobre o progresso do desenvolvimento do Magento, programado 
para ser lançado nesse verão, e ouviremos seus comentários para 
elaborar a melhor plataforma de e-commerce no mundo.

O Magento já está preparado para ser um sistema sólido, empa-
cotado com características de alto nível, como um checkout em 
uma única página, envio para múltiplos endereços e inúmeras 
outras funções, mas ainda assim queremos ouvir suas ideias e 
quais funções você quer ver no sistema. Basta escrevê-las nos 
comentários que as adicionaremos a nossa lista.

Fique de olho no site da Magento Community, que será lançado 
em breve. É claro que se você assinar nossos feeds RSS e nossa 
lista de e-mails, será o primeiro a saber de todos os avanços no 
desenvolvimento.

Estamos trazendo uma revolução para a indústria do e-commer-
ce e queremos que você seja parte dela. Então, deixe seu comen-
tário e vamos começar a discussão.

Entre desenvolver todo o código do zero e adaptar alguma plataforma de 
e-commerce open source já existente, a equipe de desenvolvimento seguiu 
o caminho do meio: decidiu fazer uma nova plataforma de e-commerce e 
baseou seu trabalho no Zend Framework.

O Zend é um ambiente de desenvolvimento em PHP, distribuído pela 
empresa de mesmo nome, que reunia diversas bibliotecas já prontas, encur-
tando o tempo de trabalho ao permitir que os desenvolvedores pudessem 
pegar essas peças prontas e organizá-las na forma desejada. Com isso, 
puderam concentrar seus esforços em construir códigos para coisas que 
ainda não estavam contempladas no Zend ou que precisavam de adaptação.

Dessa forma, em março de 2008, foi lançada a primeira versão estável 
do Magento, a Community Edition 1.0, opensource e gratuita. O software 
já trazia boa parte dos requisitos mínimos que possui hoje, o que significa 
que a maioria dos servidores não estava pronta para rodar o Magento: 
naquela época, o PHP 4 era a configuração-padrão, sem qualquer suporte 
para o iniciante PHP 5 (e o Magento só rodava no PHP 5), somado ao fato 
de alguns módulos também necessitarem de instalação à parte, como o 
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GD Library e o SOAP. Um último detalhe: em suas primeiras versões, o 
instalador gráfico do Magento dava muitos erros e a melhor forma para 
se instalar o software era pela linha de comando, privilégio de poucos.

A evolução da Community Edition seguiria seu próprio rumo à medida 
que se tornava cada vez mais conhecida. Aos poucos, os desenvolvedores 
ficaram sabendo da tal “plataforma de e-commerce gratuita que era re-
volucionária” e, no primeiro ano, o Magento evoluiu bastante, ganhando 
mais módulos, o instalador gráfico e o Magento Connect. Uma coisa não 
seria resolvida de forma tão simples: a construção da plataforma era bem 
diferente do que se encontrava no mercado.

O banco de dados baseia-se no modelo de EAV (Entity Attribute Value), 
fazendo que infinitas tabelas com infinitos valores e relacionamentos 
povoem o banco de dados e deixem maluco qualquer desenvolvedor que 
não tenha um conhecimento razoável. Se em uma plataforma comum 
há tabelas que cuidam de cada uma das áreas, como clientes, produtos, 
categorias e páginas, no Magento tudo é múltiplo e relacionado. Para 
verificar o registro de um endereço de um cliente, por exemplo, pode-se 
passar por quatro ou cinco tabelas em uma trilha que envolve strings e 
números, muitas vezes indecifráveis para o olho humano, com nomes 
como “entity_id” e “entity_varchar”.

O modelo de MVC (Model View Control), com separação das camadas 
e uma organização particular do código, faz que desenvolvedores percam 
muito tempo até entenderem como mudar um simples menu no rodapé. O 
formato adotado para o desenvolvimento de módulos, com pastas e nomes 
determinados, deixa os desenvolvedores confusos. Naquela época, a API, 
um dos pontos fortes do Magento na integração com outros softwares, não 
tinha documentação e ninguém sabia como trabalhar com ela. Assim, a 
curva de aprendizado era longa e lenta e o mercado não estava disposto a 
investir para que seus profissionais aprendessem Magento.

