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RESUMO

 

O  comércio  eletrônico  trás  a  sociedade  benefícios  como  comodidade,  agilidade,  facilidade  e 
diversificação.  É um tipo de comércio que não  substitui  o comércio tradicional, veio para andar em 
paralelo  com  o  mesmo.  Para  sua  própria  sobrevivência,  possui  paradigmas  e  conceitos  próprios. 
Conceitos como marketing, produção e distribuição diferenciam quando se trata de negociação virtual, 
pois a necessidade da rapidez na entrega é maior, portanto precisa-se  de uma logística diferenciada, os 
clientes exigem um retorno rápido. Contudo nem  todas as empresas tem o comércio eletrônico como algo 



rentável,  há  a  necessidade  de  definir  qual  segmento  de  mercado  terá  vantagem neste  novo  tipo  de 
comércio, qual empresa terá um lucro significativo a ponto de adotar esta tecnologia como nova forma de 
negociar com seus clientes. Para se fazer transações pela internet requer vários detalhes, não apenas estar 
ligado ao mundo 24 horas, a empresa precisa analisar qual será o retorno em cima deste investimento, se 
desta maneira estará se destacando frente aos seus concorrentes . Sendo assim, este trabalho visa mostrar 
a aplicabilidade do e-business, através de  uma análise histórica desde o surgimento do comércio até a 
atualidade,  mostrando  alguns  fatos  que  marcaram  a  evolução  tecnológica,  da  qual  utilizamos  hoje. 
Fazendo um paralelo e mostrando as vantagens e desvantagens entre os tipos de comércio, é possível 
visualizar quanto pode ser importante à empresa fazer negócio online. A atuação no comércio eletrônico 
precisa ser definida, é necessário buscar a vantagem da comunicação, divulgação e diversificação para 
trazer benefícios rentáveis.
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1.      INTRODUÇÃO

 

No princípio o comércio era considerado basicamente na organização de  trocas valorizadas, onde 
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quem desejava  vender  alguma  coisa  encontrava  quem desejasse  comprá-la.  Essas  trocas  sempre  se 

basearam na figura de um  intermediário. E ao  longo da história, o intermediário foi tomando diversas 

formas e passou a ser aquele elemento que favorece a ocorrência de trocas em algum sentido, e que agora 

é remunerado por isso de alguma forma. 

 

Com  o  grande  crescimento  e  desenvolvimento  do  comércio  e  das  cidades  surgiram  diversas 

necessidades, tanto os clientes como as empresas passaram a precisar de serviços que oferecessem mais 

rapidez, comodidade e menos custos. A partir daí iniciou-se uma nova forma de pensar. Como efetuar 

transações mais rapidamente obtendo respostas em tempo real? Surgiram então os negócios através da  

internet,  e-commerce e  e-business, esta proliferação de novos modelos de negócios online está trazendo 

ao centro  das  atenções  um novo tipo  de  intermediário:  os  chamados infomediários.  Os mesmos são 

definidos como intermediários da informação no mercado eletrônico da atual economia online.

 

Em conseqüência da evolução tecnológica, o tempo passa a ter uma importância muito grande na 

vida  das  pessoas.  Essa  crescente  tecnologia  passa  a  ser  utilizada  ao  máximo  para  gerar  resultados 

rentáveis e  meios para solucionar os problemas de maneira rápida e fácil. Essa agilidade pode ser obtida 

através dos serviços online prestados por várias empresas. A rapidez oferecida por elas nas transações é 

cada vez maior, pois todas querem oferecer o melhor serviço para satisfazer ao cliente, procurando criar 

serviços que facilitem ainda mais a vida do mesmo. E é esse fato que gera a grande concorrência no 

mercado online.

 

A  necessidade  de  informações  rápidas  têm  se  tornado  um  fator  importante  como  vantagem 

competitiva, sendo analisada sob aspectos da cadeia de valores da organização e expandida sob a ótica da 

cadeia de valores virtuais, no qual a capacidade de coleta das informações externas e a agilidade do 

processamento destas, dentro da organização, faz com que novos produtos/serviços sejam constantemente 

atualizados  para  suprir  as  necessidades  do  consumidor.  Mas  nem  sempre  as  empresas  conseguem 

satisfazer  essas  necessidades  pelas  características  da  própria  informática,  isso  é  um  problema  que 

atualmente parece sem fim. Por exemplo, o usuário envia um orçamento ou cotação e espera que no 

mesmo minuto seja respondido, no entanto esta resposta pode demorar um tempo maior para retornar.

 



No comércio tradicional, a reclamação tem que ser feita na loja, no balcão, frente a frente com o 

vendedor, o que as vezes constrange o cliente lesado. Na internet, basta sentar na frente de um teclado 

qualquer e despejar um monte de palavras, o que torna a condição do cliente mais corajosa e algumas 

vezes injusta para os receptores da reclamação, pois nem  sabe se aquele nome ou pessoa existe, ou se o 

fato ocorreu como diz ter ocorrido. 

 

Apesar dessas controvérsias, as transações online facilitam e são de uma enorme comodidade, pois 

o usuário consegue fazer, por exemplo, compras, transações bancárias, estando no seu local de trabalho. 

Não precisa se deslocar para realizar várias atividades, a facilidade é grande, mas o que leva muitos ainda 

preferirem se deslocar até  local desejado, é devido não haver uma total segurança nas transações dos 

dados. 

O comércio eletrônico se desenvolveu de uma maneira tão rápida, que causou um impacto muito 

grande  no  tradicional.  Em determinadas  áreas  é  preciso  dar  pulos  altos  para  conseguir  satisfazer  as 

necessidades  do  virtual.  Compras  feitas  online necessitam  de  agilidade  na  entrega,  no  entanto  as 

transportadoras precisaram fazer várias reestruturações para conseguirem atender a demanda. O cliente 

que  faz  compra através  da internet  está  otimizando seu tempo,  portanto  exige que  seu produto seja 

entregue dentro do prazo estipulado, sem nenhum atraso.

 

Todos os negócios hoje em dia competem em dois mundos: um mundo físico de recursos e gerentes 

que podemos ver e tocar e um mundo virtual feito de informação. Este segundo tem contribuído para o 

crescimento do comércio eletrônico. No modelo tradicional de cadeia de valores - que corresponde a 

logística interna e externa, processo de produção, marketing e vendas -  a informação é tratada como parte 

do suporte estrutural para ajudar outras atividades a produzirem valor. 

 

Quando  a  empresa  utiliza  a  internet  para  obter  informações,  ela  passa  a  agregar  mais  cinco 

diferentes atividades (coleta de dados, organização, seleção, sintetização e distribuição), gerando novos 

produtos ou agregando valor a cada uma das atividades ao longo da cadeia virtual de valores, criando 

desta maneira novas oportunidades.  Na cadeia virtual de valores, os sistemas de informação constituem 

uma série de processos virtuais que unem diversas entidades, de fornecedores a clientes, coordenando as 

atividades, cujas regras, forma de interação e relacionamento, criam novas bases para a competitividade, 

fazendo com que novas formas e recursos de comunicação sejam utilizados na busca da fidelização do 



cliente.

 

Pode-se dizer que o comércio eletrônico na internet envolve mais do que apenas comprar e vender, 

inclui também todos os tipos de esforços de pré-venda, pós-venda e atividades auxiliares como novos 

enfoques para pesquisa de mercado, geração de condução qualificadas de vendas, anúncios, suporte a 

cliente e distribuição de conhecimento. 

No segundo capítulo será  apresentado um pouco da história do comércio,  alguns conceitos do 

comércio eletrônico e como são feitas as negociações, qual é a estrutura necessária.

 

As vantagens que o comércio eletrônico pode ter em relação ao comércio tradicional e vice-versa, 

levando em conta que são duas formas diferentes de estar negociando, será abordado no terceiro capítulo.

