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1. INTRODUÇÃO 

  

O mundo despertou para a Internet. Este fenômeno transformou a 

maneira como as pessoas se comunicam, trabalham, estudam e fazem negócios. 

Enfim, está mudando nossa vida. Conecta-nos a um mundo virtual cheio de 

informações, produtos, serviços, oportunidades de empregos que nunca 

imaginávamos ser possível. Na verdade a Web trouxe mudanças em todas as 

áreas de negócio. A utilização de um meio tão poderoso e que está sempre (ou 

quase sempre) disponível causou uma revolução na maneira de ter acesso a 

informação e de fazer negócios.  

Poucas tecnologias tiveram impacto tão grande nos negócios como a 

Internet. Nos anos 90 as empresas descobriram que o grande valor real da 

Internet não está na habilidade das pessoas em navegar pela rede ou enviar e-

mails, mas na sua capacidade de melhorar os processos de negócios, reduzir 

custos e aumentar os lucros. Todavia, como veremos neste trabalho, a definição 

de comércio eletrônico não é simplesmente fazer negócios pela Internet, como 

pensam muitos. Na verdade, estamos falando no uso da tecnologia para mudar os 

conceitos atuais de negócio, na busca de acrescentar valor àquilo que entregamos 

ao cliente. 

A (r)evolução contínua da tecnologia do comércio eletrônico – tema 

deste trabalho – trará pressões cada vez maiores para as empresas que não 

dominarem esta tecnologia. Um novo modelo de concorrência surgirá, sem 

barreiras geográficas, sem mercados cativos, na busca por maior mind share. Vale 

comentar, como exemplo, o caso das instituições de ensino superior (IES). As IES 

brasileiras encontram-se ameaçadas pela entrada no mercado de instituições de 

outros países, fruto do crescimento do uso da Internet na educação. Este 

crescimento explosivo do modelo de ensino a distância, utilizando de novas 

 1 



COMÉRCIO ELETRÔNICO: como realizar negócios on-line. 
Por Charles Benigno  www.charlesbenigno.adm.br 

 charles@unama.br  

tecnologias, permite a quebra de barreiras geográficas que restringiam o acesso 

aos alunos, em virtude, inclusive, de barreiras legais. Como resultado, cresce no 

Brasil, por parte das IES, a corrida pela exploração do e-learning1. Este processo, 

ao mesmo tempo que representa um novo mercado, também representa ameaça 

ao modelo de ensino tradicional, por mais que a dimensão de seus impactos 

sejam difíceis de avaliar. 

No entanto, as empresas estão obtendo benefícios concretos? Estão 

satisfeitas com estes benefícios? Utilizar a Internet para atingir objetivos de 

marketing certamente tem suas vantagens, mas também tem técnica. Não basta 

somente colocar um site no ar e esperar pelos lucros. Também nem todas as 

empresas estão colhendo resultados concretos. Para saber como estão as 

empresas que implantaram o comércio eletrônico na cidade de Belém foi que 

resolvemos elaborar esse trabalho. Através de pesquisa de campo procuraremos 

identificar com que objetivos estas empresas passaram a atuar no comércio 

eletrônico, quais os benefícios efetivamente alcançados e se estão satisfeitas, 

entre outras coisas. 

Nosso olhar sobre o tema será do ponto de vista de negócio. Por isso 

mesmo não nos aprofundaremos nos detalhes técnicos, ou de infra-estrutura do 

negócio, pois nosso objetivo é uma avaliação global, não técnica. Esperamos com 

isso estabelecer um ponto de partida para a compreensão da atual situação do 

comércio eletrônico na cidade de Belém, quem sabe dando subsídios para um 

aprofundamento posterior e a busca por soluções que aumentem a eficácia destas 

empresas nas iniciativas de comércio eletrônico. É essa a contribuição que 

pretendemos dar. 

 

                                                 
1 Segundo a Revista Internet Business (ano 4, nº 44, abril de 2001, p. 38), este mercado 
movimentou cerca de 2,3 bilhões de dólares em 2000, com promessa de dobrar a cada ano, 
atingindo 23 bilhões de dólares em 2004. 
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1.1 BREVE HISTÓRICO DA INTERNET 

 

As duas grandes guerras, apesar de terem sido momentos de grande 

tristeza para a humanidade, inquestionavelmente também foram momentos de 

grande desenvolvimento tecnológico. Estes avanços trouxeram muitas mudanças 

no nosso modo de viver. Uma das influências mais notáveis é o surgimento da 

Internet. Se não fosse a corrida armamentista do pós-guerra, talvez a Internet não 

existisse.  

A primeira iniciativa do governo americano para alcançar os russos na 

corrida ao espacial foi à criação da ARPA (Advanced Reasearch Project Agency), 

em outubro de 1957. O objetivo desta organização era o desenvolvimento de 

programas ligados aos satélites e ao espaço.  No entanto, a ARPA não durou 

muito tempo nesta função. Em 1958 é criada a NASA (National Aeronautics & 

Space Administration), como o mesmo objetivo, esvaziando-se a função original 

da ARPA. 

A partir daí a ARPA passa a focalizar suas ações no desenvolvimento 

de uma rede de comunicações que pudesse garantir a troca de dados entre 

diversos computadores nos EUA. Essa rede deveria, por princípio, ser protegida 

de um ataque nuclear, de forma que os dados continuassem a ser enviados 

mesmo que parte da rede fosse destruída. 

A primeira rede de computadores foi construída entre a Universidade da 

Califórnia, em Los Angeles, a Universidade de Stanford, em Massachussets, e a 

Universidade de Utah. No dia 1º de Dezembro de 1969 "nascia" a ARPANET. 

Os pesquisadores destas quatro universidades criaram um grupo de 

trabalho que se denominaram de Network Working Group — NWG. A equipe de 

Bob Kahn, da ARPA, e os especialistas da Universidade de Stanford, liderados por 

Vinton Cerf criaram o protocolo TCP/IP, com o objetivo de unificar a linguagem de 
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todos os sistemas conectados. Nascem então a Internet e Vinton Cerf seria 

considerado mais tarde o seu pai. 

A importância da ARPANET era tal que, em 1972, foi rebatizada 

DARPANET em que o D significava Defense e lembrava que a rede dependia do 

Pentágono o qual financiava os investimentos para a ligação entre computadores 

geograficamente afastados de modo a serem permitido o seu acesso remoto e a 

partilha de fontes de dados. 

