
Sistemas de Informação Utilizando Recursos Web
Web Economia – Uma revolução nas regras de negócios

Comércio Empresa-Consumirdor(B2C)

O comércio eletrônico na Internet entre empresas e consumidores acelerou o impacto 
da  tecnologia  da  informação  sobre  o  comportamento  do  consumidor,  os processos  
empresariais e o mercado.

Varejão na Rede

O Comércio eletrônico ou e-commerce, é a compra e venda, marketing, e assistência 
ao cliente quanto ao produto e serviço oferecido na Internet.

Porque o e-commerce é vantajoso?

Porque  você  não  precisa  se  preocupar  com  estacionamento,  andar  com sacolas  
carregando peso, pode escolher a data de entrega, meio de pagamento e em poucos minutos 
pesquisar  várias  lojas  sem sair  de  casa  ou  escritório.  São as características  mais  fortes  
realizadas pelas ponto.com.

Estar na web é muito mais do que ter um site. Você deve cumprir etapas comuns em 
qualquer companhia que deseja não perder seus clientes, ou seja:

– Todo cliente quer ser tratado como se fosse único. Como conquistá-lo e mantê-lo?
– Assim como uma loja física no centro de uma cidade seus concorrentes estão 

entre shoppings, lojas concorrentes e camelôs. Mas como se diferenciar?
– possuir  um  sistema  eficiente  de  fluxo  de  informações(banco  de  dados, 

datamining,  datawarehouse); meios  de  entrega(logística);  garantia  de  
qualidade(fornecedor  confiável); prazo(bom  relacionamento  com  entidades  
financeiras);

– Facilitar a navegação do usuário(navegabilidade)

Ex: Uma loja virtual vende vários produtos entre eletrodomésticos, CD’s, DVD’s e 
um usuário se interessa por um CD de rock e efetua a compra através desse site.  
Leilão online – Forma de Leilão pela web onde o produto leiloado é disputado pelos 
participantes, vence o que oferecer um lance melhor(mais alto valor)

Passos para o novo Ambiente

Se você possui uma empresa ou deseja abrir uma, deve estar ansioso para integrar sua 
empresa nesse novo ambiente, então vamos lá...

– Você deve ter em mente que é essencial contratar uma empresa de infra-estrutura 
confiável,  verifique  suas  referências  anteriores,  para  qual  empresa  fornece  o 
serviço. Não adianta economizar nesse quesito, o barato pode sair muito caro...

– Implante a estrutura adequada à sua corporação, não entre em modismo, verifique 
se a solução oferecida pelo fornecedor cabe as suas expectativas.



– Treine sua equipe, afinal ela será seu cartão de visitas ou suporte de todo seu 
negócio.

– Defina sua estratégica e adapte suas rotinas com a estratégia

E-business

Se, em primeiro momento, a grande maioria das empresas entrou na rede apenas para 
marcar  presença  com um site  institucional,  em seguida,  passou  a enxergar  de  maneira  
estratégica. Isso transformou os sites meramente estáticos quanto ao quesito de informações 
e  passou  para  grandes  Portais  corporativos utilizando  um  ambiente  de  integração,  
informação  e  contato  e  transformação  junto aos  funcionários(Intranet),  expandindo  as  
fronteiras das páginas eletrônicas. 

Portal – Utilizado com a evolução das intranets, possibilitam a identificação, e com 
isso oferecem um “espaço” particular ao usuário, sendo ele funcionário ou cliente.

Ao unir clientes, fornecedores, funcionários numa mesma esfera, o e-business realiza 
uma das práticas mais antigas das civilizações: o comércio. Logo commerce é comércio e e-
commerce é o comércio realizado eletronicamente. Então o e-business, é o uso da Internet  
aplicada  aos  negócios.  Junção  de funcionários,  fornecedores  e  clientes  num  mesmo  
ambiente – o virtual.