 

O  quarto capítulo é um estudo de caso mostrando a importância e os benefícios deste tipo de 

comércio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. COMÉRCIO – DA ANTIGUIDADE A 

ATUALIDADE

O comércio já existia desde as sociedades primitivas, onde eram 

feitas trocas do excesso de produção de um determinado lugar, por 

outro produto que era escasso na região onde vivia. Depois de algum 

tempo passou a haver  negociação entre os produtores. 

O comércio tradicional  é  a  troca de produtos entre indivíduos, 

pode ser  varejista, quando vende produtos direto ao consumidor, ou 

atacadista,  quando  um  intermediário  compra  do  produtor  para 

revender  aos  consumidores.  Ele  vem  se  desenvolvendo  há  muito 

tempo atrás, melhorando sua tecnologia, os acessos aos seus clientes, 

como: rodovias, ferrovias, etc, enfim, meios para agilizar o processo. 



O comércio eletrônico  também é a troca de mercadorias, visando 

lucro, só que através de redes de computadores. O ciclo dos processos 

é feito num ambiente eletrônico, através da aplicação da tecnologia de 

comunicação, necessitam de estruturas, aplicações, etc, para que possa 

gerenciar essas transações, através das leis, aspectos legais e também 

de padrões técnicos. 

Assim como o comércio necessita de um meio para transitar com 

os produtos, o comércio eletrônico precisa da infovia, pois é através 

dela que são feitas as transações dos dados, e após o negócio fechado, 

será utilizado um meio de transporte para a entrega do produto ao seu 

destino. 

Apesar de ser formas diferentes de negociação, ambos precisam 

chegar ao seu ponto final, que é o consumidor.

2.1 O Desencadear do Comércio

 

Dois grandes fatos marcaram a evolução da humanidade, a Revolução Agrícola e a Revolução Industrial.

 

Os povos da Idade da pedra trocavam matérias-primas e bens exóticos antes da revolução agrícola 
(ANCIV,2001). 

 

Foram achadas ferramentas de pedra a grandes distâncias de suas fontes de onde eram feitas. 
Também foram achados âmbar, conchas de ostra, cobre, turquesa, malaquita e tinturas usados como 
cosméticos em locais pré-históricos substancialmente distante das suas fontes. Embora as áreas de 
procura de alimento deste período fossem grandes, grupos individuais podem ter tido acesso fácil a algum 
artigo raro que poderiam ter sido desejados através de outros grupos. 

            



Cada região tinha um determinado produto em abundância, por exemplo, rochas, conchas, metais, 
que eram usados em troca por outros produtos dos quais não tinham acesso. Era uma produção voltada 
basicamente para subsistência, ou seja, o grau de produtividade era muito baixo, quase não haviam 
excedentes.

 

A partir da segunda metade do século XVIII , a produção agrícola aumentou com o uso mais 
intensivo da terra e com a expansão da produtividade, derivada de novas técnicas. Esse aumento ocorreu 
de forma indireta, através da revolução industrial: a substituição da indústria doméstica e artesanal nas 
aldeias deslocou trabalhadores para as atividades agrícolas. 

 

Com a chegada de novas tecnologia e novas máquinas apareceram as fábricas nas quais todas as 
modernas máquinas tornaram-se propriedade de um capitalista (burguês). A produção fabril concorrendo 
com a artesanal levou esta à ruína. Os antigos artesão, então tiveram que se tornar trabalhadores 
assalariados, estando a partir daí sob o controle do capitalista.

A economia transformou-se, pois a atividade industrial passou a ocupar o centro da vida econômica; 

formaram-se grandes empresas industriais e o trabalho assalariado passou a predominar em toda a parte; 

em outras palavras impõe-se o capitalismo industrial.

 

Além  da  Revolução  Agrícola  e  da  Revolução  Industrial,  outro  fato  marcou  a  revolução  da 

humanidade, a Era do Conhecimento, onde a posse da terra ou de bens de capital, são secundários em 

relação ao surgimento de um novo meio de produção de riquezas baseado não no trabalho muscular, mas 

no trabalho mental. A riqueza das nações mais avançadas, não consiste mais em transformar matérias 

primas em objetos, mas em transformar informação em conhecimento. 

 

O conhecimento difere dos bens tangíveis e da terra. A terra e os bens de capital existem em quantidades 
limitadas, são de posse única, a terra não pode ser deslocada entre os países, e os bens de capital quando 
deslocados devem ser inspecionados pela alfândega. 

 

O conhecimento é verdadeiramente global, transcende as fronteiras, não é propriedade de nenhuma 

nação. Ele é inesgotável, sempre sendo possível gerar mais, e quanto mais é gerado mais pessoas o tem. 

Duas pessoas podem possuir o mesmo conhecimento e ao mesmo tempo, ele não está sujeito as leis da 

física e não ocupa lugar no espaço.

 

2.2 Comércio Tradicional

 



O comércio é a troca de valores ou produtos visando lucro. Os indivíduos se deslocam de um lugar que 
tem um determinado produto em abundância para regiões que não existem quantidade suficiente, onde 
farão a transferência de mercadorias entre pessoas (SANTORINI,1999). Além de sua função econômica 
fundamental,  estimula a expansão do transporte, dos meios de comunicação e o intercâmbio cultural 
entre as comunidades. Torna-se necessário de acordo com a variedade da estrutura produtiva de uma 
sociedade, quanto mais aprofundada for a divisão do trabalho social, mais necessária será a função 
mediadora do comércio entre os grupos sociais.  Pode ser varejista ou atacadista: 

•        Varejista    –  quando vende mercadorias direto ao consumidor;

•        Atacadista –  quando compra do produtor para vender aos varejistas.

 

O comércio atacadista, adquire grande quantidade de mercadorias para revendê-la em partes menores e a 
preços mais altos, geralmente é  mais volumoso e menos diversificado. A presença do consumidor faz 
com que o preço a ser pago pelo consumidor aumenta, mas torna possível que os produtores entregue o 
seu produto rapidamente sem ter que negociar diretamente e com grande número de pequenos e médios 
varejistas. Em relação ao atacadista, o varejista dispõe de  flexibilidade para decidir quanto à dimensão do 
estabelecimento, volume das transações, diversificação dos produtos e práticas de atendimento. Desde o 
início do comércio, houve a preocupação do desenvolvimento das técnicas de transportes e comunicações, 
pois é essencial na troca dos produtos.  

 

O desenvolvimento tecnológico permitiu a grande expansão do comércio, pois os mecanismos de 
distribuição dos produtos foram cada vez mais melhorando e agilizando as trocas. 

 

Nas  sociedades  desenvolvidas,  a  estrutura  de  comercialização  passou  a  abranger  todo  tipo  de 

mercadoria e foram criados grandes centros comerciais distribuidores, chamados shoppings centers. Essas 

trocas de produtos foram se acentuando de tal forma que nas sociedades desenvolvidas o comércio é uma 

forma dominante, que absorve grandes parcelas da população economicamente ativa e contribui de modo 

significativo  para o produto nacional. 

 

 Mas como a maioria da população necessita do comércio  no seu dia, surgiu uma nova maneira de  

trocar produtos ou valores, visando lucro, através do comércio eletrônico. 

2.3 Comércio Eletrônico

 

O comércio eletrônico (e-business) é a compra e a venda de informações, produtos e serviços através de 



redes de computadores, a realização de todo o ciclo de valor dos processos de negócio num ambiente 

eletrônico,  pela  aplicação  intensa  das  tecnologias  de  comunicação  e  de  informação,  atendendo  os 

objetivos  do  negócio  (ALBERTIN,2000).  Os  processos,  incluindo  as  transações  B2B  -business  to 

business (negócio-a-negócio), B2C - business to commerce (negócio-a-consumidor) e B2E - business to  

employee (intra-organizacional)  ,  podem  ser  realizados  de  forma  completa  ou  parcial,  numa  infra-

estrutura predominantemente pública de fácil e livre acesso e baixo custo.

 

Cameron (1997) define que todo negócio feito entre dois parceiros de negócio ou entre um negócio e seus 

clientes, e na qual essas transações são feitas eletronicamente, é  comércio eletrônico. 

