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RESUMO

 

           Uma revolução de escala mundial está acontecendo no momento. A demanda e a produção de bens 

de informação e conhecimento estão sobrepujando as de bens materiais clássicos. O aumento do consumo 

individual de conhecimento está trazendo a reboque mudanças na forma de pensar e agir, em velocidade 

nunca vista  antes.  Todas  as  instituições  estão tentando adaptar-se  a  esta  nova realidade.  As tensões, 

desafios e reflexões provocados pela globalização de produtos e serviços e pelo superávit do consumo dos 

bens de conhecimento em relação aos bens materiais, que caracterizam a Sociedade da Informação, criam 

um novo e inesperado conjunto de problemas sociais em todos os níveis. Para responder às necessidades 

sociais contemporâneas, o comércio eletrônico precisa transformar-se de maneira constante, uma vez que 

tem sob sua responsabilidade um papel principal e estratégico nestas mudanças. Este estudo trata-se de 

analisar todas as variáveis do comercio eletrônico sua evolução e perspectivas, pois, todas as empresas 

têm seus objetivos a serem alcançados durante toda a sua existência e em determinados períodos de 

tempo, portanto, existem metas a serem cumpridas, em um ou outro período diário, mensal ou mesmo 

anual. Partindo dessa premissa, que é analisar o comercio eletrônico hoje globalizado, espero que esse 

trabalho sirva como referencial tanto para alunos, professores e empresas, porque, trabalhar esses dados 

na busca da melhoria contínua e ter  um acompanhamento e melhores condições de desenvolver esse 

trabalho com resultados satisfatórios hoje se faz necessário e urgente.       

 

 

 

1       INTRODUÇÃO

 

          Atentas ao espantoso crescimento da Internet no País, empresas de diversos setores começam a 

investir  no  desenvolvimento  de  sites  para  viabilizar  as  vendas  on-line.  Para  inúmeros  "internautas", 

conectar-se à Internet, adquirir produtos ou solicitar serviços é uma das grandes descobertas dos últimos 

tempos  que  está  revolucionando  o  mercado  eletrônico  brasileiro.  Empresas  de  diferentes  segmentos 

preocupadas com qualidade, agilidade e redução dos custos estão cada vez mais aderindo a esta nova 

modalidade de venda como, por exemplo, supermercados, livrarias, lojas de departamento e, até mesmo, 

casas de espetáculo, etc; e em todos os setores e segmentos tanto do comercio varejista como também do 

atacadista não tem sido diferente. 



          De olho nesta tendência do mercado, os vários segmentos comerciais brasileiros já está dando os 

primeiros  passos,  investindo  significativamente  no  desenvolvimento  de  homepages,  bem  como,  na 

aquisição de novos computadores e treinamento de funcionários. Todo este trabalho tem como objetivo a 

realização efetiva do comércio eletrônico, oferecendo mais um caminho de acesso, aos interessados de 

todo  o  País.  Atualmente,  as  empresas  (maioria  delas)  estão  utilizando  suas  homepages apenas  para 

divulgar seus produtos, mas já é possível, por exemplo, que distribuidoras ou, até mesmo, o consumidor 

final pesquise preços e faça sua solicitação. A confirmação do pedido, contudo, continua sendo por e-mail 

ou telefone. Muitas empresas que já possuem sites estão comemorando os bons resultados. Por exemplo, 

segundo Heitor Pacheco, diretor comercial da “Cobra Correntes”, empresa de esteiras transportadoras de 

produtos, com 100% de capital nacional e 14 anos de existência, as vendas subiram de 2% a 3% ao mês, 

depois que desenvolveu a homepage da empresa, que recebe uma média de 360 consultas ao mês. "Por 

enquanto, nosso site, serve apenas para os clientes conhecerem nossos produtos. Não realizamos a venda 

automaticamente, mas o resultado está sendo tão espetacular que em pouco tempo já recuperamos tudo  

o que aplicamos". (Pacheco: Revista PEGN, 2000). 

          Outro exemplo interessante é de acordo com Horácio Antonio Dias Novoa, proprietário da Empresa 

“Sabor  da  Fonte”, empresa  especializada  na  distribuição  de  água  mineral,  o  empecilho  para  o 

crescimento do setor na Internet é cultural. "(...) tem muita empresas pequenas e autônomas que não 

utilizam computadores. Algumas distribuidoras possuem micros, porém, apenas 10%  tem conhecimento 

em Internet". (Nóvoa: Revista PEGN, 2000). Explicou ainda que, desde que foi inaugurada, a cerca de um 

ano, a companhia conta com uma homepage. De acordo com Dias Novoa, 30% dos pedidos da empresa 

são feitos pela Internet cerca de 50 solicitações ao dia.

          Além de receber solicitações pela Internet, a empresa “Sabor da Fonte” também realiza parcerias 

com outras empresas divulgando informações em outros sites. Para Nóvoa, "Trata-se de uma outra forma 

de investimento através, por exemplo, do marketing, no qual é possível ganhar muito dinheiro na web". 

(Nóvoa: Revista PEGN, 2000). Para José Luiz Machado, diretor comercial da “Climaplast”,  empresa 

fabricante  de  garrafões  para  embalagens  de  água  minerais,  o  setor  ainda  está  bastante  tímido  neste 

sentido. "(...) Ainda não estamos operando como gostaríamos. Porém, pretendemos elevar as vendas da 

empresa em 10% com o uso da Internet". (Machado: Revista PEGN, 2000). E também a “Água Mineral  

Avahy”   também está  conseguindo bons  resultados,  tendo registrado  cerca  de  120 a  150 visitas  por 

semana em seu site. Segundo Paulo Marcos Senra, sócio-gerente da empresa, "(...) ainda não fazemos o  

e-commerce  verdadeiro,  mas creio que em um ano estaremos realizando um trabalho com bastante 

êxito". (Senra: Revista PEGN, 2000). Existem algumas empresas que ainda não estão informatizadas, mas 

que  reconhecem a  importância  da  Internet  para  o  crescimento  do  setor.  Este  é  o  caso  da  Litografia 

Bandeirantes,  especializada  em impressão  e  criação  de  rótulos.  Segundo  Cristiano  Ferreira  da  Silva 

(Revista  PEGN,  2001),  técnico  de  informática  da  empresa,  "(...)  pretendemos  desenvolver  nossa 

homepage  no  próximo  ano"  afirmou.  Exemplo  concreto  da  importância  do  comercio  eletrônico  na 



atualidade está na mescla e a sabedoria dos profissionais mais experientes no mercado com a força de 

vontade dos jovens, a “Aliforte”, empresa fundada em 91 que desenvolve indústrias desde a parte de 

terraplanagem,  realiza  praticamente  todos  os  seus  negócios  pela  Internet.  "A Net  é  o  futuro.  Agora 

estamos preocupados em fazer mais propaganda neste novo canal de comunicação" (Marcos Antonio 

gerente  de  vendas,  Revista  PEGN,  2001).  Considerando as  questões  acima levantadas  e  partindo da 

premissa de que o Comércio Eletrônico é o futuro, assim como os cartões de créditos por exemplo, estão 

gradativamente substituindo as cédulas, deduz-se que todas as empresas (a curto, médio e longo prazo) 

estarão na web, tanto na divulgação como nas vendas  de seus produtos e serviços.

          No  capítulo  2,  enfoca  de  forma  clara  e  simples  a  evolução  do  computador,  onde  devido  às 

dificuldades de cálculo do ser humano, fez com ele chegasse a essa tecnologia tão importante no mundo 

atual, hoje não dá para imaginar o comércio, sem a informática, sem a tecnologia dos grandes hardwares e 

softwares.

          No  capítulo  3,  foram  analisados  os  paradigmas  das  informações;  comercio  eletrônico  e  a 

importância da Internet, Intranet, dentro dessa tecnologia nas suas variáveis.

          No capítulo 4, trata do futuro do comércio eletrônico juntamente com as desigualdades regionais 

brasileiras, as previsões para o futuro e a situação presente desta tecnologia (“essa forma de comercio 

emergente”  [Santos, 2001: p. 69]) no Brasil e  com a globalização da economia, em quase todo globo 

terrestre.   

          O capítulo 5,  versa sobre o respeito ao Código de Defesa do Consumidor dentro do comércio 

eletrônico, suas proibições e aceitações, juntamente como se deve proceder o consumidor que se sentir de 

alguma forma prejudicado pelo “e-commerce”.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2       O HOMEM E SUA DIFICULDADE COM CÁLCULO

 

          O homem desde os primórdios sempre teve muita dificuldade com cálculos e foi pensando em uma 

forma de auxiliá-lo nessa tarefa que surgiu o primeiro instrumento para efetivar essa tão difícil e árdua 

tarefa. 

 

2.1         ÁBACO

 

          O ÁBACO é um calculador decimal operado manualmente. Costuma-se considerar o ábaco como o 

primeiro dispositivo criado para facilitar o trabalho do homem em processar informações. 

 

          O ábaco foi inventado no oriente médio há milhares de anos e ainda hoje é muito utilizado no 

oriente. Por exemplo, ainda hoje no Japão é comum encontrar comerciantes que continuam preferindo 

fazer contas utilizando ábacos e as fazem muito mais rápido que uma moderna calculadora eletrônica (que 

por sinal hoje custa mais barato que um ábaco).  

 

2.1.1    A invenção da calculadora mecânica

 

          No caso da calculadora mecânica, atribui-se a Blaise Pascal (1623/1662) a construção da primeira 

calculadora mecânica capaz de fazer somas e subtrações.



 

2.1.2    O tear programável

 

          Em 1801, Joseph Marie Jacquard inventou um tear mecânico dotado de uma leitora de cartões 

perfurados,  os  quais  representavam os  desenhos do  tecido portanto um processador  das  informações 

relativas a padronagem do tecido; o tear funcionava tão bem que este é o primeiro exemplo prático de 

desemprego provocado pela automação.

