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RESUMO 

 
Este trabalho buscou analisar as principais questões relacionadas ao emergente comércio 
realizado por intermédio da Internet, denominado comércio eletrônico, ou e-commerce. 
Fundamentado em pesquisa exploratória da literatura mundial e de relatórios técnicos, o 
trabalho analisa assuntos que atualmente mais influenciam o comércio eletrônico, tais como 
Internet como instrumento de marketing; logística do e-commerce; segurança e meios de 
pagamentos digitais; questões legais e contratos eletrônicos; e, diferentes realidades do 
comércio eletrônico atual, projeções e tendências. Apesar de aparentemente díspares esses 
temas, mas em verdade intimamente relacionados ao e-commerce, procurou-se enfeixá-los 
num só lugar e lhes dar uma feição sistêmica, porquanto antes só encontrados isoladamente. 
Do estudo, pode-se asseverar que os problemas hoje enfrentados pela rede mundial, em 
especial pelo comércio eletrônico - invasão de dados e comunicações, demora na entrega de 
produtos, desconfiança nos meios de pagamentos digitais, falta de legislação específica para 
negócios virtuais - , não põem em xeque a evolução dessa inovação tecnológica. É possível 
mesmo assegurar que a Internet, e o comércio dela derivado, representa um clássico exemplo 
de tecnologia de rompimento e, como toda inovação dessa magnitude, provoca uma 
reorganização da humanidade, o que atualmente está a acontecer. 
 
Palavras – Chaves: Comércio eletrônico. Internet. Negócios. Administração. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

O Comércio Eletrônico vem ganhando espaços em vários países, inclusive no 

Brasil, e são muitas as empresas que já aderiram ou se mostram dispostas a aderir a essa nova 

forma de comercializar e distribuir os seus produtos e serviços, de modo a competir no 

mercado globalizado, como destaca Vasconcelos (2005) De acordo com este autor, a 

facilidade, cada vez maior, de acesso à Rede Mundial de Computadores (Internet) parece 

indicar o Comércio Eletrônico como um significativo meio de gerar vendas e atrai um 

crescente número de adeptos que, aos poucos, deixam de ver a Internet apenas como uma 

ameaça à sua forma tradicional de fazer negócios e começam a vê-la, também, como uma 

imensa oportunidade.  
 

Segundo Kalakota e Robinson (2002) o Comércio Eletrônico (E-commerce) tem 

crescido de forma exponencial em todo o mundo desde a popularização da Internet e no Brasil 

esse cenário não é diferente. É cada vez maior o número de empresas que, estimuladas pelas 

notícias que circulam na imprensa acerca do acentuado crescimento no volume de vendas 

efetuados através da Internet, começam a se indagar sobre os riscos do setor e as vantagens 

que poderiam obter em termos de ganhos de produtividade e a redução de custos com esse 

novo meio de fazer negócios. 
 

Para estes autores, existe hoje uma grande expectativa em torno do Comércio 

Eletrônico e é cada vez maior a variedade de produtos por ele oferecidos, dentre os quais se 

podem destacar: produtos de informática (hardware, software, acessórios), livros, música, 

serviços financeiros, eletrodomésticos, vestuário, presentes, viagens brinquedos e ingressos, 

entre outros. Essa variedade de ofertas e o volume de vendas cada vez maior têm levado 

muitas empresas a ver na Internet uma solução mágica para o incremento de suas vendas, mas 

a verdade é que toda essa evolução verificada no E-commerce não justifica que as empresas, 

sejam grandes ou pequenas, precipitem sua entrada na web sem uma correta avaliação das 

oportunidades que poderão explorar e das ameaças a que estarão expostas. 
 

Já de acordo com Albertin (2000) ainda que propicie inúmeras oportunidades, o 

E-commerce também implica em desafios que não podem ser ignorados pelas empresas que 

desejam aderir a essa nova forma de fazer negócios, sob o risco de terem sérios problemas e 

sugere que, embora propicie vantagens como, por exemplo, a facilidade de se criar um site, 
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tomar os pedidos, aceitar os pagamentos, obter custos menores nas transações, aumentar o 

número de vendas por transação e permitir a confecção de catálogos maiores que os utilizados 

na venda direta tradicional, entre outros, é preciso que essa modalidade de comércio, que está 

alinhada aos objetivos e características do negócio, atente para a importância de um adequado 

esquema logístico, uma vez que algumas funções como armazenagem e distribuição, 

realizadas pelos canais tradicionais, são fundamentais para o atendimento das compras feitas 

pela loja virtual e não são passíveis de substituição através de mecanismos eletrônicos.  
 

Neste contexto, esta monografia se propôs a abordar o E-commerce sob o enfoque 

administrativo, ou seja, analisando o Comércio Eletrônico como uma simples extensão do 

comércio tradicional e, portanto, sujeito aos mesmos princípios de gestão e considerando os 

vários aspectos gerenciais e estratégicos que envolvem a sua utilização. O trabalho tem como 

objetivo geral mostrar o E-commerce sob a perspectiva da Administração, isto é, como uma 

atividade empresarial que precisa ser planejada e gerida segundo os princípios desta ciência e, 

nesse sentido, buscou alcançar os seguintes objetivos específicos: 

- Investigar as oportunidades e riscos de uma loja virtual e os fatores que a levam 

a se tornar eficaz; 

- Avaliar facilidades e dificuldades da implantação de uma loja virtual, de modo a 

identificar as situações em que sua implantação apresenta maiores chances de se tornar um 

bom negócio. 
 

Por entender que a contínua e crescente evolução do E-commerce torna relevante 

qualquer estudo que se proponha a esclarecer todos os aspectos que lhe dão forma e facilitem 

a decisão de ingressar, ou não, nessa área de atuação, este trabalho se propõe a responder ao 

questionamento que se impôs e que pode ser resumido nas seguintes perguntas: Em que 

situações o E-commerce pode ser visto como uma efetiva oportunidade de desenvolvimento 

para uma empresa que já atua no comércio tradicional? Caso essas situações existam, elas 

podem garantir o êxito do empreendimento?  
 

Buscando responder a essas indagações o trabalho foi desenvolvido e está assim 

estruturado: 
 

O capítulo 1 analisa as bases conceituais do E-commerce e descreve o ambiente 

digital (Internet, Intranet, extranet, World Wide Web e serviços on-line), além da estrutura 

geral do Comércio Eletrônico, de modo a permitir, inclusive aos leigos, o seu funcionamento. 
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O capítulo 2 trata do Comércio Eletrônico e de sua estrutura, discorrendo sobre os 

aspectos necessários à sua implantação, entre eles o planejamento, o marketing, a segurança, a 

logística de distribuição e os seus aspectos legais. 
 

O capítulo 3 discorre sobre o Comércio Eletrônico no ambiente empresarial e, além 

de descrever o mercado eletrônico e a economia digital, analisa as estratégias a serem adotadas 

pelas empresas que pretendem adentrar esse mundo virtual, discutindo questões como o 

processo de compras eletrônicas e a personalização da marca, de modo a obter visibilidade no 

mundo dos negócios da internet. 

 

Já o Capítulo 4 trata das oportunidades e desafios que o E-commerce propicia às 

empresas, investigando os riscos envolvidos em sua adoção por parte de uma empresa já 

estabelecida no comércio tradicional, analisando as formas de gerenciar os conflitos com os 

canais de distribuição já utilizados, como participara da Internet sem perder o foco no negócio 

atual e como se adequar às pressões que a adoção do Comércio Eletrônico exerce sobre o 

processo logístico, entre outros pontos. 

 

De cunho marcadamente bibliográfico, o estudo tem sua fundamentação teórica 

centrada na evolução do computador e da Internet, por se tratarem de duas das principais 

ferramentas do e-commerce, e, nesse contexto, dá ênfase às colocações de Segundo Kotler 

(2000) para definir os avanços nessa área. Por outro lado, no que diz respeito especificamente 

ao Comércio Eletrônico, o trabalho tem seu foco nas abordagens utilizada por autores como 

Albertin (2000), Albertin (2000) e Albertin (2000), tendo em conta o reconhecimento que lhes 

é dado como os mais completos entre os autores a discorrer sobre este assunto no Brasil;   

 

Por fim, apresentam-se algumas considerações e sugestões que, espera-se, irão 

contribuir para diminuir as incertezas daqueles que pretendem explorar essa nova vertente de 

negócios, assim como as referências bibliográficas dos autores que contribuíram com suas 

opiniões para a elaboração deste trabalho. 

 

 

 

 



 10 

1. O COMÉRCIO ELETRÔNICO E SUAS BASES CONCEITUAIS 
 
 

O Comércio Eletrônico – CE abrange todos os processos de um negócio 

convencional e, embora se realize num ambiente eletrônico com o uso das tecnologias de 

comunicação e de informação, visa, como qualquer outra atividade empresarial, atender aos 

objetivos do negócio. Assim como nas empresas tradicionais, os processos e transações são 

realizados de forma completa ou parcial, e nele também se incluem as transações negócio a 

negócio (isto é, entre as empresas), negócio a consumidor e intra-organizacional, que utilizam 

uma infra-estrutura de comunicação predominantemente pública de livre acesso e baixo custo, 

como registra  
 

1.1. O Conceito de Comércio Eletrônico 
 

A partir da definição dada por Aurélio () de que o comércio é a permutação, troca, 

compra e venda de produtos ou valores, Albertin (2000) define o comércio eletrônico como o 

comércio realizado em ambientes digitais e, com maior intensidade, através da internet. O 

autor destaca que essa pode ser considerada uma definição atual, já que o conceito do e-

commerce foi evoluindo com o passar do tempo e, em princípio, o termo foi usado para 

definir as operações comerciais feitas com o uso da troca eletrônica de dados, em especial 

através do Eletronic Data Interchange – EDI, que permitia o envio de documentos comerciais 

como ordem de compra e aviso de pagamentos através de arquivos texto que eram 

transmitidos de forma eletrônica, via conexão discada.   