 

Segundo Kalakota e Whinston (1997), o  comércio eletrônico  pode ter diferentes definições:

 

•        de uma perspectiva de comunicações, o comércio eletrônico é por meio de linhas de telefone, 

redes  de  computadores  ou  qualquer  outro  meio  eletrônico,  a  entrega  de  informações, 

produtos/serviços, ou pagamentos;

•        de uma perspectiva de processo de negócio, o comércio eletrônico é a aplicação de tecnologia 

para a automação de transações de negócio e fluxos de dados;

•        de uma perspectiva de serviço, o comércio eletrônico  é um ferramenta que as empresas, 

consumidores e gerência deseja para cortar custos de serviços, com melhoria na qualidade das 

mercadorias e aumenta a velocidade da entrega do serviço;

•        de uma perspectiva  online, o comércio eletrônico provê a capacidade de efetuar compras e 

vendas de  produtos e informações na internet e em outros serviços online.

 

O comércio eletrônico está relacionado a qualquer tipo transação  que seja feita através de uma infra-

estrutura digital, várias empresas utilizam a WWW (Word Wide Web – Redes Conectadas Mundialmente) 

para fornecer informações aos seus clientes, como ferramenta de marketing, como um canal para suporte, 

vendas e alguns bancos para troca de dados financeiros. 

 



Atualmente, existem basicamente dois grupos de opiniões e postura sobre o uso do comércio eletrônico. 

 

No primeiro, estão as empresas que acreditam que a internet é a corrida do ouro, ou ainda aquelas que 

acreditam que o uso é para o futuro e que não representa nenhum valor no presente. 

 

No segundo,  aquelas  que  acreditam que  com o  uso  do comércio eletrônico,  podem obter  um valor 

significativo no presente, há várias empresas que já utilizam para comunicação entre filiais, conexão com 

clientes, clientes e fornecedores, propaganda comercial etc. Essas empresas obtém valor para seu negócio 

por isso não deixam o comércio eletrônico, o que não acontece com o primeiro grupo.

 

É difícil saber quais são os desejos dos consumidores, determinados no mercado eletrônico, do qual a 

forma, a estrutura e a população ainda estão nos estágios finais. 

 

As aplicações de comércio eletrônico vencedoras, serão aquelas que conseguirem mudar a forma pela 

qual os consumidores pensam e a maneira pela qual eles fazem o negócio. 

Os mercados  mais bem sucedidos serão os que conseguirem levar ao consumidor uma maior satisfação, 
por exemplo, melhoria da educação, jornais com serviços online, correio eletrônico, serviços de bate-papo 
online, eliminando o isolamento, o tédio etc.                  

 

2.4 Estrutura e Aplicações

 

Existem dois pilares muito importante para o comércio eletrônico – aplicações e infra-estrutura – são:

•        políticas públicas, para governar tais aspectos como acesso universal, privacidade e modelo 

de preço de informação; e

•        padrões técnicos, para ditar a natureza da publicação de informações, interfaces de usuário e 

transporte no interesse de compatibilidade pela rede inteira.



 

Para facilitar o entendimento dessa estrutura e a integração de vários componentes da infra-estrutura na 

mesma,  utiliza-se a analogia de um negócio de transporte tradicional. 

 

Assim como o comércio tradicional  necessita  de uma rede interestadual  de  estradas  para  transportar 

mercadorias de um ponto para outro,  qualquer aplicação de comércio eletrônico de sucesso necessitará da 

estrutura de infovia. Precisa-se viajar por essa auto-estrada, seja uma organização comprando suprimentos 

ou um consumidor pedindo um CD sob demanda. Desta maneira, pode se entender que a infovia não é 

uma estrada como a que estamos acostumados a passar de carro, não é uma estrada estática, projetada 

com regras e regulamentos, há muito tempo estabelecidos e bem definidos, baseados em necessidades 

bem conhecidas. Melhor do que isso,  a infovia, ainda em construção será uma mistura de estradas de 

dados interconectadas de muitas formas: fios de telefone, fios de TV a cabo, e sem fio baseados em rádio, 

celular e satélite. A infovia está também rapidamente adquirindo novos sistemas de acesso local e até 

mesmo pequenas infovias.

Para redução de risco de incerteza, várias empresas estão  agrupando seus recursos e talento por meio de 

alianças e uniões com outras empresas, para tornar o mercado eletrônico uma realidade.

            

O termo comércio eletrônico tem trazido a idéia de convergência de indústrias   centradas em informação, 

que até hoje estavam isoladas – conteúdo,  armazenamento,  redes,  aplicações  de negócio e meios  de 

consumidores.  Convergência  amplamente  definida,  é  a  junção  de  componentes  eletrônicos  de 

consumidor, televisão, publicação, telecomunicações e computadores, a fim de que possa facilitar novas 

formas de comércio, baseadas em informação.

            

As funções tradicionais, como pagamentos, transferências de fundos, entrada e processamento de pedidos, 

estão sendo desempenhadas pelo comércio eletrônico. O comércio recebeu este termo, eletrônico, pelo 

novo enfoque online.

 

Os negócios tem três objetivos, apesar das mudanças que estão acontecendo (ALBERTIN,2000):

•        Permanecerem competitivos;



•        Aumentarem a produtividade;

•        Entregarem serviços de qualidade.

 

Esses  detalhes  as  empresas  precisam  ter  como  estratégias  nos  ambientes  tumultuosos  do  comércio 

eletrônico. Existem  também outros fatores relevantes para empresas:

•        as  empresas  devem  saber  como  aproveitar  os  investimentos  feito  em  tecnologia  de 

informação, para automatizar processos internos, utilizando esta tecnologia para dar início no 

comércio eletrônico, a infra-estrutura para esta nova tecnologia em muitas vezes já está pronta.

•        ter  conhecimento  do  que  será  necessário  para  investir  em  tecnologia  envolvida  com 

aplicações do comércio eletrônico,  para não fazer  um investimento sem uma clara  idéia  da 

arquitetura.

2.5 Comércio Eletrônico Publico e Comércio Eletrônico Privado

 

O comércio eletrônico para atingir seu potencial, ele necessita de uma integração entre cliente-
organização, organização-organização, ou atividades de automação interna, desconectadas. Com essas 
três atividades integradas  e as aplicações de softwares correspondentes desenvolvidas em conjunto, as 
empresas serão completamente efetivas.

 

O comércio público é construído com base na WWW e em outras tecnologias, através das quais 
empresas, fornecedores e consumidores se ligam nas transações online (ALBERTIN,2000). Há uma 
resistência das empresas em utilizar o comércio eletrônico para atividades internas da organização, 
assumir que não está restrito exclusivamente a atividades externas. 

 

As empresas já estão utilizando as tecnologias e os métodos  onde o foco está nas operações e outros 
modos de ganho de eficiência. São elas: integração empresarial, sistema de controle de processo, 
reengenharia empresarial, reengenharia de processo de negócio e gerenciamento de fluxo de trabalho etc. 

 

A utilização de métodos e tecnologias pertinentes para suportar processos de negócios internos entre 
indivíduos, departamentos e organizações colaboradoras é definido especificamente como comércio 
interno. 

 

Um negócio para obter um melhor desempenho  precisa desenvolver e sustentar vantagens competitivas.  



Essa vantagem competitiva são as capacidades que permitem a um negócio entregar um valor formado 
para seus clientes por meio de melhor coordenação e gerenciamento de fluxo de trabalho, customização 
de produto, serviço e gerenciamento de cadeia de fornecimento. 

 

O comércio interno está sendo orientado pelas forças de mercado, econômicas e competitivas. Essas 
forças estão permitindo  rever a necessidade das redes – computador e comunicações –  já que elas tem 
uma importante papel na melhor utilização de informação e corporativa na tomada de decisão operacional 
e analítica. São exemplos conhecidos, mas também considerados ultrapassado, os sistemas e as 
arquiteturas proprietárias. 