 

2.1.3    Calculador analítico

 

          Charles Babbage (1792/1871) concebeu um Computador Analítico dotado de um dispositivo a que 

chamou de MOINHO (uma máquina de somar com precisão de até 50 casas decimais), e um dispositivo 

de entrada (inspirado no tear de Jacquard) que leria cartões perfurados contendo não somente números (os 

dados)  mas  também  INSTRUÇÕES (o  que  fazer  com os  dados).  Imaginou ainda  um dispositivo  de 

memória que chamou de ARMAZÉM para guardar os números, um banco com 1000 "registradores" cada 

qual capaz de armazenar um número de 50 dígitos, os números dados pelos cartões de entrada ou então 

números resultados de operações do moinho. Finalmente, incluiu um dispositivo impressor para dar saída 

aos resultados. As instruções (gravadas em cartões) possíveis de ser implementadas pelo moinho eram: 

a)      Entrar com um número no armazém;

b)      Entrar com um número no moinho;

c)      Mover um número do moinho para o armazém;

d)      Mover um número do armazém para o moinho;

e)      Comandar o moinho para executar uma operação; 

f)        Sair com um resultado.

 

          Para construir um dispositivo a partir destas idéias, Babbage contou com a colaboração inestimável 

da matemática Ada Augusta Byron, Lady Lovelace, filha do poeta Lord Byron. Ada, desenvolveu séries 

de  instruções  para  o  calculador  analítico,  criando  conceitos  tais  como  sub-rotinas,  loops  e  saltos 



condicionais. Babbage é considerado o precursor do computador.  Ada é considerada a precursora do 

software.  Babbage  e  Ada estavam muito além do seu tempo e  não conseguiram financiamento para 

construir  o  seu  Computador  Analítico,  que  ficou  apenas  como  uma  belíssima  idéia  no  papel  e 

infelismente ele nunca foi concluído. 

 

       "Ele não tem pretensões de originar nada, mas pode processar  

qualquer coisa que nós soubermos programá-lo para realizar." (Ada 

Augusta  Byron,  Condessa  de  Lovelace,  falando sobre  o  Engenho 

Analítico  de  Babbage,  precursor  dos  modernos  computadores. 

Londres, cerca de 1830).

 

2.1.4    A criação de Hollerith

 

          Herman  Hollerith  (1860-1929),  também  se  inspirou  nos  cartões  de  Jacquard  para  criar  uma 

máquina para acumular e classificar informações a Tabuladora de Censo. Aplicação: processamento dos 

dados do censo. 

 

          E com isso surgiram as primeiras formas de auxilio aos cálculos inventados pelo homem. 

 

2.2         a evolução dOs primeiros computadores

 

          O primeiro homem a construir um computador de verdade foi o matemático, filósofo, economista e 

escritor inglês Charles Babbage (1791/1871). Respeitado pelas imprecisões que encontrou nas tabelas 

matemáticas da época em que viveu, Babbage entre 1821 e 1832 construiu um sistema de engrenagens e 

rodas dentadas que recebeu o nome de: "Mecanismo Diferencial número 1", o tataravô dos computadores. 

O projeto tinha em média 2 mil peças de aço e bronze, ele podia fazer cálculos matemáticos complexos de 

maneira precisa em pouquíssimo tempo. Babbage construiu apenas um modelo, pois os metalúrgicos da 

época não eram capazes de produzir as milhares de peças que o mecanismo necessitava. Entre 1847 e 

1849 foi dado início ao projeto "Mecanismo Diferencial número 2" que requeria o dobro de peças, só foi 



construído em 1991, pelo Museu de Ciência de Londres, em homenagem ao inventor. [2]

 

          O projeto foi baseado em vinte desenhos deixados por Babbage. Os novos experimentos levaram 

Babbage a iniciar o projeto, em 1834, o ainda mais complexo "Mecanismo Analítico", para desempenhar 

funções algébricas. Este novo projeto apresentava todas as peças essenciais de um computador moderno: 

circuitos lógicos, memória, armazenagem e recuperação de dados. E o mais importante é que o projeto era 

programável.  A  aliada  de  Babbage  em  seu  trabalho,  a  escritora  e  matemática  Augusta  Ada  King 

(1815/1852), filha legítima do poeta Lord Byron, foi a primeira programadora de computador da história. 

Augusta além de ser a primeira programadora da história, ela ainda descreveu o primeiro conjunto de 

instruções de computador para pedir a máquina que computasse uma série (conhecida como: "números de 

Bernoulli") gerada por uma complexa equação matemática. Ela produziu um programa que deveria ser 

escrito em cartões perfurados, que haviam sido inventados em 1728 por um tecelão francês, chamado 

Joseph-Marie Jacquard,  para tecer padrões em teares. Permitindo ou bloqueando a passagem de uma 

agulha, o sistema desses cartões antecipou a linguagem liga-desliga (binária) dos computadores atuais. 

Babbage  já  havia  construído  um  pedaço  da  máquina  quando  morreu,  mas  ela  nunca  chegou  a  ser 

finalizada.

 

          O primeiro computador digital eletrônico foi o Eniac, construído pelo engenheiro elétrico John 

Presper Eckert Jr.(1919/1995) e pelo físico John William Mauchly (1907/1980), na Escola Moore de 

Engenharia  Elétrica,  da  Universidade  da  Pensilvânia,  e  pelo  Laboratório  de  Pesquisas  Balísticas  do 

exército  americano.  Apresentado em 15 de  Fevereiro  de  1946,  ele  ocupava  uma área  de  93  metros 

quadrados, ele tinha a altura de dois andares, e pesava trinta toneladas. Com o seu enorme tamanho o 

Eniac não era algo tão grandioso, pois os seus tubos esquentavam e queimavam tendo de fazer consertos 

freqüentemente. O Pentium Pro, lançado em 1996, é capaz de efetuar 300 milhões de operações por 

segundo,  o  Eniac  era  por  tanto,  85 mil  vezes  mais  lento.  John Atanasoff  (1904/1995),  professor  da 

Universidade  de Iwoa,  contou  que  a  sua  idéia  de  inventar  um computador  veio à  sua  cabeça numa 

hospedaria em Illinois, no ano de 1937. Seria operado eletronicamente e usaria números binários, ao invés 

dos tradicionais números decimais. [2]

 

          Após alguns meses ele e um talentoso ex-aluno, Clifford Berry, projetaram um tosco protótipo de 

um computador eletrônico, para a introdução de dados. No ano seguinte, John Mauchly, foi apresentado a 

Atanasoff em um seminário, ele foi convidado a conhecer o computador. Depois ele ficou vários dias 

hospedado em sua casa, conhecendo maiores detalhes sobre o projeto. Atanasoff estava para requerer a 

patente de sua invenção quando foi convocado para Washington, no início da Segunda Guerra Mundial, 



para fazer pesquisas de física para a Marinha. No mesmo período, Mauchly e Eckert construíram o Eniac. 

No verão de 1944, os dois  simplificaram a invenção utilizando o esquema binário desenvolvido por 

Atanasoff. Estava criado assim o Univac, que começou a ser vendido em 1946 e se tornou o protótipo dos 

computadores de grande porte atuais. 

 

          O primeiro computador brasileiro foi construído em 1972 na Universidade de São Paulo, e recebeu 

o apelido de "Patinho Feio".

 

2.3  Os Microcomputadores

 

          Em 1975, a revista americana Popular Eletronics chegou às bancas com na capa, a figura de uma 

máquina retangular que diziam ser o resultado de uma revolução. Era segundo a revista "o primeiro kit de 

minicomputador do mundo", que chegava para rivalizar os modelos comerciais. [2]

 

          Nesta edição o leitor poderia encontrar as instruções de como montar um Altair 8800 em casa, que 

deveria ser comprado por reembolso postal. Em somente duas letras era o PC (personal computer), que 

significa  computador  pessoal.  Fabricado  pela  MITS  (Micro  Instruments  and  Telemetry  Systems),  a 

máquina ainda era muito rudimentar e exigia habilidade para ser montada. Não dispunha de teclado nem 

de monitor de vídeo. Os comandos dados tinham de ser introduzidos girando chaves, e os resultados 

precisavam  ser  decifrados  por  meio  de  uma  complicada  combinação  de  luzes  que  se  acendiam  e 

apagavam no painel frontal da máquina. [2]

 

          A Guerra do Vietnã e a crise do dólar obrigaram o governo americano a desacelerar o programa 

espacial. Sem as verbas do passado, as empresas fornecedoras cortaram projetos, e despediram muitos 

funcionários.

 

           Deste modo, milhares de engenheiros e cientistas que estavam desempregados fundaram pequenas 

empresas  para  aplicar  os  conhecimentos  acumulados  no  desenvolvimento  de  produtos  para  o  setor 

privado. A Mits que foi responsável pelo lançamento do Altair, por exemplo, foi fundada em 1969 pelo 

engenheiro Edward Roberts, que era um ex-oficial da Força Aérea, numa tentativa de salvar a sua firma 



da  falência,  depois  do  fracasso  de  uma  calculadora  eletrônica.  De  outra  empresa,  a  Fairchild 

Semiconductor, fabricante de circuitos eletrônicos, saíram os engenheiros que fundaram em 1966 a Intel 

(Integrated  Eletronics),  que  hoje  vende  os  microprocessadores  Pentium.  A  Intel  lançou  o  primeiro 

microprocessador programável do mundo, o 8008. Daí para frente, os micros começaram a receber uma 

gigantesca velocidade. [2]

 

          Concluindo, toda a trajetória, desde o surgimento e até os dias de hoje “as portas” do novo milênio 

os  computadores  evoluíram e  muito,  as  comunicações  em rede  através  de  “fibra ótica”  são feitas  à 

velocidade assustadora e tudo o que foi relatado é para que o leitor deste estudo, sinta desde já, para onde 

vai todo essa evolução, pois, o capítulo três versa justamente sobre o paradigma desta tecnologia, com o 

surgimento do que foi chamado pelos técnicos de “Rodovia da Informação” a mundialmente conhecida 

Internet com suas várias utilizações dentro do comércio eletrônico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3       O PARADIGMA DA INFORMAÇÃO

 

 

          O paradigma tecnológico e as conseqüências industriais, sociais, econômicas e culturais da era da 

informação serão cada vez mais sustentados por setores intensivos em conhecimento, associados às 

tecnologias da informação e comunicação. É bem possível que nesta nova matriz tecnológica, industrial e 

econômica estejam a maioria dos produtos e serviços do futuro, que serão fundamentais para atrair 

investimentos e geração sustentada de trabalho e renda em qualquer país. 

