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RESUMO

            

Ao longo dos últimos anos, a Internet vem se difundindo em velocidade inacreditável, chegando 
às empresas e aos lares das famílias do Brasil e do mundo. Com sua disseminação, várias tecnologias 
começaram a se desenvolver, novos paradigmas e novos mercados vêm sendo criados. Com a 
disseminação da World Wide Web, estima-se que a proliferação de Sites de Comércio Eletrônico voltados 
para a comercialização de produtos e serviços crescerá a uma taxa média de 70% ao ano durante os 
próximos 4 anos. Estima-se que a receita gerada no mundo devida ao Comércio Eletrônico dê um salto de 
8 bilhões de dólares em 1996 para 320 bilhões de dólares em 2002. Vale lembrar, que a Web TV, fruto do 
casamento da Internet com a TV convencional, vai permitir que as Classes C e D ingressem no mercado 
de Comércio Eletrônico, o que confirma as teorias sobre o aumento explosivo de transações que ocorrerá 
nos próximos ano. A questão do Comércio Eletrônico tem sido extensivamente tratada na mídia brasileira 
e internacional nos últimos anos. Este novo canal de comercialização tem sido apresentado como 
elemento impulsionador de grandes transformações que estariam por ocorrer nos padrões de concorrência, 
estratégias de marketing e nas próprias estruturas organizacionais das empresas. Nos dias de hoje, o 
estudo do Comércio Eletrônico e a compreensão do perfil  dos clientes vêm favorecendo a ampliação 
deste canal de vendas. As pessoas consomem cada vez mais produtos e serviços pela Internet, o que faz 
com que a rede deixe de ser um grande canal de informação, para se tornar um efetivo instrumento de 
negócios, onde cliente e empresa podem se beneficiar. Este trabalho procura descrever de uma forma 
clara e sucinta uma nova forma de fazer negócios: o Comércio Eletrônico. Discutindo a natureza do C.E, 
considera seu escopo e impacto. Enfocando a principal barreira do comércio eletrônico - a segurança. 
Além disso, o trabalho especifica as novas tendências do C.E e o que está por vir dentro dessa área em 
expansão, incluindo também um Estudo de Caso sobre o mesmo. Finalizando, será feita uma crítica do 
resultado obtido, fazendo uma conclusão geral sobre o assunto tratado neste documento - o Comércio 
Eletrônico na Internet. Como será visto, o C.E. não se restringe somente à Internet, e muitas das 
tecnologias envolvidas ainda não foram totalmente concebidas, o que dá uma ampla margem à 
imaginação. O assunto não se esgota apenas com textos e ainda há muito o que se discutir, implementar e 
testar até que se esteja no nível de completo aproveitamento desta fantástica tecnologia que a cada dia 
entra mais nas casas de todo o globo.
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1– INTRODUÇÃO.

 
 

A popularização da Internet abriu vários caminhos para sua utilização. Hoje em dia, usa-se a Internet não só como 
meio de comunicação, mas também como um novo meio de fazer negócios, dando origem ao conceito de  Comércio 
Eletrônico.

A atuação do Comércio Eletrônico no mercado mundial tem crescido de forma exponencial desde a 
popularização da Internet e sua afirmação como meio de fazer negócios. A situação do Brasil nesse 
cenário não é diferente. Cada vez mais empresas estão investindo em marketing digital e vendas pela 
Internet. 

A idéia de Comércio Eletrônico não é nova, a técnica de vender produtos utilizando novas mídias e 
meios de comunicação já vem desde os serviços de tele-vendas ou vendas pelo correio através de 
catálogos. A Internet é só mais um novo veículo que possibilita a comercialização de produtos de forma a 
atingir novos consumidores. 

Assim como todo processo de compra e venda, existem pelo menos duas entidades distintas envolvidas no processo de 

comércio eletrônico: Clientes e Empresas. O papel de cada entidade neste processo apresenta características bem distintas. 

Empresas estão cada vez mais investindo em construção de Sites de Vendas e Serviços ao cliente, ao invés de sites apenas 

informativos. Por outro lado, clientes estão interessados em Sites de Venda que sejam confiáveis e ofereçam serviços e 

produtos de qualidade. 



O comércio eletrônico não é um processo local, mas global, e as empresas devem estar atentas a isso. Nesse tipo de 

comércio há uma desintermediação que beneficia produtores, vendedores e consumidores com custos menores e com maior 

valor agregado de serviço. Por outro lado, ele cria uma nova categoria, os chamados cybermediários (os intermediários do 

cyberespaço), que são empresas ".com" como Amazon, Travelocity, E-bay e Autobytel, que atuam exclusivamente na Internet. 

No que diz respeito ao Comércio Eletrônico, existem vários conceitos a serem entendidos pelas 
empresas, para gerarem lojas virtuais que obtenham sucesso junto aos consumidores. 

Este trabalho será dividido em sete capítulos, onde cada capítulo procura mostrar sucintamente a 
assência do assunto que será apresentado.

O primeiro capítulo apresenta ao leitor o que será tratado nos capítulos seguintes. No segundo 
capítulo será mostrado um pouco da história da Internet. Dando sequência, no terceiro capítulo serão 
vistos os principais conceitos e as soluções de Comércio Eletrônico, incluindo também os sistemas de 
pagamento eletrônico, ainda serão abordados a posição do Comércio Eletrônico no Brasil e no Mundo. 
No quarto capítulo será comentado sobre o  principal problema que afeta o crescimento do comércio 
eletrônico, a segurança. As tendências do Comércio Eletrônico serão mostradas no quinto capítulo. O 
sexto capítulo expõe o caso da empresa América On-Line que se tornou-se o maior provedor de acesso do 
mundo sendo o responsável por levar o acesso a Internet às massas da população. E para finalizar o 
sétimo capítulo refere-se a conclusão geral sobre o temas do trabalho apresentado.

 
 
 

 
 



 2 – INTERNET - A NOVA ERA DA INFORMAÇÃO.
 
 
A Internet (ou Rede) é uma evolução normal da tecnologia de redes. Trata-se do agupamento de 

milhares de redes informáticas, que funcionam de maneira descentralizada, utilizando o mesmo conjunto 
de protocolos e oferecendo um interface única a seus usuários.

A rede mundial possibilita a comunicação a longa distância independente do seu tipo. Podendo ser 
definida como uma modalidade de troca de informações entre computadores heterogêneos situados em 
ambientes remotos e interconectados através dos sofisticados meios oferecidos pela engenharia de 
telecomunicações.

A Internet é apoiada sobre:
ü      uma linguagem internacional padronizada, TCP/IP (Transport Control Protocol / Internet 

Protocol), compreendida por todos os computadores ligados a rede;
ü      um gestão descentralizada;
ü      um arquitetura cliente/servidor.

Fisicamente, a Internet é composta por um conjunto de ligações, seja ela por redes telefônicas, de 
fibra ópticas ou por satélite, que formam uma malha mundial por onde transitam as comunicações entre 
os pontos terminais.



Atualmente, a Internet possui aproximadamente 250 milhões de usuários efetivos. No início de 1995, 
o número de servidores era de aproximadamente 5.000.000. Atualmente, um crescimento surpreendente 
deste número foi verificado, com a existência de 48.000.000 de servidores em todo o mundo. Estes foram 
transformando-se rapidamente, passando de simples a modernas estruturas.

A emergência da Internet tem um alcance revolucionário, um vez que não há grande necessidade de 
investimentos específicos, e seu custo de utilização é baixo, sendo acessível ao grande público. Sua 
relativa independência em relação a natureza das infra-estruturas, das fronteiras e dos operadores, lhe 
proporcionou um desenvolvimento muito rápido, principalmente nos últimos quatro anos.
 
 

2.1- Um pouco da história da Internet.
 
A Internet nasceu como um projeto do Departamento de Defesa norte-americano desenvolvido pela 

Advanced Research Projects Agency (ARPA) e, por isso, recebeu o nome de ARPANET. A arquitetura 
da ARPANET foi desenvolvida de 1959 a 1969 e tinha como objetivo principal fornecer “um sistema de 
comunicações de computador distribuído que poderia sobreviver a um ataque, de forma que, mesmo se 
uma parte do sistema fosse perdida, o resto da rede poderia continuar funcionando. Na década de 70, as 
universidades e outras instituições que faziam trabalhos relativos à defesa tiveram permissão para se 
conectar à ARPANET. Em 1975 existiam aproximadamente 100 sites.” [3]

As facilidades de comunicação e troca de dados propiciadas pela Internet já permitiam que na metade 
dos anos 80 houvesse interesse tal entre pesquisadores, educadores e pessoal envolvido em defesa que já 
se justificava o estabelecimento de negócios para a fabricação de equipamentos especificamente para a 
implementação da Internet. Empresas tais como a Cisco Systems, a Proteon e, posteriormente, a Wellfleet 
(atualmente Bay Networks) e a 3Com, começaram a se interessar pela fabricação e venda de roteadores, 
equipamentos necessários à conexão.

A década de 90 marcou a Internet pela introdução de serviços que a tornaram mais popular, visto que 
eram dirigidos a um público amplo. Entre 1993 e 1994 foram distribuídas 2 milhões de cópias pela 
Internet do software Mosaic, o browser multimídia para a WWW, escrito por Marc Andreesen, na época 
um estudante de graduação da Universidade de Illinois. Esse software alcançou popularidade incrível e 
pode ser considerado um marco na história do comércio eletrônico.

Browsers como o Mosaic tornaram o acesso à rede quase intuitivo e, ainda durante a década de 90, 
surgiram os instrumentos de pesquisa como Yahoo, Infoseek e Altavista que facilitavam sobremaneira a 
busca de informações. Antigos serviços on-line como America On-Line, Prodigy e Compuserve passaram 
a prover acesso à Internet. Os microcomputadores começaram a vir de fábrica com os softwares 
necessários para acesso à rede previamente instalados e, paralelamente a isso, houve um incremento 
enorme no número de provedores de acesso.

Diversos fatos ajudaram a gerar uma cobertura intensa sobre a Internet na imprensa internacional. Nos 
Estados Unidos a entrada da Casa Branca na rede em 1993, com os usuários podendo endereçar e-mails 
ao presidente, ao vice-presidente e à primeira-dama teve impacto mundial. Semelhante impacto foi 
trazido pela presença de Fidel Castro e do Papa João Paulo II na rede. Novidades tecnológicas como 
transmissão de vídeo e rádio, ferramentas para seleção de conteúdo e salas de conversação ajudaram a 
disseminar ainda mais a Internet.

No Brasil o progresso das redes é creditado ao professor Oscar Sala, da Universidade de São Paulo, 
que fez chegar a rede Bitnet em fins de 1988, conectando a Fapesp ao Fermilab nos Estados Unidos. Em 
1991 a Fapesp conseguiu fazer a primeira ligação com a Internet e, alguns meses depois estabeleceu-se 
outra linha internacional, ligando dessa vez o Núcleo de Computação Eletrônica da UFRJ. 

Em 1995, com a posse do governo Fernando Henrique Cardoso, foi estabelecido o Comitê Gestor da 
rede Internet no Brasil e que tinha a função de coordenar e incentivar sua implantação no país. Ao mesmo 
tempo a RNP (Rede Nacional de Pesquisas), que havia iniciado a instalação de um backbone nacional em 
1991, decidiu tornar-se uma rede mista, voltada para o tráfego acadêmico e comercial, constituindo-se na 
única a ter cobertura nacional e a responsável pelo acentuado progresso da Internet no Brasil.



 

 
2.1.1 - O Sucesso da Internet.

 
Diferentemente de outros meios de comunicação e negócios, a Internet, particularmente a Web, 

possui uma característica muito especial: nenhum outro meio de comunicação possibilita que uma 
empresa disponibilize seu catálogo de produtos, responda solicitações específicas de usuários e realize 
vendas com tanta facilidade e flexibilidade. O quadro (figura 2.1) dá uma idéia melhor da dimensão dessa 
característica.
 

 
 

 

Por um bom período de tempo, a Web foi encarada apenas como um novo meio de comunicação, 
sem uma clara aplicação para negócios. Se essa vocação para negócios não tivesse sido percebida e aceita 
pela comunidade de usuários, a Internet não teria conseguido um crescimento tão veloz. O impressionante 
número de 130 milhões de pessoas conectadas no mundo inteiro, alcançado em julho de 1998, segundo a 
NUA Internet Surveys <www.nua.ie/surveys>, faz da Internet uma ferramenta com alcance para um 
enorme mercado consumidor. Além do número de pessoas com acesso à Internet, também se percebe seu 
crescimento observando o número de hosts (computadores conectados à Internet com Endereço IP fixo), 
que, segundo a Network Wizards <www.nw.com> passou de 1.776.000 em julho de 1993 para quase 20 
milhões em julho de 1997. 
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      <p class=MsoNormal><b style='mso-bidi-font-weight:normal'><span
      style='font-size:8.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;layout-grid-mode:line'>&quot;C&quot;
      - Custos: GLOBAL - custo total de uma campanha; CPM - custo por mil
      usuários alcançados<o:p></o:p></span></b></p>
      <p class=MsoNormal><b style='mso-bidi-font-weight:normal'><span
      style='font-size:8.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;layout-grid-mode:line'>&quot;D&quot;
      - Capacidade de fechar venda sem apoio de outro meio, como telefone,
      lojas ou correio<o:p></o:p></span></b></p>
      <p class=MsoNormal><b style='mso-bidi-font-weight:normal'><span
      style='font-size:8.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;layout-grid-mode:line'>&quot;E&quot;
      - O quanto é possível expor detalhadamente um produto/empresa<o:p></o:p></span></b></p>
      <p class=MsoNormal><b style='mso-bidi-font-weight:normal'><span
      style='font-size:8.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;layout-grid-mode:line'>&quot;F&quot;
      - Capacidade de penetração em diferentes classes sociais<o:p></o:p></span></b></p>
      <p class=MsoNormal><b style='mso-bidi-font-weight:normal'><span
      style='font-size:8.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;layout-grid-mode:line'>&quot;G&quot;
      - O quanto é possível segmentar a mensagem por tipo de público</span></b></p>
      </div>
      <![if !mso]></td>
     </tr>
    </table>
    <![endif]></v:textbox>
  </v:shape><w:wrap type="topAndBottom"/>
 </v:group><![endif]-->



Os especialistas apontam que todo esse crescimento é apenas o início de um processo que irá 
modificar sensivelmente a forma com que os negócios são realizados no mundo. Os vários 
desdobramentos ligados à Internet ainda estão se sedimentando e alguns, como o comércio eletrônico, 
ainda são incipientes, especialmente fora dos EUA. Além do comércio eletrônico, as áreas de 
treinamento, desenvolvimento de sites, provimento de conteúdo, telefonia via Internet, planejamento e 
montagem de intranets, dentre outros, também deverão apresentar um crescimento muito grande nos 
próximos anos, consolidando uma nova economia nas próximas décadas.
 
 

2.1.2- Oportunidades.
 

A Internet , está revolucionando a forma como as transações comerciais são conduzidas. 

Utilizando algumas ferramentas simples, baseadas na Internet, muitas empresas descobriram que 

poderiam aumentar a produtividade de maneira 

significativa. Hoje, o correio eletrônico é o serviço mais usado na Internet. A maioria das empresas já tem 

sistemas de correio eletrônico, e muitas delas atualmente estão criando gateways entre esses sistemas 

internos e a Internet para que possam se comunicar com clientes e fornecedores. Rapidamente, muitas 

empresas estão descobrindo que a Internet oferece muito mais do que apenas recursos de Correio 

Eletrônico. Com o advento da WWW (World Wide Web) e 

outros novos serviços, as empresas estão se apressando para ter conexões com a Internet. 

Estima-se que até o ano 2000 haverá um bilhão de usuários utilizando a Internet; em alguns casos 
as projeções de crescimento não são consistentes, porém todos concordam em um ponto : a maior área de 
crescimento da Internet será o setor comercial. 

Segundo IDC - International Data Corporation, as vendas através da Internet movimentarão cerca 
de US$ 54 bilhões até o ano 2000 e US$ 327 Bilhões té o ano 2002 .[12].

, 15/10/05
<!--[if gte vml 1]></o:wrapblock><![endif]-->

, 15/10/05
<!--[if gte vml 1]><o:wrapblock><v:shape id="_x0000_s1029"
  type="#_x0000_t75" style='position:absolute;left:0;text-align:left;
  margin-left:66.6pt;margin-top:0;width:252pt;height:280.8pt;z-index:2;
  mso-position-horizontal-relative:text;mso-position-vertical-relative:text'
  o:allowincell="f">
  <v:imagedata src="./1532000_arquivos/image003.png" o:title=""/>
  <w:wrap type="topAndBottom"/>
 </v:shape><![endif]-->



            A figura 2.2 faz referência a utilização da Internet pelos brasileiros.

 

Figura 2.2- O que os brasileiros fazem na Internet.
 
 
2.1.3- Benefícios Gerais.

 
A capacidade da Internet de facilitar a integração dos produtos é um dos principais benefícios. O 

fornecimento, a fabricação, as vendas e a distribuição de mercadorias podem ocorrer globalmente. O 
campo do Comércio Eletrônico crescerá com base em uma tecnologia baseada na Internet. Em todas as 
etapas do desenvolvimento do produto, a Internet economiza tempo para a comercialização. Devido à 
integração virtual, as funções varejistas e atacadistas serão fundidas, e cada vez mais os clientes farão 
compras diretamente do fabricante e estes por sua vez oferecerão uma gama maior de produtos ao cliente.

                        

Figura 2.3- Vendas pela Internet.
 

A desintermediação resultará em preços de vendas mais baixos, como mostra a figura 2.3. E o 

empresário que negocia na Internet será recompensado com um potencial competitivo que dificilmente 

será superado.

E como estratégia , a utilização da Internet passará a ser obrigatória para as organizações que 
estiverem dispostas a manter sua vantagem competitiva. 
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2.1.4- As Ameaças. 

 

A Internet oferece também muitas ameaças, perdas estimadas em US$ 84,4 bilhões até o ano 

2000, pelo fato da existência de pontos vulneráveis relacionados a transação comercial, que podem 

colocar em risco os dados que estão em trânsito, e bem como, os que estão na rede local da empresa que 

presta este tipo de serviço.[12]

Estes pontos são as fraudes, os roubos e a destruição de bens corporativos.
 
 
2.1.5- Os Pontos Vulneráveis.

 
Navegar pela Internet, é equivalente a olhar pela vitrines nas ruas, mas imagine que seus passos 

estão sendo observados. As vitrines de todas as lojas para onde você olha, todos itens clicados, todos os 
preços questionados ou todas as perguntas feitas agora podem ser gravadas para sempre e utilizadas para 
fins comerciais.
Alguns eventos que podem ocorrer com a pessoa que está navegando na Internet:
 

•        As senhas poderão ser roubadas 
•        As linhas de informação podem ser grampeadas 
•        Os sistemas poderão ser violados 
•        A rede poderá ser inundada com informações e acabar entrando em pane 
•        A propriedade intelectual poderá ser roubada 
•        Violação de controles de exportação de tecnologia 
•        As finanças poderão ser alteradas 
•        Assumir a identidade de outros e efetuar transações financeiras. 

2.1.7- Pontos Fracos: Tecnológico e Político.
 
Muitos destes problemas podem ser resultantes de deficiência nos protocolos de comunicação. 

Dentre vários problemas podemos destacar a sua inabilidade para confirmar a identidade dos participantes 
em um processo de comunicação.

Outra deficiência importante é a sua inabilidade de proteger a privacidade dos dados de uma rede, 
devido a uma característica de um dos protocolos TCP/IP básico, sendo que uma determinada máquina 
pode monitorar todo o tráfego de uma rede a que está conectada, independente de seu destino.
Outro tipo de deficiência decorre do fato de que muitos sistemas são grandes, complicados e difíceis de 
configurar. 

Alguns pontos fracos na configuração de sistemas:
 
•        Contas de usuários inseguras ( como logins de convidados ou contas de usuários expiradas ) 
•        Contas de sistema com senhas originais muito conhecidas que não são alteradas 
•        Serviços de Internet incorretamente configurados 
•        Parâmetros básico inseguros nos produtos 
 



As políticas de segurança corporativas estabelecem as bases para um bom programa de segurança. 
Essas políticas, freqüentemente chamadas de controle básicos, funcionam juntas no estabelecimento de 
um determinado nível de segurança na empresa como um todo, abordando os seguintes aspectos:

 
•        Controle de acessos físicos 
•        Administração de segurança 
•        Controle de acessos lógicos 
•        Monitoração e auditoria de segurança 
•        Gerenciamento de modificações em software e hardware 
•        Backup e recuperação de desastres 
•        Continuidade dos negócios 
 
Cada um desses controles deve ser implementado de forma consistente, de plataforma a plataforma, 

em toda a empresa. Nenhuma ligação fraca deve permanecer. Esses controles básicos são essenciais para 
ajudar a proteger a rede das ameaças baseadas na Internet. Nenhuma solução deve ser considerada capaz 
de oferecer toda a proteção necessária. 

Os pontos fracos podem surgir a partir de diretrizes corporativas inadequadas relacionadas a práticas e 

procedimentos de segurança. A existência de uma política sólida para o uso de senhas pode apresentar um 

grande caminho a ser percorrido para corrigir esse comportamento. A falha na especificação desses 

controles pode acarretar problemas na estratégia de segurança da empresa que deixarão as redes e 

sistemas extremamente vulneráveis a ataques.

 
 

2.2- Conclusão
 

Não se pode mais negar a existência da Internet, sua influência na sociedade atual e nas próximas 
gerações e principalmente os recursos e benefícios que ela oferece a cada pessoa. 

As empresas empenhadas em crescer e aumentar seu faturamento estão em busca constante de novos 
métodos de contato com o cliente; e a Internet de forma transparente, rápida e com muita comodidade 
oferece estás vantagens. 

Estar presente na Internet é hoje quase um sinônimo de sobrevivência para pequenas e grandes 

empresas. Presentes na Internet, pequenas e grandes empresas podem competir de igual para igual.