Uma tirinha publicada pela Inchoo (Figura 1.1), uma empresa de 
desenvolvimento de Magento na Croácia, traduziu bem essa dificulda-
de: nela, um candidato a uma vaga apresentava as melhores credenciais, 
dominando todas as linguagens populares no mercado, e dizia que seria 
fácil modificar o menu de links no rodapé. Depois de três horas, ele ainda 
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estava lá, tentando localizar o footer.phtml – perceba que ele já sabia que 
a informação de que precisava estava no footer.phtml, o que já era um 
grande avanço para a maioria das pessoas!

Figura 1.1 – Tirinha dos Inchooers, publicada pela Inchoo em 2010 (cortesia da Inchoo).

A dificuldade em formar profissionais não foi um impedimento para 
o lançamento da Enterprise Edition, em 2009, dando uma opção para os 
lojistas de maior porte, que pagavam por uma versão com mais recursos 
e também com suporte da própria Varien. Para a empresa, a Enterprise 
Edition uniria o melhor de dois mundos, pois responderia pelas receitas da 
empresa ao mesmo tempo que a Community Edition propagaria o nome 
do Magento nos quatro cantos do mundo.

Além disso, como o núcleo do software é o mesmo, a versão Community 
herdaria todas as melhorias que fossem feitas no core da Enterprise e as 
melhorias propostas pela comunidade poderiam ser implantadas na versão 
profissional. Também nessa época, foi lançado o programa de Certified 
Partners, empresas que são credenciadas pela Magento para trabalharem 
com a plataforma, comprovando experiência e tendo acesso a um nível 
privilegiado de suporte.

O crescimento rápido do Magento trouxe grandes mudanças na Varien. 
Em 2010, o PayPal, facilitador de pagamentos tradicional nos Estados 
Unidos, adquiriu metade da companhia. O objetivo era claro: utilizar o 
Magento como gestor de pedidos e, com isso, incentivar transações que 
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utilizassem o PayPal. Se mais lojas virtuais fossem abertas, mais pedidos 
seriam feitos e mais transações para atender a esses pedidos. Como o 
PayPal ganha por transação, a lógica é perfeita e certamente o ajudou a 
ser impulsionado ao redor do mundo, já que, por exemplo, no Brasil, ele 
era praticamente desconhecido até então (em um mercado dominado pelo 
PagSeguro, do grupo Uol).

No ano seguinte, ocorreu uma nova grande mudança. O eBay, site de 
leilões e dono do PayPal, concluiu a venda do Skype para a Microsoft e, 
em seguida, anunciou a compra da totalidade da Magento Inc., a empresa 
formada pela Varien e pelo PayPal. O projeto agora era maior, já que o eBay 
tinha uma nova plataforma de e-commerce em gestação, o X.Commerce 
– não bem uma plataforma, mas um centralizador de serviços ou algo do 
gênero. O X.Commerce atuaria como uma camada de integração entre 
diferentes serviços voltados ao comércio eletrônico, envolvendo meios 
de pagamento, lojas virtuais, sites de anúncios e leilões, gerenciadores 
de anúncios e redes sociais. A partir do X.Commerce, todos os serviços 
envolvidos teriam um único ponto de integração, permitindo um alcance 
inestimável.