 

          Análises nacionais e internacionais indicam que as tecnologias e serviços de informação e de 

comunicação têm um grande potencial de contribuir para o crescimento sustentado de todos os países do 

mundo. A disponibilidade de uma infra-estrutura de informação apropriada e o uso eficaz das tecnologias 

e serviços de informação e de comunicação é um catalisador de desenvolvimento sustentado em países 

pobres e pode contribuir decisivamente para diminuir a atual distância entre estes e as nações 

desenvolvidas nos campos econômico e social, além de evitar o alargamento de um fosso entre países, 



responsável por todo tipo de tensão nacional e internacional. [3]

 

          As tecnologias da informação e suas aplicações atuais. Viabilizam um ambiente no qual indivíduos, 

grupos e comunidades podem exercer liberdade de expressão, influenciar e exercitar o processo 

democrático e promover associações para atingir objetivos comuns. Constituem uma ferramenta sem 

precedentes para que o cidadão possa ter acesso eficaz, eficiente, universal e barato a todo tipo de 

informação e serviço público. [3] 

          Criam o espaço para um tipo de atividade econômica na qual é possível nivelar a atuação de 

pequenas empresas, grandes corporações e negócios individuais, permitindo que, muitas vezes, o capital 

humano supere o poder econômico. 

 

          Como meio educacional,  permitem o acesso a  uma quantidade inesgotável de recursos de alta 

qualidade, independentemente de localização geográfica. Servem como veículo para amplo acesso aos 

recursos de laboratórios, museus e galerias de arte e como meio de comunicação para as comunidades 

científicas, tecnológicas e artísticas. 

 

          São um mecanismo ímpar para superação de barreiras entre comunidades localizadas em todas as 

partes do mundo, permitindo o trabalho cooperativo através de fronteiras e contribuindo para um melhor 

entendimento entre os povos. 

 

          Os três requisitos fundamentais para que, em qualquer país, os efeitos da era da informação possam 

ter conseqüências sociais em larga escala são: 

a)      A implantação de uma infra-estrutura nacional de informação;

b)      A conexão de tal infra-estrutura às redes de mundiais de informação, e; 

c)      O  desenvolvimento  de  capital  humano  altamente  qualificado,  condição  para 

entrada e permanência no conjunto das sociedades baseadas em conhecimento. 

 

          Mais do que em qualquer outra era da história da humanidade, recursos humanos qualificados serão 



de fundamental importância para a era da informação: Cientistas, engenheiros, educadores e técnicos em 

todas as áreas associadas às tecnologias da informação, especialmente em sistemas de informação, de 

comunicação e computação mas também em administração a aplicação de informação e conhecimento, 

uma força de  portadores  de conhecimento continuadamente treinada para o  uso destas tecnologias  e 

sistemas,  capaz  de  produzir  com  qualidade  e  competitividade  dentro  de  ambientes  baseados  em 

conhecimento,  e  uma  população  preparada  para  utilizar  sistemas  e  serviços  associados  a  redes  de 

comunicação e informação, em escala generalizada, e educada para consumir informação e conhecimento 

competentemente 

 

3.1         COMO SURGIU A INTERNET

 

          Há cerca de 30 anos, nos Estados Unidos, precisavam de um sistema de comunicação sigiloso, 

rápido e seguro, que pudesse interligar laboratórios de pesquisa e departamentos militares. Criaram então 

a Rede ARPA (Advanced Research Projects Agency). Foi muito útil, principalmente durante a Guerra 

Fria, para que pudessem ser transmitidas informações confidenciais, sem interrupção, já que, se um dos 

pontos de conexão caísse, todos os outros continuariam sem ser afetados. Pouco depois, passou a ser 

utilizada por universidades americanas e mais tarde no mundo todo. [2]

 

          Foi aí então que surgiu a Internet. Ela nada mais é que uma rede que interliga dezenas de milhares 

de  computadores  espalhados  pelo  mundo.  A  Internet  não  possui  um organismo centralizador  único, 

ninguém "manda" na Internet. Existem dezenas de milhares de redes, que se inter-relacionam apenas por 

protocolos  TCP/IP  (Transmission  Control  Protocol  e  Internet  Protocol),  transmitindo as  informações 

umas às outras. Protocolos são padrões de comunicação entre computadores em rede, seja ela interna ou 

externa. 

 

          Mas apesar de todas as vantagens que poderia oferecer ao setor das comunicações, a Internet teve 

sua utilização comercial liberada apenas após 1987, sendo amplamente utilizada em meados de 1992, 

quando se tornou uma verdadeira "febre". No Brasil, a concessão de direitos para exploração comercial da 

Internet se deu apenas em 1995. Sendo a Internet é uma gigantesca rede mundial de computadores, que 

inclui desde grandes computadores até micros do porte de um PC. Esses equipamentos são interligados 

através  de linhas  comuns de  telefone,  linhas  de  comunicação privadas,  cabos  submarinos,  canais  de 



satélite e diversos outros meios de telecomunicação. Os computadores que compõem a Internet podem 

estar  localizados,  por  exemplo,  em universidades,  empresas,  cooperativas,  prefeituras,  e  nas  próprias 

residências. 

 

          No Brasil, o número de pessoas e computadores ligados à Internet, está em verdadeira ascensão, 

pequenos comércios e grandes empresas, estão também aderindo a este meio substancialmente novo de 

provimento e acesso de serviços. Fazendo um paralelo com a estrutura de estradas de rodagem, a Internet 

funciona como uma rodovia pela qual a informação contida em textos, som e imagem podem trafegar em 

alta velocidade entre qualquer computador conectado a essa rede. E por essa razão que a Internet é muitas 

vezes chamada da "super rodovia da informação".

 

3.1.1    O que não é a Internet

 

          Antes de qualquer coisa que este estudo possa explicar sobre o que se pode fazer na Internet, é 

preciso explicar o que a Internet é e o que ela não é. A Internet é uma rede de computadores mundial, de 

livre acesso a todos e sem que haja uma entidade/empresa que a controle. Não há uma máquina central 

onde estão armazenados os arquivos que achamos por aí. São várias redes, com várias máquinas, 

interligados por canais de comunicação (fibras ópticas, satélites e rádio). É isso que a faz tão versátil e 

permite sua rápida expansão. Porém, muita gente confunde os vários serviços que a rede oferece. Tem 

gente que pensa que Internet simplesmente esse acesso gráfico de páginas e imagens, mas não é.

 

          Há vários serviços incorporados na Internet, sendo que um deles é esse  acesso gráfico, chamado de 

World Wide Web (daí que vem o famoso www). Outros serviços muito utilizados são o de e-mail, no 

qual você pode mandar mensagens para qualquer um na rede que tenha uma caixa postal, FTP (File 

Transfer Protocol), pelo qual se baixa arquivos, o Telnet, o chat, o news e Internet Phone, que funciona 

como se fosse telefone, como o próprio nome diz, mas que não é cobrado como tal.

 

          A www contém de tudo que você possa imaginar querer encontrar. Pode-se consultar as mais 

recentes descobertas de uma universidade americana ou do sul da Ásia; pode-se ver a previsão do tempo 

para o mundo inteiro; pode-se fazer compras sem se levantar da cadeira; pode-se ver fotos, filmes, livros, 

até enciclopédias inteiras. Tudo isso sem sair de casa.



 

          Mas a Internet não se limita a isso: Toda essa sua versatilidade permite o desenvolvimento de 

programas cada vez mais sofisticados. Os mais notáveis são os de conversa por voz ou até mesmo de 

videoconferência. Mas há coisas mais simples, como acertar a hora do seu relógio através de um relógio 

confiável.

 

          A Internet não é uma empresa. A Internet não pertence a nenhum governo. A Internet não é uma 

instituição de caridade, sem fins lucrativos ou de qualquer outro tipo. A Internet simplesmente é um 

conjunto de computadores que se comunicam no mundo inteiro. Mas isso não significa que empresas ou 

governos não possam usufruir dela. A Internet nasceu como parte de um projeto do governo americano. 

Mas hoje ninguém a domina ou a tem sobre controle. A Internet evoluiu. E muito.

 

          A Internet é, sem dúvida, o maior banco de dados disponível e, o que é mais importante, as 

informações são gratuitas e prontas para serem utilizadas.

 

3.1.2    A tão esperada Internet II

 

          A tão esperada e comentada Internet II, é uma rede mundial muito mais veloz do que a Internet 

convencional e que vai funcionar sobre auspícios acadêmicos vai se tornar realidade em breve; os dias da 

"world wide wait" estão contados. Em seus primeiros estágios a Internet II deve conectar cerca de 120 

universidades a uma velocidade superior a 100 vezes a nossa Internet convencional. [2]

 

          Um grupo menor de escolas deverá contar com uma velocidade de acesso até mil vezes maior. A 

rede Abilene, que faz parte da Internet II, deverá representar o primeiro esforço concentrado a ser 

colocado em prática. Denominada a “Rede de Pesquisas e Educação” de maior alcance do mundo, ela foi 

formada por uma coalizão universitária financiada com US$500 milhões de da iniciativa privada dos 

EUA. [2]

 

          A Internet II tem condições de chegar à velocidade de 2.4 Gbps, cerca de mil vezes a velocidade 



máxima atual. Seus idealizadores garantem que a atual rede será uma estrada secundária, esburacada e 

poeirenta perto dessa nova e poderosa autopista da informação. 