Segundo Kalakota e Whinston (1997, p. 23) o e-commerce pode ter definições 

distintas, dependendo da perspectiva sob a qual seja observado: 
 
De uma perspectiva de comunicações, o e-commerce é a entrega de informações, 
produtos/serviços, ou pagamentos por meio de linhas de telefone, redes de 
computadores ou qualquer outro meio eletrônico; 
De uma perspectiva de processo de negócio, e-commerce é a aplicação de 
tecnologia para a automação de transações de negócio e fluxos de dados; 
De uma perspectiva de serviço, ele é uma ferramenta que endereça o desejo das 
empresas, consumidores e gerência para cortar custos de serviços, enquanto melhora 
a qualidade das mercadorias e aumenta a velocidade da entrega do serviço; 
De uma perspectiva on-line, o e-commerce provê a capacidade de comprar e 
vender produtos e informações na Internet e em outros serviços on-line. 
 

Já para Albertin (2000) o comércio eletrônico pode ser definido como a compra e 

a venda de informações, produtos e serviços por meio de redes de computadores, conceito 

que, segundo este autor, engloba a realização de todos os processos de negócio da cadeia de 

valor de uma empresa em um ambiente eletrônico, e não se restringe apenas à realização de 

transações de compra e venda de produtos e serviços. 
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Outros autores no entanto,  entre os quais Sêmola (2000) e Vasconcelos (2005), 

não concordam com esta definição e fazem uso do termo e-business para definir essa relação 

mais abrangente., ou seja, fazem uma distinção entre o e-commerce x e-business. 

Para Sêmola (200o e-commerce é toda e qualquer permuta, compra e venda de 

produtos ou valores realizados através de um meio eletrônico e inclui a exposição de bens e 

serviços on-line, bem como a colocação de pedidos, faturamento e ainda o processamento dos 

pagamentos e transações, enquanto o e-business é um conceito mais amplo que inclui o 

próprio comércio eletrônico.  

O e-commerce, segundo Vasconcelos (2005),, engloba o acessa a um site, a 

escolha de um produto e da forma de pagamento, o fornecimento das informações necessárias 

para a entrega e dos dados do cartão de crédito e a realização da compra. Realizada a 

transação, começa a se desenvolver outro processo que envolve o fornecedor do produto 

adquirido, a operadora do cartão de crédito e todo o setor de logística que fará o produto 

chegar às mãos do cliente. Todas essas operações, incluindo o e-commerce, é o que na 

definição do autor, constitui o conceito de e-business. 

Para Albertin (2000a) o comércio eletrônico pode ter significativa importância 

para uma empresa na medida em que conecta compradores e vendedores, apóia a troca de 

informações entre eles eliminando intermediários e os limites de tempo e lugar, além de 

reduzir os custos de divulgação e comercialização dos produtos e serviços. 

O comércio eletrônico não está restrito à Internet, embora a maior parte dele se 

processe em seu ambiente, pois também são consideradas como integrantes do e-commerce  

todas as tecnologias de mídia interativa, isto é, a combinação de um meio inteligente e o 

suporte de dados em multimídia (texto, som, figuras, vídeo, etc.), conectados numa rede 

aberta ou seja, todas as transações comerciais que ocorrem em um ambiente digital. 

 
1.2 Ambiente Digital: Conceito e Componentes 

 
O ambiente digital pode ser definido como a conexão mundial de redes de 

computadores e serviços de informação através da qual as pessoas de todos os lugares podem 

comunicar interativamente, solicitando informações, produtos ou serviços e empresas podem 

realizar transações de negócios com seus fornecedores e instituições financeiras.  

Neste ambiente, que tem como base a Tecnologia da Informação – TI e mais 

especificamente as tecnologias conectadas em rede, a rapidez e a abrangência dos contatos 
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estabelecidos têm propiciado uma enorme diminuição do tempo e do custo das transações, o 

que, dentro de uma visão econômica, serve para diferenciá-lo e criar a perspectiva de que esse 

tipo de comércio deixe de ser apenas uma tendência e se converta em um grande mercado, 

tendo em conta as facilidades que propicia como, por exemplo, o custo da comunicação entre 

fornecedores (externos) e compradores o custo de elaboração de proposta para os vendedores 

e da avaliação para os compradores, entre outras, e o comércio eletrônico se dá, principalmente, 

através da World Wide Web, da Internet, a Intranet e da extranet, como frisa Sêmola (2000)    

A Internet é a estrutura principal do ambiente digital. Criada como um sistema de 

comunicação militar ela evoluiu para um sistema de troca de informações no qual era possível 

compartilhar pesquisas acadêmicas, entre diversas entidades acadêmicas possibilitando acesso 

a diversos computadores em qualquer lugar do mundo, ela englobou depois a área comercial, 

ocasionando mudanças no conceito de tempo e espaço em termos sociais e empresariais, 

como assinala Albertin (2000). Ela pode ser considerada como uma combinação entre 

serviços postais e de telefonia, pesquisa bibliográficas, comércio e centro de entretenimento, 

permitindo às pessoas compartilhar informações e comprar e vender produtos. 

A intranet é definida por Vasconcelos (2005)como uma rede corporativa com 

características similares a Internet, já a extranet é delineada pelo autor como a associação de 

uma ou mais intranets corporativas que, expandidas através da Internet, permite a essas 

empresas uma comunicação eficiente, de baixo custo e em tempo real. Albertin (2000) frisa 

que a difusão do comércio eletrônico através de intranets ou extranets envolve todos os 

sistemas de informações corporativos e que, com estes sistemas, as empresas podem obter 

benefícios nas áreas de marketing, logística, finanças, recursos humanos e até mesmo no 

gerenciamento de fluxo de trabalho, obtendo vantagens, como facilidade de uso, baixo custo 

de uso e manutenção, entre outros, embora existam algumas desvantagens em casos pontuais 

quando pode ocorrer uma diminuição na integração da base de dados corporativos. 

Sêmola (2000) define a World Wide Web (web ou www) como um conjunto de 

documentos armazenados em computadores de todo o mundo. Esses computadores, 

denominados de servidores, permitem o acesso a tais documentos através da Internet e, para 

ter esse acesso, o usuário precisa dispor de um software chamado de navegador como, por 

exemplo, o Internet Explorer ou o Firefox que lhe permite localizar e visualizar todos os 

documentos armazenados nestes servidores. 

Já no que concerne aos serviços on-line, Sêmola (2000) registra que eles, apesar 

da maioria das pessoas os confundirem com a própria Internet, eles englobam todos os 
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serviços feitos em rede e já vinham sendo usados, ainda que de forma obscura, antes da 

expansão da Internet. Por outro lado, diz o autor, a Internet ainda está largamente relacionada 

ao ambiente educacional e só recentemente começou a ser utilizada comercialmente.  

Nesse contexto, são inúmeros os administradores que estão a se indagar como os 

mercados eletrônicos poderiam ser utilizados por suas organizações para atingir os objetivos 

desejados tanto no âmbito organizacionais, de modo a melhorar a coordenação interna dos 

trabalhos e possibilitar a rápida resolução de problemas, como no âmbito comercial, na 

geração de novos negócios. Há uma acentuada percepção de que o ambiente tradicional de 

negócio está mudando, que os consumidores estão buscando uma maior flexibilidade para 

realizar suas compras e muitas empresas, se ainda não aderiram, começam a pensar seriamente 

em adentrar essa vertente eletrônica de comércio. 

A competitividade cada vez maior tem levado as empresas a considerar as 

reduções da força de trabalho e a diminuição de tempo de resposta às consultas de clientes, 

entre outros fatores, como formas de obterem eficiência e agilidade operacionais e, desse 

modo, começam a buscar um maior envolvimento com o mercado eletrônico, tentando 

descobrir meios de se adaptar rapidamente a essa realidade, isto é, entender o seu mecanismo 

de funcionamento. 

 
1.3 O funcionamento do Comércio Eletrônico 
 

Assim como no comércio tradicional as empresas necessitam de um ponto de 

venda e utilizam lojas, shopping centers, catálogos ou vendedores de porta, uma empresa do 

e-commerce também precisa desse ponto de venda, a chamada loja virtual, que se constitui em 

um site na internet e exibe em suas páginas um catálogo de produtos ou serviços que podem 

ser escolhidos pelo visitante e numa operação bem simples efetuar a compra, escolher uma 

forma de pagamento e um meio de entrega. 

Com a internet surgiu um novo modelo de comércio que proporciona à empresa 

vantagens como: operar 24 horas por dia, durante todo o ano; ampliar sua abrangência 

geográfica a baixo ou quase nenhum custo; reduzir a necessidade estoques, entre outras 

conveniências, o que permite inclusive às pequenas empresas apostarem nesse modelo de loja 

virtual. Este modelo tanto levou ao surgimento de novas empresas totalmente voltadas para as 

lojas virtuais como fez com que empresas do comércio tradicional optassem por este caminho, 

complementando o comércio realizado por elas em suas lojas físicas. 
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Após escolher nas páginas do site os produtos desejados, o cliente escolherá entre 

uma das formas de pagamento oferecidas pela loja virtual  A forma de pagamento, como 

sugere o próprio nome, mostra como o consumidor efetuará o pagamento dos produtos 

escolhidos e, nessas lojas virtuais, os modos mais utilizados são: Cartão de Crédito, Boleto 

Bancário, Débito em Conta e Depósito em Conta Bancária.  

Ao comprar com cartão de crédito o cliente informa à loja o número do cartão de 

crédito e fornece outras informações para conferência, tais como dados do titular, vencimento 

e número de segurança. É a forma de pagamento mais comum, pois exige somente o 

fornecimento destas informações. Já o boleto bancário é um documento de cobrança bancária 

usado pelos bancos com informações sobre a agência e conta de destino para o valor a ser 

pago, o número e a data do documento e o valor do pagamento, dentre outras. Assim o cliente 

pode imprimir esse boleto bancário e efetuar o pagamento no banco autorizado. 