Mas não basta estar presente na Web com um Site informativo sobre produtos e informações 
institucionais. É preciso mais, o usuário precisa ser motivado a acessar um determinado site. E cada vez 
mais as empresas estão utilizando seus sites para comércio eletrônico. Os resultados obtidos tem sido 
bastante satisfatórios e o fato de se ter uma loja 24h por dia, 7 dias por semana e 365 dias por ano 
disponível para vender é um dos motivos que mais agrada investidores e gerentes de empresas

Entretanto, a Internet tem se mostrado como uma grande propulsora de negócios nesta virada de 
século e as perspectivas de crescimento são excepcionais, as empresas estão partindo para este novo 
conceito de comércio e relacionamento com seus clientes, mas ao disponibilizar seus dados na Web 
correm um grande risco de obter grandes prejuízos financeiros e principalmente denegrir sua imagem 
junto ao clientes, sendo então necessário administrar esta situação

Em virtude disto tudo, deve-se então estar consciente dos riscos a que estão se expondo e conhecer os 
meios para inibir ou minimizar estes problemas

Mais do que um agente de comunicação e informação, a Internet é o principal 

motor dessa revolução que está jogando por terra o modo tradicional de se 



fazer negócios, abrindo oportunidades de compra e venda de qualquer produto 

em todos os seguimentos econômicos da sociedade. 

Evidenciando a presença marcante da Internet na vidas das pessoas, no próximo capítulo será 

abordado o Comércio Eletrônico em si e suas principais características.

 

 

 



3 – COMÉRCIO ELETRÔNICO.
 
 

Alguém poderia perguntar: por quê se faz comércio ? Os indivíduos, as firmas, e os países se 
especializam e fazem comércio porquê eles diferem tanto nos seus recursos como em tecnologia, e se 
especializam em coisas que eles fazem relativamente bem. Ademais, eles visam os GANHOS DO 
COMÉRCIO. Como, então, emergiu o comércio eletrônico, e o que ele já representa ? Na época da 
descoberta do Brasil tínhamos o Comércio da Era Colonial. Depois tivemos o Comércio da Era Industrial, 
que deu lugar ao Comércio na Era dos Blocos Econômicos. Hoje estamos no limiar de uma nova era, com 
a emergência da Economia da Informação. Nesta Economia, a função de produção, que era composta de 
três fatores de produção (capital, terra e mão-de-obra), passa a contar com mais um fator: o 
CONHECIMENTO (bits e bytes). E ao invés de trabalharmos com o parâmetro da escassez, nós 
trabalhamos com a abundância, e a considerar também as IDÉIAS como os novos bens desta era digital. 
Nesta nova Economia emerge um novo comércio, o Comércio Eletrônico Global, baseado numa 
Economia Digital, formada por: Redes Eletrônicas; Dinheiro Eletrônico; Cartões Eletrônicos; Sistema 
Bancário Eletrônico, Mercado de Capitais Eletrônico. Para que se tenha uma idéia deste novo comércio, 
eis aqui alguns números. 



De acordo com a Organização Mundial do Comércio - OMC, trinta países (Brasil entre eles, 
mas somente no comércio de produtos) detêm 88.5% das exportações mundiais, as quais são equivalentes 
à US$ 5,25 trilhões, bem como 85.2% das importações mundiais, que são da ordem de US$ 5,39 trilhões. 
Ou seja, temos um comércio global de US$ 10,64 trilhões. Observando as estatísticas das compras 
eletrônicas, constatamos que o comércio eletrônico (aqui incluindo compras por TV a cabo, entre 
empresas, via Internet e outros tipos de comércio on-line) representava em 1994/95 cerca de 4,5 a 5% do 
comércio tradicional. As projeções para o ano 2.000, que estão sendo feitas por diversas instituições de 
pesquisa mundiais, apontam que o percentual das compras eletrônicas poderá chegar a 16 ou 17% das 
compras tradicionais. Ou seja, em termos absolutos o mercado eletrônico poderá ser pelo menos de US$ 
1,6 ou 1,7 trilhões. Todo este crescimento se deve à emergência da Internet, que tem estimulado o 
comércio on-line. Hoje a Internet conta com 16 milhões de computadores em todo o mundo, conectando 
60 milhões de pessoas em 150 países. Prevê-se que no ano 2000 ela estará ligando 250 milhões de 
pessoas, e que em 2010 ela estará contando com 1 bilhão de pessoas em todo o mundo. Eis aí um 
verdadeiro exemplo de que o comércio tradicional mudará substancialmente. [19]

O desenvolvimento do Comércio Eletrônico está baseado em três fatores principais:
1.      Fatores de Natureza Econômica:
 
Ø      A mundialização acelerada de mercados e de produtos a partir da década 

passada, que com a queda do império soviético e o crescimento das economias asiáticas, 
acompanhadas de ondas sucessivas de desregulação de setores econômicos, 
contribuíram para o desaparecimento gradual das fronteiras do comércio internacional. 
O cenário ficou propício ao aparecimento de um novo instrumento que facilitasse o 
diálogo entre o flux de informação comercial vindo de  todas as partes do globo;

Ø      As transações aparentemente gratuitas e a qualidade universitária dos 
primeiros utilizadores da Internet proporcionaram uma difusão mundial do sistema; 

Ø      Os agentes econômicos prejudicados pelos métodos de competição 
comerciais tradicionais, como as pequenas empresas, e os países em desenvolvimento, 
encontraram um nova possibilidade de crescimento.

 
2.      Fatores de Natureza Tecnológica:
 
Ø      Nos últimos 20 anos a chave do sucesso dos produtores e dos grandes 

circuitos de distribuição tem sido o forte desenvolvimento dos sistemas informátizados e 
de telecomunicações. Nos anos 70 foram estabelecidas normas internacionais de 
codificação de produtos (código de barra) e surgiram os primeiros pontos de vendas 
informatizados. Nos anos 80 o EDI (Eletronic Data Interchange) foi difundido entre os 
produtores, os distribuidores e seus parceiros, houve a constituição de bancos de dados, 
característica do comportamento cada vez mais objetivo do consumidor. Nos anos 90, o 
forte crescimento de redes e de sistemas de comunicação permitiram os grandes 
distribuidores caminharem para “zero estoque” e “zero prazo”, sustentados pelo 
aumento de sistemas confiáveis de pagamento  eletrônico. O grande aumento das 
atividades de vendas interativas, principalmente nos EUA e na Europa, e no 
enriquecimento devido as técnicas de multimídia da relação cliente/fornecedor.

 
 

3.      Fatores de Natureza Psicosociológica:
 
Ø      O aparecimento de várias tendências trazidas pela evolução sócio-

demográfica dos países em desenvolvimento, contribuem para o crescimento das 
compras à distância;

Ø      O aparecimento de um novo modo de consumo individual, ou seja, cada 
vez mais pessoas vivem só, e pessoas que vivem em família mostram comportamento de 



consumo cada vez mais independentes favorecendo as compras personalizadas a 
distância, característica do Comércio Eletrônico;

Ø      O comportamento cada vez mais racional e consciente do consumidor no 
ato da compra favorece o comércio via Internet, permitindo ao fornecedor a escolha 
racional de publicidade;

Ø      As importantes mudanças no mercado de trabalho, ou seja, a substituição 
de estruturas hierárquicas pesadas e estáticas por organizações flexíveis e em rede, 
necessitam de novos instrumentos de diálogo entre os indivíduos, e a Internet oferece 
um suporte bem adaptado a estas necessidades.

 
A cada dia que se passa, mais e mais pessoas passam a fazer compras pela Internet, mas qual é o 

motivo para que tantas pessoas estejam se adaptando a esse meio de fazer compras? A palavra chave pode 
ser citada como comodidade, fazer compras de fim de ano, sempre são um sufoco, Shopping`s lotados, 
trânsitos infernais, lojas lotadas, mas com a Internet você pode esquecer tudo isso, com todo o conforto e 
rapidez, com apenas um clique no mouse, você recebe suas compras em casa. 

O Ano de 1998, foi muito marcado pelo crescimento assustador de vendas de todo tipo de 
produto via Internet, podemos comprar desde um chaveiro, até um carro via Internet. 

E o Comércio Eletrônico tem grandes tendências de continuar crescendo muito no Brasil e no 
Mundo, a Internet cada vez mais torna-se parte da vida das pessoas, e as ajuda a realizar tarefas como 
procurar um imóvel, um carro para comprar. Tudo isso já pode ser feito via Internet.

"Através de uma recente pesquisa indicou-se que as transações eletrônicas via Internet 
correspondem a apenas 15% do uso da Internet, mas que esse número, sem dúvida, irá crescer devido aos 
novos e extremamente seguros softwares de decodificação, encriptação e técnicas de verificação de 
assinaturas, que eventualmente tornarão compras em lojas virtuais na Internet mais seguras do que em 
uma loja real qualquer" [19]

Atualmente, cerca de 24,4 bilhões de dólares são gerados em comércio via Internet. Por volta 
do ano 2001 esse número deverá atingir 1 trilhão de dólares.

O comércio eletrônico pela Internet vem recebendo especial atenção e grandes investimentos 
por um número cada vez maior de empresas em todo o mundo, por apresentar projeções de elevado 
crescimento volume de negócios a cada ano.

A base deste crescimento é a mudança de hábitos que já se observa entre os consumidores, 
pessoas ou empresas, com a popularização e a grande disseminação do uso da Internet, e por apresentar:
ü      Simplicidade de uso do navegador, com interface única tanto para se visitar sites de 

museus, como jornais eletrônicos, jogos ou de compras de supermercados; 
ü      A postura ativa do visitante, ao procurar algo que esteja desejando no momento, 

fazendo-o um consumidor potencial de produtos e serviços presentes na Internet; 
ü      Recursos naturais de multimídia, especialmente a imagem como fonte de atração e 

motivação do interesse, contribuindo para a decisão do cliente no momento da visita ; 
ü      Acesso a bases de dados reais, e processamento de transações verdadeiras e completas, 

permitindo a concretização de negócios, com rapidez; 
ü      Incorporação crescente de recursos de proteção e privacidade nas transmissões de dados; 
ü      Expansão da quantidade de empresas que ofertam produtos e serviços pela Internet, 

atuando com atendimento profissionalizado, suporte ao cliente e serviços de entrega confiáveis. 
 

Sendo uma tecnologia recente, pouco conhecida, e com poucos fornecedores de produtos e 
serviços, o Comércio Eletrônico ficou restrito inicialmente às maiores empresas, ou às implementações 
ingênuas e ineficazes das menores.
Para ser bem sucedida também neste mercado, a empresa deve se preparar para entender o novo ambiente, as perspectivas de 

hábitos e costumes de seus consumidores, assimilando a tecnologia necessária para lançar-se com sucesso na Internet.

 



 
3.1- O que é Comércio Eletrônico.
 

É sem dúvida uma nova forma de comércio global, esta facilidade de comprar de tudo sem ser 
necessário sair de casa. O Comércio Eletrônico, possui um potencial tão grande, que grandes empresas já 
possuem autênticos centros comerciais virtuais, sendo poucas, se não quase nulo o número de grandes 
empresas que não possuem um site na Internet, onde recebem encomendas on-line dos seus produtos ou 
serviços. 

Mas afinal o que é Comércio Eletrônico? É simplesmente uma forma de comercialização via 
Internet, onde empresas tem a disposição, páginas contendo todo o tipo de apoio necessário a quem 
estiver interessado num determinado produto ou serviço, podendo este ser na maioria dos casos, 
encomendado na própria página.

Este tipo de comércio possibilita também, por exemplo, uma comparação precisa, fácil e rápida 
em termos de qualidade e preço de produtos para o mesmo fim, mas comercializados por empresas 
diferentes. O Comércio Eletrônico engloba organizações e indivíduos sendo este baseado no 
processamento e transmissão de dados via eletrônica, incluindo texto, som e imagens. As redes digitais 
criam assim novas oportunidades para melhorar e competitividade empresarial, criar novos produtos e 
serviços, e conquistar novos mercados.

Uma definição possível para Comércio Eletrônico seria "qualquer forma de transação de negócio 
na qual as partes interagem eletronicamente, ao invés de compras físicas ou contato físico direto". 
Entretanto, por mais preciso que seja, tal definição não captura o espírito do Comércio Eletrônico, o qual 
na prática é melhor visto como um daqueles raros casos aonde a mudança das necessidades e das novas 
tecnologias vem junto com a revolução da forma como os negócios são conduzidos.

Comércio Eletrônico é a forma de permitir e suportar tais mudanças em uma escala global. Ele 
permite que as companhias sejam mais eficientes e flexíveis em suas operações internas, para trabalhar 
mais próximo de seus fornecedores, e ser mais ágil às necessidades e expectativas de seus clientes. Ele 
permite selecionar os melhores fornecedores sem se preocupar com suas localizações geográficas e 
vender em um mercado global.

Um caso especial de Comércio Eletrônico é a venda eletrônica, a qual um fornecedor vende bens ou 
serviços para um cliente em troca de um pagamento. Um caso especial de venda eletrônica é o varejo 
eletrônico, onde o consumidor é um consumidor comum e não uma companhia. Entretanto, enquanto 
estes casos são de considerável importância econômica, eles são apenas exemplos de um caso mais geral 
de uma forma de operação de negócio ou transação conduzida via meio eletrônico. Outros exemplos 
também válidos seriam transações internas dentro de uma empresa ou fornecimento de informações à 
uma organização externa sem custo.

Comércio Eletrônico é tecnologia para mudanças. Companhias que escolheram considerá-la como 
um "pequeno agregado" aos seus meios de fazer negócios ganharão benefícios limitados. Os maiores 
benefícios ocorrerão às companhias que estão desejando mudar suas organizações e processos de 
negócios para explorar completamente as oportunidades oferecidas pelo comércio eletrônico.
O Comércio Eletrônico passa a ser uma ferramenta importantíssima na estratégia das empresas, prevendo-se que quem não 

conseguir acompanhar este fenômeno, acabará por sofrer às consequências de nível econômico. Esta razão relaciona-se com o 

fato, que através do Comércio Eletrônico, um cliente poderá ter acesso a produtos mais baratos à porta de casa rapidamente.

Este tipo de comércio revolucionará também o esquema definido atualmente, as formas de 
distribuição e a necessidade de novas estratégias de diferenciação, quantidade, trademark, etc. por razões 
mais do que evidentes.

Cabe aqui também uma pequena observação. Atualmente muito se fala em e-business ("electronic 
business" ou "negócio eletrônico"), que não deve ser confundido com e-commerce (ou "Comércio 
Eletrônico"). O e-business pode ser definido como uma estratégia de inserção da empresa na Internet, 
visando automatizar suas atividades em diversas áreas, como as comunicações internas e externas, a 
transmissão de dados, controles internos, treinamento de pessoal, contatos com fornecedores e clientes.
O Comércio Eletrônico - ou e-commerce -, por outro lado, é parte integrante do e-business. É a atividade mercantil que, em 

última análise, vai fazer a conexão eletrônica entre a empresa e o cliente, seguindo a estratégia estabelecida pelo e-business.



Podemos definir Comércio Eletrônico como a capacidade de realizar transações envolvendo a 

troca de bens ou serviços entre duas ou mais partes utilizando ferramentas eletrônicas e tecnologias 

emergentes. Já utilizado há muito tempo por grandes organizações e Instituições Financeiras, vários 

fatores estão levando o Comércio Eletrônico a um nível de utilização muito mais amplo, por uma parte 

muito mais abrangente da sociedade.

A maioria das pessoas pensa que Comércio Eletrônico significa fazer compras on-line. Mas 
usar a Rede para fazer compras é só uma parte pequena do universo do comércio eletrônico. O termo 
também se refere a transações de estoque on-line, compra ou download de software sem a necessidade de 
ir a uma loja. Além disso, o Comércio Eletrônico inclui conexões bussines to bussines que tornam 
compras mais fáceis para grandes corporações. E muitas pessoas esperam que as denominadas 
microtransações permitam pagar quantias pequenas - alguns centavos ou alguns dólares- para ter acesso a 
conteúdos ou jogos on-line.

Na área de telecomunicações, cada vez mais a expansão da Internet impulsiona e é impulsionada 
por novas tecnologias. Serviços de conectividade, como links de alta velocidade, VPNs e até mesmo 
conexões via satélite viraram produtos de prateleira dos grandes provedores de serviço Internet, como a 
Embratel <www.embratel.net.br>, por exemplo. Esse novo nicho de mercado, conseqüência direta da 
expansão da Rede, estimula as pesquisas, proporcionando novas e mais velozes formas de conexão. 

Um dos serviços mais polêmicos nessa área de telecomunicações é, sem dúvida, o serviço de 
telefonia via Internet. Também chamado de telefonia via IP, esse   serviço vem tirando o sono das 
operadoras de telefonia de longa distância, pois através de uma simples ligação local com o provedor de 
acesso, pode-se falar com qualquer canto do planeta. Alguns programas como o Microsoft Netmeeting, o 
Iphone, e outros, permitem que através de um conexão Internet convencional as pessoas possam 
conversar, como se estivessem ao telefone. Embora esse serviço hoje ainda sofra com a instabilidade das 
conexões (às vezes a mensagem chega "cortada", como em um telefone com defeito), empresas de todos 
os portes, como a IPVoice <www.ipvoice.com>, por exemplo, surgiram para desenvolver sistemas 
específicos para prover um bom serviço de telefonia via Internet. Na área de marketing, o atendimento ao 
público-alvo experimentou uma sensível melhora ao ser viabilizada a Internet, particularmente a Web, 
como canal de atendimento. O contato direto com a empresa, a oportunidade de obter informações 
detalhadas sobre produtos e serviços e, principalmente, o oferecimento de serviços antes só possíveis no 
meio físico, revolucionam a relação empresa-consumidor e empresa-empresa. É impressionante a 
movimentação de dinheiro gerada por empresas de desenvolvimento de websites, consultorias de 
webmarketing, produção de banners interativos, além do volume de dinheiro movimentado por anúncios 
em sites de tráfego ou em patrocínios a sites específicos. Segundo a sexta edição do estudo "eOverview 
Report", da empresa de marketinge eletrônico eMarketer <www.emarketer.com>, a chamada publicidade 
digital norte-americana já movimentava, em 1998, cerca de US$1,5 bilhões, com projeção de atingir 
US$3,8 bilhões no ano 2000. 

Em termos mundiais, as projeções do Forrester Research <http://www.forrester.com/>apontam 
para  US$15 bilhões de dólares sendo gastos com publicidade digital no ano 2003. Mesmo com um 
impressionante crescimento projetado, esse gasto não deverá representar mais do que 5% do total das 
receitas mundiais, em todos os segmentos publicitários.

De todos os reflexos, nenhum vem recebendo mais atenção e investimento do que o comércio 
eletrônico. Centenas de estudos, análises e projeções, além da realidade atual, indicam que essa será, 
realmente, uma enorme transformação econômica. Nos Estados Unidos, as aplicações de comércio 
eletrônico já estão apresentando seus desdobramentos naturais, subdividindo-se claramente em dois 
setores: negócios entre empresas, ou business to business e varejo, ou business to consumer.
O relatório "The emerging digital economy", da Secretaria de Comércio Eletrônico dos EUA <www.ecommerce.gov>, indica, 

entre outras previsões, que o comércio entre empresas norte-americanas deve movimentar mais de 300 bilhões de dólares em 

2002. Embora esse número possa impressionar, ele representará apenas 3% do PIB norte-americano previsto para aquele ano, o 

que, segundo o relatório, indica um grande potencial de crescimento para esse tipo de transação ainda por muitos e muitos 

anos. 

A edição de 22 de junho de 1998 da revista Business Week veiculou um relatório anual sobre 



Tecnologia da Informação, cujo foco era negócios na Internet. Chamado de "Economia 'clique aqui'" 
("The 'click here' economy"), o relatório traça um profundo panorama sobre os negócios na Internet, 
especialmente o comércio eletrônico. Apesar de retratar a realidade norte-americana, o relatório dá uma 
dimensão do que pode acontecer com o restante do mundo, à medida que a Internet for se consolidando. 
Ao traçar o panorama e as perspectivas, são   apresentados valores bastante interessantes.

Outros setores também vêm apresentando desempenho e perspectivas fantásticas. Um dos setores com aplicações mais 
significativas é a indústria bancária. Apesar de alguns bancos já estarem oferecendo os chamados serviços de home banking 
via computador, no qual o cliente se conecta diretamente à central de atendimento do banco, a explosão do uso da Internet 
facilitou a disseminação desse serviço, com uma interface mais amigável, aproveitando a própria conexão Internet do cliente. 
Conforme pode-se ver na figura abaixo (3.1), a redução de custos por transação do home banking via Internet em relação ao 
home banking tradicional é de mais de 30%, e, se comparada à uma agência física, o custo do atendimento via Internet é cerca 
de cem vezes menor .

Aqui no Brasil, os principais bancos de varejo, como Bradesco <www.bradesco.com.br>, Itaú 
<www.itau.com.br> e unibanco<www.unibanco.com.br> já oferecem seus serviços através da Internet. O 
Bradesco foi o pioneiro, e é possível efetuar quase todas as operações financeiras, inclusive resgates e 
aplicações de investimentos pelo seu website. Apenas os saques em dinheiro ainda não são possíveis. 
Ainda. Já estão em fase 
adiantada de estudos sistemas que permitirão transferências entre a conta-corrente e smart-cards através 
da Internet. Esses cartões ficariam então "carregados" com    um determinado valor monetário, e 
poderiam ser utilizados tal como hoje são    usados os tradicionais cartões magnéticos dos bancos. 
Compras On-line desde o início dos anos 90, é possível fazer compras através da Internet. Entretanto, 
antes do advento da World Wide Web, a forma de escolher e comprar através da rede era complicada. 
Poucos eram os produtos 
disponíveis e raros os usuários que os compravam. Com o lançamento de sites voltados para o comércio, 
o movimento de compra e venda na rede cresceu muito. Hoje, é possível adquirir uma enorme gama de 
produtos que são oferecidos por lojas virtuais (que só existem na Internet), e por lojas físicas, que vendem 
também pela rede, através de seus sites.

É comum ler e ouvir sobre a venda de livros, software e CDs de música na Internet. Apesar 
destes serem alguns dos produtos mais vendidos, também pode-se encontrar sites especializados em quase 
todo tipo de artigo, desde molhos apimentados <www.hothothot.com> até chocolates 
<www.godiva.com> , de perucas <www.wig.com> a produtos agrícolas <www.agrosoft.com.br>. 
Comprar produtos através da Internet está se tornando cada vez mais fácil e seguro. Apesar de grande 
parte da mídia leiga (isto é, não especializada no assunto) divulgar notícias que ressaltam os perigos de se 
transmitir informações de crédito pela rede, a realidade é bem diferente. O uso dos cartões de crédito 
através da Internet não oferece risco maior do que a sua utilização no dia-a-dia do mundo físico. Existem, 
hoje em dia, diversas formas de pagamento através da rede. "O Comércio Eletrônico via Internet é tão 
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seguro hoje em dia quanto pagar uma conta qualquer de restaurante ou loja utilizando o cartão de 
crédito", afirma o Sr.Thomas Hopcroft, advogado e presidente do Massachusetts Electronic Commerce 
Association. O mais comum é o fornecimento do número do cartão de crédito para o estabelecimento 
comercial. Desta forma, a loja debita o valor devido no cartão e remete a mercadoria para o cliente. 
 