 

          A Internet II começou a funcionar em Dezembro de 1997 com caráter experimental, a uma 

velocidade de 155Mbps e a expectativa é de que no ano 2001 ela esteja totalmente implementada. Quem 

participa deste projeto, por enquanto, são cem universidades americanas, o governo norte-americano, 

além de várias empresas do setor, empenhados no chamado NGI (Next Generation Internet). 

 

          Os principais motivos do desenvolvimento dessa nova rede são os engarrafamentos constantes e o 

grande aumento do número de usuários da Internet. A Internet II também serve como campo de testes 

para tecnologias sofisticadas como webcast e multiconferência em rede, bem como a ferramenta que 

permitirá transações monetárias em grande escala, laboratórios virtuais e modelagem molecular 3D, 

projetos que seriam impossíveis de serem implantados com a atual largura de banda. É claro que essa 

maravilhosa tecnologia não está disponível aos usuários comuns. Por enquanto somente os meios 

acadêmicos norte-americanos podem usar esta nova rede. Para nós, usuário do terceiro mundo, basta 

esperar essa tecnologia chegar e não demorar muito.

 

3.1.3    O surgimento da Intranet

 

          Como conseqüência ao desenvolvimento tecnológico e baseado no sucesso desta maravilha da 

informática chamada de Internet. Surgiu a pouco mais de um ano o termo Intranet, embora este termo seja 

bem mais novo do que a sua irmã mais velha a Internet, ele está ganhando adeptos mais rapidamente são 

usuários especiais, as Corporações. A Internet é a novidade mais útil, se ainda pode-se dizer que é uma 

novidade, consistente e acessível que a informática nos trás. São milhões de computadores interligados 

em todo o mundo, o acesso é fácil e imediato, as informações se apresentam em formato gráfico e 

agradável. 

 

          Nela é possível que qualquer pessoa ou empresa procure ou forneça informações. Pode-se afirmar 

que uma empresa poderá dispor seus dados na Internet pelo mesmo custo e com a mesma qualidade que 

uma pessoa qualquer, é bom, e é barato. Atualmente, quem acessa a Internet, conhece o seu lado popular, 

sites sobre lazer, shopping, cultura, etc... As Intranets têm a ver com os sistemas corporativos de 



informações, que também podem ser acessados via Internet. As empresas descobriram que podem criar 

redes como a Internet, porém privadas, as Intranets, que cumprem o papel de conectar entre si filiais, 

departamentos, fornecedores, clientes, etc, mesclando (com segurança) as suas redes particulares de 

informação com a estrutura de comunicações da Internet. As oportunidades de modernização operacional 

são incontáveis. [2]

 

          Enquanto a Internet estabelece os padrões e as tecnologias para comunicação entre computadores, 

através de uma rede mundial que conecta muitas redes, a Intranet aplica estas tecnologias dentro da 

organização via a rede LAN/WAN corporativa, com todos os mesmos benefícios. Exatamente pela 

Internet ser um padrão bem estabelecido, montar a infra-estrutura é simples. O clássico problema de como 

fazer um se conectar com muitos é resolvida pelo uso da tecnologia Internet via WAN/LAN. O controle 

de acesso e segurança, problema complicado nos modelos informacionais atuais também encontra solução 

nos moldes da Internet. A tecnologia da Internet passa a se incorporar na nova logística empresarial de 

fora para dentro, ou seja, para suportar toda essa nova dinâmica externa a logística interna precisa 

acompanhar, a questão básica é: a empresa quer responder pronta e corretamente às demandas pelo seu 

canal de vendas e seus parceiros. Não dar respostas, seja por telefone ou Internet é igualmente 

inadmissível. Portanto, já é hora de começar a operar via Internet, aos poucos, sempre consciente de que a 

essência do sucesso operacional neste novo cenário passa, aos poucos, por uma integração de todos os 

sistemas computacionais desde o nível de simples coleta de dados até a apresentação multimídia via 

Internet. 

 

          É ponto pacífico que apoiar a estrutura de comunicações corporativas em uma Intranet dá para 

simplificar o trabalho. Embora seja cedo para se afirmar onde realmente a Intranet vai ser mais efetiva 

para unir, no sentido operacional, os diversos profissionais de uma empresa. Isto se deve as dificuldades 

de tirar informação de um lugar e disponibilizar para todos os interessados, as empresas replicam esforços 

em diversas áreas e, na falta de unicidade de informações, as decisões tomadas em áreas diferentes, mas 

inter-relacionadas, são muitas vezes conflitantes. 

 

          A Intranet é a melhor ferramenta para disponibilizar a representação de uma mesma realidade para 

muitas pessoas, superando as dificuldades acima. E é exatamente por isso que ela se estabelece como uma 

explosão de remodelamento empresarial e se transforma tão rapidamente, de um sistema de integração 

pública, a uma estratégia de comunicação corporativa. Para superar os problemas de comunicação 

corporativa a Intranet apresenta uma estrutura de comunicações onipresente, qualquer um se comunica de 

qualquer lugar para qualquer lugar. Pouquíssimas empresas conseguiram até hoje implementar um 



sistema eletrônico de comunicações com seus parceiros, justamente pela diversidade de ambientes 

computacionais e protocolos de comunicação. 

 

          Hoje a empresa A para falar com a B, via computador, ainda precisa primeiro negociar a língua que 

vão usar, a Internet não é uma Torre de Babel, é mais fácil se comunicar através dela. Os canais de 

comunicação também variam, um canal dedicado de alta velocidade atende a um tipo de demanda (por 

exemplo: atualização constante de dados entre fábricas e depósitos), canais de acesso compartilhado (por 

exemplo: vendedores espalhados pelo país, consultando a nova tabela de preços) caracterizam um acesso 

não tão constante, mas geograficamente disperso e variado. A Intranet vai usufruir dos dois canais, sem 

problemas, e os usuários não vão ter problema de usar a Intranet ou a Internet, porque são dois nomes 

para a mesma coisa, ninguém percebe se o canal de comunicação é público ou privado. Um diretor vai 

olhar o mesmo gráfico de vendas, ou consultar uma promessa de entrega, no computador da sua mesa, no 

meio da fábrica, de casa e etc, dá no mesmo, ele vai entrar na sua Intranet a partir de qualquer lugar, via 

Internet. 

          A Internet possui uma inovação conceitual, onde a informação não é mais enviada, mas sim 

buscada sob demanda. Não se enviam mais catálogos, listas de preços, promoções, mensagens, todos 

passam a saber onde estas informações estão disponíveis e as buscam sempre que precisam. Isto 

simplifica radicalmente muitas coisas, principalmente no que tange aos procedimentos de atualização e 

geração de informações, não se imprime coisas a mais nem a menos, simplesmente porque não se 

imprime mais nada. 

 

          Para se montar uma Intranet, será um processo técnico até que fácil, devido às ferramentas já 

disponíveis. Mas como disse anteriormente o problema maior na implementação de uma Intranet está no 

fato de ser necessário alterar o modo de operação e a logística das corporações, enfrentando tarefas como 

a aculturação de executivos, remodelamentos operacionais, renovação de ambientes computacionais, etc. 

 

          A Intranet é sem dúvida nenhuma a nova onda da organização empresarial utilizando-se da 

informática a fim de se obter uma maior produção e agilidade no fornecimento de informações e 

atendimento as necessidades.

 

3.2     AS TECNOLOGIAS EMERGENTES



 

           A prospecção de mercado para tecnologias emergentes é difícil devido à falta de dados históricos. 

Mais do que isto, algumas tecnologias causam um impacto tão forte no mercado que ele passa a 

apresentar um comportamento inesperado. Um exemplo recente foi o crescimento da Internet comercial. 

Em 1995, quando surgiu, mesmo os estudos mais otimistas não conseguiram prever a revolução que seria 

a Internet dois anos depois. Na época previa-se que a fraca infra-estrutura da telefonia brasileira poderia 

inviabilizar sua adoção. Hoje, mesmo com as dificuldades enfrentadas, a Internet possui cerca de 3,8 

milhões de usuários. As empresas que investiram no início da Internet hoje estão muito valorizadas. Por 

exemplo, a StarMedia foi criada em 1996 com o objetivo de tornar-se o principal site da América Latina. 

Até 1999 esta empresa investiu cerca de 80 milhões de dólares. Em julho de 1999, abriu o capital e 

colocou suas ações para negociação na bolsa de valores americana NASDAQ. Nos primeiros dias de 

negociação a StarMedia passou a valer cerca de 3,7 bilhões de dólares.

 

          Em 1995, o Standish Group (empresa norte-americana), realizou uma pesquisa em 365 empresas 

norte-americanas de pequeno, médio e grande portes dos maiores segmentos industriais (financia, 

manufatura, saúde, governo, serviços, dentre outros). Foram entrevistados os executivos de informática 

dessas empresas. O objetivo da pesquisa foi identificar a situação dos projetos de desenvolvimento de 

software para o uso na Internet com a finalidade de dinamizar e difundir o mercado eletrônico em todo o 

mundo. Os resultados gerais foram os seguintes[1]:

q       Apenas  16,2  %  dos  projetos  foram  concluídos  dentro  do  prazo  e  do 

orçamento previstos. A média de sucesso nas grandes empresas é pior, apenas 9%. 

Mesmo no caso de sucesso, os projetos das grandes empresas foram concluídos com 

apenas 42% das características e funcionalidades previstas;

q       52,7% dos projetos foram concluídos com menos funcionalidade do que o 

previsto e superaram o prazo e o custo estabelecidos; 

q       31,1% dos projetos foram cancelados antes de serem concluídos; 

q       52,7% dos projetos custaram 189% a mais de seu custo previsto. O custo 

das oportunidades perdidas (custos indiretos) devido à falha destes projetos não é 

mensurável, mas estima-se que facilmente ultrapasse os trilhões de dólares; 

q       Estima-se que em 1995 foram gastos 81 bilhões de dólares pelas empresas 

norte-americanas em projetos cancelados e 59 bilhões de dólares em custos além dos 

previstos. Muitos destes projetos eram simples e não usavam novas tecnologias.



 

          Embora a maioria dos executivos entrevistados (52%) acredite que há menos falhas atualmente do 

que havia há cinco anos, são necessárias novas tecnologias e metodologias para melhorar o quadro atual.