Surge então a idéia da criação de uma "International Network" — rede 

internacional — e de uma "Interconnected Networks" — conexão de redes 

regionais e nacionais nos EUA que não se comunicavam entre elas. Estas 

expressões apadrinharam a futura denominação "Internet". 

A NSF (National Science Foundation), criada em 1975, não via com 

bons olhos o domínio dos militares sobre as redes de comunicação de dados e 

decidiu construir a sua própria rede denominada CSNET (Computer Science 

Network), com o objetivo de conectar todos os laboratórios de Informática dos 

EUA. Entre 1975 e 1985 foram criadas várias redes de comunicação de dados 

utilizando fontes de financiamento diferentes. Por exemplo: UUCP, USENET, 

BITNET.A Internet a partir de então passa a ser também uma rede com objetivos 

acadêmico-científicos. Até então o uso comercial era proibido.  

Em Julho de 1977, Vinton Cerf e Robert Kahn realizaram uma 

demonstração do protocolo TCP/IP utilizando três redes ARPANET / RPNET / 

STATNET. A partir desta demonstração nasceu a Internet. 

Para expansão da utilização da Internet foi decisiva a criação da WWW 

— World Wide Web — criada por dois engenheiros do CERN (Centre Européen 

por la Recherche Nucléaire) em 1989. Robert Caillaiu e Tim Berners-Lee, criam a 

linguagem HTML — Hypertext Markup Language.  
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O primeiro browser utilizado foi o LYNX que apenas permitia a 

transferência de textos. O MOSAIC, concebido na Universidade de Illinois (EUA) 

em 1991, permitia a transferência de textos e imagens. Do MOSAIC derivaram os 

populares Netscape e Internet Explorer. A Internet transformou-se então em um 

sistema público de redes de computadores – a rede das redes – à qual qualquer 

pessoa ou computador, previamente autorizado, pode se conectar.  

 

1.2 EVOLUÇÃO DAS FUNÇÕES DA INTERNET 

 

A Internet há muito deixou para trás os objetivos estritamente militares 

para se tornar uma rede de comunicação global de uso irrestrito, sem controle de 

nenhum governo ou corporação. Atualmente representa muito mais do que os 

seus idealizadores imaginavam. Mas as suas potencialidades ainda estão só 

começando a ser explorada. Ainda existem muitas barreiras tecnológicas e 

estruturais para que a Internet possa ser usada em todo o seu potencial, mas 

ninguém mais menospreza a sua capacidade de mudar toda uma sociedade e a 

economia do mundo. 

Apesar da sua grande utilização como ferramenta de negócios, sua 

vocação para o uso acadêmico nunca deixou de existir. No nível da educação 

nunca foram tão grandes os investimentos por parte das escolas, institutos de 

pesquisa e universidades. O surgimento, no Brasil, de instituições de ensino para 

explorar a educação a distância, em seu modelo on-line, chamado de e-learning é 

uma realidade. Em reportagem recente, a revista Internet Business afirma que o e-

learning já movimenta US$5,3 bilhões no mundo todo, e deverá atingir US$23 

bilhões até 2005. 

Atualmente sua utilização comercial é a que tem tido maiores 

investimentos, e a que tem mais evoluído. Não por acaso, pois as grandes 
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corporações detêm um poder financeiro maior que a maioria dos países. E, em se 

tratando de perspectivas de negócio, a Internet representa para as empresas duas 

coisas ao mesmo tempo: uma fonte de oportunidades e uma fonte de ameaças. 

Oportunidades para aquelas que conseguem compreender a Internet como uma 

ferramenta de marketing, um mercado a ser explorado e um meio para expandir 

suas fronteiras. Ameaças para aquelas empresas que não conseguem 

desenvolver competências para o mercado digital, não possuem capacidade 

financeira para investir no comércio eletrônico e podem ver seus mercados 

tradicionais invadidos dentro de suas fronteiras. 

 

ALBERTIN (2000, p. 42) faz uma análise geral do que poderá ser a 

Internet no futuro (Quadro 1), deixando de ser uma rede com muitas limitações, 

para um modelo muito mais aberto, eficiente, onipresente.  

Quadro 1 – Resumo das Funções da Internet 

Internet Atual Internet no Futuro 
Troca e transmissão de baixo volume de 

informações 

Troca de dados e multimídia em grande volume e 

alta velocidade 

Função única otimizada para transferência 

assíncrona de dados 

Funções múltiplas otimizadas para convergência 

digital, combinando voz, imagens e dados. 

Serviços uniformes com absolutamente nenhuma 

discriminação 

Serviços variados e múltiplos mi vez de serviços 

baseados na confiança, prioridade e preço. 

Taxas baseadas no uso 
Sistema de taxação baseado no modelo de tráfico 

de conteúdo 

Fonte: ALBERTIN, Alberto Luiz. Comércio Eletrônico: modelo, aspectos, e contribuições de 
sua aplicação. São Paulo: Atlas, 2000. P. 42. 

 

Apesar da aparente indefinição da evolução da Internet, existem 

tendências que cada vez mais se tornam evidentes. Estas tendências foram muito 

bem definidas por MARTIN (2000, p. 4), que diz que irá surgir uma nova classe de 
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consumidores, de trabalhadores (do conhecimento), de corporações mais abertas, 

transparentes. Ao mesmo tempo os produtos serão cada vez mais 

commoditizados e as empresas terão que rever a forma de lidar com os clientes, 

que estarão reunidos em uma comunidade global, onde as informações serão 

instantâneas. O consumidor on-line terá muito mais poder. A Internet será o centro 

gravitacional destas mudanças, num mundo onde o aprendizado será um 

processo constante. Para lidar com estas mudanças as empresas terão de rever 

seus modelos de gestão, principalmente no sentido da administração de sua força 

de trabalho e a gestão do conhecimento produzido. Isso requer também um novo 

perfil de liderança. 

Atualmente, uma das grandes discussões dos profissionais da 

tecnologia e da área de negócios é se a Internet irá convergir para outros meios 

de comunicação, como a TV digital, ou os outros meios de comunicação irão 

convergir para a Internet.  A realidade é que isso não importa muito, na prática, 

pois é certo que a Internet  será a mola propulsora do processo. O que importa, 

efetivamente, para a maioria das empresas, é como tirar o proveito necessário. 