 
3.1.1- Categorias de comércio eletrônico 
 

Temos basicamente quatro tipos de comércio eletrônico, como mostra a figura abaixo (3.2):
•        Negócio-Negócio 
•        Negócio-Consumidor 
•        Negócio-Administração 
•        Consumidor-Administração 

 

Figura 3.2 – Tipos de Comércio Eletrônico.
Um exemplo na categoria negócio-negócio seria uma companhia que usa uma rede para solicitar 

aos seus fornecedores, receber pedidos e fazer pagamentos. Esta categoria de Comércio Eletrônico já tem 
sido feito há muitos anos, notadamente pelo uso de EDI sobre uma rede privada ou não.

A categoria negócio-consumidor equivale em grande parte ao varejo eletrônico. Esta categoria 
tem tido um crescimento enorme com o advento da WWW. Existem shoppings eletrônicos por toda 
Internet oferecendo de tudo, desde bolos e vinhos a computadores e carros.

A categoria negócio-administração cobre todas as transações entre companhias e organizações 
governamentais. Esta categoria está na infância mas pode expandir-se rapidamente à medida que os 
governos usarem suas próprias operações para despertar a atenção e o crescimento do Comércio 
Eletrônico. Nos Estados Unidos já é possível cadastrar-se como fornecedor de certos produtos ao governo 
via Internet e todo o processo de compras também é eletrônico.

A categoria consumidor-administração também está em crescimento. No Brasil, temos exemplos 
bastante saudáveis para comentar: a receita federal, Detran, Ministério do Trabalho, correios, entre outros. 
Sempre no sentido de atender ao cidadão comum. Entretanto, pouco, ou quase nada, no sentido de atender 
aos fornecedores.
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3.1.2- Escopo do Comércio Eletrônico. 

 
Comércio Eletrônico é caracterizado pela diversidade e não pela uniformidade. Abaixo temos 

alguns exemplos da utilização do comércio eletrônico em diversos negócios:
•        Estabelecimento de contato inicial 
•        Troca de informações 
•        Suporte pré e pós venda 
•        Vendas 
•        Pagamento eletrônico (transferência eletrônica de fundos, cartão de crédito, cheque 

eletrônico, dinheiro eletrônico) 
•        Distribuição, incluindo gerenciamento e rastreamento de produtos físicos, bem como 

distribuição de produtos que podem ser entregues eletronicamente 
•        Negócios virtuais - grupos de companhias independentes que formam um pool de suas 

competências de forma a oferecer produtos e serviços que estariam além de suas 
capacidades individuais 

•        Processos de negócios compartilhados que são operados em comum pela companhia e 
seus parceiros comerciais 

 
Comércio Eletrônico abrange uma grande variedade de tecnologias de informação, incluindo e-

mail, fax, EDI e transferência eletrônica de fundos. Qualquer uma destas tecnologias pode ser usada para 
suportar comércio eletrônico, com a escolha entre elas sendo determinada pelo contexto.

Há também necessidade de uma estrutura legal e regulatória muito bem definida que se adeqüe ao 
comércio eletrônico, facilitando as transações eletrônicas ao invés de impor barreiras. Já que a 
oportunidade de interação global é um dos principais pilares do Comércio Eletrônico, esta estrutura legal 
e regulatória deve ter um escopo global.
 
 

3.1.3- Níveis de Comércio Eletrônico.
 

Existem muitos exemplos bem sucedidos de Comércio Eletrônico em vários segmentos industriais e 
em uma ampla área de atuação:

•        Varejo 
•        Finanças 
•        Distribuição 
•        Suporte pré e pós venda 
•        Projetos de engenharia 
•        Suporte aos negócios 
•        Publicações 
•        Serviços profissionais 
•        Contatos internacionais 
•        Processos de negócio 

compartilhados 
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Figura 3.3 – Níveis de Comércio Eletrônico.
 

A figura acima ilustra a distinção entre transações nacionais e internacionais. As fontes desta 
distinção não são técnicas - como já citado, Comércio Eletrônico é essencialmente global em conceito - 
mas legislativas. Comércio Eletrônico é mais complexo no nível internacional que no nível nacional 
devido a fatores como taxação, contratos, pagamentos e diferenças bancárias.

Os níveis mais baixos de Comércio Eletrônico referem-se à presença básica na rede, promoção da 
companhia e suporte pré e pós venda. Pode-se usar tecnologias de prateleira que podem ser baratas e 
fáceis de implementar, como milhares de companhias já o assim fizeram. Do lado oposto, as mais 
avançadas formas de Comércio Eletrônico possuem problemas complexos que envolvem questões legais 
bem como tecnológicas. Nestes casos, não existem tecnologias baratas de prateleiras, e as companhias são 
forçadas a desenvolver seus próprios sistemas. Até o momento, apenas grandes e ricas companhias estão 
adentrando nestes níveis, como pioneiras. Entretanto, com o tempo, conforme os limites da tecnologia 
sejam superados e passem a englobar os níveis mais complexos de Comércio Eletrônico, e novas 
tecnologias de prateleira surjam para suportá-los, maior será o número de usuários nestes níveis.
 
 

3.1.4- Estágios do desenvolvimento do Comércio Eletrônico

                        
            A figuras 3.4 e 3.5  irão mostrar os estágios do Comércio Eletrônico e as Barreiras impostas pelo 

mesmo.
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Figura 3.4 – Estágios do Comércio Eletrônico

            A evolução do comercio eletrônico requer mudanças em infra- estrutura e instituições. 

Figura 3.5 –  Barreiras do Comércio Eletrônico
 
 

3.1.5- Conceitos sobre Comércio Eletrônico.
 

Estar presente na Internet é hoje quase um sinônimo de sobrevivência para pequenas e grandes 
empresas. Presentes na Internet, pequenas e grandes empresas podem competir de igual para igual.

Mas não basta estar presente na Web com um Site informativo sobre produtos e informações 
institucionais. É preciso mais, o usuário precisa ser motivado a acessar um determinado site. E cada vez 
mais as empresas estão utilizando seus sites para comércio eletrônico. Os resultados obtidos tem sido 
bastante satisfatórios e o fato de se ter uma loja 24h por dia, 7 dias por semana e 365 dias por ano 
disponível para vender é um dos motivos que mais agrada investidores e gerentes de empresas.

Numa pesquisa feita por empresas de telecomunicações, foi comparado que para atingir 50 
milhões de usuários, o rádio levou 38 anos, enquanto a televisão levou 13 e a Internet atingiu este mesmo 
número em apenas 5 anos.[13]

Mas para se trabalhar com Comércio Eletrônico é preciso conhecer alguns conceitos vitais para se 
obter sucesso neste ramo que é o mais promissor e uma realidade proposta pela Internet.

 
Ø      E-business

O Comércio Eletrônico não se restringe ao processo de acessar lojas através da Internet, mas abrande 
todos os serviços associados a um processo de venda. O conceito de e-business surge da tecnologia de 
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Comércio Eletrônico gerando uma nova forma de fazer negócios.
O E-business pode ser estruturado em cinco níveis de maturidade abrangendo o Marketing Digital; 

Vendas, ou seja, geração de pedidos de compra; Pagamentos, transferência de fundos através da Web; 
Atendimento, entrega de produtos e suporte, serviços pós-venda.

 
Ø      Data Mining e Marketing Digital

O objetivo do Marketing na Internet é atingir o consumidor de forma especial, definir os clientes 
atuais, potenciais e outros públicos de interesse. Além disso, com a utilização de técnicas de Data Mining 
(Mineração de Dados) pode-se gerar um Marketing Eletrônico Personalizado, gerando e-mails 
customizados e sites específicos para determinado grupo de usuários. Este processo ocorre através da 
união de análises sobre o acesso dos consumidores com informações demográficas e com o banco de 
dados da companhia.

Algumas lojas americanas usam um software que inclui dados fornecidos pelos visitantes, como 
idade, sexo dos filhos, e uma análise do histórico de compra e permite que a rede de lojas apresente uma 
página na Web customizada para o perfil daquele visitante, como, por exemplo, uma página voltada 
exclusivamente para os pais de meninas de zero a dois anos.

Há cinco estágios de utilização de tecnologia interativa até empresas as utilizem em sua plenitude. Os 
cinco estágios são: 

1.      apresentação institucional e de produtos no site Internet; 
2.      implantação de serviços on-line para clientes atuais, potenciais e outros públicos 

de interesses, tais como: canais de distribuição, fornecedores, imprensa, acionista, 
estudantes, etc.; 

3.      Utilização de campanhas interativas e mineração de dados para identificar 
clientes e gerar oportunidade de vendas;

4.      Recebimento de pedidos on-line;
5.      Realização de transações comerciais e financeiras on-line.
 

As técnicas de Mineração de Dados são utilizadas para delinear o perfil dos clientes e estreitar a 
relação com consumidores. A loja virtual deve ter um Banco de Dados com o perfil de cada consumidor e 
com informações sobre o relacionamento entre os vários produtos.

A tecnologia de Mineração de Dados faz uso de algoritmos matemáticos e estatísticos para 
pesquisar padrões em grandes volumes de dados que se relacionem a questões comerciais. Companhias se 
voltam a essa tecnologia para identificar novos clientes, diminuir os custos e descobrir novas hipóteses.
 
Ø      Soluções de E-commerce

Em se tratando de E-commerce podemos destacar duas classes de negociação: 
A solução Business-to-Consumer, destinada ao processo de compra e venda pela Web diretamente 

para consumidores; e a solução Business-to-Business, que envolve a construção de parcerias entre as 
empresas e seus fornecedores, estreitando sua comunicação.

 
 

 
Ø      ERP e CRM
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O ERP (Enterprise Resource Planning), ou software integrado de gestão, é um conceito orientado à 
transações que visa a administração dos recursos da empresa. Softwares de ERP fornecem módulos de 
Projetos, Visões de Negócios e Informações Executivas.

Figura 3.6. – Os setores que estão mais investindo em softwares de gestão.
 

Na Figura 3.6, pode-se encontram os principais ramos que estão investindo em softwares de 

gestão, com destaque para os setores de informática, eletrônica, comida, bebida e bens de consumo.

CRM, ou Customer Relationship Management, é o gerenciamento entre as relações entre clientes e 
empresas, visando fornecer peças de Marketing específicas. E, juntamente com o conceito de ERP, vem 
se tornando uma técnica presente nos principais softwares de supply chain (cadeia de suprimentos) 
existentes no mercado. Uma das principais empresas que desenvolvem soluções de CRM e ERP é a alemã 
SAP. 

 
 
 

Ø      Sistemas de Procurement
Os executivos e gerentes de Marketing e Internet das grandes empresas após uma árdua tarefa de 

implantar um sistema de gestão e colocar todos os recursos da empresa em ordem (utilizando ERP, CRM 
e SPM – Suply Chain Management), tiveram de fazer o exercício oposto: olhar para fora, para clientes e 
fornecedores importantes, para que o negócio continuasse se modernizando. Desta forma, surgiram os 
sistemas de Procurement.

Estes sistemas permitem a realização de concorrência entre fornecedores via Internet, reduzindo o 
custo de operações. Além disso, estes sistemas automatizam o processo de busca por parceiros (visando o 
custo mais baixo). Utilizando a idéia de verdadeiros "leilões virtuais" estão surgindo os primeiros "Portais 
de Concorrências".

Empresas como a Oracle e a IBM já incorporam o conceito de Procurement em seus sistemas para 
gerenciamento de cadeia de suprimentos. O Oracle Internet Procurement capacita a empresa a buscar o 
custo mais baixo. Com este sistema, a companhia pode colocar o seu pedido à disposição, na Internet, e 
os fornecedores enviam suas propostas. É uma concorrência via Internet.

São muitas as vantagens de sistemas de procurement pela Internet. Não há dúvida de que este conceito 
é o estado-da-arte em termos de comércio eletrônico mundial. Através desde recurso, empresas de 
diferentes continentes estarão num futuro bem próximo realizando negócios sem qualquer impecílio ou 
custo adicional. É o início da verdadeira globalização.
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3.2- Requisitos dos Sistemas de Comércio Eletrônico. 
 
Existem alguns serviços de infra-estrutura e elementos indispensáveis nas arquiteturas de Sistemas de 

Comércio Eletrônico. Estes elementos possibilitam a flexibilidade, interoperabilidade e abertura das 
implementações para que a tecnologia possa evoluir de forma consistente e estruturada. Alguns destes 
elementos são apresentados abaixo: 

 
v     Interoperabilidade: Os sistemas de Comércio Eletrônico devem estar baseados em um 

conjunto comum de serviços e standards que garantam a interoperabilidade. Dessa forma, provedores 
de serviços e desenvolvedores de aplicações poderão se utilizar de estruturas modulares que poderão 
ser combinadas, aperfeiçoadas e customizadas. 

 
v     Flexibilidade para inovações: Os produtos e serviços existentes atualmente serão 

completamente redefinidos e modificados. As soluções, apesar de sofisticadas, deverão possibilitar a 
execução de modificações de forma rápida e simples. 

 
v     Oferta de soft-products: Produtos como publicações, catálogos, vídeos, programas, 

vídeo-games e até chaves eletrônicas de quartos de hotel, carros, etc. Muitos destes produtos não vão 
ser simplesmente oferecidos aos clientes. Eles serão especificados pelos clientes, que poderão, por 
exemplo, montar um CD com as músicas de sua preferência. Este tipo de recursos agrega ao processo 
de venda uma fase de design por parte do cliente. Para estes tipos de produto, pedido, faturamento, 
pagamento e distribuição ocorrem simultaneamente. 

 
v     Novos métodos de coleta de receita: O Comércio Eletrônico deverá suportar formas 

alternativas de coleta de receita, como pagamento contra recibo, pagamento adiantado, etc. Outro tipo 
de mudança ocorrerá com relação à comercialização de software de uma forma geral (programas, 
games, vídeo, áudio). Por exemplo, o provedor do serviço poderá cobrar a utilização do produto por 
demanda. O elemento dos softwares de Comércio Eletrônico voltado para este fim é o chamado 
Meterware.

 
v     Integração aos legacy systems: Muitos sistemas já existentes nas Organizações deverão 

interagir com as soluções de Comércio Eletrônico. Como estes sistemas não serão substituídos da 
noite para o dia, as soluções deverão permitir que para o usuário seja totalmente transparente a 
obtenção de informações que provenham dos legacy systems. 

 
 
3.2.1- Atividades e Funções. 

 
•        Compra e Venda 
•        Propaganda 
•        Emissão de Pedidos 
•        Faturamento 
•        Pagamento 
•        Distribuição 
•        Contabilidade 
•        Serviço a clientes 
•        Informações e Apoio Inteligente 



 
 

3.2.2- Módulos de um Sistema de Comércio Eletrônico.
 

ü      Contratos 
ü      Documentos 
ü      Contas 
ü      Agentes de Software
ü      Transações 

 
 

3.2.3-  Arquitetura para Comércio Eletrônico.
 
Infra-estrutura 
Serviços de Comunicação 
 
Mecanismos de Segurança 

•        Disponibilidade 
•        Utilidade 
•        Integridade 
•        Autenticação 
•        Confidencialidade 
•        Facilidade de Utilização 
 

Serviços de Controle de Acesso 
•        Serviços de Tradução 
•        Agentes de Software 
•        Infra-estrutura de Comunicação 
 

Guias, Catálogo
Serviços Específicos 

3.2.4- Tipos de pagamentos existentes no Comércio Eletrônico.
 

Ø      A Cobrança
É uma das formas bastante utilizadas para efetuar o pagamento na Internet, correspondendo ao pagamento efetuado na hora da 

recepção da encomenda, este processo já muito utilizado nas encomendas por catálogo foi adaptado por algumas lojas virtuais 

como uma das formas de pagamento dos seus serviços. Após confirmação da encomenda, por telefone ou por e-mail, as lojas 

virtuais procederão ao envio do(s) produto(s) selecionados, com a respectiva cobrança do preço do produto acrescido dos 

custos de envio.

 

Ø      Por Cheque
Os cheques são enviados à ordem das lojas virtuais, para o endereço indicado nas páginas. Após validação dos cheques, as 

encomendas serão enviadas pela via previamente selecionada pelo Cliente e dentro dos prazos estabelecidos.



 
Ø      Cartão de Crédito

O cartão de credito é a forma de pagamento mais fácil e comoda de se utilizar na Internet. A informação referente ao cartão de 

crédito pode ser codificada recorrendo-se ao uso de criptografia, tornando assim possível, a utilização do cartão on-line. 

Contudo, continua não sendo a forma de pagamento ideal, porque sendo a Internet uma rede aberta, é sempre possível a escuta 

da rede e decodificar as mensagens de pagamento, violando assim os códigos de segurança.

Em algumas lojas virtuais só são aceitos os seguintes Cartões de crédito: Visa e Mastercard, sendo 
estes os maiores fornecedores mundiais deste serviço. Existe no entanto uma alternativa ao envio dos 
dados do cartão via rede aberta, que consiste em, ao fazer a confirmação da encomenda, por telefone ou 
por e-mail, o vendedor pedir então todos os dados referentes ao cartão. Está garantida assim uma maior 
segurança aos utilizadores de cartão de crédito, pois os dados do cartão são separados da encomenda.

 
Ø      Cartão de crédito VISA / SEC
A necessidade de um processo seguro para a realização de compras virtuais com cartões bancários 

é crucial para o desenvolvimento das relações cliente/fornecedor de bens e serviços. Sendo este o modo 
mais adequado para a realização de operações financeiras na Internet. Se conseguirmos aliar aos recentes 
investimentos publicitários realizados na World Wide Web, a segurança das transações comerciais com 
cartões bancários, estarão criadas condições para o boom do comércio virtual.

A VISA e a Mastercard, em conjunto com diversas empresas de software (Microsoft, IBM, 
Netscape, SAIC, GTE, Terisa Systems e Verisign), desenvolveram o protocolo SET (Secure Electronic 
Transaction). A VISA com base no protocolo SET desenvolveu o software - wallet - que assegura todo o 
projeto piloto VISA / SEC. [9]
Esta especificação permite, a confidencialidade da informação transmitida, a integridade dos pagamentos processados e a 

certificação tanto dos comerciantes como dos utilizadores dos cartões pertencentes aqueles dois grandes sistemas 

internacionais.

A diferença entre uma transação SEC e a utilização normal de um cartão de pagamento VISA é o 
ambiente em que a transação é iniciada: loja virtual ou presença física. Após a validação dos 
intervenientes, os dados referentes à transação serão encaminhados para a rede VISA, seguindo os 
procedimentos usuais de processamento.
As transações SEC são equiparadas pela VISA a uma transação em presença (com as mesmas 

possibilidades de processamento, devolução, compensação etc.), o que apresenta vantagens acrescidas 

face às atuais Mail Order / Telephone Order.

A segurança que dá este serviço aos utilizadores / compradores, é garantida pela presença da 
VISA como autoridade que legitima a relação formal do comerciante com uma entidade bancária que o 
representa em caso de eventuais disputas, bem como o usual processamento da transação através da 
Visanet. Fora deste âmbito ficam os processos de expedição / devolução dos artigos transacionados.

Os certificados utilizados não são autenticados por uma entidade com a abrangência da VISA, mas 
sim por algumas empresas de software aderentes, sendo atribuídos aos comerciantes, o que exclui a 
validação dos titulares dos cartões utilizados;
Embora codificados, os dados referentes ao cartão (número e data de expiração) são transmitidos pela 
rede e decodificados no comerciante, o que não acontece no SEC, onde só ao nível do Banco é feito o 
cruzamento entre o número do certificado digital e os dados do cartão.

Os 500 milhões de cartões VISA e os 300 milhões de cartões MasterCard existentes no mundo 
inteiro tornar-se-ão em breve o meio de pagamento por excelência para as novas modalidades de 
comércio proporcionadas pelas redes informáticas abertas, como a Internet.
Embora já existisse há bastante tempo a consciência do enorme potencial de impacto da Internet na 
indústria dos serviços financeiros, a aplicação de um meio de pagamento tão adequado a esta nova 
tecnologia da comunicação como o cartão de crédito sofreu algum retardamento devido aos problemas de 
segurança associados ao envio de informação tão sensível através de redes públicas.



 
Ø      Mondex
Este é um dispositivo muito parecido com o protocolo SET. No entanto, o projeto Mondex está 

num estado muito mais desenvolvido, incluindo fabricantes que fazem e vendem o equipamento 
necessário em transações Mondex. Entretanto, já foram efetuadas algumas experiências bem sucedidas 
utilizando este método.
Este sistema foi desenvolvido para usar um cartão de credito inteligente, utilizando criptografia, para ser utilizado em 

transações na Internet. Para isso basta um leitor de cartão Mondex, ligado a um computador, logo que uma transação é 

efetivada, o computador converte a informação do cartão, através da interface, e a informação é enviada para o servidor 

Mondex.

Um ponto importante sobre transações Mondex é que o valor só pode ser movido de um cartão 
Mondex para outro, e pode somente ser armazenado em cartões Mondex.
O Mondex está preparado para suportar tanto transações monetárias no mundo real como no mundo 
virtual.
 

Ø      CheckFree
CheckFree desenvolveu um modo de transações monetárias eletrônicas, incluindo o pagamento on-

line. As características do processo são:
•        Recebe-se a conta e envia-se a informação de debito para o servidor CheckFree. 
•        CheckFree paga as contas. 
•        As contas pagas são lançadas no estrato mensal. 

 
Ø      NetBill

O sistema de NetBill requer que o usuário tenha um pré-financiador de NetBill, de que todos os 
pagamentos serão feitos. O protocolo básico é esboçado como se segue:

•        vendedor envia as mercadorias digitais, codificadas, para a nossa máquina. 
•        software da nossa máquina verifica se, a mercadoria digital que recebemos esta intacta, e envia 

a confirmação para o software do vendedor, mas a mercadoria continua codificada. 
•        software do vendedor envia a nossa mensagem de confirmação, e a informação com a nossa 

conta, e a chave codificada para o servidor de NetBill. 
•        servidor NetBill verifica se a nossa conta existe e tem dinheiro para pagar a mercadoria. Se 

houver, transfere os dinheiro, e envia a confirmação de boa cobrança ao software do vendedor. 
•        vendedor envia a chave de decodificação, para o nosso software, para que ele possa decodificar 

a mercadoria digital, que já se encontra armazenada localmente. 
•        Se o servidor do comerciante falhar antes de terminar esta etapa o nosso software pode 

recuperar a chave diretamente do servidor de NetBill. Finalmente o nosso software devolve a 
chave diretamente para o servidor de NetBill. 