 

O novo paradigma,  preocupa agora, na criação de uma arquitetura de informação que possibilita 
automatização entre funções e melhor utilização das informações. 

 

Atualmente  não  há  uma  preocupação  com  a  construção  de  melhores  sistemas  do  que  os 

concorrentes, mas sim naqueles baseado no uso de informação corporativa. A tendência atual é utilizar a 

tecnologia apoiada em rede para gerenciar  as tarefas complexas e  interligar as informações que elas 

utilizam e geram, oferecendo maneiras mais precisas em tempo, com custo efetivo e integradas para 

tomar decisão.

 

Muitas empresas estão buscando uma forma de aumentar seus lucros através de um melhor 
gerenciamento das rede de parcerias, utilizando tecnologia e evitando os extremos de nem fazer todas sua 
atividades internas e nem terceirizar todas elas. 

 

O gerenciamento da cadeia de fornecimento (supply chain management – SCM) é um processo de 

integração baseado na entrega completa de serviços básico e customizados. Precisa ter muito cuidado no 

que diz respeito ao aumento do lucro e a vantagem competitiva, pois a excelência do produto não os 

garante, precisa-se de um bom gerenciamento de todos os serviços da organização.

2.6 Conclusão

 

O comércio, que já existia há muito tempo atrás,  possuía nomes diferentes,  no entanto não havia o 
pagamento em moeda, como existe hoje, este era feito com produtos. Com o passar do tempo veio 
aprimorando, e nos dias atuais é essencial Para a sociedade, podemos observar as rotinas do dia-a-dia: 
compra, venda, transações bancárias etc. 

 



As negociações eram feitas  diretamente comprador-vendedor, pelo telefone, ou  intermédio de 
alguém, mas todas elas necessitavam de um tempo para ir até o local, encontrar com o vendedor, 
comprador, ver o produto, onerando custos. Surgiu o  comércio eletrônico, que facilitou a negociação, 
porque através de redes de computadores, consegue se comunicar com o cliente, vendedor, e até mesmo 
ver o produto, sem se deslocar de um lugar para outro, havendo então economia nos gastos, comodidade e 
agilidade, pois é possível  comprar um produto hoje e no outro dia já estar nas mãos do consumidor.

 

Tudo é rápido e fácil, mas é preciso romper o preconceito ao se tratar de informática, a tendência é 
buscar uma segurança que nem de longe existe no comércio tradicional e suas formas variadas. O 
preconceito nesse tema, com o agravante para os não especialistas  em informática, decorre da dificuldade 
de entender essa tecnologia. Isso leva às pessoas efetuarem menos transações online, precisamente ao se 
tratar de compras, movimentações bancárias, etc, ou seja, todos  os negócios que são realizados a partir da 
utilização de recursos computacionais combinado ao poder da internet, e-business. 

            

            O próximo capítulo aborda as diferenças do comércio tradicional em relação ao eletrônico, 
algumas vantagens e desvantagens de um em relação ao outro, a questão da logística de transporte para 
atender o comércio eletrônico e uma nova maneira de se fazer e-commerce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. COMÉRCIO TRADICIONAL X COMÉRCIO 

ELETRÔNICO

 

A força da internet para gerar negócios mudou o mercado e atingiu o trabalhador. Tudo porque, via Rede, 
as empresas começam a agir cada vez mais globalmente. O mercado de trabalho ficou  global, o que vai 
exigir profissionais mais qualificados. A tecnologia (e-business) impactou o segmento corporativo, 
aconteceu uma mudança no conteúdo do trabalho e também na forma de produzir. Porém há empresas  
que ainda não implantaram essa tecnologia, trabalhando ainda nos modelos tradicionais, o que às vezes é 
melhor para algum tipo de negócio.

 

O comércio eletrônico não veio para substituir  o  tradicional,  mas sim para andar  em paralelo. 

Ambos se complementam, pois  não seria possível fazer a entrega de um pedido feito  online,  se não 

houvesse a empresa de transportes. Contudo, uma venda feita através da internet, necessita de um serviço 

offline  para  chegar  ao  consumidor.  É inevitável  que  o  caminho  online/offline viesse  a  surgir  como 

complemento à negociação na Rede. 

 

O avanço da tecnologia aumenta a produtividade, o lucro e dá facilidade para o consumidor. Uma 

compra  online pode ser feita em minutos,  mas  cabe      analisar se  as empresas transportadoras estão 

conseguindo adequar-se à nova forma, satisfazendo as necessidades do consumidor .

 

O comércio feito através da rede é mais rápido e cômodo, mas nem sempre é a melhor forma, em 

algumas  negociações  é  melhor  ir  pessoalmente  fazê-la,  do  que  fornecer  dados  tão  importantes,  um 

exemplo,  a senha do cartão de crédito.



3.1 Ganho do Comércio Tradicional frente ao Comércio 

Eletrônico

 

A  propaganda  de  provedor  de  acesso,  vendas  online e  sites  de  leilões  que 

divulgam vantagens de negociar na rede, está sendo feita através da televisão,  rádio, 

outdoor,  revistas e jornais, pois é preciso investir no público comprador que ainda 

está fora da internet (RODRIGUES,1999). Quem continua ganhando com isso é o 

comércio tradicional, que apesar do eletrônico estar aí com tudo, ele não perde seu 

espaço.

 

Os sites que vende diversos tipos de produtos estão interessados em atingir desde a dona de casa 

que eventualmente vai ao computador do filho, até o empresários que usa o e-mail mas não tem tempo ou 

cultura de navegação na internet. 

 

Além da importância da fixação da marca entre quem já é usuário da internet, é importante também  

atingir o público que ainda não descobriu, o que torna a mídia chamada tradicional fundamental, irá levar 

o conhecimento àqueles estão  offline.  Assim, as empresas  online que estão disputando a liderança no 

mercado já perceberam a necessidade de contar com planos de marketing bem elaborados, que utilizem 

todas as mídias.

 

3.2 Pontos de avaliação do Comércio Eletrônico

 

O cliente se sente importante quando o vendedor lhe dá toda atenção que necessita, mostrando os 
produtos, dando sugestões, informando-lhe das novidades e das promoções (BUSINESS,1999). Nos sites, 
geralmente não existe este tratamento personalizado, o cliente sente  que  sua presença é indiferente, que 
ele não tem muita importância. Nota que o site não conta com ferramentas de interatividade da internet 
para incentivar o cliente,  deixando às vezes de comprar o produto,  partindo para outro site que tenha um 
atendimento imediato, ou preferindo ir a uma loja. 

Os serviços online estão muito passivos, não possuem um comprometimento no processo decisório 



de seus visitantes. O consumidor da web é mais exigente, esperto e mais atentado com o que está 

acontecendo ao seu redor. Quer ser tratado como se fosse o único cliente do serviço, abominando regras e 

tendências do marketing tradicional.

 

Um atendimento online de baixa qualidade é o pior problema. O serviço ao cliente online de má 

qualidade,  prestado por uma empresa varejista que atua online e offline pode fazer com que seus 

compradores virtuais gastem menos na loja tradicional, pois muitos varejistas que atuam no comércio 

tradicional  e virtual não acessam informações sobre as atividades da conta de um cliente em todos os 

canais de vendas e serviços (online e offline). 

 

Varejistas que atuam no mercado tradicional e virtual precisam integrar suas capacidades, se 

quiserem manter o bom relacionamento e atender a demanda dos clientes. Os compradores online 

esperam que funcionários da loja tenham acesso a informações sobre suas compras virtuais. E os 

varejistas tem tratado seus negócios online e offline  como entidades diferentes, mas os clientes não 

querem isto. Muitos dos compradores online gostariam de devolver compras feitas pela internet em 

pontos de vendas tradicionais. Além daqueles que gostariam de fazer o pedido online  e buscar o produto 

em uma loja.

 

A funcionalidade do site também influencia muito no sucesso das vendas online. O site deve ser 

funcional em todos os aspectos, principalmente no processo de registro e compra.