Esta deve ser a preocupação dos homens de negócio.  
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Gráfico 1 – Evolução da Internet 

 

1.3 MOTIVOS PARA AS EMPRESAS ESTAREM NA INTERNET 

 

 Estabelecer uma Presença 

São cerca de 790 milhões de pessoas conectadas a Word Wide Web 

(WWW). Não importa qual o ramo de atividade da empresa, uma empresa não 

pode ignorar 790 milhões de pessoas. Ser uma parte desta comunidade é uma 

tendência irreversível para os negócios. Uma empresa pode até ignorar a internet, 

mas seus competidores não o farão.  
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Disponibilizar Informações Empresariais  

O que é informação empresarial? As transações comerciais não 

passam simplesmente de conexões de umas pessoas com as outras. Todo 

homem de negócios inteligente sabe que mais importante do que ser, é comunicar 

ao mercado o quê se é. Distribuir um cartão de visitas faz parte de toda boa 

reunião de negócios, e muitas vezes é o início de negócios futuros. Agora imagine 

que a empresa pode distribuir um cartão de visitas a milhares de clientes 

potenciais, dizendo o que  a empresa faz, como podem entrar em contato com a 

empresa e onde está localizada. Uma empresa pode fazer isso 24 horas por dia a 

um custo extremamente baixo na Web. 

Agora pense em um anúncio de páginas amarelas. Qual o nome de sua 

empresa? O que a empresa faz? Como alguém pode entrar em contato? Que 

métodos de pagamento a empresa utiliza? Onde ela está localizada? Agora pense 

em um anúncio de Páginas Amarelas onde a empresa tem comunicação imediata. 

Qual a promoção da semana, do dia, da hora? Qual a taxa de juros de hoje? Caso 

a empresa possa manter seu cliente informado de todos os motivos pelos quais os 

clientes devem comprar com ela, não teria muito mais chances de realizar 

negócios? Uma empresa pode fazer isso na Web.  

 Oferecer Serviços aos seus Clientes  

Fornecer informações sobre a empresa e suas ações é um dos modos 

mais importantes de servir clientes. Mas se você olhar com cuidado, achará mais 

modos para usar a tecnologia WWW.  

Uma empresa pode, por exemplo, utilizar a Web para  pré-qualificar um 

cliente para empréstimos, como é o caso das instituições financeiras. Pode ainda 

colocar disponível material que seja importante para seus clientes (manuais de 

operação de equipamentos eletrônicos, drivers de impressoras, suporte a 

problemas técnicos, imprimir extratos de conta). Tudo isso sem ocupar os 

funcionários no telefone, ou gerar filas nas lojas de atendimento.  
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 Vender Produtos e Serviços 

Muitas pessoas pensam que esta é a razão principal para estar na 

internet. Por quê? Bem, a resposta é complexa mas o melhor modo esclarecer isto 

é perguntando: você considera o telefone o melhor lugar para vender coisas? 

Provavelmente não. Provavelmente uma empresa considera o telefone uma 

ferramenta que permite comunicar com seu cliente e vender coisas. Pensamos 

que é como as empresas deveriam considerar essa possibilidade na Web. A 

tecnologia é diferente, claro, mas antes que as pessoas decidam se tornar os 

clientes, eles querem saber da empresa, o quê ela faz e o que pode fazer por elas. 

Uma empresa pode fazer tudo isso com muita facilidade e a um custo baixo na 

Web.  

 Tornar Disponíveis Arquivos Multimídia 

O seu catálogo de produtos é muito bem feito, colorido, completo, mas 

os clientes realmente amariam se pudessem ver seus produtos em ação? Você 

poderia descrever as vantagens de seu produto com mil palavras, mas você não 

tem espaço para mil palavras e ninguém agüentaria ler tanto texto? A Web permite 

construir apresentações com som, quadros e filme num pequeno arquivo e colocar 

disponível para os clientes. Nenhum panfleto fará isso.  
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igura 1 – Site da Peugeot do Brasil 

 Peugeot do Brasil, por exemplo, utiliza a Web para divulgar 

informaçõe

F

 

A

s sobre produtos e serviços, além fornecer suporte para seus clientes. 

No site da empresa (www.peugeot.com.br) os potenciais clientes podem visualizar 

um carro por inteiro, apenas por clicks, como vemos na Figura 1. A empresa 

também disponibiliza em formato digital cópia das campanhas publicitárias que 

veicula na TV. 
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 Chegar a um mercado demográfico altamente desejável   

 perfil demográfico do internauta é um dos melhores para os 

profissiona

s, 

em função

os Internacionais  

 empresa pode negociar em mercados 

internacion

 em diferentes países, também 

poderá co

 educacional devem considerar o impacto 

da interne

 

O

is de marketing. Segundo o IBOPE, 40% dos internautas têm entre 20 e 

29 anos, 63,3% são homens, 64% trabalha, 69% estuda, 20% têm nível superior 

completo, 8% têm pós-graduação e 59% ganha entre 10 e 50 salários mínimos. 

As previsões são de que este perfil continue alto durante muitos ano

 do alto custo dos equipamentos de informática e do acesso à internet 

para a população de baixa renda. No entanto, nos últimos anos tem havido uma 

popularização do acesso à internet, como também aponta a pesquisa, mas num 

nível ainda modesto. 

 Entrar em Mercad

Com uma página na Web uma

ais tão facilmente quanto no mercado local. O potencial do comércio 

eletrônico para atingir mercados globais é imenso. Na internet o seu negócio não 

tem fronteiras e atinge mercados longínquos, que antes eram praticamente 

impossíveis de alcançar, em virtude dos altos custos envolvidos e das dificuldades 

de comunicação, acesso, regulamentação etc.  

Se uma companhia tem escritórios

nectar as diferentes unidades de negócio a um custo baixo via Internet.  

 Oferecer Serviços Educacionais 

Todas as empresas da área

t. A maioria das universidades já oferece acesso à Internet aos seus  

estudantes e já sofre com a concorrência de empresas não educacionais que 

oferecem cursos em diferentes níveis a um custo muito baixo. Por outro lado, já 

estão sendo criadas instituições de ensino superior no Brasil para oferecer 
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programas de graduação através da internet, como é o caso do Instituto 

Universidade Virtual Brasileira – IUVB.BR (www.uvb.br). 