•        Este sistema está sendo testado no campus de Carnegie Mellon. 
 
Ø      Ecash
O Ecash desenvolvido pela empresa Digicash é uma forma de pagamento mais parecida com o 

dinheiro real. O seu funcionamento é o seguinte:
bancos operando em Ecash, emitem dinheiro como "moedas" digitais, por troca de dinheiro real. O 

utilizador move as moedas do seu banco para o seu disco rígido e, quando quiser fazer um pagamento de 

um serviço ou de um produto on-line utiliza-as. O pagamento é rápido e anônimo e o utilizador pode 

provar que o efetuou.



 
Ø      First Virtual
A First Virtual atua, tal como o Ecash, como intermediária entre clientes e fornecedores.

Para abrir uma conta o futuro cliente preenche um documento por e-mail (que contém, entre outros 

dados, o dinheiro que pretende depositar e o endereço do seu correio eletrônico) e depois envia o seu 

número de cartão de crédito por telefone para evitar as questões de segurança na Internet. Assim que 

receber o número de identificação (ou número de conta), pode adquirir bens físicos ou informação em 

qualquer servidor First Virtual compatível, sendo o pagamento dos mesmos feito através do cartão de 

crédito indiretamente por esta terceira entidade, não havendo hipótese de ocorrer qualquer tipo fraude.

 
Ø      NetCheque e NetCash

Estes dois sistemas são do instituto das ciências de informação na universidade de Califórnia do sul.
O NetCheque é outra forma de pagamento eletrônico na Internet. Tal como os cheques de papel, os 

NetCheques são simples documentos (eletrônicos enviados por e-mail) que incluem: o nome do pagador 
(o titular da conta), a identificação da instituição financeira, o número da conta bancária, o valor do 
cheque e o nome de quem o vai receber. Para sua autenticação cada NetCheque possui uma assinatura 
digital, ou seja um código criptografado.

Quando depositados, estes cheques autorizam a transferência da quantia mencionada, de uma conta 
para outra.

O NetCash é uma moeda digital que funciona da seguinte modo:
O NetCash atribui um número de série a cada moeda, é gravado enquanto é emitido. Quando a moeda é 
apresentada no servidor este vai verificar se ela existe na lista de moedas emitidas, se existir é uma moeda 
válida, e pode ser utilizada. Entretanto, se o número de série da moeda não estiver atualizado na lista 
então a moeda foi gasta, e foi suprimido da lista, ou a moeda nunca esteve na lista. Em um ou outro caso a 
moeda é inválida.

 
 
Ø      CyberCash
O CyberCash é outra forma de pagamento eletrônico que permite utilizar cartões de crédito e 

dinheiro virtual.
Quando se procede um pagamento é feita uma ligação ao servidor em que está contida a 

informação sobre o cartão de crédito. A conta do utilizador é verificada e a transação aprovada. Os dados 
do cartão de crédito são enviados para a entidade credora, de forma codificada para que ninguém possa 
ter acesso à informação.

O sistema de transação principal de CyberCash é baseado em torno dos pagamentos de cartão de 
crédito seguros.

A transação pode ser descrita em sete etapas:
1. cliente dá uma ordem de compra ao vendedor, e recebe a fatura. 
2. cliente usa a cartão de CyberCash para pagar, que gera um pagamento codificado que é enviado ao 

vendedor. 
3. vendedor decodifica a ordem de pagamento e envia-a para o servidor de CyberCash. 
4. servidor de CyberCash recebe a mensagem da Internet, usa ferramentas dedicadas para decodificar a 

mensagem e envia-a para o banco do vendedor. 
5. banco do vendedor envia então a transação ao banco do cliente que emite uma aprovação ou negação 

para o banco do vendedor. 
6. Este código é enviado ao servidor de CyberCash. 



7. servidor CyberCash emite então um código de aprovação ou de negação ao vendedor. 
As etapas 1.2.3 e 7 ocorrem na Internet e envolvem uma combinação de chave pública codificada e 

chave simétrica. As etapas 4 e 6 ocorrem sobre linhas dedicadas. A etapa 5 ocorre nas redes dedicadas 
dos bancos.

O CyberCash é uma forma de pagamento eletrônico, que permite utilizar cartões de crédito e dinheiro 

virtual.

A lista de serviços que a CyberCash oferece, inclui não só transações seguras com cartões de crédito, 
mas também com cheques eletrônicos e com pequenos movimentos financeiros.        
 

 

3.3- Uso da Internet para Comércio Eletrônico.
 

Maurício Gerbaldo Morgado conduziu um trabalho no qual foram levantados e estudados os 
sites das 500 maiores empresas privadas brasileiras elencadas pela revista "Exame Melhores e Maiores 
1997". O estudo localizou sites brasileiros associados a 302 delas (60,4% da amostra). [7]

A grande maioria dessas empresas estudadas ainda utiliza suas home pages como se fossem 
catálogos eletrônicos, emprestando um caráter institucional aos seus sites. Foram encontradas 84,9% das 
empresas tratando de marketing institucional em suas home pages.

O uso da Internet como canal de distribuição, ainda é muito baixo. Encontrou-se 29 empresas 
(9,9%) utilizando a Internet para realizar vendas, porém, somente 17 (5,8%) que efetuavam a transação 
completamente pela rede, isto é, permitiam ao consumidor escolher e pagar os produtos on-line. 

Entre as 17 empresas que fazem transações completas pela rede, somente 4 são indústrias. Essa 
tímida presença das indústrias talvez possa ser atribuída ao que tem sido chamado de "medo da 
deterioração da margem de lucro". É de se esperar que as indústrias sejam muito cautelosas ao 
abandonarem seus canais atuais de distribuição para ingressarem no mercado virtual. Elas somente o 
farão quando esse mercado estiver claramente configurado, com suficiente participantes para forçá-las a 
entrar nele. Isto se manifestaria com mais força quando houvesse um grupo de empresas relativamente 
grandes disputando o mercado.

Nesse grupo de 17 empresas há ainda 1 editora, 1 companhia aérea, 1 atacadista e 10 varejistas. 
No caso desses últimos 10 (atacadistas e varejistas) é de se supor que estejam se antecipando à grande 
mudança que se espera na cadeia de distribuição, a qual, com o advento do Comércio Eletrônico, deixaria 
de ser controlada pelos fabricantes, passando a ser regulada pelas novas forças que surgiriam. 
 
 
                        3.3.1- Limitações atuais dos Sistemas de Comércio Eletrônico.

 
Na verdade, várias formas de Comércio Eletrônico vêm sendo utilizadas ao longo dos anos: O EDI 

e as redes privadas de serviços financeiros (SWIFT, por exemplo) são alguns exemplos. Os Sistemas de 
Comércio Eletrônico atuais no entanto apresentam algumas limitações que necessitam ser endereçadas: 

 
v     Soluções Parciais: Os atuais sistemas de Comércio Eletrônico automatizam apenas parte 

de um processo. Por exemplo, apesar do pedido e distribuição de um produto como software ou 
revista eletrônica poderem ocorrer de forma imediata e simultânea, o processo contábil, transferência 
efetiva de fundos tendem a durar alguns dias. Uma solução de Comércio Eletrônico totalmente 
integrada facilita o controle sobre os fluxos de caixa, estocagem, etc. 

 
v     Requerimentos Rígidos: A primeira geração de Sistemas de Comércio Eletrônico 

utilizava linhas de comunicação dedicadas e protocolos altamente estruturados. Para se operar em EDI 



por exemplo, definições rígidas têm de ser estabelecidos entre as partes com relação à estrutura e 
significado dos dados transmitidos. Os tempos envolvidos e custos resultantes em função desta rigidez 
criam barreiras para a disseminação dos sistemas de Comércio Eletrônico. 

 
v     Acesso Limitado: Nossas atuais sistemas de Comércio Eletrônico, o usuário não pode se 

comunicar e interagir com vendedores de uma forma direta e livre. Os Agentes Inteligentes e outros 
mecanismos vão aproximar cada vez mais os compradores dos Sites de Comércio Eletrônico. 

 
v     Interoperabilidade Limitada: Uma infra-estrutura de Comércio Eletrônico interoperante 

facilitaria transações privadas, reduzindo a necessidade de intermediários a menos que eles sejam 
provedores de algum tipo de valor agregado, como financiamentos. Esta infra-estrutura possibilita o 
aumento da oferta de serviços e de consumidores. 

 
v     Segurança Insuficiente: Apesar de todos os recursos existentes voltados para criptografia, 

autenticação e certificação, ainda não existe efetivamente uma "Moeda da Internet" adotada por todos. 
Meios de pagamento como cheques, são usados com limitação nas compras on-line. A segurança em 
transações eletrônicas é realmente um dos aspectos de maior preocupação de todos os envolvidos com 
o Comércio Eletrônico. 

 
Muitos dos novos serviços de Comércio Eletrônico consistem nas fundações necessárias para que se 
possam atingir níveis de segurança e credibilidade, através da incorporação de características como: 
 

•        Autenticação em redes públicas 
•        Certificação de informações e transações 
•        Seguros de transações on-line 
•        Serviços de Corretagem 
 
À medida que várias iniciativas vão se desenvolvendo, standards vão sendo sedimentados, os recursos 

vão se tornando cada vez mais sofisticados, e a nova forma de comércio vai sendo cada vez mais aceita 
pela população. 
 
 

3.3.2- Oportunidades do fornecedor e benefícios do cliente.

 

 

Presença global/escolha global

Os limites do comércio eletrônico não são definidos pela geografia ou fronteiras nacionais, mas sim 

pela  cobertura  da  rede  de  computadores.  Já  que  as  mais  importantes  redes  são  globais  no  escopo, 

comércio  eletrônico  permite  que  mesmo  um  pequeno  fornecedor  atinja  presença  global  e  conduza 

negócios pelo mundo afora. O correspondente benefício do cliente é a escolha global - um consumidor 

pode selecionar de vários fornecedores em potencial um produto ou serviço desejado, sem se preocupar 

com a localização geográfica.

 



 

Aumento da competitividade/qualidade de serviço

O Comércio Eletrônico permite aos fornecedores aumentar a competitividade ao tornarem-se mais 
próximos dos seus clientes. Como um exemplo, muitas companhias estão empregando tecnologia de 
comércio eletrônico para oferecer elevados níveis de suporte pré e pós venda, com aumento no nível de 
informação de produtos, guia de uso dos produtos e rápidas respostas às solicitações dos clientes. O 
benefício equivalente do cliente é o aumento da qualidade de serviço Customização em massa/produtos e  
serviços personalizados.

Com a interação eletrônica, companhias estão aptas a obter informações detalhadas sobre as 
necessidades de cada consumidor individual e automaticamente confeccionar produtos e serviços para 
aquelas necessidades individuais. Isto resulta em produtos customizados comparáveis àqueles oferecidos 
por fornecedores especialistas mas com um preço de mercado de massa. As revistas on-line encaixam-se 
neste caso.

 
Encurtamento ou eliminação da cadeia de fornecimento/respostas rápidas às necessidades.

Comércio Eletrônico geralmente permite as cadeias de fornecimento serem encurtadas em muito. 
Existem muitos exemplos onde bens são diretamente enviados do fabricante ao consumidor final, 
sobrepondo o papel do intermediário. O Comércio Eletrônico não é o único meio de realizar este tipo de 
atividade; ela poderia ser feita pelo uso de catálogos, pedidos por telefone, fax ou correios. A finalidade é 
torná-la prática em termos de custo e defasagem. O caso extremo vem dos produtos e serviços que podem 
ser entregues eletronicamente, quando a cadeia de fornecimento é eliminada totalmente. Isto tem 
implicações profundas para a indústria de entretenimento (filmes, vídeos, músicas, revistas, etc.), para a 
indústria da informação (inclui-se todas as formas de publicação), e para companhias relacionadas com o 
desenvolvimento e distribuição de software.

O benefício correspondente do cliente é a capacidade de obter rapidamente o produto desejado, sem 
estar limitado aos correntes no estoque de fornecedores locais.

 
Economia substancial de custos/redução substancial de preços.
Uma das maiores contribuições do comércio eletrônico é a redução no custo das transações. Enquanto 

o custo de transações envolvendo interação humana é medida em reais, o custo de uma transação similar 
eletronicamente pode ser reduzida a poucos centavos. Portanto, qualquer processo de negócio envolvendo 
interações rotineiras entre pessoas oferecem o potencial para corte de custos, o qual pode ser revertido em 
redução de preços para os clientes. Os bancos brasileiros já descobriram esta regra, entretanto, a redução 
de custos não se reverteu em redução das (muitas) tarifas cobradas

Novas oportunidades de negócios/novos produtos e serviços 

Além de redefinir mercados para produtos e serviços existentes, o Comércio Eletrônico também 
fornece a oportunidade para produtos e serviços inteiramente novos. Serviços de suporte, serviços de 
localização, serviços de contatos, e muitos outros tipos de serviços de informações on-line.

Embora estas várias oportunidades e benefícios sejam bem distintas, elas são de alguma forma 
interrelacionadas. Por exemplo, aumento da competitividade e qualidade de serviço podem em parte ser 
derivados da customização em massa, enquanto que o encurtamento da cadeia de fornecimento pode 
contribuir para reduzir custos e abaixar os preços. 

 
 

3.4- O Comércio Eletrônico no mundo.
 

Afinal de contas, quantas pessoas utilizam a Internet por esse mundo afora?  Sem dúvida, uma 
pergunta muito difícil de ser respondida com precisão, mas calcula-se que em 1996 havia cerca de 50 
milhões de usuários e que , no ano 2005, este número deverá pular para mais de 1 bilhão. Um crescimento 



exponencial destas proporções deixa qualquer estatístico desorientado.
Nos Estados Unidos, as pesquisas indicam que 41% das casas tem computador instalado, dos 

quais a metade está ligada à Internet. E a tendência é um aumento cada vez maior destes números, com 
amplas oportunidades de novos negócios. O comprador on-line americano típico é do sexo masculino, 
está na casa dos 40 anos de idade, tem diploma superior e ganha mais de 50 mil dólares por ano.[12]

Um exemplo de maior impacto de uma empresa bem sucedida no comércio eletrônico mundial é o 
caso da livraria on-line Amazon.Com. A empresa criou um site próprio e começou a oferecer seus livros à 
venda na Internet. Em menos de três anos de atividades, a livraria já tinha mais de 600 clientes e vendas 
que ultrapassaram 100 milhões de dólares. Além disso, a metade de seus pedidos vinha de clientes que 
haviam comprado dela antes e que haviam voltado para comprar mais, satisfeitos com os produtos e 
serviços recebidos. Naturalmente, a nova livraria começou a incomodar os concorrentes, que continuavam 
a vender livros da forma tradicional. Um deles, a grande cadeia americana de livraria Barnes & Noble, 
com lojas espalhadas em várias partes do mundo, moveu em 1997 uma ação legal contra a Amazon, 
exigindo que a empresa deixasse de anunciar o slogan de "a maior livraria da Terra". Por trás de todas as 
implicações legais deste caso na Justiça, surgiu uma discussão intrigante: afinal de contas, o que constitui, 
realmente uma "livraria"?

Parece uma pergunta elementar, mas na verdade ela tráz à tona muitas reflexões interessantes. 
Com o Comércio Eletrônico, a Amazon revolucionou o conceito tradicional de livraria – em vez de ser 
um local físico e concreto, para onde as pessoas se dirigem para comprar livros, a livraria da era 
eletrônica simplesmente não existe em lugar nenhum. É que ela não necessita de nenhum local para 
armazenar seus 2 milhões de títulos disponíveis ao cliente. (Uma grande livraria tradicional oferece 
apenas cerca de 20 mil livros em cada ponto de venda.) Ela simplesmente gerencia a informação, 
reduzindo drasticamente seus custos e todo o trabalho de gerenciamento de lojas e estoques.

O resultado desta "briga" não tardou a aparecer em 1997, a Barnes & Noble criou sua própria 
livraria eletrônica e, no ano seguinte, a livraria Borders resolveu fazer o mesmo. Ponto para o Comércio 
Eletrônico.

Uma outra novidade no mundo do Comércio Eletrônico é o surgimento dos "shoppings virtuais". 
São centros comerciais onde você pode olhar as vitrines, entrar nas lojas e sair delas quando quiser e 
encontrar uma grande variedade de produtos e serviços à venda. Os "shoppings virtuais" são exatamente 
como qualquer shopping center que você conhece – só que com uma diferença básica: eles só existem 
dentro do seu computador.

Os efeitos gráficos desses "shoppings virtuais" são tão realísticos que às vezes você tem mesmo a 
impressão de estar "vendo" aqueles produtos numa loja de verdade. Até áreas de lazer estes shoppings 
têm. Nelas você pode, por exemplo, pedir uma pizza on-line, enquanto descansa entre uma compra e 
outra.

Apesar do seu aspecto tecnologicamente fascinante, os "shoppings virtuais" não são vistos pelos 

especialistas como um fator importante para o desenvolvimento do Comércio Eletrônico. Isto porque, 

como  frequentemente  acontece  quando  surgem  novas  tecnologias,  talvez  estejamos  simplesmente 

transportando um novo conceito tecnológico (a Internet)  para um modelo tradicional já conhecido (o 

shopping center).  Pode ser que as "lojas" do Comércio Eletrônico venham a ser "lugares" totalmente 

diferentes daqueles que estamos acostumados a ver hoje nos shoppings.

 
 

3.5- O Comércio Eletrônico no Brasil.
 

É evidente a importância da Internet no mundo atual, pois seu impacto não só apresenta-se no 
âmbito acadêmico, como também abrange as empresas, fornecendo novas oportunidades de negócio, as 
quais devem de ser aproveitadas. No caso do Brasil, se verifica, de acordo ao Comitê Gestor da Internet-
BR que as compras eletrônicas (incluindo TV a cabo, Internet e outras formas de compra On Line), 
representavam cerca de 4,5% do comércio tradicional durante 1994/1995, e que as mesmas devem atingir 



a 16% ou 17% das compras tradicionais até o ano 2000. [1]
Em geral, para fazer viável o comercio eletrônico na Internet, têm que existir condições que 

ajudem, para que o sucesso seja atingido. Entre essas condições destacam-se:
 

. confiança e seguridade 

. serviços financeiros 

. serviços de rede 
 

Além disso, tem-se que considerar, também, uma adequada estratégia de marketing que avalie os 
conceitos de produto, praça, preço e promoção, aplicados ao Comércio Eletrônico. 
Condições para o Comércio Eletrônico 
1.- Confiança e Seguridade 

Para que as empresas acreditem no Comercio Eletrônico na Internet, é necessário que exista 
adequados níveis de seguridade, na geração, autenticação e encriptação da informação a transmitir 
(serviços de validação similares aos usados pelos cartões de crédito) e assegurar que os Web Sites tenham 
acesso por terceiros. Sabe-se que muitas empresas, no passado, tiveram problemas com seus sistemas de 
segurança em seus computadores, não só no exterior, como também no Brasil. A fraude é muito mais 
provável que se apresente quando uma empresa faz operações de certo porte ou quando se fazem muitas 
operações pequenas, que no total a torne de grande porte. 

Na atualidade, o serviço de Internet está sendo usado na maioria dos casos como um meio de fazer 
publicidade, com o objetivo de que seus produtos e/ou serviços sejam conhecidos pelo público. Assim, os 
níveis de segurança exigidos para o cumprimento desta condição não são críticos, para as empresas que 
estão usando a Internet no Brasil. 

Existem, também, diversas empresas que não só têm sites de publicidade, mas também dão aos 
visitantes a possibilidade de que eles possam fazer compras. Nestes casos se observa que os produtos 
exibidos (alimentos, eletrodomésticos, aluguel de vídeos, etc.), não são de custo muito elevado, tornando 
o risco de possíveis problemas de fraude pouco provável, e quando significativo de custo, a empresa tem 
que estabelecer adequados sistemas de controle na cobrança e na entrega do produto. 
 
 
2.- Serviços Financeiros 

A compra, venda e aceitação de pagamentos por bens ou serviços adquiridos pela Internet, tem 
que ser fácil, segura e eficaz. Isto requer a presença de uma infra-estrutura de telecomunicações que 
suporte o uso de adequados instrumentos financeiros para fazer os pagamentos eletrônicos (cartões de 
crédito On Line). 

Nos últimos anos, com o maior desenvolvimento do sistema financeiro brasileiro e com a 
estabilização da economia, o Brasil, tem tido um aumento considerável na aceitação dos cartões de 
crédito, também chamado "dinheiro plástico", pelas lojas e as pessoas da classe media, o que é um bom 
indicador da confiança neste instrumento financeiro. Não obstante, seu uso na maioria dos casos é através 
de notas de pagamento o qual não é confiável. Entretanto, para que uma empresa tenha sucesso no 
Comércio Eletrônico tem que usar cartões de pagamento On Line, para o qual necessita estabelecer 
parcerias com as empresas que administram este tipo de instrumentos e assim mesmo considerar os custos 
associados a estes serviços. O sistema de vendas diretas pela Internet só pode funcionar eficientemente 
com pagamentos pronta-entrega ou através de cartões de crédito, sendo o último sistema muito melhor, já 
que elimina o manejo de dinheiro. Isto sem dúvida ajuda que o negócio de vendas pela Internet aumente e 
possa tornar-se um sucesso. Atualmente já estão em desenvolvimento projetos de cartões digitais na 
Internet como novas opções de pagamento. 

Um conceito que poderia revolucionar o marketing através de Internet, para motivar aos potenciais 
clientes, seria a aplicação da cobrança revertida, ou seja a empresa vendedora paga o custo da ligação, 
quando um cliente esta navegando em seu site (sistema parecido ao 0-800-99999). Contudo, tem-se que 
avaliar os aspectos positivos e negativos para implementar está facilidade ao usuário. 



 
 
 
3.- Serviço de Rede 

O mercado sobre Internet se desenvolverá na medida que a infra-estrutura de rede seja altamente 
confiável, o qual exige uma adequada administração da rede para que o serviço seja garantido. Além 
disso é necessário que se desenvolvam medidas de segurança eficazes no serviço de e-mail para evitar a 
violação de correspondência e que o tempo de resposta seja o menor possível, com o objetivo de diminuir 
o custo de acesso. 