 

Muitas são as empresas que investem em estratégias a fim de gerar tráfego ao site. No entanto, uma vez 

no mesmo, os usuários têm dificuldade em transitar, achar o que querem e efetuar a compra. Desta forma, 

perde-se a oportunidade de gerar vendas, ganhar o consumidor e, mais importante, estabelecer relação de 

longo prazo com o visitante. Deixa-se de criar fidelidade à marca, requisito essencial que assegura uma 

nova visita ao site e conseqüente realização de lucros. 

 

Existem alguns aspectos que devem ser levados em consideração para criar experiência agradável e 

funcional ao visitante (SEABRA,2001): 



 

•        Ambiente confiável: a internet não deixa de oferecer um ambiente que intimida, em especial no que 

tange ao comércio eletrônico. É através da simplicidade e funcionalidade que ganha-se a confiança do 

usuário.  Por  mais  notório  que  seja,  nunca  é  demais  mostrar  em  letras  garrafais  a  política  de 

privacidade  e  devolução  de  mercadorias.  Requisito  essencial  para  implementação  de  qualquer 

inovação é a facilidade com que se entra e sai do negócio. 

•        Fácil navegação:  ter a  forma simples, oferecer links sobre informações e produtos com o menor 

número possível de clicks. Quanto mais o visitante precisa trafegar no site para achar o que quer, 

maior a possibilidade dele se perder, irritar-se e sair correndo para navegar em "mares" concorrentes. 

•        Informação para contato: ter um link intitulado "informação para contato" nos  links de localização. 

Isto transmite confiança e estabilidade. O endereço, telefone e e-mail devem estar todos presentes. É 

sempre bom lembrar o usuário de que está por trás da telinha tem alguém real em um escritório não 

virtual. 

•        Tempo de download: os usuários exigem sites que sejam rápidos, pois basta usar a internet para se 

ter a noção de que alguns segundos podem parecer uma "eternidade". O problema do longo tempo de 

download não é normalmente com o servidor, mas sim com o desenho e programação HTML do site. 

•        Tecnologia: existe um abuso muito grande quanto ao uso de tecnologias disponíveis para a criação 

de sites. Diversas empresas, sem estratégia alguma, utilizam o que há de mais novo para estabelecer 

sua presença online. Bom para os concorrentes, pois o navegar se torna chato, longo e desnecessário, 

levando os usuários a saírem do site. 

 

Algumas vantagens e desvantagens do comércio eletrônico em relação ao tradicional e vice-versa:

 

A cada dia, mais pessoas têm acesso à internet. Muitas fazem compras  online, por uma série de 

razões que começam pelo nível de conveniência que as pessoas desejam. As compras  online oferecem 

inúmeras  vantagens.  A  comparação  dos  produtos  é  rápida  e  simples.  Não  há  necessidade  dos 

consumidores abandonarem o conforto de suas casas. Eles podem fazer suas encomendas 24 horas por 

dia,  que as  lojas sempre estarão abertas.  Os transtornos cotidianos das compras convencionais  como 

engarrafamentos, vendedores mal informados e insistentes não ocorrem no comércio eletrônico. 



 

Outras vantagens existentes são: os clientes possuem mais opções de escolha e até mesmo de 

customização; o tempo de busca e escolha diminui; o custo do produto é minimizado, fato decorrente da 

diminuição dos custos de transporte, armazenamento e distribuição. 

 

O  comércio  eletrônico  também  pode  oferecer  quantidade  de  informações  ilimitadas  para  os 

consumidores que podem acessá-las de acordo com seu interesse. Isso é possível porque o espaço na 

internet é barato. Além de tudo, os comerciantes ganham um canal adicional de distribuição para seus 

produtos. 

 

Os comerciantes são seduzidos pelo chamado marketing interativo, pela possibilidade de expansão de 
mercado a nível nacional e pela redução de custos.  O marketing interativo é responsável pela 
identificação e negociação com potenciais clientes e fornecedores. 

 

Uma  das  desvantagens  para  os  consumidores  é  a  infra-estrutura  (computador,  modem,  linha 

telefônica, e assinatura a um provedor de internet) necessária para usufruir dos sistemas de comércio 

eletrônico. 

 

Terá  sucesso  aquele  que  saiba  proporcionar  a  experiência  de  compra  desejada  da  forma  mais 

simples, rápida, econômica, divertida; e que, ao mesmo tempo, possa surpreender e instigar a curiosidade 

e interesse do usuário. Tenha em mente que como parte integrante da era da informação, o usuário preza a 

informação de qualidade e valor agregado. Assim sendo, melhor navegará o oceano cibernético aqueles 

que oferecem benefícios com os quais os visitantes possam se identificar e consumir com satisfação. Ao 

encontrar todos aspectos mencionados, o visitante terá o prazer de pagar o valor do produto 

 

3.3 Vendas online, entregas especiais

 

Na era da internet, em que clique exige muita atividade e reorganização das empresas, o cliente não 
é rei, e sim ditador de novos modelos de negócios e conceitos de serviços (HARTT,2000). Comprando 
um produto muito mais rápido do que se fosse até uma loja, exige maior agilidade na entrega. Além de 
sites de venda direta ao consumidor e de mercados eletrônicos que ampliam a concorrência entre 
fornecedores, exige  uma ótima integração entre parceiros e mostra de forma transparente a estrutura da 
cadeia ao cliente. Através da rede ou meios eletrônicos tradicionais, são as funcionalidades que as 



empresas de logística devem tornar acessíveis aos clientes.

            

Não adianta oferecer um portal que tenha todo tipo de produto, se limites geográficos e de alcance 

de negócios não são considerados, fazer vendas online é fácil, o difícil é conseguir a satisfação do cliente 

pós-venda. Os mercados e tendências ‘e’, ou seja, os que fazem negociações pela internet,  impõem às 

empresas comunicação entre os integrantes da cadeia de suprimentos, se não houver cooperação não 

conseguem se destacar no mundo virtual. 

            Acostumadas com a correria para entregar a encomenda no menor prazo possível, as empresas de 

entrega expressa disparam agora para acompanhar a velocidade da web, numa incansável maratona que já 

tem destino certo: conquistar uma fatia do promissor mercado de e-commerce. Mas antes de pegar a 

estrada, é bom saber que nem tudo é maravilhoso no caminho da tão falada terra prometida. 

 

Ainda distante da realidade do consumidor brasileiro, o comércio eletrônico padece das mesmas 

limitações que assombram todo o mercado nacional de internet. É a velha história da penetração dos PCs, 

da cobertura telefônica, do custo no bolso do consumidor e, principalmente, da tal cultura virtual. E, como 

se não bastassem tantos problemas, o e-commerce arrasta outro drama, conhecido de perto por muita 

gente que comprou um presente na web e só conseguiu entregá-lo ao aniversariante dias depois do seu 

aniversário.

 

O atraso da encomenda, invariavelmente é atribuído a uma falha na logística de distribuição – uma 

cadeia que entra em cena no exato momento em que o clique do consumidor confirma sua opção de 

compra. Daí por diante, é hora de localizar o produto no estoque, cuidar da emissão da nota, providenciar 

a embalagem mais adequada e despachar a mercadoria  para o comprador no menor prazo possível. Isto 

não é nada simples, pois a estrutura é bem mais complexa do que parece e traduz um dos grandes desafios 

do comércio eletrônico.  Para ingressar neste mercado, qualquer empresa de distribuição precisa garantir 

uma boa base de cobertura, o que implica estar presente nas principais praças do país. Os pré-requisitos 

não são poucos. É fundamental integrar a rede interna e gerenciar o roteiro de cada artigo transportado, 

para não acontecer de comprar um presente para o Natal e só receber no Ano Novo. 

É essencial que as empresas de entrega expressa tenham uma ótima estrutura para fazer frente ao 

comércio digital, pois sabem que a maior diferença está justamente no perfil do consumidor. A compra 

pela internet é feita por impulso e o comprador quer receber o produto com rapidez. 