As empresas também estão utilizando a internet para capacitar seu 

pessoal in

 Alcançar Nichos de Mercado Altamente Especializados 

Venda tanques de peixe, reproduções de arte, livro sobre criação de 

avestruz? 

or Seu Mercado Local 

sibilidade de poder atingir o mercado 

internacion

ternamente, seja através de projetos de universidade corporativa, seja 

através de convênios com instituições de ensino que oferecem cursos via internet. 

 

 

Você pode pensar que a Internet não é um lugar para vender esses 

produtos. Bem, pense novamente. A Internet não é mais um lugar só de 

estudantes de informática. Até mesmo com os 790 milhões de usuários WWW, um 

grupo de interesse mais restrito representa um número grande. Considerando que 

a internet tem vários programas de procura muito bons, seu grupo de interesse 

pode encontrar os produtos que sua empresa oferece, ou os produtos de seus 

concorrentes.  

 Servir Melh

Nós falamos sobre a pos

al através de um site na internet. Mas uma empresa também pode 

atender o bairro onde está localizada. Se uma empresa está localizada na cidade 

do  Rio de Janeiro, no bairro do Caju, pode muito bem atender aos clientes que 

moram ou trabalham neste bairro. Para isso basta que eles possuam acesso à 

internet. Muitos restaurantes, pizzarias e lanchonetes estão utilizando a internet 

para fazer entregas em domicílio, como podemos ver no site www.brocado.com.br. 
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1.1. O COMÉRCIO ELETRÔNICO 

 

1.1.1. Conceituação e Características 

ntes de falarmos efetivamente sobre comércio eletrônico, torna-se 

necessário

o, podemos dizer que o Comércio Eletrônico é a realização 

de negóc

 trata 

do comérc

 

A

 que compreendamos o quê é – ou o quê não é o comércio eletrônico. 

Consultando vários autores, chegamos a uma definição comum, que procura 

caracterizá-lo dentro de uma perspectiva aberta, visto a natureza dinâmica deste 

modelo de negócios. 

Assim send

ios num ambiente eletrônico, que envolve a compra e venda de 

mercadorias, informações ou serviços, por meio das modernas tecnologias de 

comunicação e informação. Envolve toda a cadeira de valor, desde a concepção e 

criação do produto, até a fabricação, produção, distribuição e consumo, 

envolvendo o gerenciamento dos ciclos de vida dos clientes e dos produtos 

(MARTIN, 1999; VENETIANER, 1999; ALBERTIN, 2000; SEYBOLD, 2000). 

Importante salientar que a definição acima em nenhum momento

io eletrônico com sendo os negócios realizados pela Internet, apesar de 

MARTIN (1999) e VENETIANER (1999) preferirem defini-lo assim. Preferimos uma 

definição mais ampla, caso contrário, nossa definição ficaria por demais restrita, e 

não representaria a realidade do que acontece na prática. Preferimos então 

concordar com ALBERTIN (2000) que fornece uma visão mais ampla ao dizer que 

o comércio eletrônico pode ser intra-organizacional e utiliza de “...infra-estrutura 

predominantemente pública, de fácil e livre acesso e baixo custo”. Na verdade o 

comércio eletrônico implica na venda de produtos e serviços utilizando uma infra-

estrutura digital, notadamente as redes de computadores.  
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O que transformou a Internet no principal meio de se realizar negócios 

eletronicamente foram suas vantagens: está presente em todo o mundo, permite o 

fácil acesso e uma tecnologia padrão (protocolo TCP/IP), permite grande 

capacidade de interatividade e possui um formato multimídia. Mas não se faz 

comércio eletrônico somente através da WWW (Word Wide Web), mas por todo 

meio eletrônico que permitir a interatividade, através do uso de diferentes mídias 

(som, texto, dados, imagens e vídeo). Isso inclui o EDI (Eletronic Data 

Interchange) e  o EFT (transferência eletrônica de fundos). 

Como objeto de estudo, iremos tratar do comércio eletrônico somente 

através da Internet, pelos mesmos motivos de VENETIANER (1999, p. 208): 

“Minha preferência vai para uma definição mais ampla. Porém, se adotasse a 

última poderia escrever mais há alguns livros sobre o assunto”. 

 As Formas  de Comércio Eletrônico 

O comércio eletrônico se apresenta sob diversas formas, sendo que as 

principais foram muito bem definidas por VENETIANER (1999, p. 209), que divide 

o comércio eletrônico2 em categorias: interorganizacional, intra-organizacional e 

varejo eletrônico. Veremos cada uma destas categorias abaixo. 

 

 Comércio eletrônico interorganizacional. Quando duas 

organizações diferentes e independentes entre si realizam 

transações de forma interligada. São as transações realizadas, por 

exemplo, entre indústria e distribuidor, fornecedor de matéria-prima 

e fabricante, fabricante e varejista. Estas transações podem ser 

realizadas pela Internet, através de extranets de acesso restrito ou 

através de EDI (Eletronic Data Interchange). É o caso dos negócios 

B2B (business-to-business) e B2G (business-to-government).  
                                                 
2 O autor utiliza o termo e-commerce. Outros autores também falam em e-business, no entanto 
todos estes termos têm o mesmo significado. 
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Os governos se beneficiam cada vez mais do comércio eletrônico. 

Segundo dados da Revista Exame3 somente o Estado de São Paulo 

economizou mais de 3 bilhões de reais ao longo de seis anos com a 

implantação do que chama de Sistema Estratégico de Informações. 

 

 Comércio Eletrônico Intra-Organizacional.  Ocorre, de maneira 

geral, através da aplicação das intranets. Nesta categoria a empresa 

pode utilizar desta ferramenta para interagir com seus funcionários. 

Neste caso, o uso mais difundido está na interação da empresa com 

seus vendedores e representantes comerciais. Estes podem, 

através de um notebook, acessar a base de dados da empresa e 

obter informações sobre tabelas de preços, catálogos de produtos, 

promoções, enviar pedidos e consultar cadastro de clientes e status 

de pedidos já realizados. 