 

3.3    Brasil como o primeiro na Internet da América Latina

 

          O Brasil  domina a  Internet latino-americana,  com 3,8 milhões de usuários que conectam pelo 

menos uma vez por semana e que representam 40% do total de internautas da região. Em 2004, a previsão 

é de que sejam 16,4 milhões de internautas brasileiros. Além disso, o estudo revelou que a América 

Latina  é  a  região  que  mais  têm  crescido  na  rede.  Brasil,  México  e  Argentina  respondem  por 

aproximadamente 65% dos 9,9 milhões de internautas latino-americanos. O Brasil é líder, seguido pelo 

México, com 1,5 milhões de usuários e a Argentina, com um milhão. Atualmente, a web latino-americana 

representa 4% dos usuários mundiais. Para 2004, a previsão é de que existam 40,8 milhões de usuários na 

região, o que representaria 6% do total. As vendas on-line na América Latina chegaram a US$ 3,6 bilhões 

em 2000 US$ 2,85 bilhões em B2B e US$ 724 milhões em B2C. Para 2004, só o setor de B2B deve 

chegar a US$ 67 bilhões. "O Brasil lidera de longe o comércio eletrônico tanto B2B quanto B2C," diz 

Noah Elkin (Revista Istoé, 2000), analista do eMarketer. "Todos os países, no entanto, devem ter um bom 

crescimento  no  e-commerce  nos  próximos anos,  com o  setor  de  B2B crescendo mais  rapidamente." 

(Elkin: Revista Istoé, 2000).

 

          No  estudo,  o  Brasil  é  considerado  o  país  mais  urbanizado  da  América  Latina,  com 81%  da 

população morando nas cidades das quais 10 têm mais de um milhão de habitantes. Para o instituto, a 

concentração das pessoas nas cidades é um ponto que facilita a entrega dos produtos comprados pela web, 

o que compensaria as distâncias entre os centros urbanos do país.

 

3.3.1    Já chega a US$ 9 bilhões por ano a perda com  os “junk e-mail”

 

          A inundação diária de e-mails  indesejados,  conhecidos como "junk e-mails",  que regularmente 

entopem as  caixas  de  correio  eletrônico  dos  internautas,  está  custando  9,36  bilhões  de  dólares  aos 

usuários por ano, de acordo com um estudo da Comissão Européia apresentado na sexta-feira. Todos os 



dias,  cerca  de  meio  bilhão  de  e-mails  de  publicidade  personalizada  bombardeiam os  internautas  no 

mundo, disse o estudo. A Comissão disse que os custos de conexão a web durante o tempo usado para ler 

e eliminar as mensagens eletrônicas indesejadas cresceu. "Os assinantes de Internet ao redor do mundo 

estão pagando sem perceber cerca de 10 bilhões de euros (9,36 bilhões de dólares) por ano em custos de  

conexão apenas para receber os junk e-mails", disse a Comissão. (Revista Veja: 2000).

 

          A tecnologia atual permite às companhias de marketing virtual registrar informações detalhadas 

sobre preferências de consumidores cada vez que uma consulta a web ou transação é conduzida. Isso 

capacita as empresas de marketing a operar com públicos segmentados, e por isso há uma inundação de 

repetitivas e indesejadas propagandas via e-mail. O negócio de publicidade por correio eletrônico, 

conhecido como “cybermarketing”, está concentrado nos Estados Unidos, mas está crescendo na Europa. 

Com o intuito de cortar os custos gerados pela circulação de junk e-mails na rede, a Comissão Européia 

está tentando atualizar a legislação da União Européia sobre proteção de dados. "O estudo irá nos ajudar 

a avaliar quais regras precisam ser atualizadas (no campo de proteção de dados) para considerarmos os 

desenvolvimentos tecnológicos", disse a repórteres o porta-voz da Comissão Jonathan Todd. (Revista 

Exame: 2000).

 

3.3.2    A lei de direitos autorais na web

 

          O esforço de três anos para estabelecer uma lei de direitos autorais na era digital comum a todos os 

países e pode estar chegando ao fim. Um comitê do Parlamento Europeu se reúne para decidir a questão. 

A lei é aguardada com ansiedade pelas indústrias musical e cinematográfica, que vêm perdendo milhões 

todos os anos com a pirataria digital. Elas querem que a nova lei permita o uso de tecnologia avançada, 

como criptografia, para bloquear cópias não permitidas e limitar o download de áudio e vídeo na internet. 

"É  crucial  que  aprovemos  uma  lei  rapidamente”. afirmou  Enrico  Boselli,  membro  do  Comitê  de 

Questões Legais da UE.

 

          Desenvolver uma lei correta na área de direitos autorais no ambiente digital não é uma tarefa fácil. 

De um lado, a indústria quer mecanismos eficientes e severos contra cópias não autorizadas. Do outro, 

usuários defendem seus direitos individuais e a quebra dos grandes impérios de entretenimento. Devido a 

essas controvérsias, os legisladores europeus por exemplo, incluíram cerca de 200 emendas ao projeto. O 

texto foi reduzido e resumido agora para 10 emendas principais. Apesar do projeto ter incluído regras 



mais severas, a indústria ainda não ficou satisfeita. "O projeto caminha na direção certa, mas não vai  

longe o bastante", afirmou Frances Moore, diretor da poderosa Federação da Indústria Fonográfica (IFPI, 

na sigla em inglês). (Moore: Revista Exame: 2001)

 

3.3.3    Controle da mídia na web

 

          Dentro da esfera jornalística, a cobertura dos fatos e das idéias não pode sofrer nenhuma restrição 

do poder  público ou empresarial.  É de  conhecimento geral  que há empresas  jornalísticas sonegando 

informações relevantes ao público só porque isso não interessa aos negócios de seus proprietários. Trata-

se,  indiscutivelmente,  de  privatização  da  censura,  sendo  igualmente  condenável.  Entretanto,  existem 

mecanismos reguladores que vêm da autoridade estatal. O modo mais indicado para que haja um controle 

social de meios como a televisão é a auto-regulamentação, mas não de uma auto-regulamentação feita 

unilateralmente  pelas  empresas.  Setores  diferentes  do  público  precisam  estar  representados  neste 

processo.

 

          A  respeito  da  imprensa  brasileira,  dependendo  do  critério,  ela  acabou  apresentando  alguma 

evolução. Entretanto, se o critério for o da independência frente aos governos, parece ter havido uma 

piora.  Há  também  uma  quase  unanimidade  em  torno  de  palavras  como  globalização,  economia  de 

mercado, privatização. Muitas vezes jornais, revistas, emissoras de TV e rádio parecem mais interessados 

em fazer propaganda travestida de jornalismo dessas causas do que em informar criticamente. A imprensa 

contemporânea parece mais vitimada pelo pensamento único e menos crítica frente às razões de Estado. 

As mentiras na imprensa ainda existem, são muitas e monstruosas,  mas precisaram se sofisticar.  No 

entanto, há outros critérios possíveis para se avaliar a imprensa, como o do profissionalismo. A edição do 

conteúdo que é levada pelos veículos tornou-se mais impessoal, a conduta ganhou parâmetros públicos 

mais amadurecidos. Isso gera efeitos no público, que também se torna mais crítico.

 

          A desinformação começa quando a boa técnica jornalística (da reportagem à edição) e quando a 

ética jornalística (da busca da verdade ao respeito às pessoas e aos vários lados das questões abordadas) é 

negligenciada pelos profissionais e pelos donos dos meios de comunicação. O leitor é, ao mesmo tempo, 

consumidor de notícias e agente de reflexão. Ele é um cidadão, que depende de informações de boa 

qualidade  para  exercer  seus  direitos,  nos  mais  variados  campos.  Este  cidadão  (leitor,  telespectador, 

ouvinte,  internauta) é o verdadeiro patrão dos jornalistas. A busca da verdade está na base de qualquer 



idéia que se possa ter de reportagem e, por isso mesmo, é um ponto de partida para a ética jornalística. 

Disso, dessa busca, vem o pacto de confiança entre o público e o jornalista, e aí repousa a credibilidade 

dos veículos informativos. 

 

          Conclui-se, neste capitulo a importância e a relevância da Internet dentro do comercio eletrônico 

em seus vários segmentos. Hoje, neste mundo globalizando em que os vários pontos do mundo estão 

interligado, o comércio é feito 24 horas, não se pensa hoje em comércio de uma maneira geral sem as 

informações que trafegam diariamente pela rede mundial  de computadores,  faz-se assim, e  de forma 

urgente analisar os prós e os contras desse paradigma tecnológico.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4           O FUTURO DO COMERCIO ELETRÔNICO E AS DESIGUALDADES REGIONAIS

 

 

          Existem hoje no País cerca de 3,8 milhões de computadores conectados à Internet (segundo dados 



do IBGE como se destaca no gráfico 1). Mantido o ritmo atual de crescimento, esse número dobrará em 

menos de quatro anos, podendo comprometer a velocidade e qualidade das conexões e esgotar em pouco 

tempo o potencial de ingresso de novos usuários. 

 

GRÁFICO 1

 

Fonte: Dados o IBGE, 2001.

 

 

          Graças à tecnologia aprimorada da Internet, aos baixos custos de implantação e à enorme injeção de 

capital, vimos o nascimento de um grande número de sites de comércio eletrônico que tentavam vender 

de tudo, desde comida de animais a automóveis. Para atrair clientes, as empresas fizeram promoções 

escandalosas. O site 800.com, que vende equipamento eletrônico, música e vídeo nos Estados Unidos, por 

exemplo, foi inaugurado com uma oferta especial de três CDs por US$ 1, incluindo o frete. Muitos sites 

prometeram acesso gratuito à Internet para atrair tráfego. 

          Em 2000, porém, a “bolha” estourou. Ações superinflacionadas caíram e capitais de risco que 

financiaram  muitos  sites  recusaram-se  a  continuar  investindo.  Alguns  sites  prósperos  exageraram  e 

queimaram dinheiro.  Aqueles  que  apostaram em gerar  tráfego  com a  oferta  de  negócios  grandes  e 
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impossíveis aprenderam uma lição: “vender com prejuízo não se traduz em lucro”. 

