
E-COMMERCE

Quando  se  fala  em e-commerce,  a  maior  parte  das  pessoas  pensa  em  workaholics  a  fazerem  
compras  online  à  última da  hora,  porque voltaram aesquecer-se  do  aniversário  de  alguém.  No 
entanto, para além das compras na Internet, o e-commerce inclui transacções de títulos financeiros, 
compra e download de software e os negócios B2B, que vieram facilitar as compras das grandes  
empresas. Espera-se ainda que venham a ser possíveis pequenas transacções, na ordem das dezenas 
ou centenas de escudos, que permitam pagar o acesso a conteúdos, como video-on-demand e jogos 
online.  O e-commerce pode assim ser definido como o conjunto das transacções comerciais  de  
produtos e serviços efectuadas através da Internet ou de outros meios digitais. Portanto, trata-se de 
um processo equivalente ao comércio tradicional, mas utilizando diferentes meios.

1. QUAL A IMPORTÂNCIA DO E-COMMERCE?

Confme referimos  prevê-se  que  as  receitas  de  e-commerce  atinjam 422 mil milhões  de  
contos em todo o mundo no ano 2005. Em termos de nível de desenvolvimento o e-commerce está 
no seu expoente máximo nos Estados Unidos, dada a forte infraestrutura tecnológica deste país, a 
cultura consumista e a legislação favorável.

Os bens  mais  vendidos  via  Internet,  continuam a ser  os  produtos  informáticos, bens  de  
consumo, livros e revistas, música e produtos de entretenimento (CDs, DVDs).

2. BREVE HISTORIAL DO E-COMMERCE

O conceito  de  e-commerce  é  anterior  à  web,  pois  em 1970  surgiram o  EDI  e  o EFT  
(Electronic  Funds  Transfer),  que  através  de  redes  informáticas  privadas constituíam formas  de  
efectuar transacções intraempresa e interempresas. Durante décadas, grandes empresas, tais como 
bancos,  companhias  aéreas,  grandes retalhistas  e  produtores  utilizaram  estas  ferramentas,  
aumentando significativamente a eficiência dos processos entre comprador e vendedor, optimizando 
stocks e melhorando o serviço a clientes. 

A desvantagem destas soluções estava nos custos de implementação, dada a não existência 
de standards internacionais para os formulários e a utilização de tecnologias diferentes por cada  
empresa. As  soluções  actuais,  baseadas  na  web,  são  mais  versáteis,  baseadas  em standards  e  
utilizam tecnologias  de  fabricante.  Estes  factores  permitem a obtenção de custos  relativamente  
baixos, que estão ao alcance de empresas de pequena e média dimensão.

Para  que  a  presença  de  uma  empresa  na  web  possa  ser  classificada  de e-commerce,  é  
necessário que esta faça transacções com clientes através da web, nomedamente vendendo produtos 
ou serviços. Se a empresa se encontrar numa etapa avançada de implementação do e-commerce,  
terá uma plataforma electrónica integrando todo o ciclo de encomenda, entrega e facturação.

3. QUE FACTORES LEVAM O MERCADO A ADERIR AO E-COMMERCE?

Numa análise sob o ponto de vista do consumidor individual, as principais razões que levam 
as empresas a aderir ao e-commerce, são as seguintes:

1. Aumento das  alternativas  de  escolha,  com mais  produtos,  procura  global  e larga  
escolha de preços;

2. Procura  de  informação,  como  seja  informação  detalhada  sobre  os  produtos,  a
disponibilidade e o ponto de situação de encomenda;

3. Disponibilidade de serviço a clientes online;
4. Evitar as deslocações e as dificuldades de estacionamento;
5. Redução dos constrangimentos  relacionados com o factor  tempo,  como sejam as  

horas de abertura.



Em relação às empresas, as razões são as seguintes:

6. Pouco  valor  acrescentado  das  encomendas,  sobretudo  para  os  casos  de valores  
reduzidos ou repetição de encomendas;

7. Maior leque de escolha;
8. Ciclo de compra mais reduzido;
9. Maior facilidade de fornecimento de informação, como seja disponibilidade e ponto 

de situação da encomenda;
10. Menores custos que no caso do EDI;
11. Melhor facilidade de comunicação entre os diferentes fornecedores, que no caso do 

EDI.