 

 Varejo Eletrônico. Também chamado de B2C (business-to-

consumer), é o comércio eletrônico voltado diretamente para o 

consumidor. Este tipo de comércio eletrônico é o de maior potencial 

e foi o que primeiro que se desenvolveu na Internet. Muitas 

empresas estão utilizando o B2C para eliminar os intermediários e 

aproximar de seus consumidores finais – um processo chamado de 

desintermediação. Como exemplo deste processo podemos citar o 

caso da Ford. Através do site www.forddirect.com.br qualquer 

pessoa pode adquirir seu modelo Fiesta Street, recebendo o carro 

na concessionária mais próxima de sua residência. Até mesmo 

alguns segmentos que pareciam depender eternamente de lojas 

                                                 
3NEGÓCIOS Exame. São Paulo: Editora Abril, ano 1, nº 3, dez. 2000, p. 30 
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tradicionais – como o de confecções – estão conseguindo atender 

diretamente seus consumidores finais. A Closet.com 

(www.closet.com.br), camisaria, consegue fazer isso ao permitir que 

o experimente “virtualmente” as roupas à disposição em seu site. 

 

1.2. O COMÉRCIO ELETRÔNICO E AS EMPRESAS 

 

A Internet foi aberta para negócios a partir de 1993, em função da 

enorme pressão política para a criação da superestrada da informação, capaz de 

permitir o acesso à informação, de forma global (MARTIN; 2000, p. 40). A partir 

daí a Internet tem possibilitado às empresas uma nova forma de se relacionar com 

todo o seu ambiente empresarial. Como diz ALBERTIN (2000, p. 49), a Internet 

pode mudar definitivamente a maneira pela qual as empresas interagem com seus 

clientes, parceiros de negócios, revendedores e distribuidores. A bem da verdade 

a Internet promete uma revolução comercial comparável à Revolução Industrial. 

Potencialmente, qualquer empresa que possuir um computador, um 

browser da Web e uma conexão à Internet podem fazer negócios on-line. A partir 

daí esta empresa não estará mais presa a um mercado restrito – sua área de 

abrangência é global. Isso muda radicalmente os conceitos de demanda de 

mercado para qualquer empresa que seja. Por isso SCHWARTZ (1998, p. 138) 

revela que um dos grandes impactos da Internet nas empresas é a quebra das 

barreiras geográficas, permitindo até mesmo a pequenas empresas uma 

amplitude mundial. 

A Internet, ao mesmo tempo em que permite a uma pequena empresa 

atuar como se fosse uma grande, também possibilita a grandes empresas 

tornarem-se mais flexíveis e ágeis com uma pequena empresa. Esta mudança 

aumenta consideravelmente a competição nos mercados, mesmo nos mercados 
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mais protegidos. Esta é uma das razões pelas quais as empresas estão tão 

preocupadas em marcar presença no mercado on-line.   

A Internet representa oportunidades de negócios para milhares de 

pequenas empresas. Empresas que não podiam nem sonhar em vender além de 

suas fronteiras. Como exemplo, podemos citar o caso do artesanato. Na maioria 

dos países a produção de artesanato fica a cargo de pequenas unidades de 

produção familiares. Esses produtores encontravam dificuldade até mesmo para 

escoar a sua produção no nível regional. Atualmente, estes mesmos produtores 

podem vender suas peças para o mundo todo. Em nossa região temos o caso do 

artesanato de Icoaraci4.  Através de um site na Internet, os produtores vendem 

peças para Europa a um preço muito acima do que estão acostumados a vender, 

melhorando a rentabilidade de seu negócio. 

Atualmente, as grandes partes dos negócios feitos pela Internet estão 

concentradas no modelo B2B (business-to-business). Segundo a IDG Now!5 71% 

das companhias americanas estão comprando pela internet. No último trimestre 

de 2000, eram 61%. Estes foram os números foram levantados no último relatório 

assinado pela National Association of Purchasing Management, em conjunto com 

a Forrester Research, no ano 2000.  

O estudo mostra que 88% das companhias americanas atualmente 

enxergam a Internet como uma ferramenta importante nos seus planos de compra 

e mais de 25% afirmam que cortaram gastos depois que passaram a fazer 

negócios na Internet.  

Em média, as firmas que já utilizaram a Web para fazer aquisições fazem 

9% de todas as suas compras on-line e preferem a Internet aos canais 

                                                 
4 Icoaraci é um distrito da Cidade de Belém, Estado do Pará. 
5 IDG Now!. 71% das empresas nos EUA compram on-line. Disponível na Internet: 
<http://idgnow.uol.com.br/idgnow/ecommerce/2001/04/0019>. Acesso em 22 abril de 20001.  
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tradicionais. A pesquisa também mostrou que atualmente as indústrias estão mais 

propensas a fazer negócios via Web com os seus fornecedores do que no ano 

anterior.  

Mas nem tudo são flores. Vender pela Internet também requer o 

domínio de técnicas e princípios. É exatamente por isso muitas empresas vendem 

Internet muito mais uma fonte de ameaças, do que de oportunidades. Dentro 

desta perspectiva, o maior incentivo para as empresas participarem do comércio 

eletrônico não deve ser somente uma questão de explorar novas oportunidades de 

negócio, mas “...o incentivo maior deve ser o temor de perder seus antigos 

negócios também” (SCHWARTZ; 1998. p. XXII). 

Temendo pelas ameaças que a Internet pode vir a representar para 

seus negócios, boa parte das empresas estão entrando no comércio eletrônico. 

Nem sempre de forma planejada e com objetivos bem definidos.  É exatamente 

pela forma amadora com que essas empresas estão trabalhando, ou trabalharam, 

que estas empresas estão tendo fracasso. MARTIN (1999, p. 10) preocupa-se 

com isto ao afirmar:  

Realizar negócios bem-sucedidos no ambiente Internet será um 
desafio principalmente se os negócios forem conduzidos de acordo 
com as antigas regras. Como muitas empresas descobriram, a 
dinâmica da Net é muito diferente daquela dos ambientes físicos. 
Muitas vezes o resultado é o oposto do esperado. Pode-se dizer 
que isso começou com o Netscape, que desafiou o bom senso e 
forneceu de graça seu software de browser Internet para ganhar 
rapidamente participação no mercado. A América Online 
costumava pagar aos provedores de conteúdo para que 
aparecessem na AOL. Agora os provedores pagam à AOL.” 

 

 Os 5 Estágios Das Transações Eletrônicas 

 

Para SEYBOLD (2000, p. 49) e CHLEBA (2000, p. 27) as empresas 

passam por cinco estágios em suas iniciativas de comércio eletrônico, assim como 
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TAKAHASHI (2000, p. 34) apresenta também um modelo que descreve a 

evolução da participação na Internet. Fazendo uma composição, percebemos que 

os três autores mostram modelos muito parecidos conceitualmente, e que, na 

realidade, procuram representar como ocorre o ciclo evolutivo de inserção no 

mundo digital, tanto para empresas como para pessoas. O Quadro 2 apresenta 

uma comparação entre os autores. 