            O objetivo final de dar de graça ou vender com enormes 

descontos  era  criar  uma  marca.  Quanto  maior  o  número  de  

visitantes do site, mais rápido ele se tornaria lucrativo. Mas esse 

plano não funciona mais  hoje,  nem funcionará  no futuro.  (Melo, 

2000: p. 91).

          O excesso de sites vendendo produtos e serviços similares gerou uma concorrência feroz. E, como 

acontece no mundo off-line, a abundância tirou muitas start-ups on-line dos negócios e preparou o terreno 

para que pequenas empresas especializadas fossem engolidas por empresas maiores, estabelecidas. 

                       Veja a Fatbrain.com. A livraria on-line nasceu como 

um  site  de  venda  de  livros  ao  consumidor  alguns  anos  atrás  e  

evoluiu  para  uma  livraria  on-line  B2B  (business-to-business)  

razoavelmente bem sucedida. Mas, quando a terra das pontocoms 

tremeu, a Fatbrain.com viu-se em uma situação fiscal complicada. 

(PGEN, 2000: p. 52). 

                       Dan  Rush,  vice-presidente  e  gerente  geral  da 

Fatbrain.com,  explica:  “Crescemos  rapidamente,  as  vendas  

dobraram a cada 12 meses nos dois últimos anos fiscais. Como tudo 

na  Internet,  sofremos  as  dores  do  crescimento.  Provavelmente,  

estávamos  gastando  demais.  Tínhamos  duas  opções:  ir  atrás  de  

fundos adicionais ou buscar  parceiros  para fusão”.  Resultado:  a 

concorrente Barnes & Noble.com adquiriu a empresa,  que agora  

atua como seu braço B2B. Graças ao acréscimo da infra-estrutura e  

suporte ao cliente da Barnes & Noble, a Fatbrain.com prevê que  

será lucrativa em 2001. (PEGN, 2001: p. 79). 

 

          É evidente que crescimento e reconhecimento da marca não bastam para garantir a sobrevivência 

de uma empresa. Os sites de comércio eletrônico bem sucedidos dão ao consumidor uma boa razão para 

voltar e um bom serviço é uma das melhores maneiras de conseguir que isso aconteça. Essa receita tem 

muitos ingredientes, mas os mais importantes são um funcionamento sem problemas, uma experiência de 

compra agradável e entrega no prazo. Se um site não puder oferecê-los, o consumidor não voltará tão 

cedo. Portanto, dê preferência a sites mais focados em serviço do que em preço baixo. Essa estratégia 

pode levar a preços mais altos, mas proporcionará uma experiência geral melhor. Com tantos locais para 

compra on-line diferentes, um site que sai do ar ou não entrega um pedido no prazo não reterá um cliente 



por muito tempo. 

4.1 Lojas de conveniência virtuais

          Conveniência é outra razão para comprar on-line e outra área em que os varejistas na Internet vão 

procurar  aperfeiçoar-se.  Versões  on-line  ligadas  a  lojas  físicas  podem  simplificar  o  processo  de 

devolução, por exemplo, se você compra um produto em uma loja na Web e depois decide devolvê-lo, 

normalmente tem que pagar para fazer a remessa. Mas  megastores como a Best Buy e a Circuit City 

permitem que se devolva na filial do mundo real mais próxima as mercadorias compradas nos sites. Essa 

tendência deverá prosseguir. Vint Cerf, diretor da ICANN e um inovador em TCP/IP, o protocolo que 

está na raiz da Internet, antevê o cenário onde pequenas lojas encarregadas da devolução de produtos de 

diversos comerciantes on-line. Algumas lojas físicas e suas contrapartidas on-line se fundirão, também. A 

loja de material esportivo “REI”, também nos EUA, já está experimentando essa configuração. Entre em 

uma loja e você encontrará um quiosque conectado a REI.com. Se na filial local não houver uma bota 

para neve no seu tamanho,  você pode encomendá-la  on-line imediatamente.  É o futuro consolidado. 

Talvez a conveniência tenha feito com que as pessoas continuassem comprando on-line, mas foram os 

descontos inacreditáveis que as levaram até lá. Na Web do futuro, você não encontrará três CDs por um 

dólar (com dito anteriormente), mas ainda haverá negócios fantásticos. Você só terá que pesquisar e 

comparar mais para descobri-los. A maior parte dos melhores negócios envolverá excesso de estoque e 

produtos da última estação. Você acaba se perguntando se os céticos, afinal, estavam com a razão: “talvez  

essa coisa chamada Internet não dure mesmo”. As ações de tecnologia enfrentam baixas assustadoras; as 

vendas on-line desaceleraram; demissões estão acontecendo em toda parte.

 4.2 A capacidade de conexão

          Até agora, a Web existia como uma mídia separada, um lugar que você tinha que pensar para 

decidir  se visitaria ou não.  Você decidia  comprar  on-line em vez de se  deslocar até  uma loja,  você 

mandava um e-mail no lugar de telefonar para seu amigo. Mas, com a enxurrada de novos recursos acesso 

de alta velocidade, novas maneiras de ter acesso a serviços, interfaces gráficas mais ricas,  a Internet será 

parte integrante de tudo que fizermos. 

          A Internet evoluiu e, simultaneamente, entrou em nossas vidas cotidianas com uma velocidade 

estonteante. O que começou como uma simples interface de texto desabrochou em um veículo totalmente 

visual capaz de satisfazer nossos anseios por vídeo, áudio, etc. O que teve início como uma maneira de 

compartilhar  informação  se  tornou  um  mercado  mundial  onde  o  consumidor  pode  comprar  tudo  a 

qualquer hora. E se antes acessávamos esse mundo virtual com modems de 9.600 bps, agora podemos 

usar DSL e cable modems para atingir velocidades pelo menos 40 vezes mais altas. 

          A Net enfrentou seu quinhão de reveses. A avalanche recente de mortes de empresas pontocom 



mostrou o erro de lançar um site sem um bom plano de negócio. Até os sites que já tiveram algum 

sucesso, como Amazon e Etoys, estão em dificuldade. 

          E os consumidores querem receber os itens que compram no prazo, o que não é um ponto forte de 

muitos sites. Acrescente algumas preocupações persistentes com a privacidade e a sociedade utópica que 

alguns prevêem não parecerá tão provável. Talvez ninguém pudesse ter previsto a montanha-russa em que 

a Internet se transformou nos últimos cinco anos, mas colocamos nosso binóculo a postos para tentar 

prever como serão os próximos cinco anos. 

          Conversamos com visionários, importantes integrantes da indústria e analistas para descobrir para 

onde vamos e quando chegaremos lá. Diante de nós, descortina-se um mundo onde é possível alugar 

software e música em vez de comprar; uma Internet disponível em toda parte, a toda hora, graças a acesso 

sem fio de alta velocidade; um lugar onde texto, vídeo e som se fundem em uma experiência multimídia 

plena, estável e homogênea. 

4.3 O comércio como um processo direto 

 

          O consumidor paga e recebe um produto físico que ele pode ter e segurar. Você compra um CD de 

música que pode transportar da casa para o carro e de lá para o local de trabalho. Você compra o Office 

2000 e recebe um CD-ROM que carrega o programa no seu computador. Mas esse cenário vai mudar. 

Como acontece com a TV a cabo, você pagará uma taxa mensal para receber música e filmes pela Internet 

ou pagará uma taxa baseada naquilo  que usa.  Esse modelo emergirá,  em primeiro lugar,  na área da 

música. Atualmente, você pode registrar-se em sites como o EMusic.com, onde US$ 10 por mês lhe dão 

direito a download ilimitado de MP3. Depois que você baixa uma canção, ela é sua e você pode ouvi-la 

quando e quantas vezes desejar. 

 

          Em breve, as assinaturas vão incluir acesso a um volume ilimitado de música transmitida pela Net, 

mas os assinantes não poderão gravá-la no disco rígido. Com serviços de streaming, seu PC pode manter 

alguns segundos de um arquivo em um buffer e depois reproduzi-lo enquanto renova o buffer. Quando a 

música acaba, os dados se vão. Atualmente, porém, os fluxos são assolados por problemas de largura de 

banda. A execução em alta fidelidade requer no mínimo a velocidade de 128 kbps para arquivos MP3 

(RealAudio e Windows Media Audio exigem menos). Se a conexão se arrasta, a música sofre uma pausa. 

 

          A MP3.com relançou um serviço que poderá servir de ponte entre a propriedade do produto e as 

assinaturas de streaming. Com o My.MP3. com, você compra um CD e coloca-o na unidade de CD-ROM 



do seu PC enquanto está conectado ao site. O serviço confirma que você possui o CD. Depois de ativar o 

CD de David Gray,  por exemplo,  My.MP3.com vai  transmitir  Babylon para você onde você estiver, 

independente  de  o  CD estar  ou  não  com você.  Levando essa  idéia  um passo  adiante,  Sony Music, 

Universal Music Group e Warner Music estão desenvolvendo serviços de  streaming que não exigem o 

produto  físico.  Você  poderá  ouvir  qualquer  música  da  sua  coleção  quanto  vezes  quiser.  Porém,  ao 

contrário do download que você pode transferir para um player portátil, o streaming da música só estará 

disponível enquanto você estiver on-line. Esses serviços de assinatura vão acabar estendendo-se também 

a filmes. 