O débito em conta consiste em descontar da conta corrente do cliente o valor da 

compra efetuada e, para isso, basta que o cliente acesse o site do banco onde é correntista e 

confirme essa operação fornecendo informações da conta e sua senha, modalidade de 

pagamento que só é possível quando o consumidor é cliente de um banco ao qual a loja virtual 

é conveniada. Já o depósito bancário, embora aceito no e-commerce, é uma operação que não 

se enquadra nas características do comércio eletrônico, pois o consumidor deve anotar a 

conta, agência e banco da loja virtual, ir até um banco ou correspondente bancário e efetuar o 

depósito do valor da compra para, depois, enviar uma cópia deste comprovante de depósito à 

loja virtual. Esta é a forma de pagamento mais trabalhosa e menos segura, razão pela qual é a 

menos usada pelos clientes, mas alguns lojistas a utilizam por não gerar despesas bancárias de 

compensação de boleto e transações de cartão de crédito. Além destas, existem outras formas 

de pagamento como o Despacho de Correspondência a Cobrar, usado por empresas que 

enviam o produto através dos Correios, e a Moeda Virtual, mas estes tem uma utilização 

bastante limitada. 

Escolhida a forma de pagamento a compra pode ser efetivada e o sucesso das lojas 

virtuais se deve principalmente às formas eletrônicas de pagamento que agilizam a operação. 

Essas formas de pagamento são implementadas pela lojas virtuais em parcerias com os bancos 

em que operam, e cada instituição bancária possui algumas particularidades no seu sistema de 

recebimento e transferência dos valores recebidos às lojas virtuais, mas em geral elas 

obedecem à forma de pagamento escolhida pelo cliente e, em seguida, efetuam o depósito 

diretamente na conta da loja de comércio eletrônico. 
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Por ter se mostrado um modelo de transação bastante aceitável e lucrativo o  

rentável, o e-commerce tornou-se alvo de ataques de hackers, os piratas virtuais, e as lojas e 

bancos tiveram de adotar tecnologias para melhorar a segurança e  confiança dos sistemas de 

pagamento via internet, aperfeiçoando a identificação e comunicação entre as partes, de modo 

que os dados transmitidos entre bancos, lojas virtuais e consumidores permanecessem seguros 

durante todo o processo. 

Nesse contexto, a Visa e a Mastercard, duas das maiores operadoras de cartões de 

créditos do mundo, se uniram para criar um protocolo padrão para efetuar transações seguras 

com cartões de créditos via internet e desde que, em 1996, foi criado o Secure Eletronic 

Transaction (SET) todos os esforços têm sido feitos para aperfeiçoar cada vez mais essa 

segurança. Os dispositivos atuais fazem uso de técnicas de criptografia (como certificados 

digitais e criptografia de chave pública) e de conexão privada, entre outras, de modo a 

permitir que as partes se identifiquem e troquem informação com segurança, podendo se dizer 

que os atuais parâmetros de segurança são extremamente confiáveis.  
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2. O COMÉRCIO ELETRÔNICO E SUA ESTRUTURA  

 

De acordo com Kalakota e Whinston (2002) a estrutura necessária ao comércio 

eletrônico é montada sobre serviços que aproveitam as tecnologias disponíveis em termos de 

redes e softwares de comunicação.  

Albertin (2000) registra que as operações do e-commerce podem ser classificadas 

em três categorias: operações de negócio a negócio, operações de negócio a consumidor e 

operações intra-organizacionais.  

As transações negócio a negócio e as operações intra-organizacionais, de acordo 

com este autor, são as que ligam o mercado. Através delas as empresas e os governos criam o 

suporte operacional que dá sustentação ao sistema e elas dependem fundamentalmente da 

comunicação computador a computador, como uma forma rápida, econômica e segura para 

conduzir as operações e do uso de Intercâmbio Eletrônico de Dados (Electronic Data 

Interchange - EDI) e do Correio Eletrônico. Elas subtendem um serviço de mensagem que é 

crítico para esse tipo de transação, um software que libera o usuário dos aspectos técnicos do 

sistema e facilita possibilitando um grupo de serviços com os quais, por meio do uso de rede, 

se pode enviar e receber mensagens, fax e grandes arquivos de dados. 

Já as transações negócio a consumidor, segundo Albertin (2000), são chamadas de 

transações de mercado e nelas os consumidores investigam os produtos, adquirem 

informações, recebem propostas de negócios, consultam e compram mercadorias e serviços, 

utilizando dinheiro e sistemas eletrônicos de pagamento.  

 Uma empresa dirigida a este mercado precisa montar uma estrutura operacional 

que começa pelo planejamento das operações a serem desenvolvidas e passa por outros 

aspectos como a segurança dada às operações, os aspectos legais da empresa, o marketing e a 

logística de distribuição de que irá se valer para completar as vendas efetuadas.  

Mesmo apontado por inúmeros estudiosos como uma área de enorme potencial, 

em razão das novas estratégias que possibilita, das inúmeras oportunidades de negócio que 

propicia, da redução de custo e melhoria de processos que pode trazer para as organizações, a 

oportunidade de relacionamento com novos clientes que pareciam ser inatingíveis, o comércio 

eletrônico é, em essência, apenas comércio e, como tal, deve adotar cuidados semelhantes 

àqueles que as organizações tradicionais adotam, de modo aumentar suas oportunidade de 

êxito e diminuir os riscos que são inerentes a qualquer atividade comercial.  
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2.1 O Planejamento no Comércio Eletrônico 

 

Destacando que um grande número de pequenas e médias empresas ainda não 

entrou na Internet por não saber como se colocar na rede www, Plasencia (2000) assinala que 

o planejamento do e-commerce deve começar pelo estabelecimento de objetivos realistas, 

devendo-se pensar primeiro no que se vai oferecer e no público que deseja atingir e lembra 

que uma das vantagens dessa modalidade de comércio é  a necessidade de um investimento 

muito pequeno para se estar na Internet com simplicidade, mas com qualidade eficácia. 

O autor sugere uma lista de perguntas que devem ser respondidas antes de se 

tomar qualquer iniciativa no sentido de adentrar o e-commerce e dentre elas, se pode destacar 

as seguintes: a) a empresa precisa de um site? Para que este site será usado? Ele servirá 

apenas para comunicar a presença da empresa, funcionando como um meio adicional de 

publicidade ou se quer efetuar negócios? Caso se queira efetuar negócios, a idéia é se dirigir 

aos clientes habituais, ou captar novos clientes?  

Plasencia (2000) sugere que se analise os sites de empresas concorrentes, de modo 

a avaliar os aspectos destes que podem ser úteis e incorporados ao site que se quer criar, 

acrescentando que uma das formas de estudar o modo como a concorrência atua é adentrar os 

sites dela e agir como um cliente comum, pois isso não apenas irá mostrar a forma de realizar 

negócios na www que elas utilizam, como, também, pode permitir que se conheçam as 

estratégias de negócio por ela utilizadas. 

Alertando para o fato de que o feedback, a resposta obtida, é essencial para atrair e 

envolver os clientes, Albertin (2000) também recomenda esse passeio pelos sites da 

concorrência e sugere que se façam inúmeras perguntas, de modo a observar as respostas 

dadas e utilizar as observações colhidas no desenvolvimento do site que se quer criar. É 

recomendável, diz este autor, criar um site em função dos interesses dos clientes, fornecer 

informação sobre as atividades da empresa e, quando existirem, documentos como artigos e 

reportagens que atestem a idoneidade e a qualidade dos produtos e serviços oferecidos.  

O autor sugere o uso de uma assessoria externa, uma empresas especializada, que 

elabore o design do site e cuide dos aspectos técnicos, ressaltando que essas empresas vão 

oferecer idéias para os conteúdos que devam ser colocados no site, sobre a imagem que a 

empresa deverá transmitir, os produtos e serviços que devam receber um maior destaque e as 

informações que não podem deixar de constar da página, para que os resultados esperados 

possam se concretizar. 
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Essa mesma empresa, acrescenta Albertin (2000), pode ajudar na escolha do 

fornecedor de acesso, sendo este um aspecto a ser bastante estudado, pois embora o site possa 

ser pequeno a princípio, poderá crescer muito e, nesse caso, precisará de um fornecedor com 

suporte para acompanhar esse crescimento, sem se esquecer com a possibilidade de , no 

futuro, se ter o próprio domínio, prestando serviços comerciais, utilizar servidores externos 

ou, inclusive gerir o próprio servidor.  

 
2.2 A Segurança no E-commerce 

 
Os clientes não esperam de uma empresa do comércio eletrônico apenas 

eficiência, qualidade e rapidez, mas também, e principalmente, segurança quanto ao negócio 

efetuado, razão pela qual este aspecto deve ser tratado com bastante atenção, pois ela é parte 

essencial do processo e na medida em que se mostrar falha os negócios tendem a diminuir. 

Sêmola (2000), assinala que em qualquer sistema que a empresa de e-commerce 

existe uma série de interconexões entre os vários pontos da cadeia e que a segurança deve 

estar presente em todos eles. Os bancos e os fornecedores de acesso têm os seus próprios 

mecanismos de segurança e que a empresa que busca adentrar o comércio eletrônico precisa 

adotar alguns procedimentos básicos para garantir essa segurança. 

Entre estes procedimentos, frisa Sêmola (2000), estão a definição das normas e 

diretrizes que garantam a utilização dos recursos disponibilizados para os usuários e definam 

proibições e punições pela má utilização de informações e recursos, com os próprios gestores 

da empresa empenhando-se para demonstrar aos funcionários que a segurança do sistema é o 

fator crítico para o sucesso da empresa. O autor alerta para a necessidade de um Termo de 

Sigilo, documento que representa um compromisso entre a empresa e o funcionário para o 

correto uso dos recursos tecnológicos e das informações disponibilizadas pelos clientes. 