Quadro 2 – Os Estágios Evolutivos no Mundo Digital 

Estágios/Autores SEYBOLD CHLEBA TAKAHASHI 

Primeiro Estágio 

Fornecer informações 
sobre a empresa e os 
produtos 
(brochureware) 
 

Apresentação 
institucional e de 
produtos no site 
Internet. 

Primeira navegação: 
internauta conectado, 
mas ainda passivo. 

Segundo Estágio 

Fornecer suporte ao 
cliente e possibilitar 
interações 
 

Implantação de serviços 
on-line para clientes 
atuais, potenciais e 
outros públicos de 
interesse, tais como 
canais de distribuição, 
fornecedores e 
imprensa. 

Primeira compra on-
line. Consumidor 
eletrônico (passivo). 

Terceiro Estágio 

Dar suporte às 
transações eletrônicas 
 

Utilização de 
campanhas interativas 
para identificar clientes 
e gerar oportunidades 
de vendas. 

Autoria de conteúdo. 
Usuários pesados (ativo 
em compras, passivo 
em vendas). 

Quarto Estágio 
Personalizar as 
interações com os 
clientes 
 

Recebimento de 
pedidos on-line. 

Primeira venda. 
Empreendedor 
eletrônico (ativo em 
vendas) 

Quinto Estágio 
Fomentar a 
comunidade 
 

Realização de 
transações comerciais e 
financeiras on-line. 

Power player. 
Cria oferta de serviços 
de qualidade e incentiva 
novos usuários. 
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 Vantagens do Comércio Eletrônico 

 

Para MARTIN (1999, p. 15), “À medida que as empresas forem 

adotando as intranets e as converterem para negócios eletrônicos, o consumo 

corporativo será drasticamente alterado. As empresas treinarão sues funcionários 

para fazer pedidos on-line. Essas mesmas pessoas, então, estarão preparadas 

para comprar eletronicamente, elas mesmas, seus produtos pessoais.” 

Para SEYBOLD (2000, p. XI), se uma empresa conseguir criar uma 

estratégia de sucesso em termos de e-business poderá ter como resultado os 

seguintes benefícios: 

 

 aumentar a lealdade do cliente; 

 aumentar a rentabilidade; 

 diminuir o tempo de chegada de novos produtos no mercado; 

 chegar até os clientes de maneira mais econômica, com ofertas 

específicas; 

 reduzir substancialmente os custos por transação; 

 reduzir drasticamente os custos do serviço ao cliente; e 

 reduzir sensivelmente o tempo de atendimento ao cliente. 

 

1.3. PRINCÍPIOS DE SUCESSO NO COMÉRCIO ELETRÔNICO 

 

Neste tópico iremos abordar os princípios norteadores para quem 

pretende realizar negócios pela Internet, utilizando para isso das contribuições de 

diversos autores, entre eles CHLEBA (2000, p. 58), que alerta: 

 21 



COMÉRCIO ELETRÔNICO: como realizar negócios on-line. 
Por Charles Benigno  www.charlesbenigno.adm.br 

 charles@unama.br  

“Muitas empresas de varejo fazem vendas através de lojas virtuais, 
algumas com sucesso e obtendo receitas significativas e outras 
com resultados quase nulos. De um modo geral, o que diferencia 
essas empresas é o fato de as primeiras terem estratégias muito 
bem definidas, possuírem profissionais de alto nível e direcionarem 
investimentos em tecnologia para viabilizar o negócio, obtendo 
assim resultados positivos. Aquelas que têm estratégias modestas 
fazem investimentos modestos e, é claro, obtêm resultados 
igualmente modestos. As estas últimas, evidentemente, restam a 
decepção com esse novo  canal de vendas: o digital.” 

 

Entre os autores consultados, não poderíamos deixar de registrar as 

orientações de EDWARDS (2000, p. 51), que considera os seguintes fatores 

relevantes para o sucesso no comércio eletrônico: 

 mantenha sua correspondência eletrônica em dia; 

 dê uma razão para que os visitantes retornem; e 

 presenteie com algo de valor. 

 

SEYBOLD (2000, p. XIII), por outro ponto de vista, considera como 

fórmula vencedora quando uma empresa “... começa enfocando a base atual de 

clientes, tentando descobrir o que eles desejam e de que precisam e como sua 

vida pode ser facilitada. Depois você pode expandir seus esforços, atraindo 

clientes em potencial. Com os clientes perto de você, fechar a venda e consolidar 

um relacionamento rentável e duradouro é tão fácil quanto estalar os dedos 

porque já ficou fácil para o cliente fazer negócios com você!”. A autora aprofunda 

as diretrizes que estabelece ao orientar que as empresas devem sempre: 

• enfocar os clientes certos; 

• dominar a experiência completa do cliente; 

• agilizar os processos de negócio que influenciam o cliente; 

• prover uma visão completa do relacionamento com o cliente; 
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• permitir que os clientes ajudassem a si próprios; 

• ajudar os clientes a fazer seu trabalho; 

• prestar um serviço personalizado; e 

• fomentar a comunidade. 

De uma forma ou de outra,  todos os autores convergem para a idéia de 

que toda empresa que pretenda desenvolver o comércio eletrônico precisa 

compreender a natureza dos negócios eletrônicos, alinhar a organização para uni-

la de ponta a ponta e certificar-se de que o alinhamento se concentre no cliente. 

 

1.4. OS ERROS A SEREM EVITADOS 

 

Neste ponto estaremos discutindo os erros que as empresas devem 

evitar, para não comprometerem o sucesso de seu empreendimento na Web. 