 

          Mas você não assinará só entretenimento. No futuro, também vai usar software dessa maneira, 

fazendo uma assinatura junto a um ASP (Application Service Provider) e acessando seu aplicativos via 

navegador. O programa não residirá no seu computador; ele permanecerá nos servidores do provedor. Os 

ASPs já existem, oferecendo acesso a banco de dados, aplicativos de gestão de projeto, clientes de correio 

eletrônico e até ao Office 2000. A certeza da Microsoft de que essa idéia dará certo é tão grande que a 

empresa está criando uma plataforma inteira em torno dela, chamada Net, que permitirá que diversos 

serviços Web se comuniquem e consolidem suas funções na mesma interface. Por exemplo, “(...) hoje 

todas as informações financeiras do usuário: extratos de contas, desempenho do mercado financeiro e  

assim por diante, estão disponíveis na Web”. diz Alfredo Pizzarini (Revista Veja, 2001: p. 68); gerente de 

produtos Windows da .Net. Mas elementos de informação diferentes estão em sites diferentes. “(...) A 

única maneira de criar uma visão consolidada da minha situação financeira é ir a todos esses sites e  

cortar e colar os dados no Excel”. explica Pizzarani. Segundo a Microsoft, a .Net facilitará a criação de 

um site que reúna essas informações. (Revista Veja, 2001: 68). 

 

          Os defensores do modelo ASP dizem que esses serviços são mais fáceis de usar do que o software 

instalado tradicionalmente. Em alguns casos, o uso de ASP reduz custos, especialmente para as pequenas 

empresas. Os ASPs atualizam o software dos clientes automaticamente à medida que as correções são 

liberadas e lidam com as tarefas de manutenção que os departamentos de suporte teriam que executar. 

Não é uma idéia nova. 

 

          Antes  de  os  computadores  se  tornarem  baratos  o  suficiente  para  consumidores  e  pequenas 

empresas, o aluguel era uma estratégia comum para se conseguir um computador. “Estamos vendo o 

retorno do time-sharing de maneira curiosa”, comenta Pizzarini. “Os navegadores se transformaram nos 

terminais baseados em caracteres do século XXI. Era assim que as pessoas faziam compartilhamento de  

tempo com os grandes mainframes nos anos 70. E agora as pessoas se conectam e usam interfaces Web  



que as permitem interagir com software”. (Revista Veja, 2001: p. 68). Porém, ao contrário de outros 

serviços baseados na Internet, os ASPs exigem que você esteja on-line para acessar seus aplicativos. Se 

sua conexão estiver inativa, você também estará: não poderá utilizar seus aplicativos e dados porque eles 

estarão em servidores dispersos. 

 

          A grande interrogação é: você está preparado para abrir mão do controle sobre seu software e sua 

música? Nem os luminares da tecnologia estão totalmente prontos para ceder o controle. “Ainda me sinto 

pouco à vontade com isso”, admite Pizzarini, “porque fico off-line tempo bastante e gostaria de ter o  

software no meu PC”. (Revista Veja, 2001: p. 68). 

 

          Para fazer tudo isso funcionar, é preciso ser capaz de acessar a Internet onde for preciso. Se você 

pudesse ouvir música em streaming no carro, faria alguma diferença se possuísse uma cópia do CD? Se 

você tivesse seu software disponível em um bar,  precisaria que ele estivesse carregado no seu disco 

rígido? Quando a Web sem fio chegar, você nunca se desconectará de novo a menos que passe por um 

túnel. o surgimento de conexões à Internet em alta velocidade no trabalho e em casa com T1, DSL e cable 

modems, capazes de oferecer taxas de transferência  de 1,5 Mbps.  Em 2001,  links de satélite com a 

Internet vão aproximar-se dessas velocidades. Junte a isso a rede local sem fio e você poderá navegar na 

Web confortavelmente de sua poltrona. 

 

4.4 O futuro

 

          Não é mais preciso se conectar a Web através de linhas terrestres. Em 1999, segundo o instituto de 

pesquisa IDC, 125 milhões de pessoas assinaram algum serviço sem fio,  incluindo pagers,  telefones 

celulares e serviços de mensagem. Em 2004, prevê o IDC, esse número atingirá 207 milhões. Já temos 

telefones celulares e  handhelds  que  acessam a  Web por  meios sem fios.  No momento,  as  conexões 

funcionam a apenas 19,2 kbps ou até menos, mas isso vai mudar. Novos protocolos vão permitir que nos 

conectemos a Internet longe dos fios a velocidades mais altas. Enquanto isso, outras novas tecnologias 

visam eliminar os fios entre  os vários  dispositivos que você usará nada de cabos para sincronizar o 

handheld e o PC. Juntas, essas inovações vão permitir o acesso a Web em qualquer lugar, a qualquer hora. 

 

          Atualmente em desenvolvimento, a tecnologia 3G (terceira geração) vai conectar o telefone celular, 



o handheld ou a tablet Web à Net a velocidades de até 2 Mbps, acima do que uma linha T1 permite hoje. 

Com esse tipo de largura de banda, você poderá fazer o  streaming de música com qualidade de CD 

enquanto digita dados em um banco de dados fornecido por seu ASP, no trajeto até o trabalho de manhã. 

 

          Mas  não  veremos  3G  nos  Estados  Unidos  antes  de  dois  anos.  Tom  Nyberg,  gerente  de 

desenvolvimento de negócios na Nokia, gigante dos telefones celulares, acredita que as primeiras redes 

3G vão chegar  na  Europa neste  ano e  espera  que  a  tecnologia  aporte  nos  EUA em 2002,  com uso 

difundido em 2003. [7]

 

          Cliff Raskind, analista sênior de dados e computação móvel na Strategy Analytics, considera esse 

cronograma otimista. “Não acreditamos que 3G terá uma presença significativa antes de 2006 ou 2007.” 

Até lá, deveremos ter uma tecnologia interina, batizada de 2.5G, com taxas de transferência de cerca de 

100 kbps. Raskind diz que a velocidade real da 3G sem fio será de aproximadamente 384 kbps, muito 

abaixo do máximo anunciado de 2 Mbps, “a menos que você esteja do lado de uma estação-base”. 

(PEGN, 2000: p. 71). Uma tecnologia nova mais familiar, Bluetooth, vai eliminar o cabeamento entre o 

PC, o notebook e o handheld. Esse protocolo de curto alcance conecta dispositivos via ondas de rádio a 

distâncias de até nove metros à velocidade de 1 Mbps, sem necessidade de alinhamento entre os 

equipamentos. 

 

          O Bluetooth permite que se sincronize o handheld com o PC assim que se entra na faixa dos nove 

metros. Em vez de procurar uma tomada de telefone em um aeroporto ou hotel, você vai entrar em uma 

zona  Bluetooth  e  conectar  o  notebook.  Isso  transformará  a  Internet.  Pizzarini,  acredita  que  a 

conectividade  constante  também vai  mudar  o  modo como usamos  a  Web.  “Muitas  pessoas  usam a 

Internet agora como uma fonte de informação”, diz ele. “Daqui a alguns anos, as pessoas interessadas  

em eventos esportivos vão procurar a Internet em vez da TV ou do rádio. Será uma mudança e tanto”. 

(Revista Veja, 2000: p. 52). Obviamente, 3G está a alguns anos de distância. 

 

          E quanto mais as pessoas usarem conexões sem fio na sua área, menor será a velocidade. Uma 

mudança  ainda  maior  acontecerá  quando  a  banda  larga  chegar  em  todos  os  cantos  do  planeta: 

transformará o que você vê na sua tela e seu modo de interagir com a Net.

 



4.5 As parcerias no Brasil 

 

          No Brasil estão sendo feitas articulações e firmadas parcerias envolvendo o governo, a iniciativa 

privada  (principalmente  empresas  do  setor  de  telecomunicações  e  informática)  e  o  “terceiro  setor” 

(entidades que prestam serviços à sociedade, sem objetivar lucro). A ação do governo se concentra nos 

processos de pesquisa, desenvolvimento e prototipagem da nova estrutura e de seus serviços básicos. 

            A implantação de projetos pilotos utilizando tecnologias das 

Remavs  envolve  79  instituições  parceiras.  As  redes  hoje  estão 

interconectadas a uma velocidade de apenas 34 Mbps. A meta, no  

entanto, é atingir em quatro anos a faixa de 1,2 Gbps. Nessa etapa,  

o MCT e o Ministério da Educação terão interligado na rede todas  

as instituições federais de ensino superior e institutos de pesquisa do  

país. Já está acertada, também, a participação do Brasil no Projeto  

Internet-2  americano,  por  intermédio  da  interconexão  das  redes  

acadêmicas dos dois países e de experimentos conjuntos. (PEGN, 

2001: 56).

 

          Concluindo,  a  sociedade  brasileira,  cuja  estrutura  é  peculiarmente  desigual,  é  sustentada  pela 

imensa maioria de “excluídos” (formadores da chamada “classe baixa”) e também constituída por uma 

classe média cada vez mais decadente e irrisória, cujos membros remanescentes tentam, a todo custo, 

embora em vão, manter sua posição e não aumentar o número de membros da “classe baixa”.

 

          Alheia a esta realidade, bem afastada desta verdadeira “desgraça social”, está a chamada “classe 

alta”,  cujos  membros  nunca  estiveram tão  evidentemente  preocupados em manter  seus  privilégios  e 

favorecimentos nesta estrutura social. Esta é desigualdade social e que leva as desigualdades regionais a 

se acentuarem ainda mais. Mas, com boa vontade e investimentos nos setores certos, esse quadro tende a 

mudar. O Brasil é um país “emergente” e como tal tem seus problemas, mas, também deve se levar em 

conta que, estamos caminhando mesmo que a “passos lentos” para equiparar essa discrepância, prova 

disso, e sermos conhecido como “O Gigante da América Latina” em todos os sentidos.

          

           



 

 

 

 

 

5           O COMÉRCIO ELETRÔNICO E O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

 

 

 

          Como foi dito anteriormente não é preciso dizer o quanto a Internet desenvolveu-se nos últimos 

anos e nem que continuará a  se desenvolver  nos anos que virão,  alterando a  vida e  os negócios da 

população mundial. 