Um dos problemas que ainda existe no Brasil é o desempenho das linhas telefônicas. Muitas delas 
ainda são analógicas e não permitem uma boa comunicação, impossibilitando que o acesso e o tempo de 
resposta seja ótimo, causando custos adicionais em ligações. Isto é uma das maiores dificuldades na 
atualidade, mas observa-se que a Embratel, através de seus filiadas estão trocando as mesmas por centrais 
digitais de melhor desempenho. Outro aspecto que também degrada o tempo de resposta é a tecnologia de 
busca de arquivos, de transmissão e mostra na tela do computador, pois os arquivos no modo gráfico 
consumem muitos recursos e tempo de transferência. Assim, faz-se necessário melhorar os protocolos de 
comunicação, o tráfico na rede, os equipes onde se encontram os sites, entre outras coisas, e como 
recomendar que os usuários melhorem a configuração de seus computadores.

 Uma pesquisa no mercado consumidor no comércio eletrônico brasileiro, que teve como objetivo 
descrever o perfil de consumidores, com uma ótica sobre a utilização da Internet para efetivação de 
compras de bens e serviços. Os objetivos foram traçados com base na identificações de algumas questões 
ainda em aberto quanto aos consumidores eletrônicos, são elas:

 
1.      Grande parte dos consumidores rejeita compras na Internet e as diversas causas 

são apontadas de forma pouco conclusiva;
2.      O nível de satisfação dos compradores é uma variável muitas vezes pouco 

abordada;
3.      Os principais motivadores de compra na Internet são citados, porém não se tem 

uma pontuação precisa sob a ótica dos clientes;
4.      Muitas pesquisas têm traçado o perfil do usuário da Internet, porém o perfil 

específico de consumidores da Web tem sido pouco pesquisado.
 

Estas observações realizadas conduziram aos seguintes objetivos específicos:
 

•        Verificação das principais atividades realizadas na Internet, visando prover 
subsídios para um melhor planejamento de mídia;

•        Identificação das causas de rejeição do uso da Internet para efetivação de 
compras;

•        Verificação dos principais produtos e serviços comprados através da Web, 
identificando os segmentos com resultados mais expressivos e potenciais;

•        Relacionar os motivadores de compra via Internet, com o objetivo de identificar 
as principais vantagens competitivas do Comércio Eletrônico sob a ótica dos 
clientes.

 
Segundo o relatório do Departamento de Comércio dos Estados Unidos, o crescimento da Internet 

será direcionado por quatro tipos de atividades econômicas:
 

•        Explosão do uso da Internet: em 1994, 3 milhões de pessoas, a maior parte nos 
EUA usavam a Internet. Em 1998, 100 milhões de pessoas em todo o mundo usam 
a Internet. Alguns especialistas acreditam que serão 1 bilhão de pessoas em 2005. 



Esta expansão está levando a um aumento nas vendas e investimentos na indústria 
de computadores, softwares, serviços e comunicações.

•        Comércio Eletrônico entre Empresas: Empresas parceiras começaram a 
utilizar a Internet para trocarem informações há cerca de dois anos. Pelo ano 2002, 
a Internet deve movimentar 300 bilhões de dólares em negócios entre empresas.

•        Distribuição Digital de Produtos e Serviços: Programas de Computadores, 
jornais e CD’s não terão mais que serem empacotados e enviados às casas das 
pessoas. Eles serão transmitidos pela Internet. Passagens aéreas e apólices de 
seguros já são vendidas em volumes consideráveis. Outras indústria, tais como: 
serviços de consultoria, entretenimento, bancos e educação podem mudar a forma 
com que fazem negócios. Com o passar do tempo, a venda e entrega de 
mercadorias e serviços via Internet tende a ser o mais amplo e visível 
impulsionador da nova economia digital.

•        Venda no Varejo de Mercadorias Tangíveis: A Internet pode também ser 
utilizada para vender mercadorias tangíveis, que são produzidas, armazenadas e 
despachadas fisicamente. As vendas deste tipo de mercadoria pela Internet 
representa menos de 1% do total, porém a venda de certos produtos tais como 
carros, computadores, software, livros e flores estão crescendo rapidamente.

 
A informação é hoje um poderoso recurso das organizações, permitindo seu perfeito alinhamento 

estratégico através de constantes fluxos bidirecionais entre a empresa e o macroambiente, criando 
condições para que esta viabilize seus objetivos e cumpra sua missão corporativa.

Vários autores têm comentado sobre a passagem da era industrial para a era da informação, na 
qual atividades informacionais, que têm no conhecimento sua maior riqueza, ultrapassaram as atividades 
industriais.

A pesquisa sobre o mercado consumidor brasileiro foi realizada através de um questionário 
estruturado, com 400 usuários de Internet, moradores da região metropolitana de Belo Horizonte, nos 
meses de abril e maio de 1998. Os usuários foram escolhidos aleatoriamente de modo a evitar ao máximo 
o efeito de aglomeração, que pode tornar a amostra tendenciosa. A amostra foi calculada para 5% de erro 
e 95% de segurança, o que leva ao número exato de 384 usuários. [1]

A seguir, veremos alguns gráficos que definem o perfil dos consumidores brasileiros no Comércio 
Eletrônico. No primeiro gráfico, numa pesquisa realizada pelo IBOPE e o site de busca Cadê?, foi traçado 
o perfil dos usuários de acordo com sua idade, como mostra o Gráfico 1. A pesquisa foi realizada junto a 
25.316 usuários no ano de 1998.

 

                                    Gráfico 1 – Perfil por Idade, pesquisa Cadê? / IBOPE.
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            Gráfico 2 – Evolução do Perfil do Internauta, Pesquisa Cadê? / IBOPE.
 
 

No Gráfico 2, o que chama atenção é a porcentagem de mulheres na rede. O percentual subiu de 17% para 25%, totalizando 

um crescimento anual de 8%. Acompanhando a tendência mundial, acredita-se que nos próximos anos esta porcentagem será 

igual a dos homens.

No Gráficos 3, 4 e 5 temos o gráfico de Ocupação do Usuário e o Perfil por Instrução e os 

Principais Motivos que levam as pessoas a usarem a Internet. 

Gráfico 3 e 4 – Ocupação dos Usuários e Perfil por Instrução
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                        Gráfico 5 – Principais motivos que o levam a usar a Internet.
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Gráfico 6 – Motivos de problemas na Internet.
 
 
 
 
 

 

                                    Gráfico 7 – O que você compraria na Internet
 
 

Gráfico 8 – Quais produtos você compra(ria) pela Internet? Fonte através da qual teve conhecimento 
dos sites de compra.
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que a demora nas linhas telefônicas e a falta de segurança e estruturação da Internet são os principais motivos que desmotivam 

consumidores da Web.
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Além disso, os principais produtos comprados pela Internet no Brasil são CD’s e livros. E as 
principais fontes de informação sobre lojas virtuais são entre pessoas conhecidas e através da mídia.

Não há dúvida de que o Comércio Eletrônico já desponta como um aspecto tangível no mundo 
contemporâneo, notadamente nos países ricos. Com efeito, tenho tido o privilégio, nas últimas duas 
semanas, de pessoalmente constatar a extensão a que chegou o uso desse tipo de comércio por parte dos 
internautas americanos. Praticamente todos os estudantes, aqui na Universidade de Carolina do Norte, em 
Chapel Hilll, [1] não só possuem um computador pessoal ligado à Internet, como também já realizam, em 
sua grande maioria, compras on-line. Isto se deve não só à pujança econômica da maior Potência do 
mundo, como também ao desenvolvimento de mecanismos que tornam essas compras satisfatoriamente 
seguras. É bem verdade que este contexto afigura-se atípico, mesmo para os padrões estado-unidenses, 
uma vez que esta região se beneficia de um centro de pesquisa sem igual, conhecido por Triangle 
Research Park, equiparável ao Vale do Silicone na Califórnia. É complicado fazer comparações com a 
realidade brasileira, apesar dos significativos avanços já verificados em nosso contexto. Afinal, 
apresentamos a maior taxa de crescimento da Internet dos últimos tempos. O brilho dessa conquista, no 
entanto, é minimizado em face das carências infra-estruturais de nossos meios de comunicação. 

Seja como for, pode-se afirmar que o comércio eletrônico no Brasil está preparando o terreno para 
uma inserção melhor estruturada no futuro. Mas mesmo no presente momento já podemos levantar 
evidências que comprovam a paulatina maturação desse processo. Aproximadamente 16 mil servidores 
WWW registrados até agosto de 1997 são comerciais. Apesar disso, nota-se ainda uma visível resistência 
por parte dos usuários brasileiros em realizar compras pela Internet. No IRI, por exemplo, só um aluno, 
até o momento, tem-se predisposto a comprar livros na Web (visto que praticamente toda a bibliografia 
do Curso é anglo-saxônica), em função da insegurança que ainda persiste em ceder-se o número do cartão 
de crédito. 

Quanto ao papel do governo, é importante relativizar a afirmação peremptória de que se devem 

evitar quaisquer restrições ao comércio eletrônico. Se, por um lado, atividades de regulação descabidas 

podem prejudicar o desenvolvimento do mercado eletrônico, forçando um aumento artificial de custos e 

uma consequente obstaculização na oferta de produtos e serviços, por outro lado, no caso do Brasil, deve-

se atentar para o problema do déficit comercial. Com efeito, urge não se descartarem por completo certas 

regulações,  referentes  a  impostos  e  tarifas  aduaneiras,  resguardados  os  devidos  cuidados  com a  bi-

tributação. Mesmo porque verifica-se uma patente interdependência assimétrica entre o nosso comércio e 

o  dos  Estados  Unidos.  Sendo  estes  os  detentores  da  maioria  esmagadora  de  serviços  e  produtos 

negociados via Web, é natural que queiram (simbiose entre a iniciativa privada americana e o próprio 

governo americano) favorecer, ao máximo possível, a liberalização do comércio na Internet. Não se trata, 

todavia, de pretender resgatar um discurso protecionista demodé. Simplesmente, acredito que se deva 

analisar a questão do Comércio Eletrônico no Brasil através de uma perspectiva de conjunto, porquanto o 

Comércio Eletrônico constitui parte de um debate maior a respeito da integração do comércio como um 

todo. 

Por exemplo, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil tem manifestado cautela diante da 
proposta americana de constituir a Área de Livre Comércio das Américas (ALCA) até 2005, em vez de a 
partir de 2005, conforme intenciona o Itamaraty. De fato, a estratégia americana é evitar que o comércio 
sub-regional do Cone Sul se fortaleça substancialmente, a ponto de ameaçar a hegemonia comercial 
americana na região. Nesse sentido, os Estados Unidos prefeririam uma negociação um a um com os 
países latinos, em vez de negociar com o Mercosul enquanto bloco, por exemplo, numa tática de dividir 
para controlar. 

O que tudo isso tem a ver com o Comércio Eletrônico no Brasil? Oras, partindo-se do pressuposto 
de que o Comércio Eletrônico representa uma faceta importante para a política comercial do governo 
brasileiro, convém que o mesmo leve a cabo sua estratégia de inserção no comércio mundial, qual seja a 
de aprofundar o Mercosul para depois estar apto a negociar de igual para igual ( ou próximo a isso ) com 



os Estados Unidos e o NAFTA, para a constituição da ALCA, no que respeita a liberalização do comércio 
no Continente. Nesse sentido, seria interessante observar quais são as medidas que vêm sendo tomadas, 
no âmbito do Mercosul, com vistas ao aperfeiçoamento do comércio eletrônico na esfera, por exemplo, da 
Comissão de Comércio do Mercosul (CCM), uma vez que há compromissos para os Estados Partes 
referentes à Tarifa Externa Comum (TEC), com relação a países não-membros do bloco. Diante disso, o 
Brasil não poderia lançar mão de uma política de Comércio Eletrônico que viesse a favorecer as compras, 
por exemplo, dos Estados Unidos em detrimento de seus parceiros do Cone Sul. É claro que a questão é 
complexa e merece estudos mais aprofundados. 

Cumpre ressaltar, todavia, que está-se formando no Mercosul um Direito Comunitário, o que diz 
respeito a um processo que levará à primazia das normas comunitárias sobre a irrestrita autonomia 
legislativa interna. Por conseguinte, isto implica que vários procedimentos relacionados ao comércio no 
Brasil, aí incluso o comércio eletrônico, tenderão a passar pelo crivo do Mercosul. Nesse mister, nem 
mesmo a iniciativa privada, a maior impulsionadora do comércio na Internet, poderá transpassar certas 
regulações estabelecidas pelos órgãos decisórios do bloco sub-regional (via "cessão parcial" de soberania 
por parte do Brasil, por exemplo), regulações estas destinadas a fazer melhor fluir o comércio como um 
todo, por mais paradoxal que isto soe para os preconizadores da obsolescência da atuação governamental 
no comércio.
 
 

3.6- Comércio Eletrônico X Comércio Tradicional.
 

O Comércio Eletrônico possui importantes vantagens sobre o comércio tradicional: 
Ø      Dá ao cliente mais opções de escolha e customização;
Ø      Diminui o tempo e custo de busca e escolha tanto para clientes quanto para fornecedores;
Ø      Expande mercados locais e regionais para nacionais e internacionais, com níveis 

mínimos de capital, estoque e staff;
Ø      Facilita a produção e pagamento just-in-time, reduzindo o overhead e estoque através do 

incremento na automação e redução dos tempos de processamento;
Ø      Decrementa os altos custos envolvidos em transporte, armazenamento e distribuição, 

bem como em identificar e negociar com potenciais clientes e fornecedores;
Ø      Melhora a eficiência em atender o cliente, incluindo a entrega por demanda.
 

 
3.7- Quem tem medo do Comércio Eletrônico.

 
No início foi um sonho de que a Internet seria uma mina de ouro. Depois, o mito de que ninguém 

ganha dinheiro na Internet. Ou que o Comércio Eletrônico não é seguro (talvez segurança seja entregar o 
cartão de crédito a um balconista que nunca vimos e acreditar que estamos protegidos pelo firewall 
definitivo...). O certo é que nenhuma empresa ficará imune ao Comércio Eletrônico. Mesmo que não 
tenha produtos ou serviços para vender ao grande público, ela se verá forçada a transacionar com outras 
empresas fornecedoras ou clientes. No mundo globalizado, mesmo que um não queira, os dois brigam. 
Não há saída. 
É preciso, porém, ter um modelo consistente. Já sabemos, por exemplo, que o cartaz eletrônico não 
vende, que a vitrine transportada para a Web não atrai. A metáfora do shopping center é a mais eficaz. Só 
vamos a um shopping quando o acesso é fácil. Do mesmo modo, sites hospedados em servidores 
congestionados acabam vazios. 

Quando chegamos, queremos estacionar perto de onde vamos comprar. Os bons sites têm várias 
entradas conforme o interesse do usuário e não nos obrigam a andar de uma ponta a outra para encontrar o 
que precisamos. (Nem cobram estacionamento!) 

O que atrai consumidores são as lojas âncora. Sites inteligentes têm seções geradoras de tráfego 



que nos fazem visitá-los regularmente e funcionam como chamarizes para outros serviços. Além disso, é 
preciso que haja butiques especializadas. Os melhores sites têm seções de interesse especial, focalizadas, 
com público mais seletivo, em que produtos e serviços têm mais valor. 

Entre âncoras e butiques, uma boa variedade de lojas precisa atender às necessidades de diferentes 
consumidores, assim como num site de livros não podem faltar as seções de ficção, economia etc. Isso 
ajuda a transmitir a sensação de que lá encontraremos tudo que precisamos. 

 
Como ninguém é de ferro, existem as praças de alimentação e os bancos para descanso e conversa. 

Sites bem construídos abrem espaço para a sensação de comunidade, diálogo e interação, além do e-mail 

obrigatório. 

Não podem faltar cinemas e teatros com programação diversificada, mudando sempre; são 
essenciais as novidades que apelem à nossa curiosidade. Nos sites eficazes, isso se traduz num fluxo 
contínuo de pequenas experiências e inovações que quebram a monotonia e preservam o interesse. 

Por fim, um cartão de afinidade, trazendo pequenos confortos e benefícios. Os bons sites devem 
premiar clientes fiéis com serviços gratuitos como o aviso de lançamento de produtos, "manobristas" 
(robôs de software que facilitam o uso) e até descontos em outros sites afins. 

Simples? Talvez. Contanto que você tenha a estratégia certa e chegue antes da concorrência. No 
comércio eletrônico, onde os browsers (nossos automóveis) têm pilotos automáticos chamados Favoritos 
ou Preferências, nem sempre sobra espaço para quem chega em segundo lugar.
 

 

3.8- Pontos a serem discutidos.
 

Se por um lado o comércio eletrônico apresenta grande potencial para o varejo, por outro é 
possível dizer que as empresas interessadas em iniciar operações de Comércio Eletrônico devem fazê-lo 
com cautela, alimentando uma visão de longo prazo, buscando coerência e integração à sua estratégia 
empresarial, avaliando cuidadosamente as sinergias que a rede pode oferecer ao seu negócio e as ameaças 
que essa nova modalidade de comercialização representam para sua estrutura de distribuição. A lista de 
questões que o varejista deve responder antes de iniciar suas operações de Comércio Eletrônico é vasta:
ü      Como integrar o comércio eletrônico à estratégia geral da empresa?
ü      Quais os tipos de produtos a serem comercializados?
ü      Qual deve ser a definição do público-alvo dos negócios eletrônicos?
ü      Como desenvolver abordagens de comunicação individualizadas?
ü      Que tipo de conteúdo e de informação deve ser veiculada?
ü      Como combater os atuais problemas trazidos pela baixa velocidade de transmissão?
ü      Como lidar com essa nova mídia, onde o cliente conta com um poderoso canal de 

comunicação no qual ele pode passar a ser um agente emissor?
ü      Como mensurar os resultados e qual deve ser a expectativa de retorno?
ü      Como lidar com a segurança nas transações?
ü      Como garantir a privacidade dos clientes?
ü      Como criar interações e diálogos eletrônicos fáceis e ao alcance da grande população?
ü      Como divulgar uma loja virtual?
ü      Como escolher os fornecedores de informática, criação e comunicação para a nova 

mídia?
ü      Quais os cuidados com a criação e layout das interfaces com o consumidor?

Enquanto Comércio Eletrônico está crescendo rapidamente, existem muitos itens que devem ser 
resolvidos para que se atinja o pleno potencial da tecnologia. Podemos considerar ainda como pontos para 



discussão em escala global: 
 

v     Globalização

Potencialmente, redes globais podem fazer com que seja tão fácil negociar com uma empresa do outro 
lado do planeta quanto com uma do outro lado da rua. Entretanto, a mídia de comunicação sozinha não é 
suficiente. Como as companhias em diferentes continentes tomam conhecimento da existência de outras, 
e dos produtos que são oferecidos ou requisitados ? Como pode uma companhia compreender as tradições 
de negócios e convenções de alguns países no lado oposto do globo, particularmente quando aquelas 
convenções e tradições são geralmente culturais e não estão escritas em nenhum lugar ? E de que forma a 
diversidade cultural e lingüística de uma comunidade global pode ser melhor aceita e respeitada ? Estas 
questões são apenas algumas de um tópico mais amplo chamado globalização, o que faz com que o 
Comércio Eletrônico global seja verdadeiramente uma realidade prática

 
v     Questões contratuais e financeiras

Suponhamos que uma companhia brasileira pesquisa um catálogo eletrônico de Singapura e 
coloca um pedido de produtos que serão entregues eletronicamente e pelos quais o pagamento será feito 
também eletronicamente. Este exemplo levanta questões fundamentais que ainda estão sem solução. Em 
que ponto podemos dizer que há um contrato firmado entre as duas companhias ? Quais taxas e tarifas 
alfandegárias serão aplicadas aos produtos ? Como estas taxas serão recolhidas e controladas ? As taxas 
poderiam ser evitadas simplesmente mantendo um site de "despacho" em algum lugar que não se cobra as 
mesmas ? Estas questões referem-se diretamente ao direito internacional e ainda tem muito o que ser 
debatido pelos governos. 
v     Propriedade

Particularmente para bens que podem ser distribuídos eletronicamente, e que podem ser 
rapidamente copiados, questões de copyright e direitos de propriedade intelectual representam um grande 
problema a ser solucionado. 

 
v     Privacidade e segurança

O Comércio Eletrônico em redes abertas requer mecanismos confiáveis e efetivos de se manter a 

segurança e a privacidade. Tais mecanismos devem proporcionar confidencialidade,  autenticação (via 

cartórios eletrônicos), não repúdio (assegurando que as partes de uma transação, subseqüentemente, não 

possam  negar  suas  participações).  Já  que  mecanismos  de  privacidade  e  segurança  dependem  de 

certificação de um terceiro confiável (um órgão do governo, por exemplo), comércio eletrônico exigirá o 

estabelecimento de um sistema global de certificação. 

 
v     Interconectividade e interoperabilidade

Praticar o total potencial do comércio eletrônico requer acesso universal - toda companhia e todo 
consumidor devem ser capazes de ter acesso a todas as organizações que oferecem produtos e serviços, 
independentemente de localização geográfica, ou de particularidades específicas das redes as quais estas 
organizações estão conectadas. Isto, por sua vez, demanda padrões universais para interconexão e 
interoperação de redes. A Internet é uma boa maneira de se solucionar este problema, entretanto, ao 
utilizá-la, caímos no problema da segurança e privacidade.

 
v     Utilização

Um fator que poderia limitar o crescimento do comércio eletrônico seria a falta de conhecimento e de 



habilidade. Há um perigo que muitas companhias poderiam ter deixado para trás, e que as colocam em 
desvantagem, simplesmente estando atentas às oportunidades e possibilidades emergentes. Portanto, 
existe uma necessidade urgente de promover a consciência, de se publicar exemplos de boas práticas e 
promover educação e treinamento.
 
 
            3.9- Conclusão.
 

O Comércio Eletrônico não é sonho futurístico. Já está acontecendo agora, com muitas histórias de 
sucesso. Ele está acontecendo mundialmente - liderado pelos EUA, Japão e Europa - e é essencialmente 
global em conceito e realização; e já é realidade no Brasil.
O Comércio Eletrônico pela Internet vem recebendo especial atenção e grandes investimentos por um número cada vez maior 

de empresas em todo o mundo, por apresentar projeções de elevado crescimento volume de negócios neste, e nos próximos 

anos.

A base deste crescimento é a mudança de hábitos que já se observa entre os consumidores, pessoas 
ou empresas, com a popularização e a grande disseminação do uso da Internet.

Sendo uma tecnologia recente, pouco conhecida, e com poucos fornecedores de produtos e 
serviços, o Comércio Eletrônico ficou restrito inicialmente às maiores empresas, ou às implementações 
ingênuas e ineficazes das menores.