CHLEBA (2000, p. 76) afirma que a primeira das armadilhas em que 

não se deve cair é “...não perceber que o negócio não é a venda pela Internet 

propriamente dita, mas sim um modelo de vendas na qual o pedido é feito a 

distância, com entrega em domicílio”. A segunda armadilha é pensar pequeno, 

começar pequeno, sem alocar pessoal capacitado e dedicado ao projeto, com 

parcos recursos de comunicação, sem um sistema de retaguarda para sustentar 

todo o processo do negócio. Conclui, dizendo que a terceira armadilha é começar 

no momento errado. Esse momento errado tanto pode ser começar depois das 

iniciativas dos concorrentes, o que implica em maiores desembolsos para 

“converter” uma parte do público-alvo, como também pode acontecer de o seu 

público ainda não estar apto para um novo modelo de compra. Neste caso a 

empresa deverá investir  na mudança de atitude do cliente perante as compras on-

line. 
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Outro ponto a ser considerado é a alocação dos recursos financeiros. É 

necessária a alocação de verba suficiente para sustentar as ações de marketing, 

como afirma EDWARDS (2000). O autor ressalta também que a operacionalização 

de um site na Web implica em despesas com pessoal, como por exemplo, para 

responder aos e-mails dos clientes, e que a empresa deve evitar os seguintes 

erros: 

• falta de coordenação; 

• falta de pesquisa de marketing; 

• falta de um plano de marketing para divulgação; 

• não ter métodos para mensurar seu desempenho; 

• distribuição inadequada de recursos; e 

• não se preparar para o mercado internacional. 

 

1.5. A CONSTRUÇÃO DE UM SITE DE COMÉRCIO ELETRÔNICO 

 

A partir deste ponto iremos falar em como as empresas podem colocar 

seu site na internet, de forma planejada e profissional. 

 

 Colocando Seu Negócio na Internet 

 

Segundo CHLEBA (2000, p. 60) “É um engano acreditar que vendas via 

Internet é um negócio por si só. Na realidade, a loja virtual na Internet é uma das 

possíveis formas de atendimento de pedidos para clientes que querem comprar e 

receber os produtos em casa.  Em outras palavras, uma empresa que faz vendas 
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via Internet passa a ter um negócio de venda direta ao consumidor com entrega 

em domicílio que atende a um público específico: os internautas”. 

O mesmo autor também enfatiza que é necessário seguir etapas, para 

que desta forma a empresa possa garantir maior sucesso em sua iniciativa de 

comércio eletrônico. As etapas descritas pelo autor encontram-se descritas 

abaixo. 

1) Defina claramente quais são seus objetivos: 

a) apoiar a comunicação institucional; 

b) promover um produto ou serviço; 

c) oferecer serviços de apoio à venda (pré-venda); 

d) realizar vendas ou identificar oportunidades de vendas; 

e) criar serviço de atendimento a clientes (pós-venda); 

f) estabelecer relacionamento interativo com os clientes. 

 

2) Defina todos os públicos com os quais é interessante se comunicar: 

clientes ativos, clientes potenciais, imprensa, canais de distribuição, 

influenciadores etc. 

3) Pesquise as informações e os serviços on-line desejados pelos 

públicos e que tenham valor percebido para cada um. 

4) Crie um home page que permita aos diversos públicos encontrarem 

rapidamente a informação ou o serviço on-line desejado. 

5) Crie um design que forneça ao visitante a percepção de qualidade do 

site. 

6) Planeje e execute uma campanha em veículos interativos visando a 

aumentar o tráfego de visitantes. 
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7) Garanta que o visitante encontre a informação ou o serviço on-line 

desejado com, no máximo, três cliques. 

8) Contabilize a quantidade de acessos para cada conjunto de 

informações ou serviço on-line. desenvolva novos recursos e aumente o volume 

do conteúdo informativo das funções que fazem maior sucesso. 

9) Atualize periodicamente as informações disponíveis e faça com que 

o visitante perceba a freqüência de atualização. 

10) Peça ao visitante para fornecer seus dados pessoais e e-mail, mas 

para isso dê algo em troca: sorteio de prêmios, acesso a informações adicionais, 

participação em jogo interativo etc. 

11) Crie um relacionamento via e-mail com os visitantes registrados. 

12) Ofereça algo que faça com que o visitante queira voltar ao seu site, 

como informações atualizadas, materiais de referência, promoções de vendas, 

assistência técnica on-line etc. 

13) Seja criativo. 

 

3.8.2   Vendendo Pela Internet 

 

Segundo EDWARDS (2000), se você não conhecer seus clientes ou 

não souber nada a respeito deles você tem duas saídas: a primeira é encontrar 

um parceiro que conheça os clientes, e a segunda é perguntar aos clientes em 

potencial o que eles desejam. O autor continua ao afirmar que é muito importante 

para uma empresa conhecer o que os concorrentes estão fazendo na Web, como 

são seus sites, o que eles oferecem. Para isso a empresa pode utilizar os 

mecanismos de busca e palavras-chaves. 
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As empresas devem então destinar recursos para seu negócio na 

internet e procurar facilitar ao máximo os negócios dos clientes com a empresa. 

Sendo assim, a empresa não deve desperdiçar o tempo dos clientes, utilizar um 

sistema de base de dados para conhecer o perfil de seus clientes, facilitar o 

sistema de pedido e a compra, personalizar seus produtos e serviços para os 

clientes, entre outras coisas. 

Outro detalhe é que a empresa deve redesenhar seus processos de 

negócio relacionados aos clientes, pensando sob o ponto de vista deste. Para isso 

é necessário que a empresa conceba uma arquitetura de tecnologia abrangente e 

progressiva para fomentar a lealdade do cliente. 

 

Figura 2 – Sistema de Vendas do Grupo Pão de Açúcar 

 

Uma das empresas que possui a estrutura de comércio eletrônico mais 

avançada é o Grupo Pão de Açúcar (www.paodeacucar.com.br). Todo o sistema 

de compras e entrega estão integrados, utilizando de uma plataforma que abrange 

os processos de negócio da empresa, como pode ser visto na Figura 2. 
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Figura 3 – Site do Grupo Pão de Açúcar 

 

3.8.3.  O Planejamento do Site 

 

Na literatura atual de marketing é muito comum a palavra planejamento. 

Existem algumas centenas de livros escritos a respeito. O planejamento como 

ferramenta da administração ganhou força principalmente a partir dos anos 50, 

com o surgimento da Administração por Objetivos – APO. A partir de então vemos 

um esforço sistemático das empresas em aprender a planejar. Hoje se fala muito, 

por exemplo, em planejamento estratégico. Mas o que isso tem a ver com 

comércio eletrônico? Simples: o comércio eletrônico não pode abrir mão das 

ferramentas que a administração moderna dispõe. O planejamento é um processo 

tão importante para o comércio na Web como para uma loja no shopping. Planejar 

por si só não garante o sucesso do empreendimento, mas com certeza diminui 
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muitos os riscos do insucesso, além de otimizar os esforços da empresa e os 

recursos que ela dispõe. Perder algumas horas planejando é ganhar alguns dias 

na implementação. 