4. QUE FACTORES PARA O SUCESSO DO E-COMMERCE?

De um modo conjunto, para clientes e empresas, os factores que estão a contribuir para o 
crescimento do e-commerce são os seguintes:

1. Standards  da Internet.  A adopção dos standards  da Internet,  baseados no TCP/IP  
(Transmission  Control  Protocol/Internet  Protocol),  permite  interoperacionalidade 
entre os diferentes parceiros de negócio;

2. Desenvolvimento da largura de banda. Espera-se que com a banalização dos acessos 
de banda larga à Internet, como o CableModem, a iTV, a ADSL ou mesmo o UMTS, 
o e-commerce venha a ter um grande impulso;

3. World Wide Web. O desenvolvimento de interfaces userfriendly que deram origem à 
web e permitiram uma forma mais fácil de comprar online;

4. A diversificação e crescimento exponencial dos acessos à Internet. O PC já venceu e 
agora vem ai a iTV, que vai certamente fazer chegar o e-commerce a um mercado  
potencial mais numeroso;

5. Desenvolvimento  de  soluções  de  fabricante,  que  permitem  montar  lojas  virtuais 
utilizando soluções chave na mão;

6. Reduções de custos.

5.  QUE FACTORES ESTÃO A TRAVAR O CRESCIMENTO EXPLOSIVO DO E-
COMMERCE?

Tipicamente  são  apontados  como  inibidores  do  desenvolvimento  do  e-commerce os  
seguintes factores:

1. Aversão à tecnologia;
2. Receios relativos à segurança das transacções;
3. Tecnologias de difícil utilização;
4. Velocidades de acesso ainda muito reduzidas;
5. Barreiras ao abandono das compras com recurso aos métodos tradicionais;
6. O número de indivíduos com acesso à Internet é ainda limitado;
7. Conflitos de interesses, por exemplo o bypass da cadeia de distribuição;
8. Qualidade ainda muito reduzida das lojas online, que apresentam uma oferta pouco 

profunda e dificuldades de navegação;
9. Dificuldades ao nível da operação logística.



6. A QUESTÃO DA SEGURANÇA

A  segurança  é  considerada  por  muitos  como  um  dos  principais  obstáculos  ao 
desenvolvimento do e-commerce, em particular no caso do B2C, dada a renitência dos utilizadores 
em fornecer online os seus dados e em particular o número do seu cartão de crédito. 

Apesar disto a maioria dos especialistas argumenta que as transacções são menos perigosas 
no ciberespaço do que no mundo físico, dado que nos sistemas de e-commerce os números são  
encriptados nos servidores das empresas. Para os comerciantes, abrir uma loja virtual é mais seguro 
do que abrir uma loja física, dado que esta última pode ser roubada, incendiada ou inundada.

Todas as transacções podem ser encriptadas através da utilização do Secure Sockets Layer  
(SSL), um protocolo que cria uma ligação segura ao servidor, protegendo a informação à medida  
que esta viaja pela Internet.

O SSL utiliza a chave de encriptação pública, um dos métodos de encriptação mais potentes 
que se conhece.  Se um site tiver um URL começado por https, em vez de começar por http,  é  
porque se trata de um site que utiliza o protocolo SSL.

Par além disso os fabricantes de browsers e as empresas gestoras de cartões de crédito estão 
a promover um padrão de segurança adicional chamado Secure Electronic Transactions (SET). O 
SET encripta os números dos cartões de crédito que ficam no servidor do vendedor por forma a que 
só os bancos e as empresas gestoras de cartões de crédito possam lê-los.

Espera-se  com  estas  medidas  maximizar  a  segurança  das  transacções  online  e assim  
aumentar  a  confiança  dos  compradores. Apesar  de  tudo  isto  e  dada  a  renitência  de  muitos  
utilizadores em fornecer o seu cartão de crédito online, as empresas fornecem a possibilidade de o 
cliente enviar o número por fax.