Sêmola (2000, p. 54) destaca ainda a necessidade de uma contínua análise das 

vulnerabilidades de modo a: 

 
[...] identificar e analisar as instalações do prédio como: instalações elétricas, acesso 
a locais restritos, condições de segurança em caso de incêndio e a existência de 
documentos de política corporativas e normas de qualidade que devam ser 
consideradas como regras para tomada de decisões críticas. Servidores, estações de 
trabalho, firewalls, roteadores, switches (dispositivos de rede que podem enviar 
pacotes diretamente à porta do endereço de rede associado), links (linha ou canal 
para transmissão de dados) e equipamentos de conectividade em geral são 
analisados tecnicamente a procura de vulnerabilidades que potencializem as 
ameaças. 
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Faz-se imprescindível, acrescenta Sêmola (2000), o uso de hardwares e softwares 

que respondam às vulnerabilidades conhecidas e com as necessidades do negócio, como, por 

exemplo., antivírus, hot-fixes e patches (correção de sistemas operacionais), certificados 

digitais, criptografia, roteador e firewall que garantam a segurança. 

A divulgação da política de segurança da empresa deverá instruir todos os 

funcionários sobre as diretrizes, normas, procedimentos e instruções que regem as operações 

ali realizadas e, além disso, deve-se realizar com freqüência testes de invasão nos quais, sob a 

orientação de um especialista, utilizam-se as ferramentas de invasão mais conhecidas para 

avaliar o ambiente virtual da empresa e a sua segurança. 

Todos estes cuidados se deve ao fato de a Internet ser um sistema altamente 

complexo, com milhões de computadores conectados, o que implica em milhões de usuários 

no mundo inteiro conectados, às vezes no mesmo instante, sem que se saibam as reais 

intenções de cada um deles que, como assinala Bhimani (1996), podem apenas querer 

bisbilhotar as páginas alheias, mas podem, também, querer promover a modificação de dados, 

a espionagem e roubo de senhas, a falsificação de documentos que lhe permitam obter 

informações de clientes sem levantar suspeitas. 

 Dos ataques à rede, acrescenta Bhimani (1996), podem resultar acessos a locais 

onde se possam coletar números de cartões de crédito, números de contas ou informações 

sobre saldo e extrato de contas. Já os ataques de espionagem de senhas podem ser utilizados 

para se obter acesso a sistemas nos quais informações proprietárias são armazenadas, sendo 

que o uso crescente de algoritmos fortes de criptografia tem inibido esse tipo de ataque. 

A questão da segurança é complexa e nenhum sistema é 100 % seguro, nenhum 

fornecedor de acesso pode dizer que um dado sistema torna a rede totalmente segura e protege 

integralmente o comércio eletrônico, assinala Bhimani (1996), para complementar dizendo 

que de nada adianta as empresas adotarem todas as ferramentas de segurança, se algum dos 

administradores com acesso a informações sigilosas resolver distribuir as informações a que 

tem acesso. 

Essa possibilidade existe tanto para funcionários internos como para funcionários 

de uma empresa de consultoria externa ou fornecedores de acesso que gozem de maior 

confiança dos diretores e não apenas saiba como os sistemas funcionam e onde estão os seus 

pontos fracos, mas, como acontece em muitos casos, também tenham conhecimento de 

determinadas senhas que possibilitam o manuseio das informações e dados mais importantes 

contidos em um sistema supostamente eficiente. 
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2.3 O Marketing de uma Empresa de E-commerce 

 
O marketing, de acordo com vários autores como Kotler (2000), Lovelock (2001) 

e Rocha (2000) é um conjunto de ações destinado a promover a propaganda e a venda de 

produtos e serviços, compreendendo procedimentos que permeiam praticamente toda as áreas 

da empresa, embora se centre de maneira mais intensa nas áreas voltadas para o atendimento e 

a satisfação dos clientes. 

E ainda que todos os princípios propostos para as atividades do setor tradicional 

do comércio sejam válidas também para o e-commerce, existe uma questão que é primordial 

para o sucesso da empresa nessa vertente de atividade: a sua capacidade de personalizar o 

atendimento que oferece em larga escala no ambiente virtual. Destacar-se como empresa que 

consegue ter no atendimento o seu diferencial é o principal atributo de uma loja virtual, e 

encontrar a melhor maneira de viabilizar essa prática é o seu maior desafio, pois envolve não 

apenas as questões de marketing, mas também diversos aspectos tecnológicos. 

Dias (2000) assinala que a definição de uma estratégia de personalização exige, 

antes de tudo, que se pense em uma forma de gerenciar o relacionamento com os clientes de 

uma maneira direta e que, neste contexto, é necessário estar atento a quatro passos básicos:  

 
O primeiro é elaborar pesquisas de mercado ou traçar o perfil do cliente através das 
informações que ele transmite ao site enquanto utiliza, para identificar o cliente. 
Depois deve-se diferenciá-los, dividindo-os em grupos ou tratando-os 
individualmente, para que se possa construir serviços para interagir de forma 
personalizada com os clientes, interação esta que pode ser considerada como o 
terceiro passo, temos como exemplo o caso da American Airlines, que oferece 
ofertas especiais personalizadas aos seus clientes, a partir de pesquisas adquiridas 
em seu próprio site, formando total interação entre empresa e cliente. E por fim, é 
necessário estar atento a infra-estrutura tecnológica, que aliado aos passos anteriores 
e a um bom planejamento, fazem com que um programa de marketing seja um 
investimento altamente lucrativo para uma empresa (DIAS, 2000, p. 29). 

 

Para Dias (2000) outro aspecto de marketing relevante é fazer com que o site se 

torne conhecido e, dessa forma, passe a ser acessado por um maior número de potenciais 

compradores. Neste contexto, o autor lembra que os sites de busca são de longe a forma mais 

popular de localização de informações e produtos na Web e, por isso mesmo, ocupa um lugar 

de grande destaque entre as estratégias de web marketing.  Sem dúvida, o ponto forte dessa 

estratégia é o fato que a maior parte dos sites de busca são gratuitos e, para o autor, o correto 

gerenciamento dessa estratégia produz bons resultados e, embora no início, na fase de 

montagem e registro do site seja uma operação trabalhosa, após esse período o trabalho se 

torna bem simples e consiste no acompanhamento e em eventuais atualizações. 
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Outro serviço digital bastante usado pelos internautas é o e-mail. As pesquisas de 

comportamento do usuário indicam que receber e enviar e-mails é a atividade mais realizada 

pelos internautas, de onde se pode concluir, como assinala Dias (2000) que não se pode 

imaginar um site bem sucedido sem que este possua um sistema e canais de comunicação bem 

acessíveis aos visitantes. O autor destaca, porém, a diferença existente entre o eMail 

Marketing, operação de comunicação com o cliente que foi por ele autorizada e a mala-direta 

eletrônica não autorizada (o chamado spam), apontado pelo autor como uma  prática que não 

deve ser seguida  por empresas sérias.   

Se na economia tradicional os anúncios são peças fundamentais na disputa pelo 

cliente, na web não é diferente, pois ela é apenas um novo veículo de comunicação com 

características próprias e um público mais qualificado, o que exige uma comunicação de 

maior nível. Segundo Dias (2000) outra vertente relevante no marketing do e-commerce são 

os links patrocinados, isto é, os  anúncios pagos inseridos em sites de busca que estão 

ganhando expressiva parcela dos recursos destinados à publicidade on-line. Ao registrar a 

adoção dessa técnica como algo que pode trazer bons resultados o autor destaca a importância 

de criar anúncios diferentes e manter um acompanhamento sobre as respostas obtidas por cada 

um deles e complementa. “Se 100 pessoas clicaram em um determinado anúncio, muito 

provavelmente milhares de pessoas viram a marca” (DIAS, 2000, p. 11). 

Todas essas estratégias de Web Marketing irão gerar retorno para o site que as 

utiliza, frisa Dias (2000), acrescentando que o ideal seria usar todas elas e avaliar as que 

melhor se enquadram nas características da empresa e atendem os seus objetivos, para o que 

se faz fundamental  a observação de duas regras: a) o acompanhamento e a quantificação dos 

resultados, ou seja, quantas visitas, compras e/ou downloads, foram obtidos; b) a comparação 

entre o retorno obtido e o investimento realizado, de modo a saber o custo da venda dos 

produtos e qual das estratégias oferece maiores resultados.  

 
2.4 A Logística de Distribuição no E-commerce 

 
Ballou (2003, p. 18) define logística “como o processo de gerenciar de forma 

estratégica a aquisição, movimentação e armazenagem de materiais, de modo a poder 

maximizar a lucratividade através do atendimento dos pedidos a baixo custo” e acrescenta que 

os fornecedores de serviços logísticos estão em desenvolvendo constantes esforços para a 

implantação de soluções integradas que permitam, em cada momento, a melhor comunicação 

entre a empresa e os seus clientes.  
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Merlo (2002) registra o termo e-Logística para definir a aplicação da logística ao 

comércio eletrônico e assinala essa atividade como um componente essencial do e-commerce 

e compreendendo as atividades de recepção e condicionamento de produtos, estocagem, do 

deslocamento de  produtos para a preparação do pedido e da intervenção da transportadora 

responsável pela entrega. Nessas etapas, acrescenta a autora, deve se inserir ferramentas de 

rastreamento dos pedidos, permitindo o melhor controle das diferentes operações e dando aos 

clientes informações em tempo real da fase em que se encontra o produto adquirido. 

Merlo (2002) registra que o  comércio eletrônico está provocando uma revolução 

nos processos logísticos, pois os novos serviços e ferramentas utilizados no espaço on-line 

não se constituem em simples adaptações dos existentes no mundo off-line. 