Para ser bem sucedida também neste mercado, a empresa deve se preparar para entender o novo 
ambiente, as perspectivas de hábitos e costumes de seus consumidores, assimilando a tecnologia 
necessária para lançar-se com sucesso na Internet. Surge então, a grande preocupação, a segurança na 
Internet e nas transações on-line. Este será o tema discutido no próximo capítulo.

 
4 –  SEGURANÇA EM COMÉRCIO ELETRÔNICO.

 
Com o crescimento explosivo do interesse de vendedores e compradores é claro que o Comércio 

Eletrônico - principalmente na Internet - está se tornando rapidamente um meio essencial para se conduzir 
negócios. 

Na verdade, as vantagens de se fazer negócios online - como acesso 24 horas por dia, o alcance 
global de um número cada vez maior de consumidores e o modo mais eficiente de conduzir as transações 
- tornarão o comércio online uma das maiores revoluções deste final de século. O número de transações 
existentes atualmente na Internet ainda é bem pequeno se comparado com o potencial de crescimento que 
esta modalidade de comércio apresenta. Assim que forem vencidas as barreiras ainda existentes - como 
tecnologia insipiente, cultura e legislação - a verdadeira revolução começará. 

Diante deste cenário, enquanto o mundo se prepara para o Comércio Eletrônico, novos desafios 
vão surgindo e, pouco a pouco, sendo superados. A segurança das informações, a integração dos sistemas 
para que conversem entre si, os modos de se efetuar os pagamentos (cartões de crédito, cheques 
eletrônicos, etc) são problemas que a tecnologia deverá atacar ainda para tornar realidade esta promessa. 



4.1- A Necessidade de Segurança.
 

Com o aparecimento do Comércio Eletrônico na Internet, surgiram certos serviços, que necessitam 
de confidencialidade. Como é sabido, a Internet é uma rede aberta, o que permite que pessoas alheias a 
uma transferência de informação entre o cliente e o fornecedor de determinado serviço seja escutado 
(hacker). Para que a troca de informação só se restrinja ao cliente e ao fornecedor é necessário fazer com 
que esta informação, seja transferida de modo seguro de forma que, mesmo que pessoas estranhas 
consigam escutar, não a consigam compreender nem alterar. Note-se que a segurança nas transações é um 
ponto crítico dado que, pessoas mal intencionadas (hacker) podem provocar prejuízos imensos, tanto ao 
cliente como ao fornecedor do serviço. Por exemplo, se um cliente enviar o número do seu cartão de 
crédito sem qualquer tipo de segurança pela Internet, e se alguém apanhar essa informação através de um 
programa de escuta (sniffer), essa informação pode ser usado para fazer pagamentos, sem consentimento 
do proprietário do cartão. Por outro lado, pode existir alguém que não goste de determinado fornecedor, 
pode fazer tantas encomendas fictícias, que isto poderá levar o fornecedor a tomar providencias erradas, o 
que se traduz em custos que podem ser elevadíssimos. O sucesso do Comércio Eletrônico depende em 
grande parte da segurança existente numa transação. Daqui surge a necessidade de segurança na Internet.

 
 

4.1.1- Política de Segurança.
 

Se a empresa, não sabe aonde está indo, não importando a direção em que vai, nenhuma medida 
de segurança será efetiva a não ser que você saiba o que proteger toda segurança em computador repousa 
em um alicerce de uma política de segurança cuidadosamente delineada, que define qual a informação e 
qual sistema deve proteger, quais os níveis de proteção são apropriados, qual hardware e qual software 
será preciso para fazer isto.
Política soa como um conceito de alto nível que não tem muito a ver com operações do dia-a-dia, nem 
com os detalhes básicos de implementação de um firewall. 
Mas isto não é verdade e, o que é pior, mal dirigido. Porque qualquer sistema de firewall, não importa 
como seja construído, só pode implementar decisões específicas que sejam tomadas pela organização.
O BBN Internet Services identifica quatro pontos da segurança na Internet

•        Paranóia - Nenhuma ligação com a Internet, tudo é proibido 
•        Prudência - Tudo é proibido exceto o que é explicitamente permitido 
•        Permissividade - Tudo é permitido, exceto o que é explicitamente proibido 
•        Promiscuidade - Tudo é permitido, inclusive as que devem ser proibidas. 

A empresa deve encontrar um lugar confortável em algum espaço, entre a prudência e a permissividade e 
daí projetar a sua segurança determinando o que será permitido ou não ao usuários.
As decisões relacionadas à segurança que a empresa deve tomar, ou não determina em grande parte o 
quão segura ou insegura a sua rede é. Quanta funcionalidade sua rede oferece e o quão fácil ela é de ser 
utilizada.
Uma política de segurança bem elaborada passa um por grande processo de estruturação e precisa 
identificar alguns pontos chaves antes de começar.
Existente muitos outros, mas com certeza estes apresentados já podem pelo menos fazer as pessoas 
responsáveis pelo planejamento a avaliar e comparar sua atual política.
Identificar o que a empresa deve proteger.

•        Determinar de quem a empresa está tentando se proteger. 
•        Determinar quais são os tipos de ameaças. 
•        Definir e implementar medidas que irão proteger os seus recursos de uma maneira efetiva. 
•        Revisar todo o processo continuamente adaptando-se cada vez que uma nova vulnerabilidade 

que for encontrada. 



Identificar os recursos é o ponto essencial deste passo é enumerar todas as coisas que podem ser afetadas 
por um problema de segurança.

•        Hardware: CPUs, placas, teclados, terminais, estações, computadores pessoais, 
impressoras, discos, linhas de comunicação, servidores, roteadores.

•        Software: programa fonte, programa objeto, utilitários, programas de diagnósticos, sistemas 
operacionais, programas de comunicação. 

•        Dados: durante a execução, no armazenamento on-line, se arquivados off-line, 
•        backups, logs para auditoria, banco de dados, problemas de troca de mídia. 
•        Pessoas: usuários, administradores, técnicos em hardware. 
•        Documentação: de programas, hardware, sistemas, procedimentos locais administrativos. 
•        Materiais: papel, formulários, fitas, mídia magnética. 

Identificar as fraquezas que a empresa esta sujeita devem ser consideradas. Estás são as básicas, mas 
podem existir outras 

•        Acesso não autorizado a recursos e ou informação. 
•        Revelação de informação não desejada e ou não autorizada. 
•        Negação ou indisponibilidade de serviço. 

Porém, a empresa não pode tomar boas decisões sem determinar primeiro quais são suas metas de 
segurança.
Até que a empresa determine suas metas de segurança, ela não poderá fazer uso efetivo de qualquer 
coleção de ferramentas de segurança, simplesmente porque não saberá o que conferir ou quais restrições 
impor.
As metas serão determinadas em grande parte pêlos seguintes pontos chaves:

•        Serviços oferecidos versus segurança provida - Cada serviço oferecido aos usuários apresenta 
um próprio risco de segurança. Para alguns serviços, o risco excede em valor o benefício do 
serviço e o administrador pode escolher eliminar o serviço em lugar de tentar deixá-lo seguro. 

•        Facilidade de uso versus segurança - O sistema mais fácil de usar permitiria acesso a qualquer 
usuário e não requereria senha; isso quer dizer, não haveria nenhuma segurança. Requerer senhas 
torna o sistema um pouco menos conveniente, mas mais seguro. Requerer senhas geradas em 
dispositivos que as alteram toda vez que você se log a , faz o sistema até mesmo mais difícil para 
uso, mas muito mais seguro. 

•        Custo de segurança versus risco de perda - Existem muitos custos referentes à segurança: 
monetário (o custo de comprar hardware de segurança e software como firewalls e geradores de 
senhas descartáveis), desempenho (cifragem e decifragem levam tempo), facilidade de uso (como 
mencionado acima). 

•        Também há muitos níveis de risco: perda de privacidade (a leitura de informação por indivíduos 
sem autorização), perda de dados (a corrupção ou deleção de informação) e a perda de serviço 
(por exemplo, o preenchimento do espaço de armazenamento de dados, uso de recursos 
computacionais, e negação de acesso a rede). Cada tipo de custo deve ser pesado 

contra cada tipo de perda.
As metas devem ser comunicadas a todos os usuários, ao pessoal da operação e aos
gerentes através de um conjunto de regras de segurança, chamadas "política de segurança". 

•        administrador de segurança do site e da rede 
•        pessoal técnico da tecnologia de informação os administradores de um grande grupo de usuários 

dentro da organização (por exemplo, divisões empresariais, departamento de ciência de 
computação dentro de uma universidade, etc.)

•        um grupo responsável por respostas a incidente de segurança 
•        os representantes dos grupos de usuário afetados pela política de segurança 



•        responsável pela administração 
•        um representante para a deliberação legal 

As características para uma boa política de segurança são:
•        deve ser implementável através de procedimentos de administração de sistema, 

publicando diretrizes sobre uso aceitáveis, ou outros métodos apropriados.
•        deve ser reforçado com o uso de ferramentas de segurança onde apropriado e com sanções, 

onde a prevenção atual não é tecnicamente possível. 
•        tem de definir claramente as áreas de responsabilidade para os usuários, administradores, e 

gerência. 
Os componentes para uma boa política de segurança incluem:

•        Compra de Tecnologia de computador que especifica a característica de segurança exigida ou a 
preferida. Estes devem suprir a compra de políticas e de diretrizes existentes. 

•        Uma Política Privada, a qual define expectativas razoáveis de privacidade, serão definidos 
limites aceitáveis para características como monitoramento de correio eletrônico, logs das teclas 
digitadas, e acesso aos arquivos de usuários. 

•        Uma Política de Acesso que define os direitos de acesso e privilégios necessários para proteger 
recursos, evitando assim a perda ou revelação de informação, além de especificar as diretrizes 
aceitáveis para usuários, pessoal da operação e gerência. Uma política de acesso deve prover 
também diretrizes para conexões externas, comunicações de dados, conexões de dispositivos a 
rede e adição de novos softwares aos sistemas. Ela também deve especificar qualquer mensagem 
de notificação exigida. 

•        Uma Política de Responsabilidade que define as responsabilidades dos usuários, pessoal da 
operação e gerência. A política de responsabilidade também precisa especificar uma capacidade 
de auditoria e prover diretrizes para a manipulação de incidentes . 

•        Uma Política de Autenticação que estabelece confiança por uma política efetiva de senhas, 
estabelecendo diretrizes para autenticação remota e o uso de dispositivos de autenticação. 

•        Uma Declaração de Disponibilidade que fixa as expectativas de usuários pela disponibilidade 
de recursos. Ela pode se destinar a características de redundância e recuperação, bem como 
especificar horas operacionais e períodos de manutenção. 

•        Uma Política de Informação de Violações a qual indica quais tipos de violações devem ser 
informadas e para quem serão feitos os relatórios. Uma atmosfera não ameaçadora e a 
possibilidade de informação anônima resultará em uma maior probabilidade de que uma violação 
seja informada se for descoberta. 

•        Informação de Suporte que provê aos usuários, pessoal e gerência uma informação de contato 
para cada tipo de política de violação; diretrizes de como manipular questões sobre um incidente 
de segurança, ou informação que pode ser considerada confidencial ou proprietária; e referências 
cruzadas para procedimentos de segurança e informação relacionada, como políticas de 
companhia e leis governamentais e regulamentos. 

 

4.1.2- Transação Segura.
 

Uma transação só é considerada segura, se respeitar os seguintes parâmetros: 
•        sigilo; 
•        Autenticação; 
•        não-repudiação e 
•        controle de integridade. 
 



O sigilo, está relacionado com o fato de manter a informação confidencial, longe de pessoas não 
autorizadas. Normalmente o sigilo na Internet é conseguido à base da encriptação da informação.

 
A autenticação, está relacionada com o processo de verificar se a pessoa com quem estamos 
comunicando é mesmo a pessoa ou máquina pretendida e não com um impostor. 

Este processo, evita que se revele informação importante à pessoa ou máquina errada. Na Internet 
existem o certificados digitais que autenticam determinado utilizador.

 
A não-repudiação é o processo responsável por garantir que determinado cliente, fez uma 

encomenda em certas condições. Não adianta ir ao cliente mais tarde dizer que fez um pedido de 
encomenda de 100 unidades quando na realidade, fez um pedido de 300 unidades. As assinaturas digitais 
são um mecanismo disponível na Internet, que garantem a aceitação de determinada pessoa.

 
O controle de integridade, está ligado ao processo de verificação de toda a informação transmitida e 

constatar se esta não foi adulterada.
 
Note-se que, tanto no comércio tradicional, como no Comércio Eletrônico, estes quatro parâmetros 

estão sempre presentes. No comércio tradicional, o sigilo e autenticação poderão ser feitos por uma 
encomenda em carta registada. A não-repudiação é feita através da assinatura pessoal da pessoa que faz 
determinado pedido. Por exemplo é fácil destinguir o original de uma fotocópia é o que se faz no controle 
de integridade.
 
 

4.2- Mecanismos de Segurança.
 

Por segurança de uma rede, entende-se como sendo a capacidade de garantir confidencialidade na troca 
de informação entre máquinas. A Internet é uma rede aberta, ou seja toda a gente tem acesso à informação 
que circula na rede. Logo se queremos confidencialidade na informação, tem de existir mecanismos que o 
garantam. Esses mecanismos é que garantem maior ou menor segurança na rede.

Figura 4.1 - Criptografia
Já nos tempos remotos, a codificação de informação era usada para garantir alguma segurança na 

troca de informações. A forma mais simples de "esconder" informação é a sua codificação. À arte de 
codificação da informação dá-se o nome de criptografia, como mostra a Figura 4.1. À informação 
criptografada, dá-se o nome de criptograma, ao processo de codificação dá-se o nome de cifragem (feito 
por um algoritmo matemático). Hoje em dia desenvolveram-se diversos métodos de codificação. Aqui só 
vamos falar dos que são mais usados. A codificação só em si não garante segurança. São precisos 
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mecanismos que não permitam a alteração da informação e que validem toda a transação.
Existem vários algoritmos de codificação, os chamados algoritmos de chave única ou de chave 

pública.
 

4.2.1- Criptografia de Chave Única.
 

Os algoritmos de chave única baseiam-se no princípio que tanto o transmissor, quanto o receptor 
conhecem a chave secreta.

A informação segue o percurso da figura 4.1, ou seja o emissor tem uma mensagem esta é 
codificada através de um algoritmo matemático, algoritmo este que codifica conforme uma chave que é 
introduzida. Na prática podemos ter tantas codificações diferentes quantas chaves forem permitidas nesse 
algoritmo. Este tipo de algoritmos tem a desvantagem de, tanto o emissor como o receptor, tem de saber a 
chave secreta por eles compartilhada, o que em certas situações pode-se tornar num grande incomodo.

Dentro dos algoritmos de chave única, existem ainda duas classes os que usam cifra de bloco e os 
que usam cifra de byte. Os algoritmos de cifra de bloco, dividem a mensagem em pequenos blocos que de 
seguida são cifrados independentemente. Na cifra de byte, todos os caracteres da mensagem são 
encriptados um a um. Os algoritmos que normalmente são mais usados, são os que usam cifra de bloco.

De forma resumida, são descritos os algoritmos de chave única mais usados na Internet:
 
ü      DES (Data Encryption Standard) : Trata-se de uma cifra de bloco que usa uma 

chave de 56 bits, foi adotada como standard ANSI. Este algoritmo permite 256 chaves, mas 
que instituições com grandes orçamentos podem decodificar a chave em poucas horas ? Além 
de parecer inseguro este algoritmo é muito usado para operações pequenas que não exijam 
muita segurança.

 
ü      Triple-DES : Este é uma variação do DES, trata-se também de uma cifra de 

bloco. Neste algoritmo é aplicado o DES três vezes o que aumenta bastante a sua segurança. 
Neste algoritmo são usadas duas chaves diferentes para encriptação.

 
ü      Blowfish : Este é um algoritmo que usa uma cifra de bloco. Neste são permitidas 

chaves variáveis até 448 bits, e está otimizado para trabalhar em processadores de 32 ou 64 
bits.
 

ü      IDEA (International Data Encryption Algorithm) : Trata-se de um algoritmo 
que usa cifra de bloco, este usa uma chave de 128 bits. Este algoritmo está patenteado e é 
bastante usado, dado que até hoje ainda não foi encontrada nenhuma máquina capaz de romper 
a segurança do IDEA.

 
ü      RC2 : É um algoritmo que usa cifra de bloco, este permite uma chave variável de 

1 bit até 2048 bits. No entanto o comprimento da chave foi limitado até 40 bits, o que torna 
este algoritmo vulnerável a um ataque. O algoritmo de cifragem é desconhecido e nunca foi 
patenteado. Isto deve-se ao fato do algoritmo ser muito bom e o governo americano não o 
querer em circulação.

 
ü      RC4 : Trata-se de um algoritmo que usa cifra de byte, este é muito parecido com 

o anterior e permite chaves de tamanho variável de 1 bit até 2048 bits. Também o 
comprimento máximo da chave foi limitado a 40 bits.
 



4.2.2- Criptografia de Chave Pública.
 

Existem também os algoritmos de chave pública, baseando-se estes no princípio de que cada 
utilizador tem duas chaves, uma que é publica e outra que é particular. A chave pública é conhecida por 
todos, mas a chave particular, essa é confidencial. O algoritmo funciona da seguinte maneira:

•        O emissor aplica a sua chave privada e a chave publica de quem vai receber a mensagem; 
•        Na recepção é aplicada a chave pública do emissor e a chave privada do receptor. 
Este algoritmo, tem a vantagem de tanto o emissor como o receptor, não necessitarem de ter uma 

chave secreta compartilhada. Podendo também ambos alterar a sua chave, sem que seja necessário o 
conhecimento do outro. A desvantagem é a de ambos terem de saber as chaves públicas do emissor e do 
receptor respectivamente.

Nota-se, que atualmente existe em menor quantidade algoritmos de chave pública, relativamente a 
algoritmos de chave única, isto devido aos algoritmos de chave pública, explorarem as propriedades 
matemáticas de certas operações como por exemplo a fatorização.
Existem diversos algoritmos que usam chave pública, a seguir são apresentados os mais usados hoje em 
dia:
 
ü      RSA : Este é um algoritmo que se baseia em cifra de bloco e alguns princípios da teoria 

dos números, tais como a fatorização. A chave pode ter qualquer comprimento. Este algoritmo não é 
muito usado para cifrar grandes quantidades de texto dado que é um pouco lento. Este é mais usado 
para a distribuição de chaves de sessão que por sua vez são empregadas pelo DES, IDEA ou por 
outros algoritmos do gênero.

 
ü      Diffie-Hellman Key Exchange : É um algoritmo que permite a troca de chaves secretas 

numa rede aberta. Tanto o emissor como o receptor entram em acordo com uma chave compartilhada, 
depois cada parte cria uma chave. Através de transformações matemáticas e troca de informação é 
criada uma terceira chave. Chave esta que é difícil de criar mesmo sabendo os valores que foram 
trocados pelas duas entidades.

 
ü      ElGamal : Este é um algoritmo baseado no principio da dificuldade de calcular 

logaritmos discretos, também é baseado no protocolo de troca de chaves Diffie-Hellman. Este 
algoritmo pode ser usado para encriptar e para criar assinaturas digitais.

 
ü      DSS (Digital Signature Standard) : Este é um algoritmo desenvolvido pela agência 

governamental americana a NSA (National Security Agency) e foi adotado como um standard. Este 
algoritmo permite chaves de tamanhos entre 512 a 1024 bits. Este algoritmo é mais usado para 
assinaturas digitais.
4.3- Funções de Sentido Único
 
Existem algoritmos, que se baseiam no processo de compilação das mensagens. Este tipo de 

algoritmos, não garantem os sigilo, mas garantem a autenticação. A estes algoritmos, dá-se o nome de 
funções de sentido único ou funções de hash. Os algoritmos, baseiam-se no princípio de produzir um 
número com um tamanho de128 a 256 bits, número este que depende do conteúdo da mensagem. Nestes 
algoritmos é fácil através de um número P calcular F(P), mas é relativamente impossível calcular através 
de F(P), obter o valor de P. Se uma mensagem for alterada, essa modificação é detectada porque isso fará 
com que a compilação da nova mensagem, gere um valor diferente do gerado originalmente. Nota-se que 
podem existir duas mensagens diferentes, que geram o mesmo código, quando isto acontece diz-se que 
houve uma colisão. Este fato é bastante improvável. O algoritmo da função compiladora é conhecido por 
ambas as partes. [6]

A grande vantagem dos algoritmos que usam funções de sentido único relativamente aos algoritmos 



de encriptação é que os primeiros são mais rápidos. Quando não se pretende sigilo, esta é a opção ideal, 

dado que permite autenticação dos dados.

Existem diversos algoritmos que fazem proveito do principio das funções de sentido único, 
resumidamente os mais usados são:

 
ü      HMAC (Hashed Message Athentication Code) : É um algoritmo que usa uma chave 

secreta e uma função de sentido único, que cria uma mensagem de autenticação. Para mais detalhes 
pode ser consultado o RFC 2104.

 
ü      MD2 (Message Digest #2) : Este algoritmo usa o principio das funções de sentido 

único. Este é o algoritmo mais potente da classe dos algoritmos MD. Este algoritmo tem a 
desvantagem de ser um pouco lento. Este algoritmo produz uma compilação de 128 bits.

 
ü      MD4 (Message Digest #4) : Este foi um algoritmo elaborado pensando na substituição 

do MD2, mas consequentemente este algoritmo mostrou-se inseguro. É possível encontrar dois 
arquivos que geram o mesmo código MD4 sem ser necessário grandes recursos. Este algorítmo gera 
uma compilação de 128 bits.

 
ü      MD5 (Message Digest #5) : Este algoritmo foi elaborado para substituir o MD4, tornado 

o MD5 um algoritmo mais seguro. Depois de um grande uso deste algoritmo foram encontradas falhas 
que resultaram em colisões. Este algoritmo gera uma compilação de 128 bits.

 
ü      SHA (Source Hash Algorithm) : Este algoritmo foi desenvolvido pela NSA. Pouco 

tempo depois de ter sido publicado, foi anunciada a necessidade de fazer uma pequena alteração. Este 
algorítmo gera uma compilação de 160 bits.

 
ü      SHA-1 (revised Secure Hash Algorithm) : Esta versão atualizada do SHA foi 

desenvolvida também pelo NSA. Houve uma pequena alteração ao SHA, mas não é sabido se esta 
versão é tão segura como a anterior. Este algoritmo produz uma compilação de 160 bits.