 

Agilidade pode não ser problema quando a mercadoria precisa chegar a São Paulo, Rio de Janeiro 

ou outra grande capital. Mas o difícil será  entregar um único produto a um ansioso consumidor virtual 

que mora numa dessas cidades que não aparecem nos mapas. No Brasil, há empresas com muita 

experiência na entrega a grandes atacadistas, mas o desafio dos ‘e’, os que negociam através da internet,  

é trabalhar com volumes muito fragmentados e de grande flexibilidade. 

 

As empresas de  entregas expressas estão cada vez mais agilizando, para vencer a batalha pela 

preferência  do consumidor virtual, elas  ainda tem muito o que aprimorar, devem atingir um prazo que 

vai mudar sensivelmente os processos (AMARAL,2000). Da mesma maneira que o cliente faz sua 

compra em alguns minutos, ele também quer que a entrega de seu produto seja muito rápida. 

 

No Natal do ano passado, uma empresa em São Paulo, gigante mundial do varejo que desenvolveu 

um planejamento logístico imitado no mundo todo, teve problemas para atender um volume recorde de 

pedidos pela internet nos EUA e não conseguiu entregar os produtos antes das festas. No Brasil, muitos 

sites também deixaram os internautas na mão. Este ano, as empresas brasileiras juram que os problemas 

não se repetirão.  

 

Os executivos de sites de varejo e das empresas de logística responsáveis pelas entregas afirmam 

que o ano 2000 foi um período de aprendizado sobre o perfil do consumidor internauta, mas agora 

garantem estar preparados para o aumento da demanda em dezembro, estimado em cerca de 30%, na 

média, em relação aos meses anteriores.  

O gerente de e-commerce de uma rede de supermercados, admite que muitas empresas se 

atrapalharam para entregar os pedidos do comércio eletrônico  o ano passado (GIURLANI,2001). O 

mercado considerou uma falha o desempenho do Natal passado, já que muitas empresas não tinham 

prática com o segmento internet.

 

          Na avaliação dos analistas de mercado, a logística de distribuição poderá ser o diferencial 

competitivo entre as empresas que ingressarem no e-commerce, obtendo melhores resultados aquela que 

conseguir arquitetar a estratégia mais adequada. O consumidor da internet é exigente, impaciente e menos 



fiel. De acordo com o gerente de uma rede de supermercados, eles dispõe de vans próprias para as 

entregas ao internauta. Uma das principais preocupações do planejamento é com o motorista e o ajudante, 

que, segundo ele, precisam ser muito bem treinados. Num deslize do entregador, perde-se o cliente. 

            

 

3.4 E-commerce sem computador

 

          Alguns empresários optaram em vender pela internet sem ter nenhum computador na loja, a saída é 

usar pagers e fax para receber o pedido dos internautas (DANTAS,2001). Como o investimento em 

hardware e software  requer uma boa quantia,  criaram uma nova maneira de atender os pedidos dos 

navegadores.

            

Para atender um pedido feito através da internet, basta ter um fax ligado a linha telefônica, uma 

impressora ou um pager. Computador nesta nova maneira de negociação é dispensável. O custo é bastante 

reduzido, nem se compara ao que iria gastar para comprar equipamentos, desenvolver sites ou treinar 

pessoal para tomar conta da web. 

 

          Existe um portal que reúne pedidos de vários lugares, a maior parte das empresas credenciadas 
recebem  pedidos que vêm da internet em no máximo dois minutos, direto no fax.

          Com um simples aplicativo, é possível ter certeza se um pedido foi ou não recebido. Mas a idéia é 
que em pouco tempo sejam desenvolvidos aplicativos para redirecionar os pedidos a outros canais. Todos 
sabem que a internet é uma ótima vitrine, um canal eficiente de captação de pedidos, mas muitos ainda 
resistem à tecnologia. No entanto,  lançaram esta nova forma de receber os pedidos.

 

Quando o usuário faz o pedido de casa, pela internet, define o bairro onde mora e tem o pedido 
enviado a uma impressora da loja mais próxima, uma economia média de cinco minutos. A novidade é 
boa, mas falta uma confirmação do recebimento da mensagem recebida. Como acontece nos sites 
tradicionais, o cliente não tem a certeza de que seu pedido realmente chegou a impressora do seu 
fornecedor, tem somente a confirmação do envio. 

 

Uma empresa de pequeno porte, consegue receber pedidos feitos pela internet, sem ter gastos que 

não  estão  no  seu  orçamento.  Com  um  simples  sistema,  que  para  seu  funcionamento  necessita  de 

equipamentos de preços bem acessíveis. Como uma das desvantagens de se utilizar sistemas de comércio 

eleltrônico é a infra-estrutura, com este novo sistema isto já não se torna impedimento, pois computador, 



modem e assinatura a um provedor de internet não são necessários. 

 

3.5 Segurança nas transações eletrônicas

 

Umas das grandes barreiras para o internauta realizar compras na rede é a questão da segurança na 
transmissão de seus dados, principalmente dados referente ao cartão de crédito (FAGUNDES,2001). Esta 
preocupação por parte do usuário tem fundamento, uma vez que as transmissões de dados através de redes 
de comunicação, como é o caso da internet, muitas vezes são vítimas de falhas técnicas e humanas ou 
interceptados por hackers, gerando grande transtorno a sites e usuários de serviços virtuais. No entanto 
tudo isso pode ser evitado através da utilização de algumas tecnologias que forneçam excelentes níveis de 
segurança. A utilização desta tecnologia de segurança é a saída para se criar um ambiente favorável ao 
desenvolvimento do comércio eletrônico.

 

 O processo mais comum atualmente usando o protocolo SSL - Secure Socket Layer (Camada de 
Transmissão Segura) é similar a de uma compra por telefone ou por catálogo (BR-BUSINESS.2001). 
Apesar da segurança da criptografia na transmissão dos dados o consumidor não tem certeza que o 
vendedor está autorizado a receber as informações do cartão de crédito. Mesmo o vendedor desconhece se 
o comprador está autorizado a fazer o débito no cartão. Para melhorar o nível de segurança das transações 
eletrônicas foi desenvolvido o protocolo de segurança SET - Secure Electronic Transaction (Transação 
Eletrônica Segura). O SET prevê o envolvimento de 4 componentes: o Cardholder Wallet (programa que 
possibilita a compra e o pagamento de produtos pela internet) que executa no computador do comprador; 
o Merchant Server (Servidor Comercial) que executa no servidor do vendedor; o Payment Gateway (porta 
de comunicação para pagamento) que executa na entidade que libera os créditos e autoriza a transação; e 
Certificate Authority (autorização para certificação)  que fornece e autentica as assinaturas digitais do 
comprador e vendedor. 

 

Atualmente existem dois protocolos de segurança on-line: o SSL e o SET. O SSL é o mais comum e 

utilizado fornecendo segurança a nível sessão. Significa que uma vez estabelecida a sessão entre dois 

computadores  os  dados  estão  seguros  pois  estão  criptografados.  O  processo  é  estabelecido  entre  o 

comprador e o vendedor. Todas as informações relativas a transação eletrônica, incluindo o número do 

cartão de crédito fica armazenada no lojista. O receio está no quão seguro é o site do lojista. Se existe um 

gerenciamento eficiente de invasão por hackers que pode roubar as informações do cartão de crédito para 

fraudar operações em outros estabelecimentos. O protocolo SET tem o objetivo de manter as informações 

críticas sob a guarda de computadores seguros. Apenas as informações necessárias para se concretizar 

uma transação comercial é transmitida. Os dados do cartão de crédito não são transmitidos, apenas existe 

uma autorização de crédito na conta corrente do lojista pela entidade que libera o crédito, normalmente o 

banco. 

 



Para garantir o sigilo das informações na transmissão os dados são criptografados com chaves binárias. 

Quanto maior o tamanho da chave maior a dificuldade para encontrar o algoritmo de leitura dos dados. 