O Valor comercial da Internet

As empresas de maior sucesso são aquelas que incorporaram a tecnologia da informação em 
seus  negócios,  eliminando barreiras  e  atingindo públicos  antes  não explorados,  gerando  
renda, por meio de aplicações de comércio eletrônico. Veja abaixo objetivos comerciais:

– Atrair novos clientes via publicidade online
– Melhorar o atendimento e suporte através da rede
– Desenvolver novos mercados e canais de distribuição(logística)
– Desenvolver novos produtos baseados à pesquisas acessíveis na rede
– Oferecer ao consumidor testar o produto antes de entrar no mercado
– Ter contato direto com o consumidor

Fases do e-Business

Presença – Informações institucionais e produtos
Interação – Personalização do Portal, oferecendo serviços e espaços individuais ao 
usuário.
Transação – Integração de processos internos e externos, o comércio eletrônico em si.
Transformação – Otimização dos modelos de e-business. Introdução de ferramentas 
para o fornecimento de relações com o cliente

Ex: CRM, ERP, Supply Chain entre outros.

Novas Tecnologias de Gestão

As empresas atualmente encaram as informações como um recurso importante para garantir 



o sucesso e sobrevivência de sua organização. Sujeitas à pressão se rendem às ferramentas  
gerenciais para tomada de decisão e manipulação de dados para atingir sua maior meta: o  
cliente.

Customer Relationship Management – CRM

Em português, significa Gerenciamento da Relação com o Cliente. Então CRM é um 
sistema integrado de gestão onde o foco é o Cliente. 
Baseado nisso as empresas obtém esse sistema para interagir melhor com o cliente, todos os 
departamentos, podem ter acesso às mesmas informações sobre o cliente: quem é ele, seus 
gostos e preferências, quantas vezes ligou, reclamações que fez, sugestões que deu, quanto  
traz de valor para a empresa, entre outras.

Os clientes são mais difíceis de determinar do que parece. Podem ser clientes no  
sentido  clássico  (consumidor,  indivíduo  ou  grupo  que  paga  por  bens  e  serviços), 
fornecedores, vendedores, parceiros de aliança ou de canal de distribuição.

A elaboração de uma estratégia de CRM começa pela definição de cliente, depois  
determinar o que e quem são os clientes, é hora de concentrar-se na estratégia principal:  
estabelecer quais devem ser os principais objetivos e resultados a serem alcançados com o 
sucesso da implantação de um sistema de CRM.

Os principais objetivos são:

– Proposição de valor – é o resultado que se espera obter com o CRM Realização  
de um estudo de caso que proponha parâmetros e medidas

– Estudo de caso que mostre como o CRM poderá contribuir para o sucesso dos  
objetivos e metas.

Para  garantir  a  obtenção  dos  resultados  esperados  pelo  CRM,  deve-se  criar um  
comitê  das  partes  interessadas  para  conduzir  a  implementação  do  CRM.  Bem como  
incorporar  na  cultura  corporativa,  desde  já,  afetando  profundamente  a  cultura de  uma  
empresa com o novo modo operacional de atendimento através do CRM. Para por fim,  
implementar o sistema CRM.

Ex: Você vai a um supermercado X no caixa você mostra seu cartão fidelidade “Super X” 
para obter bônus em suas compras. Mas para o supermercado o cartão “Super X” é uma  
maneira de obter do cliente informações sobre particularidades do cliente, como assiduidade 
de compras, produtos consumidos entre outras em troca de premiações.



Comércio Empresa-Empresa (B2B)

Além  da  definição  clássica  que  B2B  é  o  comércio  eletrônico  entre  empresas, 
podemos observar que o B2B pode assumir outras formas, considere estes exemplos:

– Treinamento corporativo – Uma instituição X oferece online cursos para outra 
empresa Y que necessita treinar os funcionários.

– Dados e  suporte  técnico a  produtos  – O fabricante  de  um produto  X oferece
através de consultoria técnica os dados e suporte online para uma empresa.

– Conferências e colaboração – Reuniões, seminários e conferências entre empresas 
parceiras.

– Recepção e processamento de solicitações de propostas – por meio de um site  
seguro entre empresas parceiras

Alguns processos do B2B

– Pagamentos eletrônicos – Banco a Banco em formato único.
– Leilão Reverso – Leilão baseado em “quem dá menos”, as companhias fazem 

suas propostas abertamente, vencendo aquela que oferecer melhores condições de 
negócio.

Ex:  Uma  prefeitura  compra  por  licitação  100  cadeiras  escolares,  convida  para 
participar  as  empresas  x  e  y.  As  empresas  “brigam”  oferecendo  o  menor  preço  com 
qualidade superior até uma delas desistir de oferecer.

– e-Markeplace,  compras corporativas – Ponto de encontro entre compradores e  
fornecedores  na  web,  muito  utilizado  no  meio  público(Federal,  Estadual  e 
Municipal)