 
 

4.4- A Autenticação.
 
A autenticação é um processo importante quando se estabelece uma ligação, com uma máquina 

remota "pendurada" na rede. O cliente não sabe se realmente quem está comunicando é um fornecedor de 
serviços confiável ou uma fraude.

Existe um processo que realmente nos garante a identidade de tal fornecedor, a esse processo dá-se o 
nome de autenticação. Ou seja cada cliente da Internet pode pedir a uma autoridade certificadora, que lhe 
emita um certificado que garanta a sua identidade. Estas entidades certificadoras geralmente são de 
confiança, porque se isso não acontece-se todo o processo iria ser uma perda de tempo. Existem vários 
métodos que garantem autenticação:

•        a autenticação com chave partilhada; 
•        com chave pública ou; 
•        através de KDC (Key Distribution Center). 
 
No primeiro método tanto o cliente como o fornecedor do serviço conhecem a chave secreta, depois 

existe uma troca de informação para se proceder à confirmação quer de um quer de outro, se de fato 
houver consentimento das partes, estabelecem uma chave de sessão, então a comunicação está 



autenticada.
Na autenticação com chave pública o processo é parecido com o anterior só que desta vez é usado um 

processo de encriptação baseado em chave pública.
Por último, a autenticação através de um KDC é muito útil quando esta entidade é a única em que tanto o 
cliente como o fornecedor de um serviço confiam.
Como se pode deduzir nem o cliente nem o fornecedor do serviço tem contato direto. A vantagem deste 
método relativo aos anteriores é a necessidade de só ser necessário saber uma chave secreta 
compartilhada com o KDC. 
 
 
 
 
 

4.5- Assinatura Digital.
 

Quando preenchemos um documento legal, temos de o assinar para que este seja válido, caso 
contrário não tem qualquer significado. O documento depois de assinado responsabiliza o assinante por 
tudo aquilo que está escrito. Se não existisse a assinatura, qualquer pessoa poderia falsificar informação 
referente às entidades. A assinatura é um meio de validar a informação que está escrita no documento. 
Com a assinatura digital acontece o mesmo, esta permite que o receptor de determinada mensagem 
assinada, verifique a identidade do emissor. Quem emitiu a mensagem não a pode repudiar e permite que 
o receptor não invente mensagens.

As assinaturas digitais tem de ser únicas, facilmente autenticáveis, não repudiáveis, baratas e 
fáceis de gerar.
Existem três processos de gerar assinaturas digitais:

•        a assinatura digital de chave secreta; 
•        assinatura de chave pública e; 
•        assinatura baseada em função de sentido único. 
 
Quando se utiliza a assinatura digital de chave secreta, existe uma autoridade central que tem 

informação sobre todos e em quem todos confiam sem levantar questões. Cada utilizador tem uma chave 
secreta que só este e a autoridade central a sabem. Quando se pretende enviar uma mensagem assinada 
digitalmente, esta é criptografada com a chave secreta e enviada à autoridade central. Em seguida, a 
mensagem e decriptografada. Depois a autoridade central cifra novamente a mensagem com a chave do 
receptor. em seguida a mensagem é enviada ao receptor. Desta forma é possível assinar a mensagem.

Existe ainda a assinatura digital baseada em chave pública. Este processo de assinaturas assenta 
num esquema não centralizado. No esquema de chave secreta todas as partes têm de confiar numa 
entidade central, como sabemos esta é uma tarefa difícil, dado que a entidade central tem que ler todas as 
mensagens. Para evitar isso, todos os utilizadores tem uma chave publica e uma chave privada. Quando se 
pretende enviar uma mensagem assinada digitalmente o emissor aplica a sua chave privada e em seguida 
a chave pública do receptor. Quando a mensagem chega ao receptor este aplica a sua chave privada e a 
chave publica do emissor. Para se poder provar legalmente que foi certa entidade que enviou determinada 
mensagem, o receptor só terá de mostrar a mensagem decodificada com a sua chave privada e com a 
chave publica da entidade emissora.

A assinatura digital baseada em funções de sentido único é útil quando não pretendemos proteger a 

informação enviada. Dado que os sistemas acima descritos também garantem sigilo, este sistema é o ideal 

para mensagens onde só se pretende autenticação. Neste esquema de assinatura é gerado um número, 

referente à compilação da mensagem como já foi descrito anteriormente. Aplica-se a chave privada do 



emissor, ao número gerado pela compilação e envia-se a mensagem. Quando o receptor recebe a 

mensagem aplica a chave publica do emissor e compara o código gerado pela compilação, com o código 

da compilação que o receptor executa. Se os códigos forem iguais a mensagem é associada ao emissor, 

caso contrario pode ter sofrido uma tentativa de alteração ou o emissor não é aquele por quem se quer 

fazer passar. A alma deste processo está na veracidade das chaves públicas que são divulgadas. Para 

resolver este problema existem as autoridades certificadoras que são de confiança e emitem certificados 

com a identidade do cliente e a chave pública entre outras informações.

 

4.6- Certificados Digitais.
 

O certificado digital é uma forma de identificar um utilizador ou empresa, contendo alguns dados 
pessoais, tal como uma identidade, quando o lemos ficamos conhecendo alguns dados sobre o seu titular, 
acreditando na sua legitimidade devido ao selo branco do Arquivo de Identificação que exibe. O 
certificado digital do titular do cartão de pagamento equivale a uma representação eletrônica do mesmo, 
sendo a sua autenticidade assegurada pela inclusão de informação relativa à entidade emissora do cartão. 
Quando se faz uma compra, só a nível do Banco será realizada a correspondência entre o número do 
certificado e os dados do cartão de pagamento (número e data de expiração), que não circularão pela 
Internet. Os certificados digitais dos comerciantes garantem igualmente a sua credibilidade, visto que 
incluem informação sobre a entidade financeira que os apoia.

Na Internet existem várias entidades certificadoras, permitindo que o utilizador tenha uma vasta 
gama de escolhas. Note-se que para se obter um certificado é necessário pagar uma certa quantia, quantia 
esta que depende do tipo de certificado que se deseja obter.

Um certificado digital é constituído, por o nome da pessoa ou empresa certificada, o número de 
série, pode ter a chave pública do certificado e o tipo de algoritmo de encriptação usado, também tem a 
data de emissão do certificado e a sua data de expiração. Nos browsers mais modernos podemos 
configurar várias opções nas quais podemos aceitar ou repudiar determinada entidade certificadora, 
também são possíveis outras opções como mostrar mensagens de alerta entre outras.

 
•        Para que serve o certificado digital?
 

Pela exibição do certificado digital, o titular de um cartão vê legitimada a identidade do comerciante e a 
autenticidade da sua relação com uma instituição bancária, e vice-versa. Através do número atribuído ao 
certificado digital do comprador, será possível ao Banco do comerciante identificar os dados relativos ao 
cartão a utilizar, evitando-se assim a circulação dessa informação na Internet.
 
 

•        Onde se guarda o certificado digital?
 

O certificado digital reside no computador, mediante a instalação de um software especial, que o envia no 
início de uma compra virtual e que codifica as suas mensagens subsequentes. A gravação do certificado 
digital num chip-card, possibilitando a sua mobilidade entre vários pontos de acesso, está atualmente 
sendo desenvolvida.

 

4.7- Protocolos de Segurança.
 



Um protocolo é um conjunto de regras bem definidas que descrevem o funcionamento de determinado sistema. Existem 

protocolos que garantem uma troca de informação segura em redes abertas que é o caso da Internet. Este tipo de protocolos são 

bastante úteis nos dias que correm, dado que existem inúmeras ferramentas disponíveis para se proceder a atos de escuta e 

manipulação da informação que circula na rede. Hoje em dia não é preciso ser um especialista na arte da espionagem para se 

ter acesso à informação que circula na rede, basta ter umas noções bàsicas do funcionamento da rede. A seguir, são 

apresentados alguns dos protocolos mais usados, com uma breve descrição da sua função.

 
Ø      SSL (Secure Socket Layer): Este protocolo garante sigilo, autenticação, não-

repudiação e controle de integridade, ou seja, o protocolo garante uma transação segura. O 
SSL foi desenvolvido pela Netscape Communications para ser usado no browser da empresa 
(Netscape Comunicator). Hoje em dia o SSL é usado pelos diversos browsers tais como o 
Netscape Comunicator e pelo Microsoft Internet Explorer, mas pode ser usado por qualquer 
serviço que tenha um suporte TCP/IP. Este é um protocolo que garante segurança em 
comunicações bidirecionais.

 
Quando usamos o protocolo SSL para realizar as conexões, no browser aparece o prefixo "https:" 

para conexões seguras de uma sessão HTTP entre outras (ssmtp, snews, spop3, ssl-ldap). Além desta 
indicação os browsers também mostram uma chave não partida ou um cadeado fechado, isto para indicar 
que se trata de uma comunicação segura.
O SSL oferece sigilo através de um algoritmo de encriptação que é especificado pelo utilizador. Note-se 
que nos browsers modernos podemos configurar a v2 e v3 do SSL. A autenticação é feita à custa do uso 
dos certificados digitais X.509 v3, de chave pública. Para garantir a não-repudiação da mensagem é usada 
a criptografia de chave pública para a assinatura digital. E por fim o controle de integridade é feito à custa 
de funções de sentido único. [5]
 

Ø      PCT : Este protocolo é parecido com o SSL só que este foi desenvolvido pela 
Microsoft. O PCT garante sigilo, autenticação, não-repudiação e controle de integridade, ou 
seja uma transação segura. Este protocolo foi desenvolvido pensando na solução dos 
problemas do SSL 2.0. Este protocolo tem pouco uso, devido ao peso que tem o SSL, mas a 
Microsoft continua a suportar este protocolo porque existem ainda muitos clientes Microsoft 
que o continuam a usar nas suas redes privadas.

Ø      S-HTTP : É um protocolo que permite uma transação de informação segura. Este 
foi um protocolo desenvolvido para garantir uma segurança na troca de informação através do 
protocolo HTTP. No entanto é um protocolo que se tornou obsoleto porque a Netscape e a 
Microsoft, não contemplaram o seu funcionamento nos seus browsers.

 
Ø      SET (Secure Electronic Transactons) : Trata-se de um protocolo mais 

orientado para o pagamento com cartões de crédito em redes abertas. Neste protocolo a 
informação não é trocada de forma direta, existe uma entidade intermediária que poderá ser 
um banco. Cada cliente e fornecedor tem um software que é disponibilizado pela empresa 
responsável.

 
Para usar este sistema, o cliente introduz o número do seu cartão de crédito, através do software 

disponibilizado, depois a informação referente ao cartão de crédito é guardada no hard disk do 
computador ou num cartão especial. Em seguida o software cria uma chave publica e uma chave secreta 
para encriptar a informação, e esta é transmitida através da rede para o comerciante. O software do 
comerciante assina o pagamento, e envia-a para o banco. Depois o banco decodifica a informação e faz as 
respectivas transferências bancárias. Em seguida é emitido pelo banco um recibo para o cliente e para o 
comerciante.

O protocolo SET oferece sigilo para o número do cartão de crédito, através da encriptação desta 

com o algoritmo RSA. Mas este protocolo não garante sigilo para o resto da informação que é 



transmitida, este é o preço a pagar para que o software do SET seja exportado sem restrições. Neste 

protocolo também se consegue autenticação, não-repudiação e controle de integridade, isto é feito à custa 

de assinaturas digitais e funções de sentido único. Neste protocolo o comerciante não tem acesso aos 

dados do cartão de crédito do cliente, o que traz uma certa vantagem relativamente a outros protocolos. 

Os comerciantes tem de ter um certificado digital emitido pela entidade bancária enquanto que o cliente 

pode opcionalmente, ter ou não um certificado emitido pela entidade bancária.

 
 
 
 
4.8- Firewall.

 
Uma das grandes preocupações na área de segurança de redes é a vulnerabilidade de um 

computador, que pode comprometer as transmissões pelo meio físico da rede na qual está ligado. Muito 
se tem feito para que o host esteja seguro isoladamente, impedindo o acesso indevido a seus dados e 
monitorando qualquer tentativa de invasão. Entretanto, um outro método tem se mostrado bastante 
eficiente: impedir que informações indesejadas entrem na rede como um todo.

Não é um método substituto à segurança do host, mas complementar, e consiste no seguinte: na 
ligação da rede interna com a Internet, instala-se um equipamento que permitirá, ou não, a entrada e saída 
de informação, baseado em uma lista de restrições e permissões, devidamente configurada para suprir as 
necessidades básicas de comunicação da rede interna com a Internet e vice-versa. Nem mais, nem menos. 
Esta configuração é a chave do sucesso ou fracasso de um firewall.

É importante lembrar que o firewall deve estar presente em todas as conexões da rede interna com 
a Internet. Não adianta nada colocar um firewall super sofisticado na ligação do backbone se, dentro da 
rede interna, existir um micro com um modem conectado em outra rede... 

A figura abaixo (Fig 4.2)  mostra um modelo de Firewall.

 

            Figura 4.2 - Firewall

4.8.1- A Filtragem de Pacotes.
 

Essa é a maneira mais simples de se construir um firewall. Geralmente utilizadas em roteadores, as 
listas de acesso têm uma ótima relação custo x benefício: os roteadores já possuem estas facilidades, basta 
sentar e aprender a configurá-los; a filtragem é bem eficiente, invisível e rápida (se o roteador for de boa 
qualidade).
Mas então, o que vamos configurar? Os roteadores (que toda rede com conexão à internet possui) têm um papel muito simples: 

interligam duas redes e fazem o transporte de pacotes de informação de uma rede para outra, conforme sua necessidade. Mas 
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muitos destes roteadores, além de identificar o destino do pacote e encaminhá-lo na direção certa, eles checam ainda: a direção 

dos pacotes; de onde veio e para onde vai (rede interna e Internet); endereço de origem e destino; tipo de pacote; portas de 

conexão; e flags do pacote.

Estes pontos de conexão da Internet com a rede interna podem receber uma série de regras para avaliar a informação corrente. 

São as listas de acesso que definem o que deve e o que não deve passar por este ponto de conexão. Elas são mais ou menos 

assim, como mostra a Tabela 1:

 

[nº da 
regra] [sim/não] [protocolo] [origem] [destino] [opções]

Tabela 1. Regras de Avaliação Corrente

 

A opção "sim/não" equivale a "permitir a passagem do pacote/negar a passagem do pacote" e em 

"opções" definiremos os flags do pacote e portas de destino. Claro, esta é uma generalização das sintaxes 

mais comuns, o que nos permite ter uma idéia geral de como isto pode ser configurado. Consulte o 

manual do seu roteador para checar a sintaxe correta das listas de acesso. Algumas coisas podem estar 

fora de ordem, portanto, é melhor entender o conceito e não tentar copiar...

Vamos supor que eu queira impedir o acesso à minha rede interna para que não seja possível uma 
conexão Telnet (pacotes TCPs da porta 23) com meus hosts (pelo menos as conexões vindas da Internet). 
Este filtro, logicamente, deveria ser colocado na interface de entrada dos pacotes externos na rede interna. 
Pela sintaxe do exemplo, ficaria assim, como mostra a Tabela 2:

 

[nº da 
regra]

[sim/não] [protocolo] [origem] [destino] [opções]

Regra #1 Não TCP Qualque
r

Interno Porta 
23

Tabela 2. Regras de Avaliação Corrente

 

Ou seja, negar todos os pacotes TCP para a porta 23 vindos da Internet em direção à qualquer 
máquina da rede interna. Isto funciona muito bem! Mas vamos supor que, em algum canto da Internet, 
exista um funcionário da minha empresa que precise abrir sessões Telnet. Ele vai ficar meio chateado 
comigo... ;-) Então poderíamos fazer o seguinte: procurar saber *exatamente* de onde ele está tentando se 
conectar e permitir a entrada dos seus pacotes, como mostra a Tabela 3. 
 

[nº da 
regra]

[sim/não] [protocolo] [origem] [destino] [opções]

Regra #1 Não TCP Qualquer Interno Porta 
23

Regra #2 Sim TCP
200.254.36.14
7

Interno
Porta 
23

Tabela 3. Regras de Avaliação Corrente
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Dessa forma, os pacotes vindo de 200.254.36.147 (isto é apenas um exemplo!) poderiam passar 
pelo roteador. É uma brecha na segurança? Sem dúvida! Mas cabe a este funcionário tomar conta do seu 
computador, impedindo que ataques se originem debaixo do seu nariz...

Um detalhe: precisamos criar uma regra nova para cada restrição ou permissão? Não, 
necessariamente. Se duas restrições não forem excludentes (o que NÃO é o caso do exemplo acima) elas 
podem fazer parte da mesma regra (i.e., terem o mesmo número). Mas, mais uma vez, é melhor consultar 
o manual do seu roteador para certificar-se de "como" ele dá prioridade às regras.

Outro detalhe: baseado nesta ordem, podemos definir uma política para a segurança da rede. A 
primeira opção seria liberar tudo e negar os serviços perigosos; a segunda seria negar tudo e liberar os 
serviços necessários. Sem sombra de dúvidas, a segunda é mais segura, entretanto, os funcionários da 
rede interna podem precisar acessar livremente à Internet como forma de trabalho, e a manutenção desta 
lista seria tão trabalhosa, visto a proliferação de programas Internet que, em pouco tempo estaríamos 
completamente perdidos em um emaranhado de regras sem sentido...

Então vamos pelo caminho mais simples, negar apenas os serviços perigosos. Não entrarei no 
mérito do "por quê" um serviço é considerado perigoso. Seria uma discussão sem fim. Então vamos nos 
prender a um pressuposto simples: os serviços disponibilizados em portas menores que 1024 são 
perigosos. Caso não saiba, estas portas são destinadas a serviços que precisam ser executados com 
privilégios de root (o todo poderoso), e o comprometimento de um serviço nesta porta estaria pondo as 
chaves de casa na mão do ladrão. (obs: os serviços NFS, porta 2049 e X-window, porta 6000, apesar de 
não estarem rodando nas portas privilegiadas, são considerados perigosos demais e também serão 
bloqueados). [8]
 
 
 
 
 
 
 

[nº da 
regra]

[sim/n
ão]

[protocolo] [origem] [destino] [opções]

Regra 
#1

Não UDP Qualque
r

Interno Porta 2049

Regra 
#1

Não TCP
Qualque
r

Interno Porta 6000

Regra 
#1

Não UDP/TCP
Qualque
r

Interno
Porta < 
1024

Tabela 4. Regras de Avaliação Corrente

 
A liberação de todas as portas altas é necessária porque os clientes dos usuários da rede interna 

(browsers, mails, telnets etc.) utilizam uma infinidade delas. Seria impossível (ou quase) liberar apenas as 
necessárias... Como mosstra a Tabela 4. Aparentemente estas regras resolveriam o problema, não fosse o 
seguinte fato: os servidores "geralmente" são executados em portas baixas (<1024), mas nada impede que 
um funcionário da rede execute um servidor de Telnet (que geralmente fica na porta 23), por exemplo, na 
porta 3456... Não pense você que isto é muito difícil de acontecer. Muita gente se utiliza deste método 
para escapar justamente das limitações impostas pelo firewall da sua empresa. Para eles é ótimo, pois 
podem navegar pela rede da empresa sem estar fisicamente lá, baixar arquivos, tirar relatórios, modificar 
configurações, uma maravilha! Inclusive para os hackers! Muitos gerentes de rede ficaram carecas por 
causa disso!

Mas, como disse lá em cima, os roteadores verificam também um tal de "flags do pacote". Que 
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diabos é isto? Um flag é uma sinalização entre os computadores intercomunicantes que identificam 

alguns estados em que o pacote se encontra. Analisaremos um estado bem interessante (não, o pacote não 

está grávido!): o flag ACK! O ACK (de 'acknowledgment') identifica que este pacote é uma resposta a um 

pedido, ou seja, que pertence a uma conexão já existente. Os pedidos de conexão originais não possuem o 

flag ACK. Aí está a chave para o bloqueio da conexão nos servidores dos funcionários irresponsáveis, 

como mostra a Tabela 5.

 

[nº da 
regra]

[sim/não] [protocolo] [origem] [destino] [opções]

Regra 
#1

Sim IP Interno Qualquer  

Regra 
#2

Sim TCP
Qualque
r

Interno
Flag 
ACK

Tabela 5. Regras de Avaliação Corrente

 
Desta forma, todos os pacotes com o flag ACK ativado poderiam entrar na rede interna, mas os 

outros (que muito provavelmente estariam fazendo uma tentativa de conexão) seriam bloqueados. É 
importante lembrar que estas regras se aplicam a cada interface do roteador, ou seja, a regra 1 seria 
aplicada na interface do roteador com a rede interna e, a número 2, na interface do roteador com a 
Internet. O sentido em que a informação passa pelo roteador deve ser levado (e muito) em consideração.

Bom, então vamos dormir sossegados, que já está tudo resolvido... não é? NÃO! Primeiro que 
com este truque do ACK só podemos impedir a passagem do pacote TCP. O UDP não possui este flag! O 
que fazer? Seja radical: proíba todos os pacotes UDP. Se não puder fazer isso, libere-os e reze. Entende 
agora porque o firewall é apenas um complemento para a segurança do host?

O segundo motivo para a preocupação é o FTP. Se você precisa de FTP na sua rede, vamos 
queimar um pouco as pestanas. Isto é um inferno para os firewalls... Os clientes de FTP (assim como 
todos os outros clientes) iniciam a comunicação com uma porta "local" alta, vamos supor, 2030, 
direcionada à porta 21 do servidor de FTP do qual se deseja baixar o arquivo. Até aí tudo bem, estamos 
dentro da última regra imposta pela filtragem de pacotes. O problema é o seguinte: a conexão FTP usa 
duas portas! Uma para controle e outra para a transmissão dos arquivos. Você, ao se conectar no servidor 
de FTP (porta local 2030, porta remota 21), os computadores negociam, através das portas 2030/21, uma 
porta local para a transferência do arquivo, vamos supor 2055, que receberá o arquivo do servidor FTP 
originado na porta 20. Só que, quem faz o pedido de conexão na porta 2055 é o 
servidor FTP, portanto, o pacote tentará entrar na rede em uma porta alta sem o flag ACK acionado. Seria 
barrado no ato!

O fator principal para esta bagunça é a aleatoriedade com que os programas escolhem uma porta 
local para a transmissão do arquivo. O único jeito de se conseguir baixar os arquivos por FTP seria 
liberando novamente as portas altas, mas como vimos, esta não é uma atitude aceitável.