 

          O  aspecto  que  ganha  força  na  mesma  proporção,  senão  maior,  é  o  comércio  eletrônico  “e-

commerce”, que no Brasil ainda não possui uma regulamentação legal, apesar de existirem normas que 

dão amparo ao consumidor, como é o caso do Código de Defesa e Proteção do Consumidor. Aliás, o 

anteprojeto de Lei PL 1.589 de 1999 em tramitação pelo Congresso Nacional dispõe sobre o assunto, e 

sobre a validade do documento eletrônico e da assinatura digital, sendo explicito quanto ao fato de que ao 

comércio eletrônico são aplicáveis as normas “consumeristas”. 

 

          As normas “consumeristas”, por sua vez, não se aplicam a todas as relações jurídicas ou, em outras 

palavras, a todos os fatos. Um exemplo seria a locação de um imóvel de praia para a passagem das férias 

via  Internet.  Qualquer  problema  não  seria  resolvido  com base  no  Código  de  Defesa  e  Proteção  do 

Consumidor, mas com base na legislação específica que trata de locações. 

 

          Neste  ponto,  para  melhor  compreensão,  poderíamos dizer  que há relação de consumo quando 

alguém adquire um produto ou serviço de um fornecedor como destinatário final. Assim, também estaria 

excluído da proteção legal aquela pessoa que adquire via Internet, por exemplo, diversos “notebooks” 



para em um segundo momento revendê-los. Neste caso seriam aplicáveis as normas comerciais para a 

solução de eventual conflito.  Delimitado, ainda que superficialmente, o conceito do que seja relação de 

consumo,  passemos  a  pontuar  certos  aspectos  sobre  os  quais  a  legislação  “consumerista”  incide  no 

comércio eletrônico.

          Certamente, uma das principais funções da Internet é propiciar o meio de apresentação e oferta de 

produtos e serviços. A oferta e apresentação de produtos e serviços feitas na Internet devem assegurar: 

 

            Informações  corretas,  claras,  precisas,  ostensivas  e  em 

língua  portuguesa,  sobre  suas  características,  qualidades,  

quantidade,  composição,  preço,  garantia,  prazos  de  validade  e  

origem,  além  de  eventuais  riscos  que  apresentem  à  saúde  e  

segurança dos consumidores (art. 31 da Lei 8078/90). 

 

          Exemplificando: o site de um supermercado, quando oferecer um produto importado, deverá trazer 

o preço (em real), seu fabricante, garantia, quantidade disponível (especialmente se estivermos diante das 

famosas “promoções”,  que visam atrair  clientela),  prazo de validade e de garantia,  além das demais 

exigências legais acima mencionadas. A transparência no relacionamento entre fornecedor e consumidor 

é um dos princípios a serem seguidos. [7]

 

          Uma das inovações que devemos aplaudir no anteprojeto de Lei PL 1599/99 é que na oferta devem 

vir também informações acerca do nome do ofertante (fornecedor), número de sua inscrição no cadastro 

geral do Ministério da Fazenda ou o número de inscrição, se for profissão regulamentada (advogado, 

médico, etc), endereço físico do estabelecimento, identificação e endereço físico do armazenador (no caso 

de importação e para garantir ao consumidor a entrega de seu produto), meio pelo qual é possível contatar 

o  ofertante,  inclusive  correio  eletrônico  (evitando-se  assim  a  possibilidade  de  que  em  um eventual 

problema não se ter a quem reclamar), arquivamento do contrato eletrônico pelo ofertante (e, neste caso, 

entendemos ser direito do consumidor o envio de uma cópia) e sistemas de segurança empregados na 

operação. 

 

          Tais normas visam, sem sombra de dúvida, a dar mais garantias ao consumidor de que irá receber 

seu produto/serviço. A questão de segurança ainda provoca dúvidas no consumidor, sendo uma barreira 

de venda. Daí a importância da regulamentação. 



 

          Os órgãos de proteção do consumidor recebem diversas reclamações  referentes a compras feitas 

em sites  no  exterior,  cujos  produtos  não  foram recebidos.  Porém,  os  consumidores  desconhecem a 

localização  dos  fornecedores,  prejudicando  qualquer  ação,  inclusive  na  área  judicial.  A  prevenção 

continua  sendo  o  melhor  remédio.  Assim,  o  consumidor  deve  ser  precavido  ao  contratar,  buscando 

informações nos órgãos de defesa do consumidor, bem como perante conhecidos.

 

          A publicidade das ofertas também devem seguir o previsto na legislação “consumerista”. Não é 

permitida aquela que seja inteira ou parcialmente falsa, ou que por qualquer outro modo, mesmo por 

omissão, seja capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, característica, qualidade, 

quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços (publicidade 

enganosa) ou, ainda, aquela que seja discriminatória de qualquer natureza, incite à violência, explore o 

medo  ou  a  superstição,  se  aproveite  da  deficiência  de  julgamento  e  experiência  da  criança,  e  que 

desrespeite valores ambientais (publicidade abusiva). 

 

          Para o fornecedor que insistir, este estudo lembra que se trata de crime e passível de sanções nas 

áreas administrativas (multas que vão de 200 Ufir´s  a 3.000.000 Ufir´s) e cível. 

5.1    A IMPORTÂNCIA DO BANCO DE DADOS

 

          Outro aspecto diz respeito ao banco de dados formado a partir de informações dos consumidores 

que  acessam os  sites.  Pela  legislação “consumerista”,  a  abertura  de cadastro,  ficha,  registro  e  dados 

pessoais e de consumo deve ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele, 

podendo a qualquer tempo ser acessada pelo interessado. 

 

          No caso de inexatidão dos dados e cadastros, o mesmo poderá exigir sua imediata correção. Os 

cadastros e dados não poderão conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos. 

Sites  que  contenham tal  informação (SPC,  dentre  outros)  devem observar  tais  normas,  sob  pena  de 

responderem  por dano moral. De outro lado, o projeto de lei 1599/99 prevê que o ofertante (fornecedor) 

somente poderá solicitar informações de caráter privado necessárias à efetivação do negócio oferecido, 

devendo mantê-las em sigilo, salvo prévia e expressa autorização do titular (consumidor). Qualquer outra, 

deverá ser solicitada informando ao consumidor de que é opcional.



 

5.2    PROIBIÇÕES COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

 

          É proibido também através da internet: 

a)      Enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto ou fornecer 

qualquer serviço, considerando-se caso ocorra, como sendo amostra grátis, não sendo obrigado 

a pagar; 

b)      Cumprir o prazo de entrega do produto ou de execução do serviço; 

c)      Informar previamente das despesas de remessa do produto; 

d)      Executar  serviços  sem  a  prévia  elaboração  de  orçamento  e  autorização  expressa  do 

consumidor; 

e)      Cobrar  quantia  indevida,  que  uma  vez  paga,  deverá  ser  devolvida  em  dobro  corrigida 

monetariamente e com juros legais.

 

5.3    GARANTIA LEGAL DOS PRODUTOS OFERTADOS

 

          O prazo para reclamar de um vício no produto ou serviço é de trinta dias no caso de produtos e 

serviços não duráveis e noventa dias no caso dos duráveis. É chamado também de garantia legal, pois 

dentro  dos  prazos  mencionados  o  consumidor  tem  direito  a  que  o  fornecedor  repare  os  vícios 

apresentados pelo produto/serviço. Este, por sua vez, tem o prazo legal de trinta dias para proceder ao 

reparo. 

 

          Caso não o faça, o consumidor poderá escolher entre substituição do produto ou reexecução do 

serviço, restituição imediata da quantia paga corrigida monetariamente ou abatimento proporcional do 

preço. Caso o vício seja tal que não permita o reparo, as possibilidades acima podem ser de imediato 

utilizadas  pelo  consumidor.  Neste  caso  a  reclamação  poderá  ser  feita  diretamente  ao  fornecedor  ou 

através dos órgãos de defesa e proteção do consumidor. O projeto de Lei 1599/99 prevê a possibilidade 

do consumidor fazê-lo através de e-mail para o fornecedor. 



 

          E, ao contrário do que muitos pensam, uma vez contratado um serviço ou adquirido um produto o 

negócio não pode ser desfeito pura e simplesmente. O chamado direito de arrependimento somente pode 

ser exercido em certas circunstâncias. 

 

          A  lei  o  permite  quando  o  consumidor  adquirir  um produto  ou  contratar  um serviço  fora  do 

estabelecimento comercial. O prazo é de sete dias a partir da assinatura ou do ato de recebimento do 

produto  ou  serviço.  Tal  preceito  é  perfeitamente  aplicável  ao  comércio  eletrônico.  Nada impede  no 

entanto, que o fornecedor oferte prazo maior. 

          Concluindo,  como visto,  no  comércio  eletrônico  a  legislação  “consumerista”  já  regula  certos 

aspectos,  sendo plenamente aplicável.  A dificuldade prática que se  apresenta  é que a  contratação de 

produtos e serviços muitas vezes ultrapassa os limites continentais do País. O consumidor deve tomar as 

cautelas necessárias, portanto. Se nas vendas presenciais, onde o consumidor dirige-se ao estabelecimento 

comercial ocorrem problemas (não entrega do produto, atraso na entrega, defeitos, etc.), na Internet tais 

problemas podem não ter solução. 

 

          De outro lado, os fornecedores que resolverem atuar nesta área devem ser transparentes quanto ao 

produto/serviço oferecido, cumprindo a oferta realizada, especialmente a entrega e assistência técnica. A 

confiabilidade deve ser adquirida dia após dia, através da qualidade, responsabilidade e comprometimento 

nos serviços oferecidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6           CONCLUSÃO

 

          A essência  do comércio  eletrônico e  as  suas  vantagens  requerem cuidados e  posicionamentos 

específicos. Quem acha que para vender na “web” é preciso apenas ter um site, engana-se. E pode estar 

afundando de uma vez por todas o seu negócio. Assim como no varejo físico, vender on-line é uma 

prática que pressupõe estratégias de marketing ousadas, logística, qualidade de produtos e principalmente, 

atendimento ao cliente. 



          O consumidor está cada vez mais exigente. Se ele sai do mundo real para comprar no virtual é 

porque espera facilidade, velocidade e opções hora da compra. Neste cenário chamado “e-commerce”,  só 

vende quem consegue integrar todas estas vantagens.
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