Nos Estados Unidos, o protocolo SSL utiliza uma chave de criptografia de 128 bits, porém por restrição 

de exportação americana essa chave não pode ser utilizada em outros lugares do mundo, a exceção do 

Canadá. O tamanho de chave liberada para exportação é de 48 bits. Existe uma pressão das empresas 

americanas para liberar as chaves de 128 bits, pois empresas concorrentes estão tomando o mercado, 

principalmente empresas israelenses. O protocolo SET utiliza chaves de 1024 bits constituindo um dos 

mecanismos mais seguros para a transmissão de dados. Existem algumas preocupações sobre a 

performance do SET por utilizar algoritmos que requerem muito processamento. Porém a capacidade 

computacional dos equipamentos atuais superam esse problema. 

 

3.6 Conclusão

 

A visão tradicional de uma empresa com fronteiras claras, relações  limitadas com parceiros  e 

mercados estáveis está evoluindo. Atualmente a tecnologia pode alavancar um redesenhos das relações 

interorganizacionais, permitindo as companhias. Fornecedores estão se interagindo, compartilhando 

plataformas e mercados eletrônicos com seus concorrentes.

 

As empresas  comunicam com seus clientes através de várias mídias. Há muitos anos, as 

tecnologias vêm alterando profundamente a visão tradicional de mídia de marketing, compra e venda. Os 

ambientes intermediados por computadores, como a internet, permitem outras maneiras de alcançar os 

consumidores e incentivam compradores e vendedores a incrementarem sua utilização, pois melhora a 

comunicação entre cliente e fornecedor, obtém maior eficiência nas relações de vendas e mais 

atratividade em seus mercados.

 

Para exemplificar a aplicabilidade do e-business de uma forma mais real, foi feito um estudo de  
caso de uma empresa que faz negociações através da internet, o qual pode ser observado no próximo 
capítulo.

 

 



            

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            



 

 

4. ESTUDO DE CASO DO AUTOPLAZA

 

 

Para atender um mercado cada vez mais competitivo, onde as mudanças ocorrem numa velocidade 

maior, é necessário aproveitar ao máximo o tempo, pois este passa a ser muito mais valioso. A tecnologia 

avançou de forma a possibilitar o indivíduo realizar várias atividades sem precisar se deslocar do local de 

trabalho. As atividades que antigamente consumiam grande parte do  tempo, hoje podem ser realizadas 

através da internet (transações bancárias, comerciais, etc).

 

Com a crescente expansão da internet as empresas estão descobrindo que esse espaço não serve 

apenas para a divulgação, mas também para a comercialização de seus produtos.

 

Assim também aconteceu com o AutoPlaza, que passou buscar a web como uma nova alternativa de 

comércio. Através da internet a empresa visa aumentar sua demanda, atingir novos mercados e estar mais 

próxima dos seus clientes.

 

O site busca disponibilizar serviços e informações no setor automobilístico, tentando levar ao 

cliente um produto confiável e de qualidade.  Nele o cliente pode encontrar informações sobre lojas de 

peças, acessórios, serviços, novidades, concessionárias, seguradoras, financiadoras, ou seja, reúne o 

máximo de informações sobre o setor. Através do AutoPlaza o cliente pode procurar o veículo desejado, 

sem ter que se locomover a várias concessionárias e feiras automobilísticas.

4.1 O AutoPlaza



 

A Carlink do Brasil foi constituída em 1999 exclusivamente para atuar com o site AutoPlaza. Este 

ano foi escolhida a cidade de Ribeirão Preto para piloto do projeto e lançamento. A partir daí iniciou-se 

uma grande campanha publicitária e a expansão para todas as regiões do país, chegando hoje com 550 

concessionárias cadastradas. 

 

Desde seu lançamento, o AutoPlaza destaca-se pelas ações diferenciadas que realiza. Tem como 
meta introduzir um novo conceito de acesso no mundo automobilístico revolucionando a maneira de fazer 
negócios na Web, sempre preocupado em construir parcerias fortes e permanentes com os diversos 
concessionários no Brasil.

 

Recentemente, firmou-se parceria com 2 grandes portais: Terra e AOL para fornecimento exclusivo 

de conteúdo sobre veículos e afins.

 

Atualmente, o AutoPlaza é um dos portais verticais mais visitados da Internet brasileira. Registra 

aproximadamente 5 milhões de page views/mês, além de mais de 470 mil visitas e 280 mil usuários. A 

média de tempo de permanência do internauta no site é de 9 minutos.

 

4.2 Formas de Efetuar a Busca 

 

Informa-se  a marca, o modelo e o cep, é possível localizar todos os carros que a região abrange. A 
lista de carros é mostrada, sendo possível fazer a escolha para  a comparação de opcionais, verificar 
detalhes do carro e receber novas ofertas. O cliente  pode receber várias ofertas dos concessionários, tudo 
isto através de seu email, telefone, ou fax, da forma que escolher, sendo possível depois comparar todas e 
verificar qual a melhor opção de compra. 

Quando pedir detalhes, a foto do carro é mostrada, as características, itens de série e pode também 
simular as diferentes combinações de opcionais e preços. Se quiser dar um carro como entrada já pode 
colocar qual é o veículo e o valor dele. Pois as ofertas enviadas será em cima dos  requisitos descritos.

 Vide Apêndice A, figura 1.

            

4.3 Carros Novos

 



É possível  escolher um carro novo com muita facilidade, inclusive limitando uma faixa de preço. 
Caso os dados que o cliente informou não tenha mostrado opções que lhe satisfaça, pode redefinir a 
busca, mudando alguns dados, como modelo, marca, opcionais, etc.

 

Pode-se também fazer a lista de carros com várias marcas e modelos, basta incluir carros na lista, 
por exemplo, pode estar a procura de um carro da Chevrolet e resolver também verificar quais são os da 
Honda. Nada impede que saiba quais são as ofertas de uma determinada concessionária e ao mesmo 
tempo da concorrente.

 

Um cliente que já saiba qual o carro que deseja comprar e não quer navegar para conhecer 
detalhes, opcionais e foto. O AutoPlaza faz isto para ele, é só fornecer os dados, que ele receberá todas as 
ofertas do carro escolhido, com informação contendo quais os detalhes de cada um e  qual concessionária 
deve procurar.

 

Os carros novos são mais fáceis de serem vendidos pela internet, pois a partir do momento que o 

cliente escolhe os opcionais, detalhes, etc, ele tem a certeza de que será daquele jeito que estará 

recebendo, sem nenhuma falha. 

 

Há concessionárias que vendem os carros novos sem o cliente ir sequer uma vez a sua loja, tudo é 

negociado através da internet, inclusive forma de pagamento. O cliente não se desloca em momento 

algum, ele recebe o carro em casa. 

Vide Apêndice A, figura 2.

 

4.4 Carros Usados

 

            Através de alguns dados informados do carro que deseja, são selecionados os que estão dentro das 

suas necessidades, inclusive quilometragem rodada, ano, faixa de preço. Ao escolher o carro, caso queira 

começar a negociação, pode contatar o anunciante, é só fornecer os dados pessoais que o fornecedor 

entrará em contato depois.

            

Os carros usados são mais difíceis de ser negociados através da internet, por não se tratar de um 



produto padrão, como por exemplo, pode possuir algum amassado, ou seja, ter detalhe que não agrade o 

cliente. Existindo também a possibilidade do carro em negociação ser de um particular, dificultando 

assim a forma de pagamento.

Vide Apêndice A, figura 3.

 

4.5 Vendas

 

O cliente pode também oferecer o veículo pela internet, fazendo o cadastro do mesmo com todos os 
dados, para que o comprador tenha uma prévia noção de como é o carro que está a venda.

 

Para que tenha uma maior facilidade na venda, é melhor que dê todos os detalhes do carro,  como 
km, cor, motorização, opcionais, desta maneira não correrá o risco do comprador imaginar que o carro 
seja de um jeito e ao vê-lo desistir da compra.

Vide Apêndice A, figura 4.