Há uma outra maneira bastante interessante de se contornar este problema, mas os recursos 
necessários para isto são um pouco mais difíceis de se encontrar: podemos filtrar pacotes baseado na 
porta de *origem* em que foram criados. A regra ficaria mais ou menos assim, como mostra a Tabela 6.
 

[nº da 
regra]

[s/n] [protocolo] [origem] [destino] [opçõe s]

Regra 
#1

Sim IP Interno Qualquer  
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Regra 
#1

Sim TCP
Qualque
r

Interno Flag ACK

Regra 
#1

Sim TCP
Qualque
r Porta 
20

Interno 
Porta >1023

 

Tabela 6. Regras de Avaliação Corrente

 
É lógico que isto somente reduziria um pouco os problemas, até porque nada impede que o hacker 

utilize justamente a porta 20 para passar pelo firewall. O único inconveniente é que ele precisaria ter 
privilégios de root no sistema originador do ataque para poder usar estas portas de número baixo. Mas só 
se estiver usando algum sabor de Unix, porque se estiver em DOS não há maiores problemas (para o 
hacker!). O mais importante nestas regras é o fato de que, com elas, o número de pessoas que vai desistir 
da invasão sem ao menos tentar entender o motivo da falha é de 90%. A grande maioria dos supostos 
hackers utiliza "receitinhas de bolo" para invasões. Se acontecer qualquer coisa diferente do planejado, 
ela ficará perdida. E o firewall é uma excelente arma contra estas pessoas.

O autor do livro "Firewall - Repelling the wily hacker", Steve Bellovin, propôs a utilização de um 
recurso no FTP chamado "FTP Passivo" que resolveria este problema da filtragem de pacotes. Com este 
método, os clientes e servidores de FTP trocariam normalmente as informações mas, no momento de 
transferir o arquivo, quem faria o pedido de envio pela porta 20 seria o cliente. Com isto os pacotes do 
arquivo chegariam com o flag ACK acionado (já que agora se trata de uma conexão feita, e não mais de 
uma tentativa de estabelece-la), e assim poderíamos impedir a conexão com todas as portas altas da sua 
rede Interna. Mas infelizmente nem todos os servidores e clientes de FTP já implementaram esta 
característica (que, diga-se de passagem, já existe no protocolo FTP). Uma pena...

 
 

4.8.2- Os Filtros Inteligentes. 
 

Pensando nas dificuldades de configuração e falta de recursos dos roteadores para a 
implementação dos filtros de pacotes, muitos fabricantes criaram ferramentas para fazer este tipo de 
filtragem, desta vez baseada em um host (computador) específico para esta tarefa, localizado nos pontos 
de conexão da rede interna com a Internet.
Os chamados filtros inteligentes são aplicações executadas em, por exemplo, computadores ligados ao roteador e à rede 

interna. O tráfego de um lado para outro se dá (ou não) conforme as regras estabelecidas nas aplicações. Apesar desta solução 

requerer um equipamento extra, ela nos dá uma série de vantagens sobre os filtros baseados em roteador, principalmente no 

que diz respeito à monitoração de acesso.

Roteadores, quando possuem algum tipo de log, não guardam informações muito precisas sobre as 
tentativas de conexão na (ou da) rede interna, enquanto os filtros inteligentes possuem vários níveis de 
logs, nos quais é possível (e bastante recomendável) perceber os tipos de tentativa de acesso, e até definir 
certas ações caso um evento em especial relacionado à segurança aconteça.

Uma outra característica interessante dos filtros inteligentes é a tentativa de implementar um 
controle de pacotes UDP, guardando informações sobre eles e tentando "improvisar" o flag ACK. 
Montando-se uma tabela de pacotes UDP que passam, pode-se comparar os pacotes UDP que retornam e 
verificar se eles são uma resposta ou se são uma tentativa de novo contato.

Mais uma vez, volto a avisar: nem mesmo os filtros inteligentes são substitutos para a segurança 
dos computadores internos. Fica fácil visualizar a quantidade de problemas se seus computadores da rede 
interna não apresentarem nenhum nível de segurança e o firewall for comprometido. Lembre-se que um 
colete à prova de balas dificilmente lhe protegerá se eu enfiar o dedo no seu olho...
 



4.8.3- Os Servidores Proxy.
 

Esqueça tudo o que você viu acima! Estes tipos de firewalls são completamente diferentes... Neste 
sistema, temos um gateway (computador que faz uma ligação) entre o nosso host e o host que desejamos 
acessar. Esse gateway possui uma ligação com a rede externa e outra com a rede interna. Tudo o que 
passa de uma para outra deve, obrigatoriamente, passar pelo gateway. O fato de terem duas ligações lhe 
confere o nome de "Gateway de Base Dupla".

O seu funcionamento é simples, mas de funcionalidade trabalhosa: Vamos supor que eu queira 
acessar um servidor de FTP em uma rede que possua este gateway de base dupla. Primeiro, eu preciso me 
conectar ao Proxy (gateway), e dele me conectar ao servidor FTP. Ao baixar o arquivo, este não chegará 
direto até mim, e sim até o proxy. Após encerrada a transferência do arquivo até o proxy, transfiro-o, do 
proxy, até meu computador. O conceito é relativamente simples, mas isto implica em alguns problemas...

Nosso primeiro problema é a mão-de-obra. Usuários geralmente são preguiçosos e não vão gostar 

desta implementação, pois precisariam fazer duas conexões para cada tarefa simples. O segundo é em 

termos de capacidade de administração, já que todos os usuários da rede precisariam ter uma conta no 

servidor proxy, o que seria um verdadeiro inferno, principalmente pelo fato mais do que sabido de que o 

mais grave em uma política de segurança é justamente a falta cuidado dos próprios usuários do sistema. E 

se todos os usuários tiverem a mesma falta de cuidado em uma única máquina, em pouco tempo alguma 

conta seria violada e o servidor proxy estaria comprometido.

Há um outro tipo de proxy que facilita um pouco as coisas: os proxies de aplicação. Estes, ao 
invés de fazerem com o que usuário se conecte com o destino através do proxy, permite ao usuário a 
conexão através de seu próprio computador para que transfira as informações diretamente, desde que 
passe nas regras estabelecidas no proxy de aplicação. Ao se conectar no proxy de aplicação, este oferece 
as opções que o usuário tem disponível na rede, nada mais, e isto diminui a chance de "livre arbítrio" do 
usuário, como acontece nos gateways simples de base dupla, em que o usuário tem acesso ao sistema para 
se conectar a máquinas internas da rede.

Entretanto, uma das principais vantagens destes proxies é a capacidade de se "esconder" a 
verdadeira estrutura interna da rede. Vejamos como: ao tentar me conectar em uma rede que possui este 
tipo de proxy, eu não preciso saber nada além do número IP deste servidor. De acordo com o tipo de 
serviço pedido pela minha conexão, o servidor de proxy a encaminha para o servidor que trata deste 
serviço, que retorna para o proxy, que me responde o serviço. É mole?
 
 

4.9- Conclusão.
 
Não se pode mais negar a existência da Comércio Eletrônico e sua influência na sociedade atual e 

nas próximas gerações e principalmente os recursos e benefícios que ele oferece a cada pessoa. 
As empresas empenhadas em crescer e aumentar seu faturamento está em busca constante de novo 
métodos de contato com o cliente ;e a Internet de forma transparente, rápida e com muita comodidade 
oferece estás vantagens. 
Mas devido a sua grandiosidade, as empresas deve tomar medidas necessárias para prover segurança nas transações que 

realizará com seus clientes; discutimos algumas mas com certeza muito mais aparecerão, mediante a necessidade e conforme o 

avanço da tecnologia, cabe a cada empresa prover segurança e estar preparada a mudança de maneira rápida e eficiente. 

Preparar adequadamente seu pessoal ,bem maior em qualquer empreendimento, pois toda e 
qualquer estratégia de negócio ou segurança se faz necessário a presença de pessoas qualificadas , pois se 
assim não ocorrer certamente nenhuma política de segurança ou as melhores ferramentas de mercado não 
serão suficientes para garantir uma transação de negócio, e até mesmo resguardar os dados captados em 
sua rede local.



            Visto que segurança é palavra chave para negócios on-line, e que essa segurança precisa ser muito 
bem implementada em transações virtuais, o próximo capítulo abordará o futuro, ou seja as tendências 
deste novo mercado emergente que veio para ficar – o Comércio Eletrônico.
 
 
 
 
 
 



5 - TENDÊNCIAS DO COMÉRCIO ELETRÔNICO.
 
 

O mundo dos negócios vem percebendo rapidamente o imenso potencial do Comércio Eletrônico. 
Em função de sua utilização, uma série de paradigmas estão sendo revistos e modificados. Alguns dos 
benefícios que vêm sendo obtidos em função da utilização das novas soluções são os seguintes: 

 
ü      One-to-One Marketing 
Os Sistemas de Comércio Eletrônico passam a incorporar Regras de Negócio voltadas para a 

determinação do perfil dos clientes e oferecimento de promoções e produtos complementares. Através das 
técnicas de One-to-One Marketing pode-se personalizar totalmente as sessões de consulta de clientes a 
sites de Comércio Eletrônico, maximizando as possibilidades de venda e oferecendo um tratamento 
totalmente personalizado. 
 

ü      Produção “Build to order” e “Mass Customization” 
Os produtos oferecidos em sites de Comércio Eletrônico passam a ser produzidos seguindo 

exatamente a especificação do cliente. Através da utilização de Regras de Negócio voltadas para a 
configuração de produtos, os Sistemas podem guiar o usuário durante todo o processo de configuração, 
possibilitando a criação de produtos totalmente personalizados. 



ü      Customer Care 
“Cuidar” bem do cliente, antecipando-se com relação a suas necessidades também é um dos 

desafios dos Sistemas de Comércio Eletrônico. Regras de Negócio que automatizam a condução do 
relacionamento com o cliente através da emissão inteligente de e-mails. 

 
ü      Integração da Cadeia de Fornecimento (Supply Chain Management) 
A integração entre os elementos de toda a cadeia de fornecimento (cliente, sites de e-Commerce, 

fornecedores, terceiros) passa a ser muito maior em relação aos métodos tradicionais. Sistemas que 
integram toda a cadeia de fornecimento consistem em uma nova filosofia de negócios.

 
ü      Fabricação “Just-in-time” 
Os produtos passam a poder ser produzidos somente em função de pedidos específicos. Com isso 

consegue-se uma diminuição nos níveis de estoque. Em indústrias, a tendência é que Sistemas de 
Comércio Eletrônico sejam conectados a softwares de ERP para que se possa viabilizar a fabricação just-
in-time em função de pedidos oriundos da Internet. 

 
ü      Agentes Inteligentes e Regras de Negócio 
As regras de negócio contidas nos Sistemas de Comércio Eletrônico devem poder ser rapidamente 

modificadas, uma vez que novos produtos e promoções sempre estarão sendo dinamicamente incluídos. 
Para tal, é extremamente desejável que as regras de negócio estejam separadas da lógica da aplicação. 
Dessa forma, a manutenção e atualização das mesmas pode ser facilmente realizada. As Regras de 
Negócio são encapsuladas em agentes inteligentes programados em Java, responsáveis por atividades 
como determinar o perfil do cliente, auxiliá-lo na configuração de produtos , sugerir promoções e 
produtos complementares, etc. 

ü      Servidores Web com Conteúdo Dinâmico 
Em função do grande volume de informações que devem ser constantemente atualizadas, um dos 

requisitos dos Sistemas de Comércio Eletrônico é que o conteúdo das páginas HTML seja modificado 
dinamicamente. Dentre os Servidores Web que suportam a construção de páginas com conteúdo dinâmico 
destacam-se ferramentas como Domino Merchant, da Lotus, utilizado em projetos de Sistemas de 
Comércio Eletrônico. Pode-se também utilizar aplicações Java Server-Side para criar sites de conteúdo 
dinâmico. Sistemas de Middleware e Tencologia CORBA 

Para tornar mais simples a integração entre os sistemas já existentes na Organização residentes em 
diferentes plataformas, softwares de middleware que funcionam com o conceito de subscrição / 
publicação disparadas por eventos , são extremamente úteis na implementação dos novos Sistemas de 
Comércio Eletrônico. Suporte à tecnologia CORBA para integração entre as plataformas é umas 
tendências que se concretiza no que se refere à integração entre os ambientes. 

 
ü      Modelo “Thin client” 
Uma vez que existe a tendência de que os Sistemas de Comércio Eletrônico possam ser também 

acessados a partir de quiosques, é interessante utilizar uma arquitetura baseada no conceito de “thin-
client”, as páginas dos sites sejam carregadas no browsers do usuário.

 
ü      Arquitetura dos Novos Sistemas de Comércio Eletrônico 

A nova geração de Sistemas de Comércio Eletrônico deve ser dotada de uma arquitetura modular que 
possibilite a implementação de soluções escaláveis, que possam começar com um tamanho reduzido e ser 
gradativamente expandidas. Os novos sistemas devem contemplar aspectos como: 

•        Seleção dinâmica de itens;
•        Determinação de requisitos através de perguntas;
•        Associação da necessidade do cliente ao item que melhor se aplica; 



•        Recomendação automática de itens;
•        Controle da Oferta de Itens;
•        Priorização da Oferta de itens; 
•        Sugestão de itens alternativos caso o item desejado pelo cliente não se encontre disponível;
•        Configuração automatizada de produtos e serviços; 
•        Seleção dinâmica de opções com base em regras de configuração; 
•        Integração a aplicações de Serviço a Clientes para identificar problemas relacionados à 

configuração; 
•        Determinação automatizada de preços e descontos através de regras de negócios;
•        Estabelecimento de preços e políticas de descontos através de uma base integrada de políticas; 
•        Possibilidade de customizar programas de descontos de forma única para cada usuário.
 
 
5.1- E-Service é a nova onda do comércio eletrônico.

 
Em 2003, 220 bilhões de dólares vão estar sendo transacionados pela Internet. Comércio 

eletrônico? Não, serviço eletrônico! Serviço eletrônico é um novo conceito que está surgindo na Internet e 
diz respeito à entrada da indústria de serviços na Internet. 
Com o crescimento desta indústria, ela, a exemplo das manufaturas, irá automatizar e reformular os seus 
processos. É neste momento que a Internet surge como um grande acelerador, justamente pela sua 
capacidade de padronização e alcance de mercados. Como podemos sentir isso? Alguns fatores claros: há 
demanda, os serviços estão se tornando cada vez mais produtos e as tecnologias Web estão amadurecendo 
o suficiente para permitirem interação entre compradores e fornecedores. 

A indústria de serviços do ponto de vista do meio Internet pode ser dividida em três tipos: serviços 
automatizados, serviços assistidos e serviços complexos, segundo o Instituto americano Forrester 
Research. [18]  Nos serviços automatizados, o serviço é self-service. É o caso de um banco que pode 
oferecer consultoria especializada para investimentos na Bolsa pela Net e cobrar por isso. 

Nos serviços assistidos, há uma eventual necessidade da presença humana. É o caso da seleção de 
pessoal que é feita online e complementada com entrevistas pessoais. Ou do atendimento e suporte online 
que vai além dos FAQs disponíveis. 
Nos serviços complexos, há interação humana obrigatória. Neste caso, a Internet é usada para construir a 

marca da empresa na percepção do mercado, seja através de propagandas, mails ou jornais online como 

serviços para clientes reais e potenciais. É o caso de clínicas e hospitais, por exemplo. 

Serviços produtizáveis significam serviços empacotados como produtos. Este é um novo conceito 
do que é e como pode ser prestado o serviço antes mesmo da sua prestação. São serviços concebidos para 
a Web. E podem fazer parte tanto de serviços automatizados como de serviços complexos. 

O médico, por exemplo, pode pré-definir alguns serviços produtizáveis que podem estar à 
disposição dos seus clientes pela Internet - li recentemente que mais de 40% dos médicos americanos já 
prestam algum tipo de serviço aos seus pacientes pela Rede. O advogado pode manter o seu cliente 
atualizado em termos de como anda o seu processo. Pela Internet. 

A imobiliária pode disponibilizar seu catálogo de apartamentos para vender e alugar. 
Classificando-os por bairro, preço, quantidade de quartos, etc. E facilitando a vida do futuro comprador 
ou locatário. A agência de viagens poderá manter seus catálogos de preços, pacotes e vagas em bancos de 
dados online e reduzir os seus custos de comunicação com o uso da rede mundial de computadores. As 
possibilidades são inúmeras. 
Mais: a análise do ciclo de serviços é importante para entender como a indústria de serviços participará da 
economia da Internet. O ciclo de serviços é composto das seguintes fases: prospecção, negociação, 
compra, uso e gerenciamento. 



A Internet será utilizada como canal em todas as fases, à exceção da fase de negociação. Isto 
significa que o seu uso causará pelo menos uma adaptação dos processos envolvidos com o oferecimento 
dos serviços. E, algumas vezes, a Internet revolucionará a forma como os processos são desempenhados. 
Quem sair na frente, ganhará experiência e tempo. Além de clientes mais satisfeitos e processos menos 
onerosos. O canal já existe. Agora é hora de utilizá-lo.

 
 
5.2- Conclusão.

 
A cada dia que passa, mais e mais pessoas passam a fazer compras pela Internet, mas qual o 

motivo para que tantas pessoas estejam se adaptando a esse meio de fazer compras? A palavra chave pode 
ser citada como comodidade, fazer compras de fim de ano, sempre são um sufoco, shopping`s lotados, 
trânsito infernal, lojas lotadas, com a Internet você pode esquecer tudo isso, com todo o conforto e 
rapidez, com apenas um clique no mouse você recebe suas compras em casa.
            Para os comerciantes, um custo com um Rede de Lojas Online e bem inferior com que uma real. 
Em um shopping comum há gastos com aluguel, pessoas e impostos; na Internet essas despesas são 
eliminadas.
            O ano de 1998, foi muito marcado pelo crescimento assustador de vendas de todo o tipo  de 
produto via Internet, hoje podemos comprar desde um chaveiro, até um carro via Internet.
            E Comércio Eletrônico tem grandes tendências de continuar crescendo muito no Brasil e no 
Mundo, a Internet cada vez mais torna-se parte das vida das pessoas, e as ajuda a realizar tarefas chatas 
como procurar um imóvel, um carro para comprar, tudo isso já pode ser feito via Internet, a procura desse 
tipo de produto, que dentro em breve estará nas prateleiras da Internet do Brasil.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 –  ESTUDO DE CASO.
 
 

América On-line de Stephen M. CaseStephen
 

 M. Case é para a Internet o que o David Sarnoff de RCA era a televisão. Mais que qualquer outro 
líder em Comércio Eletrônico, o presidente de 41 anos da América On-line (AOL) é responsável por 
trazer a revolução da Internet às massas. Fazendo acesso on-line conveniente e divertido, a AOL atraiu 20 
milhões de assinantes, tornando-se sem dúvida o maior provedor de acesso Internet do mundo. 

Para Case, isso é apenas o começo. Com este novo e potente meio de comunicação, ele quer 
transformar as vidas de dezenas de milhões de pessoas no mundo e constrói um vasto império cibernético. 
Case prediz que em todos lugares as pessoas usarão as conexões on-line diariamente para se comunicar, 
trabalhar, fazer compras, e divertir-se. "Em vez de ver o PC como uma máquina de produtividade, nós 
transformamos isto em um dispositivo de comunicação", diz Case. ''Isto é ... está se construindo um senso 
de comunidade e atraindo as pessoas". 

A meta dele é traduzida na estratégia "AOL Anywhere", onde é ter certeza que não importa que 
dispositivo ou tipo de consumidores de serviço possam oferecer, a AOL permanecerá como um confiável 
portal fácil de usar para a Web. A companhia está trabalhando para prover serviços para os populares 
computadores de  mão, os Palmtops. 
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Também se associou com a rede de televisão por assinatura por satélite DirecTV para levar a AOL -  a 
televisão ainda a aplicação mais popular nas casas. 

A longo prazo, Case espera seus maiores rivais, os Golias: Microsoft Corp. (MSFT) e AT&T (T). 
Preenchendo uma lacuna, estendendo a vida cotidiana das pessoas para o mundo on-line - Case acredita 
que AOL possa competir com eles no 21º século. ''Nós temos um tiro certo logo no início, sendo a 
empresa de maior valor e respeitada no mundo se fizer as coisas certas'', ele diz. E ele está tocando 
impecavelmente para que isto aconteça. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 –  CONCLUSÃO.
 
 

É seguro afirmar que a informática contribui com mudanças significativas nos setores de comércio 
e serviços. Neste trabalho procurou dar ênfase a utilização da Internet nestas áreas. A Internet mudou a 
política de se fazer comércio e promete também inovações na área de serviços, que não é tão difundida 
atualmente. 

O comércio eletrônico via Internet permitiu que empresas de pequeno porte pudessem competir 
com grandes empresas, além de estreitar laços entre cliente e fornecedor, ampliando a abrangência da 
empresa. 

O principal ponto que limita o crescimento e aceitação ampla do comércio eletrônico é a suposta 

falta de segurança. A segurança ainda não pode ser garantida, mas os riscos que ocorrem no ambiente 

virtual quando da compra de algum bem são os mesmo que podem ocorrer no mundo real. A tendência é 

que o comércio eletrônico cative cada vez mais um maior número de usuários devido a comodidade e  

personalização dos produtos. 



Apesar de um número bastante razoável de questões ainda dependerem de uma solução, comércio 
eletrônico já está acontecendo hoje, em massa nos níveis mais baixos e aos poucos vem ganhando os 
níveis mais altos. As empresas estão estabelecendo as bases de uma presença eletrônica em uma rede 
aberta global, aprendendo com a experiência e, gradualmente, tornando mais sofisticadas as aplicações da 
nova tecnologia. Assim funciona o aprendizado humano: aos poucos, com sacrifício, com pequenos 
acertos e grandes erros. A experiência é uma excelente professora, só que ela cobra muito caro. E o 
domínio de tecnologias emergentes não é diferente.

O comércio eletrônico talvez seja o ícone da globalização: não se discrimina por sexo, cor, raça ou crença; não há limite 
geográfico; leva a um maior conhecimento do mundo o que, em tese, poderia resultar em uma maior tolerância mundial; 
obriga as nações a adotarem padrões de tecnologia, de comportamento, de ética e de práticas. Embora reduza o contato 
humano nos negócios, torna-nos mais humanos em nossa consciência social globalizada.

Aos especialistas em computação, além de usuários e agentes do desenvolvimento e promoção da 
cultura e adoção, resta a alegria de ver um "filho" crescer, criar "corpo", "tomar uma direção" e ganhar o 
mundo (literalmente). 
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