7. O QUE É NECESSÁRIO PARA COMEÇAR A VENDER ONLINE?

Existe um conjunto de soluções chave na mão, que lhe permitem gerir a sua loja online.  
Estas soluções custam em geral cerca de 30 a 50 mil escudos por mês, no caso de pequenas lojas. 

Por exemplo a Yahoo Store (http://store.yahoo.com), permite criar um negócio transaccional 
na Internet a partir do seu browser. O Yahoo aloja o seu site e o custo baseia-se no número de itens  
vendidos — 100 dólares por mês para uma loja que venda 50 itens e 300 dólares por mês para quem 
venda até mil itens.

As ferramentas mais complexas, direccionadas para pequenas e médias empresas incluem 
modelos  para catálogos online e  bases  de dados,  pelo que é  simples alterar  itens  e  preços.  As  
procuras  em  bases  de  dados  dinâmicas  podem  oferecer informação  diferenciada,  quando  uma  
referência não está em stock ou quando se trata de uma referência especial, e podem estar ligadas a 
sistemas que permitem o preenchimento de encomendas e uma grande variedade de opções de  
pagamento automático. Existem ainda soluções mais potentes, para empresas com elevado volume  
de vendas.

8. OS NEGÓCIOS B2C

O B2C é  relativamente  fácil  de  desenvolver  e  deverá  conhecer  nos  próximos  anos um  
crescimento muito elevado, quando comparado com o B2B, embora este último tenha a maior fatia 
do volume de negócios e-comm. Além dos produtos que referimos, livros, Cds, Vídeos e DVDs, o 
B2C tem igualmente grandes vantagens na comercialização de produtos que o consumidor não 
necessite de tocar fisicamente. No entanto categorias como saúde e beleza, vestuário, mobilias e 
produtos para a casa têm um potencial de atracção reduzido para novos entrantes.

Por exemplo a Mango (www.mango-shop.com) disponibiliza online o mesmo vestuário que 



comercializa nas suas lojas. Dado que, de modo a fazer face aos gastos de envio, os preços são  
superiores aos praticados nestas, a loja virtual destina-se a um target que não tenha acesso fácil às  
lojas físicas. Categorias como computadores e software começam a ganhar algum espaço em termos 
de e-commerce, assim como serviços financeiros e viagens. Um dos maiores sucessos americanos 
em B2C é para além da Amazon (www.amazon.com) a Dell Computers (www.dell.com), que vende 
aproximadamente 14 milhões de dólares por dia, isto é, cerca de 2.8 milhões de contos. O  e-
marketing tornou-se uma ferramenta fundamental no B2C dado o incrível crescimento de novas  
lojas online e o consequente aumento da pressão competitiva.

9. AS LOJAS VIRTUAIS

De acordo com a combinação de produto e conteúdo, as lojas virtuais podem ser de três 
tipos. Assim temos a loja virtual pura, o centro comercial virtual e a loja ou shopping de portal.

1. A LOJA VIRTUAL PURA
A loja virtual pura oferece aos clientes uma variedade de produtos e preços, bem 
como ofertas e promoções. Alguns retalhistas colocam na web uma cópia da oferta 
que possuem para as lojas físicas,  no entanto a maioria procura dar algum valor 
acrescentado ao cliente, por exemplo através do fornecimento de informação sobre 
produtos  e  serviços  e  serviço  ao cliente.  Estas  lojas  virtuais  puras  podem actuar 
individualmente, não possuindo estrutura física.

2.  O CENTRO COMERCIAL VIRTUAL
Também designado por shopping virtual, o centro comercial virtual é um site que 
junta diferentes retalhistas numa única localização virtual, permitindo a redução das 
barreiras de entrada no e-commerce.

3. LOJA OU SHOPPING DE PORTAL
A loja ou shopping de portal apresenta uma oferta por áreas de interesse, estando 
integrada num portal.