Inúmeras empresas que não mantêm estoques trabalham em conjunto com os 

fornecedores que atendem seus pedidos quando da realização de uma venda virtual e, ainda de 

acordo com Merlo (2002), existem vários aspectos de integração dos serviços dessas empresas 

que ainda não foram solidamente adaptados, como a solicitação dos pedidos on-line e a 

implementação de meios de pagamento, pontos estes que são essenciais para o sucesso da 

logística no comércio eletrônico. A falta de automação dos processos logísticos e os atrasos 

nas entregas, em paralelo como os problemas de falta de coordenação na atenção ao cliente 

final, ainda produzem queixas e descontentamentos que não auxiliam em nada a confiança 

destes serviços. 

De acordo com Plasencia (2000) é cada vez maior o número de empresas que 

procuram um operador logístico para a distribuição dos seus produtos e, em muitos casos, o 

trabalho de coordenação de estoques e serviços, por ser mais complexo, acaba influenciando a 

qualidade do serviço oferecido ao cliente final. Já Lopes (2000) frisa que, embora não exista 

uma solução ideal e final, em termos de logística, para todos os setores do e-commerce, é 

preciso buscar uma parceria mais próxima desse ideal e, antes da escolha de um bom 

fornecedor de serviços de distribuição, é preciso considerar variáveis importantes como a 

comunicação, o preço, os recursos tecnológicos e humanos e rapidez de entrega. 

Vasconcelos (2005) assinala que os custos dos serviços de logística podem ser 

bastante elevado e devem ser levados em conta nos cálculos dos custos totais da loja para que 

seu crescimento seja sustentável. De qualquer maneira, ter uma boa e-logística, seja ela 

interna ou com o auxílio de uma plataforma externa, é uma real vantagem concorrencial para 

manter os clientes de uma loja virtual. O autor destaca ainda os serviços do Pós-Venda e 

recomenda o rastreamento da mercadoria enviada ao cliente, pois, caso a mercadoria seja 



 23 

extraviada, se poderá remeter outra no menor tempo possível para o cliente sem que, em 

alguns casos, este nem perceba.  

Vasconcelos (2005) frisa, por fim, que é vantajoso se enviar um e-mail ao cliente, 

informando-lhe sobre a entrega e solicitando sua opinião sobre a experiência em comprar na 

loja, acrescentando que esse e-mail pode ser divulgado em órgãos como o Ebit ou Buscapé, 

que possuem espaço para isso, pois dessa forma o público poderá atestar a preocupação que a 

empresa tem com os clientes e ganhar credibilidade junto à sociedade. 

 
2.5 Aspectos Legais do E-commerce 

 
De acordo com Vasconcelos (2005) consolida-se cada vez mais a convicção da 

necessidade de uma efetiva proteção legal para os conteúdos das bases de dados que integram 

os ambientes digitais que possibilitam as operações em rede e, entre elas, o e-commerce, mas 

são muitos os estudiosos e juristas a apontar a necessidade de se ter um considerável cuidado 

para que não passe inadvertidamente de um estado de pouca proteção para um estado de 

superproteção, que poderia inviabilizar várias operações feitas pela rede digital. 

Pouco a pouco se forma um consenso quanto a se elaborar, na comunidade 

internacional, políticas sobre a propriedade intelectual e firmar um tratado que proteja de 

forma plena as bases de dados comercialmente significativas, para evitar sua violação, pois, 

dada a natureza global da Internet e outros elementos dessa infra-estrutura de informação 

emergente, o melhor caminho parece ser o da adoção de uma legislação mundial que, de 

início, poderia se prender a uma norma geral e a fixação de um prazo para definir os detalhes 

de sua aplicação no futuro. 

Vasconcelos (2005) ressalta que algumas questões decorrentes das relações 

estabelecidas via Internet podem ser regidas pelas leis nacionais, especialmente quando se 

pode determinar o território das partes ou nos quais as relações via rede surtiram efeitos, mas 

que em outras situações a eleição da lei que é aplicável e/ou do foro competente para decidir 

sobre a questão é mais complexa, ocasiões em que as partes devem buscar medidas alternativas 

que evitem as disputas e harmonizem os conflitos existentes. 

Pinheiro (2000) registra que ao se tratar com contratos eletrônicos se está diante 

de uma situação mundial, na qual se pode ter a idéia de um Direito sem fronteiras, isto é, com 

o ordenamento jurídico interno de um país interagindo com os ordenamentos jurídicos de 
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outros, razão pela qual há de se buscar meios de produzir soluções compatíveis também em 

âmbito mundial, vez que situações permitidas em um ordenamento podem não o ser em outro. 

Segundo Pinheiro (2000) os operadores jurídicos nacionais e de outros países já se 

deram conta de que não se pode deixar esse assunto sem regulamentação mas, de fato, estão 

buscando resolvendo os problemas à medida que eles aparecem e procurando criar meios de 

regrar, em especial, as questões relacionadas à validade e à prova dos contratos, à autenticação 

da firma (assinatura digital), ao sigilo e à confidencialidade das informações, todas ligadas à 

segurança dos sistemas e transmissões de informações por meio eletrônico. Também para este 

autor, existe o temor de que a regulamentação extremada da Internet, com a criação de normas 

e regras específicas para conduzir as relações nela processadas ou o conteúdo das informações 

que nela circulam, poderiam lhe retirar as características peculiares como independência e 

agilidade.  

Para Pinheiro (2000) deve-se dar preferência à manutenção da autonomia da 

liberdade de efetuar contratos entre as partes, e, nesse caso, a atuação jurisdicional somente 

ocorreria nos casos de abuso do poder econômico, de monopólios, ou violação dos direitos 

dos consumidores. No caso do Brasil e na atual conjuntura da legislação, o desafio dos 

operadores do direito ao lidar com contratos eletrônicos restringe-se a constatar, avaliar e 

classificar os fatos, com base nas leis vigentes, tentando assim a composição dos conflitos 

emergentes. 

Ainda segundo Pinheiro (2000), apesar de o Código de Proteção e Defesa do 

Consumidor ser legalmente aplicável aos negócios feitos na rede mundial e proteger os 

direitos dos consumidores nacionais, as peculiaridades do e-commerce impõem a criação, 

pelas nações ou por organizações internacionais, de regras especial para a composição e a 

resolução dos litígios e das demandas judiciais que possam vir a ocorrer em razão das 

transações feitas neste ambiente digital. 
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3. O E-COMMERCE E SUA ADEQUAÇÃO AO AMBIENTE EMPRESARIAL 

 

Como registra Chiavenato (2004) o ambiente empresarial tem experimentado  

várias mudanças ao longo das duas últimas décadas e novos contornos têm se definido para os 

vários setores da economia e seus relacionamentos internos e externos, inclusive com os 

consumidores. Este novo ambiente empresarial não apenas exige que a Tecnologia da 

Informação traga soluções e dê suporte para as novas necessidades que surgem como, 

também, exige do gestor a identificação e aproveitamento das inúmeras oportunidades que 

essa  Tecnologia da Informação lhe oferece. 

Para Chiavenato (2004) a Tecnologia da Informação está permeando toda a cadeia 

de valor, transformando a forma como as atividades são executadas e a natureza das 

interligações entre elas, além de estar, também, afetando os objetivos empresariais e alterando 

a maneira como produtos e serviços atendem às necessidades dos clientes, razões pelas quais 

ela adquiriu um significado estratégico e diferencia-se das muitas outras tecnologias até então 

utilizadas nos negócios. Entre as características destes novos tempos destacam-se a 

globalização, a economia digital, o mercado eletrônico e a integração eletrônica que este 

exige, além de estratégias de negócio e processo que se adéqüem ao ambiente digital e e-

commerce Essas que cresce com rapidez e dá mostras de ser um importante meio de negócios 

para as empresas de todos os segmentos da atividade empresarial. 

 
3.1 A Globalização e a Economia Digital 

 
A globalização, frisa Chiavenato (2004), não se resume a fazer negócios em 

determinado número de países ao redor de mundo, mas implica fazer negócios em todo o 

mundo, de uma nova forma, conciliando as qualidades dos produtos e serviços que oferece 

com as necessidades específicas de diversos tipos de clientes. Fechar negócios dentro desse 

contexto, diz o autor, implica conhecer quem são os clientes globais de seus produtos, isto é, 

as pessoas que, através da infra-estrutura de informação global, passaram a conhecer e a sentir 

desejo pelos mesmos produtos, ainda que morando em locais distintos e, muitas vezes, 

inteiramente diferentes no que diz respeito aos hábitos e culturas. 

Essa constatação mostra a força da informação nos tempos atuais e levou Tapscott 

(1996) a dizer que a economia dos tempos atuais é uma economia digital, pois enquanto na 

velha economia o fluxo de troca das informação era físico (dinheiro, cheques, faturas, notas 

de embarque, relatórios, entre outras modalidades) hoje essa troca de informações, sob todas 
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as formas, é inteiramente digital, levada com a velocidade da luz através de computadores, 

por meio das redes. Por outro lado, acrescenta o autor, essa nova economia é também a 

economia do conhecimento, isto é, tem por base as aplicações do conhecimento humano e 

nela o valor adicionado será cada vez mais criado pelo cérebro e menos pelos músculos. 

Esse novo modelo de economia, assinala Chiavenato (2004), gera vários conflitos 

na medida em que exige que as organizações repensem seus valores, seus objetivos e suas 

missões. Os ambientes virtuais, entre outros fatores, estão pressionando a estrutura de custo 

das empresas e fazendo a rapidez com que elas conseguem alcançar o mercado se tornar um 

fator crítico para a própria sobrevivência, pois, cada vez mais, os produtos passam a ter uma 

vida competitiva mais curta, como no caso de alguns produtos financeiros, que existem 

apenas por questão de horas.  