A pergunta frequente era se o Magento deixaria de existir, sendo ab-
sorvido pelo X.Commerce. Porém, a grande pergunta era se o Magento 
deixaria de ser opensource. A promessa sempre foi que o Magento con-
tinuaria existindo e como opensource, já que o X.Commerce não era um 
sistema em si, mas uma ferramenta de integração entre diferentes sistemas 
e, portanto, precisava do Magento. Além disso, mesmo que o eBay decidisse 
fechar o código do Magento hoje, o efeito seria muito mais de marketing 
do que prático. Apesar de cinco anos depois do lançamento ainda ter uma 
série de pequenos bugs e vários conceitos a serem melhorados, a versão 
1.7 é estável, robusta e confiável, contando com centenas de módulos para 
estender suas funcionalidades. Como essa versão é opensource e muito 
bem estudada, o fechamento do código apenas abriria espaço para novos 
softwares, derivados do Magento. Além disso, dois anos depois da com-
pra pelo eBay, o X.Commerce ainda está longe de ser uma realidade e seu 
futuro é uma incógnita.
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1.4 Magento 2
Não é só o futuro do X.Commerce que é incerto. Ao mesmo tempo que 
desenvolve essa nova plataforma, na Magento Inc. uma equipe exclusiva 
trabalha desde o começo de 2011 desenvolvendo o novo Magento 2. Seu 
lançamento estava previsto para o segundo semestre de 2012, mas atrasou 
e agora está previsto para o segundo semestre de 2013. O próprio Magento 
2 está cercado de dúvidas, como não poderia deixar de ser, já que há vários 
pontos do Magento que podem ser melhorados, mas cujos caminhos para 
concretização são controversos.

Um desses pontos é o EAV. Profissionais reclamam da complexidade 
do banco de dados, já que o EAV trabalha com relacionamentos e diversas 
tabelas, muitas ilegíveis para seres humanos, por se tratar apenas de nú-
meros. Porém, é justamente o EAV que permite a escalabilidade e a con-
fiabilidade do Magento, inclusive entre as versões e sucessivas atualizações. 
Abandonar o EAV significa praticamente abandonar a escalabilidade, um 
dos pilares do Magento.

Outro ponto é a arquitetura dos arquivos, especialmente no que se refere 
aos temas. Um módulo médio feito para o Magento precisa trabalhar com 
pelo menos duas pastas – uma referente aos arquivos do código e outra 
referente aos arquivos do tema. A ideia é unificar essa estrutura, permitin-
do que um módulo tenha a sua pasta, com todos os arquivos necessários 
dentro dela. No que se refere ao JavaScript, a equipe do Magento já anun-
ciou que passará a usar o jQuery, abandonando a opção pelo Prototype/
Scriptaculous que tanta discussão suscitou nesses cinco anos.

Independentemente de como será o Magento 2, estudar e aprender o 
Magento 1 não é perda de tempo. Essa pergunta tem sido frequente em 
treinamentos e palestras, mas a resposta é bem curta: há alguns milhões de 
lojas baseadas em Magento 1 ao redor do mundo e boa parte delas levará 
um tempo até migrar para o novo Magento 2. Enquanto essas lojas exis-
tirem, precisarão de suporte e manutenção. É provável até que a Magento 
ainda mantenha o código do Magento 1 atualizado por um tempo, mais 
um ou dois anos talvez.
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Além disso, o Magento 2 não será uma plataforma totalmente diferente, 
visto que herdará boa parte das características do Magento 1 e, portanto, 
quem for profissional no Magento 1, terá boa vantagem na evolução para 
o Magento 2. Tudo o que for aprendido no Magento 1 servirá como base 
para o design, o desenvolvimento e a gestão de lojas virtuais movidas pelo 
Magento 2.

1.5 Certificações no Magento
Na esteira da aquisição da Varien pelo PayPal e das dificuldades frequentes 
na formação de profissionais, a Magento deu um passo adiante com a cria-
ção de uma Vice-Presidência de Educação e Treinamentos e o lançamento 
de diferentes programas para treinamento e capacitação de profissionais 
ao redor do mundo. A Magento U foi a primeira dessas iniciativas e dispo-
nibilizava uma série de cursos, entre gratuitos e pagos, curtos e um pouco 
mais longos, on-line e presenciais nos Estados Unidos.