Como diz VENETIANER (1999, p. 153) “... já que a presença na 

Internet pode ser entendida como o lançamento de um novo produto, nada mais 

lógico do que o processo do planejamento de um site passar pelas mesmas 

etapas e abordagens. 

Agora que já falamos sobre a necessidade de planejamento do site, 

iremos tratar dos passos que uma empresa deve seguir dentro do processo de 

planejamento. Reunindo as recomendações de EDWARDS (2000, p. 130) e 

VENETIANER (1999, p. 154), condensamos em alguns passos básicos:  

1. defina as finalidades e objetivos do site; 

2. examine o que os concorrentes estão fazendo; 

3. detalhe a estrutura completa do site; 

4. defina o conteúdo; 

5. determine quem vai se envolver; 

6. construa e teste o site; 

7. promova o site; e 

8. mantenha e atualize. 

 

3.8.4.  Definição de Objetivos 

 

Segundo VENETIANER (1999, p. 159), os sites das empresas devem 

contribuir para os seus resultados financeiros, por isso seus objetivos na 

construção do site devem convergir em direção aos objetivos mercadológicos da 
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empresa. O site de comércio eletrônico pode, segundo o autor, ter várias 

contribuições, dentre elas: 

- promover e melhorar a imagem da empresa, conferindo-lhe inclusive 

a marca de líder em seu ramo; 

- aumentar as vendas através de uma loja virtual; 

- prover os clientes e prospects de um catálogo eletrônico de seus 

produtos e serviços, cuja busca será mais fácil do que a feita em 

catálogos convencionais (mecanismos de busca na Web são 

geralmente muito amigáveis); 

- gerar novos prospects, através de e-mail ou os meios convencionais 

de comunicação; 

- agilizar a colocação e o processamento de pedidos, através de 

formulários eletrônicos; 

- gerar receita incremental, através da venda de espaços publicitários 

nas páginas de seu site; 

- diferenciar-se da concorrência. 

 

3.8.5. A Promoção do Site 

 

Numa de suas frases mais conhecidas, John D. Rockfeller afirmou que 

se, num determinado momento de sua vida empresarial, só lhe restasse um dólar, 

investiria este único dólar em propaganda. Talvez ele só quisesse ilustrar a 

importância que dava à propaganda, mas ele não estava errado ao realçar a 

importância da propaganda nos negócios. Mas, o que na época poderia parecer 

um segredo de sucesso, hoje parece ser a mais óbvia das observações para 

qualquer iniciante na prática do marketing. 
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Para os clientes potenciais de uma empresa possam adquirir um 

produto, precisam conhecer o produto, perceber nele algo de valor para si, e saber 

onde pode encontrá-lo, concordam CHURCHILL (2000, p. 446) e SANDHUSEN 

(2000, p. 422). Este último afirma ainda: 

O mundo não bate à porta do fabricante da melhor ratoeira. Mesmo 
que o produto ou serviço tenha qualidades superiores, ainda existe 
um outro requisito que precisa ser satisfeito antes que as pessoas 
posam se tornar clientes. Elas precisam ser informadas de que o 
produto ou serviço existe, e persuadidas de que se trata da melhor 
solução para um problema que ainda não conseguiram resolver. 

  

Na Internet não é diferente. Não basta simplesmente colocar seu site no 

ar e esperar que alguém – como que por um estalo – digite 

www.minhaempresa.com.br. Qualquer empresa, por menor que seja, precisa 

utilizar da comunicação de marketing para atingir seus objetivos no comércio 

eletrônico. O que muda são os meios. 

O conhecido modelo AIDA (atenção, interesse, desejo e ação) é 

também válido para a Internet. A promoção de um site não deve ser  totalmente 

virtual,  mas também se pode utilizar os meios tradicionais, como jornais e 

revistas. A comunicação de marketing, neste caso, precisa dar um bom motivo 

para que o público-alvo entre no site (atenção), depois interaja com a empresa 

(interesse) e depois se sintam tentados (desejo) a voltar ao site várias vezes para 

realizar transações com a empresa (ação) e manter um relacionamento duradouro 

(SCHWARTZ; 1998, p. 27). 

De um modo geral o Composto de Promoção como um dos quatros P´s 

do composto de marketing também serve como modelo para o mundo on-line. Os 

elementos do composto de promoção são muito bem definidos por KOTLER 

(1998), CHURCHILL (2000) e  ETZEL (2001) como sendo basicamente a venda 

direta, o marketing direto, relações públicas, publicidade e promoção de vendas. 
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Para o comércio eletrônico iremos trabalhar com os mesmos elementos, 

adaptados à realidade desta modalidade de se fazer negócios. 

Segundo SCHWARTZ (1998, p. 38), há quatro maneiras principais de 

se promover um site na Web, a saber: 

 

1) um anunciante pode mencioná-lo em sua impressão tradicional e 

anúncios de TV assim como em seus folhetos, correspondências e 

outros materiais promocionais; 

2) conseguindo a atenção da imprensa; 

3) comercializando hiperlinks em outros sites na Web; 

4) adquirindo banners e hiperlinks nos sites mais populares. 

Através da contribuição de EDWARDS (2000) e VENETIANER (1999), 

acrescento uma quinta maneira: o marketing direto através do correio eletrônico. O 

poder do correio eletrônico como ferramenta de marketing direto é impressionante 

e tem de ser levado em consideração. Sobre isso falarei no tópico destinado a 

esse assunto. 

A empresa pode também adotar algumas diretrizes como anunciante. 

Estas diretrizes ajudam a empresa a atingir de forma mais eficaz seus objetivos, 

ou, ainda, evitar prejuízos caso perceba que errou: 

1) patrocinar apenas os conteúdos mais convincentes; 

2) incluir vínculos (hiperlinks) diretos com o site da empresa, e não 

apenas banners; 

3) priorizar o patrocínio de notícias relacionadas a seu público-alvo, ao 

invés de notícias de conteúdo genérico; e 

4) negociar o posicionamento preferido nas páginas; 
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5) exigir garantias mínimas de audiência (tráfego) do site; 

6) requerer medição e auditorias por terceiros, verificando a quantidade 

de público; 

7) obter anúncios gratuitos como teste antes de concordar com os 

anúncios pagos;  

8) obter cláusulas de saída de prazo curto (caso o site se torne um 

fracasso). 
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