De acordo com Rodrigues (2007) atualmente as organizações e seus modelos de 

negócio fazem parte de um cenário em constante mudanças no qual a Internet tem papel 

fundamental e as empresas que pretendem operar neste setor precisam repensar vários 

aspectos gerenciais e tecnológicos e, inclusive, seus próprios produtos, pois a competição não 

vem somente dos concorrentes diretos, mas pode de qualquer lugar e a inovação é muito mais 

importante que o acesso ao capital. O autor sugere o conceito de empresa estendida em 

direção aos seus fornecedores e clientes, e entende ser necessária a recriação da cadeia de 

valor na rede eletrônica, o que passa pela transformação dos computadores em ferramentas de 

comunicação.  

A web, segundo Rodrigues (2007) não á uma mera ferramenta tecnológica, mas 

uma criação social que põe as pessoas e as empresas para trabalhar e se comunicar de forma 

diferente da que até então existia. Existe hoje um novo espaço econômico para as empresas, o 

que pode ser constatado pelo simples fato de um jovem empreendedor criar um site que o 

torna milionário em três ou quatro anos, o que já ocorreu algumas vezes. E esse, complementa 

o autor,é um caminho sem volta, pois a geração de hoje e as futuras nasceram depois do PC e 

da massificação da Internet, de modo que as coisas não apenas continuaram a caminhar nessa 

direção como serão muito mas rápidas. 

Nesse contexto, assinala Rodrigues (2007), o que é efetivamente decisivo não é 

apenas inovar no produto, no serviço ou marketing, mas descobrir como criar novos modelos 

de negócios, Esse é o desafio mais importante para o empreendedor atual, ele tem de perceber 

em que modelo de negócio da economia digital se encaixa, saber se posicionar, focalizar um 

número limitado de competências e procurar ser um nó estratégico nesse modelo de negócio.  
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Segundo Albertin (2000) a economia globalizada não apenas favorece o uso das 

tecnologias digitais como as torna praticamente imprescindíveis. Para o autor a economia 

digital repousa em cima de 12 temas que possibilitam melhor compreensão da transformação 

que ocorre no ambiente dos negócios. Esses 12 temas, cujo domínio é exigido das empresas 

que buscam seu sucesso no e-commerce são: Conhecimento, Digitalização, Virtualização,. 

Molecularização, Integração/Interconexão em Rede, Desintermediação, Convergência, 

Inovação, Presunção, Proximidade e Dissonância.  

 

3.2 O Mercado Eletrônico, a Integração Eletrônica e as Estratégias de Negócio  

 
Chiavenato (2004) atribui ao mercado o poder de coordenar o fluxo de materiais e 

serviços entre fornecedores e consumidores, assim como as transações entre diferentes 

indivíduos e empresas. Para este autor, são as forças de mercado que determinam o projeto, o 

preço e a qualidade dos produto, pois os compradores comparam todos esses aspectos em 

várias fontes de suprimentos e fazem suas escolhas baseados na melhor combinação desses 

atributos. 

Este mesmo princípio, segundo Rodrigues (2007), se aplica ao mercado eletrônico 

e o que transforma um mercado tradicional em eletrônico é uso abrangente da Tecnologia de 

Informação e comunicação que, praticamente, anula o espaço e o tempo, ampliando o universo 

de fornecedores e consumidores e permitindo a obtenção de informações e da efetivação de 

negócios em curtíssimos intervalos de tempo, independentemente da localização dos envolvidos 

na transações ocorridas, como no caso das ofertas sob a forma de catálogos eletrônicos na 

web, por exemplo, que estão disponíveis a um só tempo para todo o planeta. 

Albertin (2000, p. 74) define o mercado eletrônico como o lugar de mercado 

colocado em ação por meio da Tecnologia da Informação e Comunicação (Telemática) e diz 

que estes mercados contribuem para a criação de um mercado econômico ideal: um lugar 

abstrato para trocas de informações completas, em que os custos de transação são baixos e se 

caracterizado pelas seguintes facilidades: 

 
Onipresença. Por estar aberto 24 horas, todos os dias e por qualquer usuário que tem 
acesso à WWW, independente de sua localização; 
Fácil acesso à informação. Reduz os custos de aquisição e de análise de informação 
permitindo melhor gerenciamento; e 
Baixo custo de transação. Em todas as fases das transações de mercado, como 
processamento de pedidos, manipulação de formulários, cotação de preços entre 
outros. 
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Há, como se pode observar, consenso entre os autores citados de que o mercado 

eletrônico já não é apenas uma potencial possibilidade de negócios, mas um fato consumado 

que está se tornando mais relevante a cada dia e que irá evoluir ainda mais rapidamente, à 

medida que melhoram com uma velocidade crescente os processos de comunicação e 

interligação entre as empresas, razão pela qual aquelas que pretendem, efetivamente, se 

manter no mercado e evoluir precisam buscar os meios de se integrar a esse mercado 

eletrônico. 

Para Albertin (2000) essa integração eletrônica consiste na escolha estratégica de 

empresas para explorar e desenvolver relacionamentos entre as empresas com vista a atender 

objetivos de negócio específicos, estando relacionada com as decisões de negócio relativas às 

escolha dos parceiros para interconexão, adoção de padrões de EDI para troca de informação 

e a uma série de outros fatores que alavancam o crescimento da empresa no mercado digital. 

“As organizações precisam direcionar seus esforços para a integração parcial a 

fim de obterem os benefícios mais importantes, evitando custos desnecessários. A decisão de 

integração não deve ser considerada como uma opção, mas deve haver um esforço para 

determinar o nível ideal para cada empresa.” (ALBERRIN, 2000, p. 78) 

Para Rodrigues (2007) a integração eletrônica e muito mais que tecnologia, mais 

que automação de tarefas e o senso geral de que uma eficiente troca de dados entre múltiplos 

parceiros garante o sucesso no e-commerce é um conceito muito limitado, que ignora as 

oportunidades de negócios disponíveis no mercado eletrônico através dessa tecnologia e da 

eficiente troca de informação. Considerando que os aspectos técnicos já não constituem um 

problema significativo para a implementação de uma empresa de e-commerce, este autor 

destaca como questões críticas a inovação gerencial, as alianças estratégicas, a aprendizagem 

organizacional e a capacidade de adaptação às contínuas mudanças, acrescentando que as 

empresas criam vantagens competitivas quando definem estratégias que lhes permitem 

descobrir novos e melhores meios de competir no mercado, o que é percebido como inovação. 

Inovação, segundo Rodrigues (2007) pode ser definida no e-commerce como a 

introdução de melhorias em tecnologia que melhorem os métodos de fazer as coisas. Uma 

típica inovação é, por exemplo, a implantação de uma tecnologia que possibilite a criação de 

novos canais de distribuição e/ou novos produtos.  

As vantagens competitivas, assinala Rodrigues (2007) dependem de como as 

empresas organizam e desempenham suas atividades. A empresa cria valor para seus clientes 

por meio do desempenho dessas atividades. Elas podem ser agrupadas em categorias que 
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formam a cadeia de valor. As estratégias orientam a forma pela qual a empresa desempenha 

as atividades individuais e organiza toda sua cadeia de valor. O autor lembra que as empresas 

do e-commerce competem em mercados mundiais nos quais as demais organizações criam e 

sustentam vantagens competitivas de forma global, para além das fronteiras de seus próprios 

países e que, neste cenário, as forças estratégicas competitivas são utilizadas como arma das 

organizações, possibilitando às empresas explorar seu potencial nas dimensões internas e 

externas.  

Ainda segundo Rodrigues (2007) as tendências tecnológicas têm implicações 

importante nas estratégias de competitividade das organizações e se faz necessário estar 

atento a este aspecto, entender que a nova prática competitiva requer um enfoque diferente 

daquele praticado no passado recente e, até mesmo, ainda praticado por várias empresas. A 

construção de qualquer tipo de sistema no e-commerce requer, além desse suporte tecnológico, 

uma estratégia, isto é, uma visão de objetivos a serem alcançados, uma visão clara e racional 

do valor do negócio implantado e uma imagem do percurso a seguir para atingir o objetivo.  
 

3.3 O Processo de Compras nos Negócios Eletrônicos  
 

Conceituando os Negócios Eletrônicos (e-business) como a soma dos recursos da 

Internet com os sistemas de Tecnologia de Informação das empresas, de modo a integrar e 

otimizar a automação de todos os processos e ampliar o alcance e abrangência dos mesmos, 

Vasconcelos (2005) frisa que com a adição dos recursos da www, pela Internet, Intranet e 

Extranet, aos sistemas da empresa abre-se o acesso aos dados e informações organizacionais e 

permite-se a interação com clientes, fornecedores e revendedores. O e-business, diz o autor, 

muda substancialmente a maneira de se apresentar o produto, de atender os consumidores e 

efetuar vendas, além de agilizar as consultas inerentes a um dado um serviço.  

Para Vasconcelos (2005, p. 42), porém, essa é apenas a parte mais visível do e-

business e basta uma análise um pouco mais aprofundada para se perceber que além dessas 

mudanças no contato com o cliente, os resultados também irão depender da total integração de 

todo o sistema corporativo, automatizando o processo como um todo. No modelo ideal de 

automação do negócio, diz este autor, um pedido de compra pela Internet deflagra um 

processo que envolve: “[...] o controle de estoque e a emissão de documentos fiscais e 

lançamentos contábeis, integrando o processo da venda com os demais sistemas da empresa, 

passando pela autorização de remessa, logística e avaliação do tempo de entrega e satisfação 

do cliente. 
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Assinalando que uma boa venda sempre tem início numa boa compra, Rocha 

(2000)  sugere que as empresas de varejo que desejam se inserir no e-commerce precisam 

atentar para o seu departamento de compras e que devem utilizar nas mesmas a tecnologia que 

irão empregar nas futuras atividades. 