Aliás, na época da elaboração deste livro, a Magento U, que você vê na 
figura 1.2, ainda mantém um curso básico de desenvolvimento chamado 
“Fundamentals of Magento Development”. 

Figura 1.2 – A Magento U oferece cursos sobre Magento, on-line e presenciais, nos Estados 
Unidos.
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Esse curso está disponível gratuitamente na própria Magento U, em 
vídeo, a partir de um curso dado por Ben Marks, um dos profissionais 
que trabalharam na elaboração do primeiro Magento, e é muito bom pra 
quem quer aprender o básico sobre desenvolvimento em Magento. O curso 
é em inglês, mas como muitos dos termos são comuns em programação, o 
grande impeditivo não é o idioma, mas sim o nível em que o profissional 
se encontra no desenvolvimento em PHP.

Com os cursos, a Magento decidiu instituir o programa de certifica-
ção de profissionais, de modo a garantir que profissionais diferenciados 
pudessem apresentar credenciais ao mercado e estimular a formação. A 
certificação foi dividida em três áreas:

•	 Developers – é a convencional, voltada a profissionais que trabalham 
com o código do Magento, desenvolvendo módulos e funcionali-
dades para a plataforma.

•	 Designers – obtida por profissionais que trabalham no desenvolvi-
mento de temas para lojas virtuais Magento.

•	 Business – voltada a profissionais que trabalham na estratégia e gestão 
de lojas virtuais, englobando as funções do dia a dia e o painel de 
administração.

A previsão inicial era de que as certificações estariam disponíveis na-
quele mesmo ano e até um piloto chegou a ser lançado, sendo abortado 
logo em seguida. A certificação seria obtida após o candidato passar por 
um teste, aplicado on-line, assim como ocorre com as certificações Linux 
e Google.

Depois de dois anos de trabalho, a Magento lançou – durante o Magento 
Imagine 2012 – duas certificações na mesma área: Developer Certified e 
Developer Certified Plus, para desenvolvedores do código. Essas certifi-
cações ganham cada vez mais profissionais e na metade do ano passado 
começaram a surgir os primeiros profissionais certificados no Brasil.
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As duas outras áreas tiverem as certificações congeladas e, ao que tudo 
indica, devem seguir em ritmo lento. Há rumores de que em 2013 será 
lançada a primeira certificação para os profissionais de design (novamente, 
no caso do Magento, não significa apenas layout, mas também o profissio-
nal que desenvolve os temas) e, conforme o andamento dessa certificação, 
ainda em 2013 poderá ser lançada a certificação para os gestores de lojas.

1.6 Sumário
Para que você possa trabalhar com o Magento e dominá-lo, é importante 
entender sua história e o que os desenvolvedores estavam pensando quando 
fizeram o software. Dentro da megalomania de querer fazer uma solução 
de e-commerce de âmbito mundial, eles previram diferentes situações 
dentro de uma mesma instalação, permitindo que ela atendesse a diferentes 
tipos de lojas, em diversos formatos e métodos. Também previram seu 
crescimento e confiabilidade.

Tudo isso resultou em uma plataforma que é pesada e complexa (e 
realmente é, para quem está começando) a princípio. À medida que você 
conhecer o Magento, instalá-lo, desinstalá-lo e instalá-lo de novo, montar 
lojas, testar temas, conhecer módulos, perceberá que as coisas são mais 
simples do que pensava.

1.7 Testes
1. Quais são as três áreas de certificação no Magento? Qual é a única 

que já está em funcionamento?

2. O que é o modelo opensource e quais suas vantagens e desvantagens?

3. Quais as vantagens e desvantagens do modelo proprietário de licen-
ciamento de software?

4. Atualmente, quais são as duas versões disponíveis do Magento?

5. Por que o modelo EAV não é bem visto pelos desenvolvedores?

6. Qual é o objetivo do X.Commerce e por que ele não ocupa o lugar 
do Magento?