O setor de compras, que envolve as negociações de contratos com os fornecedores 

e responde pelo gerenciamento da maior parte do orçamento das organizações, tem uma 

importância fundamental nos negócios da empresa, relevância que aumenta à medida que 

cresce o volume e complexidade das compras efetuadas. Rocha (2000) assinala que essa 

complexidade aumenta cada vez mais pelo fato de as empresas, buscando uma maior eficiência, 

se concentrarem em suas atividades-chave e, paralelamente, passarem a adotar a Internet que, 

pela com sua interatividade e disponibilidade, surge como uma ótima oportunidade para a 

criação de relacionamentos ágeis e abrangentes, com os fornecedores de todos os lugares. 

De acordo com Rocha (2000. p. 49), sempre que uma empresa efetua uma compra 

ela espera alcançar os seguintes objetivos: 
 
- produtos e/ou serviços de qualidade correta, preço correto, entrega no momento 
correto, quantidade correta e fonte correta. 
- Quanto maior a complexidade do processo de compras, medida pelo número de 
fornecedores e de produtos e serviços adquiridos, mais difícil se torna atingir os 
cinco objetivos acima. Essa complexidade pode implicar em um custo muito elevado 
e/ou na perda de eficiência no processo de compras. 
 

Utilizando o termo e-procurement para se referir ao processo de compras 

eletrônicas, Rocha (2000) frisa que este método é aplicável e recomendável para compra de 

todos os tipos de produtos e serviços relacionados às atividades produtivas (materiais diretos) 

e de apoio (materiais indiretos) de uma empresa, destacando que a maior vantagem oferecida 

pelo e-procurement é manter compradores e fornecedores em contato direto, constante e 

instantâneo, tornando o processo mais simples e mais eficiente. Esta enorme vantagem só é 

possível de ser obtida porque o sistema pode transformar os processos de comunicação 

baseados em papéis em trocas eletrônicas.  

O autor acrescenta que um processo de compra eletrônica permite a realização de 

atividades administrativas de forma automática, o que permite obter benefícios como a 

redução do homem/hora no processo de compras, redução dos custos com telefonia, fax e 

processamento de pedidos, maior uniformidade no processo de compras, maior transparência 

no processo de negociação e aprovação de pedidos, redução da taxa de devolução de 

mercadorias e redução do re-trabalho, entre outros. 
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Para Vasconcelos (2005), além dessas vantagens, a automação das atividades 

administrativas libera os recursos humanos para se dedicarem às atividades-chave e que 

agregam maior valor ao negócio, como a negociação de preços e condições exclusivas, análise 

de performance e desenvolvimento de novos fornecedores, entre outras, que são mais 

relevantes para a organização.  

Vasconcelos (2005) registra que existem duas alternativas de infra-estrutura 

tecnológica disponíveis para as empresas que pretendem adotar o e-procurement: o EDI e a 

Internet, destacando que o surgimento do EDI trouxe outro conceito de inter-conectividade 

entre empresas no que concerne à redução de custos das transações. Para o autor, as soluções 

de e-procurement baseadas na Internet estão provando ser uma resposta, por disponibilizarem 

uma infra-estrutura que possibilita a automação dos processos de compras, transformando 

gradativamente a maneira de se relacionam com os fornecedores. 

Por outro lado, diz o autor, o e-procurement na Internet é muito mais acessível, já 

que através dele empresas, inclusive as pequenas, podem reduzir seus custos de transação no 

processo de compras, sendo responsável por um crescimento significativo na realização de 

compras por meio eletrônico em todo o mundo. 
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4. O E-COMMERCE: SEUS DESAFIOS E OPORTUNIDADES 

 

Destacando que o e-commerce é um sistema que veio pra ficar e, embora ainda 

cause desconfiança em alguns consumidores, o volume de negociações via Internet cresce 

cada vez mais a cada ano, Vasconcelos (2005) ressalta que a maior movimentação do comércio 

eletrônico está no business-to-business, isto é, no comércio entre empresas e que, sem muito 

alarde as empresas criaram e vão ampliando verdadeiras rotas comerciais entre clientes e 

fornecedores corporativos, o que lhes permite reduzir substancialmente seus custos graças ao 

comércio eletrônico. Neste contexto, frisa o autor, parece inconcebível que uma empresa 

relute em investir nesse setor e, mesmo que não pretenda adentrar de imediato a área das 

vendas via Internet, não faz sentido deixar de inserir suas compras nesse novo modelo, 

continuando a depender de cartas, fax ou telefone para se relacionar com fornecedores 

constantes, ou mesmo eventuais, quando tudo pode ser feito via Internet. 

O autor assinala que, um segmento que vem crescendo de maneira acentuada nos 

últimos anos e tende a continuar evoluindo é o da venda de bens intangíveis que não 

dependem de entrega e podem ser baixados por download, como é o caso das músicas e 

vídeos e dos softwares. Por fim, como a estimular a adesão à essa nova vertente de comércio, 

Vasconcelos (2005) registra que o faturamento anual em comércio eletrônico no Brasil 

cresceu, em média, 30¨% ao ano durante a  presente década.  

Kotler e Keller (2006) referem-se à busca incessante das pessoas por satisfação, 

praticidade, facilidade e conforto e, neste contexto, entende que e-commerce varejista (o 

varejo sem loja) é uma tendência  que deve preocupar o varejo tradicional, pois, ao se 

encaixar no auto-serviço, está tomando clientes do varejo com loja. A diferença entre as duas 

propostas está no fato do consumo se realizar sem que a pessoa saia de casa, de onde ela 

estiver e no momento em que quiser, pelo computador ou celular.  

Além de Kotler e Keller (2006), outros autores, entre os quais Rocha (2000) e 

Rodrigues (2007) apontam o e-commerce é um grande aliado dos empreendedores e como um 

sistema capaz de permitir a geração de grandes negócios, mas que, como todo negócio, 

apresenta vantagens e desvantagens. cabendo aos estrategistas das empresas administrar as 

variáveis de seu ambiente de atuação, estar atento às exigências/necessidades do mercado e 

usar as ferramentas do mundo digital em beneficio da empresa.  

No mercado virtual, diferente do modelo tradicional de comércio, é possível fazer 

compras no shopping pelo computador sem ter que andar muito até encontrar algo que 
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realmente lhe interesse. O consumidor vê as vitrines no menu e, caso se interesse, pode obter 

mais informações sobre um dado produto antes de concluir a compra. Feita a transação, ele 

efetua o pagamento através do cartão de crédito ou outra forma de pagamento. Por outro lado, 

no mercado virtual o cliente pode acessar vários sites antes de decidir-se pela compra e, do 

mesmo modo, o site pode ser acessado simultaneamente por um grande número de pessoas ao 

mesmo tempo, o que representa uma vantagem para ambas as partes.  

Assim como no mercado tradicional, também no mercado virtual a escolha de um 

mau fornecedor ou de um canal de distribuição ineficientes compromete toda a estrutura da 

cadeia de suprimentos. (POMERANZ, 2005). As empresas do e-commerce  que operam no 

varejo trabalham, em geral, com as cinco maiores empresas de cada um dos principais grupos 

de atividade e dessa forma, há sempre o risco de que estes fornecedores resolvam abrir seu 

próprio site, impactando todo o negócio de varejo (Salim, Cesar et. al. 2004).   

A logística, que responde por toda a movimentação de matérias nos ambientes 

internos e externos da empresa, desde disponibilização da mercadoria até a chegada do 

produto pronto ao cliente final, tem que funcionar com extrema eficiência, pois se falhar tanto 

compromete o nome da empresa como pode ocasionar, até mesmo, a perda de mercado. 

Albertin (2000) assinala pesquisa realizada, em 1999, no comércio eletrônico do 

Mercado Brasileiro na qual foram analisadas 150 empresas, de vários setores: Serviços (49%), 

Indústria (41%) e Comércio (10%); e portes: Grande (43%), Média (35%) e Pequena (22%), 

que atuavam simultaneamente no ambiente tradicional e no ambiente virtual, em maior ou 

menor escala e destaca que os aspectos a receber a avaliação de mais relevantes por parte dos 

entrevistados foram, nessa ordem, privacidade e segurança, relacionamento com os clientes e 

alinhamento estratégico, isto é, poder operar simultaneamente nas duas vertentes de comércio 

sem conflitos. 

Estas conclusões, como se pode depreender, podem servir de parâmetro para 

aqueles que, atuando no varejo tradicional, queiram adentrar o e-commerce.  Os demais foram 

também considerados relevantes, mas num nível inferior. A conclusão é que, apesar de todos 

os aspectos serem críticos, aqueles relativos a clientes e modelos de negócio são os mais 

relevantes. O aspecto de Privacidade e Segurança foi considerado como o mais relevante 

pelas empresas. 

Analisando as contribuições do e-commerce para o setor do varejo tradicional, 

Albertin (2000), assinala que dentre os fatores apontados como os que mais contribuíram para 
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melhorar as atividades varejistas normais foram o relacionamento com clientes, os novos 

canais de vendas e distribuição e novas as oportunidades de negócio, pontos estes que, no 

entender dos entrevistados, abriram novas perspectivas para o varejo com loja por eles 

praticado. 

O uso das tecnologias do e-commerce ainda está predominantemente voltado para 

a interação com os clientes, mas, ao trabalhar de forma simultânea nas duas vertentes, os 

lojistas perceberam as vantagens de utilizá-las, no comércio tradicional, em suas relações com 

os fornecedores. O grande desafio de trabalhar simultaneamente essas duas modalidade de 

varejo é saber como participar do e-commerce sem perder o foco no negócio do mercado 

varejista tradicional em que atua e os parâmetros para esse convívio harmonioso ainda não 

estão plenamente firmado, como destaca Vasconcelos (2005).  

Na visão de Kotler e Keller (2006), embora as formas de fazer negócio estejam 

mudando rapidamente, a natureza humana não mudará com a mesma velocidade e, deste 

modo, o e-commerce certamente não extinguirá as lojas com ponto físico, mas apenas 

ampliará as possibilidades de negócios daqueles que souberem administrá-lo. Sempre existirão 

consumidores com diferentes peculiaridades e, assim como haverá o comprador via Internet, 

existira também o consumidor que tem acesso a Internet, mas também vai à loja, pesquisa 

preços, quer tocar, testar e/ou experimentar o produto antes de fechar a compra, gosta de ser 

atendido pessoalmente e sair da loja com o produto nas mãos, o que faz do e-commerce nada 

mais que uma nova estratégia de venda, mais um canal de distribuição com o qual se busca 

satisfazer as necessidades dos consumidores. 

As novas tecnologias, dizem os autores, não surgem para acabar com as antigas, 

exceto em alguns casos, mas o normal é que elas venham se somar às já existentes de modo a 

ampliar os negócios, aproximá-los da condição ideal de venda, tornando o produto disponível 

para o consumidor onde e quando ele desejar. Não há, pelo menos até o momento, nenhum 

indício de que o comércio eletrônico substituirá o varejo tradicional, ainda que aquele que não 

souber se adaptar às mudanças do mercado venha espaço para a concorrência online. É 

preciso que os donos de ponto de venda físico saibam adaptar às novas tendências e usar sua 

experiência de mercado como uma oportunidade. 

Um indicativo de que essas colocações de Kotler e Keller (2006) tem um sólido 

fundamento é o estudo promovido por Catalani et. al. (2008) junto aos clientes de lojas do 

varejo tradicional do estado de São Paulo, em que aproximadamente 40% dos entrevistados 

afirmaram que nunca, ou dificilmente, efetuariam uma compra em uma loja online, citando a 



 35 

falta de segurança, o fato de não receber a mercadoria na hora e a forma de pagamento como 

os principais motivos para essa recusa. Por outro lado, verificou-se, nesta mesma pesquisa que 

entre os próprios usuários do comércio on-line, aqueles que já haviam efetuado compras pelo 

e-commerce, há restrição quanto a alguns produto que, de acordo com eles, nunca iriam 

adquirir pela Internet, citando produtos como alimentos, vestuário, calçados e imóveis, entre 

outros.  

Parente (2000, p. 41) aponta como principais desvantagens de se comprar em uma 

loja virtual e, por extensão os maiores desafios do lojista virtual, são: 
 

• Confiança: muitas vezes comprar em uma loja virtual confiável e renomada 
significa abrir mão do preço mais baixo em troca de confiabilidade. Mesmo com 
todos os cuidados, ainda existe certo risco perfeitamente aceitável. Muitos 
consumidores ainda têm certo receio em disponibilizar seu cadastro on-line ou seu 
número de cartão de crédito. 
• Negociação: existem poucos vendedores on-line disponíveis, o que impede os mais 
habilidosos negociadores de conseguir um desconto. Por outro lado, através da 
pesquisa, você consegue descobrir facilmente o preço mínimo de um produto e saber 
se está fazendo um bom negócio. 
• Tempo: o prazo de entrega das compras pode variar de 2 até 15 dias, dependendo 
da forma de pagamento e do tipo de envio, que pode ser pelos correios ou 
transportadoras. 
• Frete: é preciso muita atenção no valor do frete que fará parte do preço final da 
compra. Em muitas lojas o custo para envio é alto que compensa comprar no 
comércio local.  
• Garantia: é mais difícil trocar ou reparar um produto que é comprado de uma 
empresa cuja sede fica em uma cidade distante. Por isso, novamente entra em ação a 
pesquisa das características do produto, se é bom, se quebra fácil etc. A maioria dos 
produtos vendidos pela internet têm assistência técnica local, como um produto 
comprado em qualquer loja, e principalmente, que estão igualmente sujeitos ao 
código de defesa do consumidor. 

 

Em superar essas barreira e descobrir os meios de convencer os consumidores a deixar 

de lado essas incertezas estão as oportunidades de negócios daqueles que optam por atuar no 

e-commerce. 

Parente (2000) destaca que uma das maiores resistências para a compra online ainda é 

o temor de se fornecer o número do cartão de crédito através da Internet, pois, ainda que os 

varejistas tenham investido em tecnologia de segurança e em campanhas de marketing para 

minimizar esse medo, existe uma avalanche de notícias sobre vírus e problemas de segurança 

na Internet e sugere como  alternativa, apesar de aumentar a possibilidade de desistência da 

compra, a oferta de outras formas de pagamento como: boletos bancários, depósito em conta, 

débito automático em conta, pagamento em cheque, dentre outros.  

O autor também sugere, como táticas a serem utilizadas pelas empresas online para 

aumentar a decisão de compra, a adoção de um mix de produtos variado, o uso de vale 
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desconto, a promessa de frete grátis, preços competitivos e facilidades de pagamento (parcelas 

em até 12 vezes), uma vez que a Internet facilita a comparação de preços. 

Seybold (2000) registra, por fim, que a implantação do e-commerce tanto requer um 

capital intelectual preparado para operar no ambiente digital como um comprometimento por 

parte dos seus gestores, para que a essa nova vertente de negócios possa ser incorporada por 

aqueles que, já operando no varejo tradicional, venha a compor a equipe que irá se ocupar da 

implantação do novo sistema. Transmitir claramente os objetivos a serem buscados, as 

normas de funcionamento a serem adotadas e difundir o conceito de que a segurança do 

cliente é essencial, além de exigir o comprometimento de todos é a maneira mais adequanda 

de fazer com que o negócio possa vingar e trazer benefícios  para todos, e isso precisa ser 

compreendido e absorvido por todos os colaboradores.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 

Não é difícil compreender que a Informática tenha trazido mudanças significativas 

para os setores de comércio de bens e serviços e que, nesse contexto, o Comércio Eletrônico 

permite que empresas de pequeno porte possam competir com grandes empresas, além de 

estreitar laços entre clientes e fornecedores, ampliando a abrangência do campo de atuação da 

empresa. 

Os inúmeros desafios e oportunidades que existem nessa nova vertente de atividde 

comercial não podem passar ao largo da atenção dos gestores de empresas que desejam 

ingressar nesta nova forma de fazer negócios. Questões como a segurança e um esquema 

logístico adequado são essenciais ao sucesso nessa área e aqueles que não atenderem a tais 

requisitos estão fadados ao fracasso, pois funções como, por exemplo, armazenagem e 

distribuição que são realizadas pelos canais tradicionais, não são passíveis de substituição 

através de mecanismos eletrônicos, sendo necessário saber gerenciar os potenciais conflitos 

existentes nestas áreas. 

Outro ponto primordial ao crescimento e aceitação de uma empresa de comércio 

eletrônico é a sensação de segurança que ela consegue transmitir e, embora uma segurança 

total ainda não possa ser efetivamente garantida, deve-se buscar todos os meios possíveis de 

se minimizar os riscos que ocorrem no ambiente virtual quando da compra de algum bem, 

além de investir em campanhas de marketing que consigam criar nos usuários a sensação de 

que tais riscos são os mesmos que ocorrem no mundo real. 

O Comércio Eletrônico que vem crescendo com uma velocidade vertiginosa e está 

mudando a forma de se fazer negócios, de modo que chegará o momento, se é que ainda não 

chegou, em que ficar fora desse segmento de atividade pode significar a perda de posição no 

mercado. 

Os resultados das últimas pesquisas realizadas neste setor, no mercado brasileiro, 

permitem concluir que empresas já estão efetivamente utilizando o e-commerce, um vez que o 

crescimento registrado beira os 30% anuais, mas que a maior parte das empresas está focando 

suas atividades em apenas uma parte dos seus processos de negócio, que são aqueles 

referentes ao relacionamento externo com seus clientes. O próximo desafio será incluir 

também os processos internos e integrá-los com os externos de forma automática, criando o 

novo ambiente de negócio. 
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A tendência é que o e-commerce consiga atrair um número cada vez maior 

número de usuários devido a comodidade e personalização dos produtos comercializados, 

mas, para isso, faz-se necessário uma profunda mudança no comportamento do consumidor e, 

como isso é diretamente influenciado pela cultura de cada país, devem-se desenvolver, por 

parte das empresas do setor, campanhas que estimulem esse modelo de compras. 

  É certo que o sucesso do e-commerce depende de questões econômicas que 

envolvem aspectos como a distribuição de renda e acesso à infra-estrutura adequada e, por 

isso mesmo, em alguns países ele se dissemine de forma mais rápida e fácil que em outros. 

No Brasil, que dispõe de uma avançada tecnologia no setor, o crescimento econômico dos 

últimos anos e as boas perspectivas que se delineiam para os anos vindouros são indícios de 

que ele pode se expandir ainda mais rapidamente.  

Assim, entende-se que não há razões lógicas para que os empresários do comércio 

tradicional, inclusive aqueles de pequeno porte, fiquem indiferente às possibilidade que o 

comércio eletrônico oferece.  

No que concerne às ações práticas para a implementação do e-commerce pode se 

observar que esta não exige grandes investimentos e que, de acordo com suas necessidades e 

possibilidades, qualquer lojista pode criar o seu site e adentrar nesse setor de atividade 

O importante é estabelecer um rígido critério de escolha para os parceiros 

financeiros e logísticos tendo sempre em mente que o objetivo deve ser sempre facilitar a 

compra para o cliente e alternativas segura e ágil para execução dos processos de pagamento e 

entrega dos produtos. Pode-se dizer com segurança que, exceto no caso de uma completa 

reversão do quadro evolutivo da tecnologia e de todas as tendências até aqui observadas, as 

empresas que apostarem no comércio eletrônico terão um enorme e qualificado mercado para 

conquistar nos próximos anos. 
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