4.6 Financiamento

 

É possível financiar o carro que esteja sendo comprando. O site oferece uma simulação de como 
pode ser montado o financiamento, são escolhidas quantas prestações e o valor da entrada, o sistema 
define qual será a financiadora e qual a taxa cobrada.

Vide Apêndice A, figura 5.

 

4.7 Seguro

                

O site  AutoPlaza em parceria com a  Coutinho Amaral, corretora de seguros no mercado desde 

1978,  coloca à  sua disposição o serviço de cotação de seguros  online.  Através de um procedimento 

simples e prático, você preenche o cadastro e seleciona até 3 seguradoras para receber propostas de forma 

rápida e segura via e-mail em horário comercial. 

 

O valor do seguro será de acordo com o perfil do cliente e com as características do veículo a ser 
segurado.



Vide Apêndice A, figura 6.

 

4.8 Consórcio

 

O consórcio é uma modalidade de acesso ao mercado de consumo baseado na união de pessoas 
físicas ou jurídicas, em grupo fechado, cuja finalidade é formar poupança destinada, por meio de 
autofinanciamento, neste caso, à compra de bens automotivos.        O princípio do sistema é o seguinte: as 
contribuições pagas ao grupo destinam-se, periodicamente, a contemplar seus integrantes com crédito que 
será utilizado na compra do bem, indicado em contrato, até que todos sejam satisfeitos. A reunião dessas 
pessoas é feita pela Administradora de Consórcios.

 

No AutoPlaza, o cliente tem o acesso direto a vários consórcios de várias administradoras. Simulando 
através do número de parcelas ou do valor máximo de parcelas ele encontra o grupo mais adequado às 
suas necessidades.

Depois de escolhido o consórcio, para que a adesão ao grupo seja efetuada, é necessário o envio da 

ficha de adesão, preenchida online e a aprovação do pagamento, via cartão Visa ou boleto, da 1º parcela. 

As demais parcelas serão cobradas através de boleto bancário, que será enviado ao endereço do cliente.

Imediatamente ele receberá um número para controle e dentro de um prazo de 7 dias a administradora 

enviará ao endereço cadastrado o contrato e o número do grupo que passou a fazer parte.

 

          Todos o contratos de consórcio são baseados nas Disposições Gerais do Banco Central para 
Consórcios que você encontra aqui no Autoplaza.

Vide Apêndice A, figura 7.

 

4.9 Compromisso Auto Plaza

            

O compromisso do AutoPlaza é oferecer o melhor, mais rápido, confiável  e seguro serviço de 
compra e venda de automóveis na internet. Procuram manter a alta qualidade do site através de parcerias 
que forneçam maior diversidade de produtos/serviços e que ofereçam o que há de melhor e mais atual 
neste segmento. 

 

Preocupam-se muito em melhorar a qualidade da navegação, facilitando e fornecendo novidades, 



bem como informações quentes e atualizadas. Para os anuciantes oferecer propostas diversificadas e 
específicas para diversas áreas, sempre colocando em primeiro lugar o interesse do cliente e da empresa.

Vide Apêndice A, figura 8.

 

4.10 Conclusão

 

          O AutoPlaza  introduz um novo conceito de acesso ao mundo automobilístico via internet. Coloca a 
disposição do internauta informações sobre os mais variados temas que envolvem o universo 
automobilístico. Revoluciona a maneira de fazer negócios pela web.  Constrói parcerias fortes e 
permanentes com as diversas empresas do setor. Lidera grande parte do segmento de automóveis na 
internet brasileira.

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

5. CONCLUSÃO

 

Com a crescente evolução do comércio tem aumentado a cada dia a necessidade de respostas 
dinâmicas, comodidade e facilidade. No atual contexto social em que as pessoas vivem fica cada vez mais 
difícil conseguir tempo para realizar todas as atividades necessárias ou até mesmo desejadas pelo 
indivíduo.  E como estamos na era do conhecimento onde as transformações acontecem de forma rápida, 
não é fácil acompanhar tantas mudanças. Mas ao mesmo tempo defende-se a idéia de se aumentar a 
qualidade de vida das pessoas.

 

Devido ao presente comércio eletrônico houve uma maior facilidade para o indivíduo desempenhar 
suas atividades sem precisar se deslocar constantemente para executá-las. Considerando-se  que o tempo é 
muito valioso, é preciso saber organizá-lo. E a melhor forma de se fazer isto é aproveitar cada segundo  
do seu dia para realizar de maneira harmônica todas as tarefas desejadas, tanto as profissionais quanto as 
de lazer.

 

O e-business trouxe para a sociedade várias vantagens, pois as pessoas podem negociar com várias 
outras ao mesmo tempo, reduzindo gastos e obtendo lucro. O que talvez não seria possível com o 
comércio tradicional, pois ele exige tempo para locomoção e consequentemente gastos com o mesmo. Por 
exemplo, os funcionários de uma empresa não precisariam viajar para tão longe para realizar transações,  
sendo que as mesmas podem ser executadas através do e-business.

 

As desvantagens do e-business é que  ainda não se consegue oferecer ao cliente um atendimento 
personalizado, ele sente que sua presença no site é indiferente, pois não possui um tratamento 
diferenciado, não existe uma pessoa  do outro lado com quem ele possa dialogar, tirar dúvidas,  ou seja, 
sente falta do calor humano na negociação. 



 

Outra desvantagem é a dificuldade de se vender produtos não padronizados, como por exemplo, 
veículos usados, pois por mais que haja uma tecnologia bastante avançada, ele não consegue passar uma 
imagem real do produto que o cliente esteja comprando.

 

Para algumas empresas a comunicação online com clientes não é rentável, pois necessitaria de um 
investimento muito alto, o que empresas de pequeno e médio porte talvez não estejam disponível, 
portanto hoje já existe aplicativos que permitem essas empresas estarem recebendo da internet os pedidos 
dos clientes, apenas possuindo um fax e uma linha telefônica, conseguem atendê-los sem onerar gastos 
impossíveis para a empresa.

 

Por mais que o e-business possa ter sua desvantagens, ele provocou uma enorme evolução na 
maneira de se negociar. Um exemplo, foi o estudo de caso do site AutoPlaza, venda de carro pela internet 
antigamente era inimaginável, hoje já economiza bastante o tempo de quem faz negócios no setor 
automibilístico. 

 

            A situação atual do e-business nas empresas pode ser  definida em estágio inicial de sua utilização, 
encontra-se com aplicações restritas, mas é um indício claro de que o caminho é bastante promissor para 
as organizações de vários setores que souberem aproveitas sue potencial de forma inovadora e ágil. 

 

            Devido ao rápido e crescente avanço tecnológico, algumas empresas ainda têm dificuldades em se 
integrar ao mundo do e-business. Uma boa opção para futuros projetos seria o desenvolvimento de 
soluções que possam facilitar a integração dessas empresas no mercado, fazendo com que as mesmas não 
percam seu espaço. Criar  um sistema para suprir  as necessidades das empresas que precisam estar 
conectadas durante todo o tempo ou mesmo em grande parte do dia, mas que para isso não tem muito 
capital para investir. Também são temas muito interessantes: Segurança de Transações Comerciais na 
Web, Procedimentos de Logísticas para e-business.
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	O comércio já existia desde as sociedades primitivas, onde eram feitas trocas do excesso de produção de um determinado lugar, por outro produto que era escasso na região onde vivia. Depois de algum tempo passou a haver  negociação entre os produtores. 
	O comércio tradicional  é a troca de produtos entre indivíduos, pode ser  varejista, quando vende produtos direto ao consumidor, ou atacadista, quando um intermediário compra do produtor para revender aos consumidores. Ele vem se desenvolvendo há muito tempo atrás, melhorando sua tecnologia, os acessos aos seus clientes, como: rodovias, ferrovias, etc, enfim, meios para agilizar o processo. 
	O comércio eletrônico  também é a troca de mercadorias, visando lucro, só que através de redes de computadores. O ciclo dos processos é feito num ambiente eletrônico, através da aplicação da tecnologia de comunicação, necessitam de estruturas, aplicações, etc, para que possa gerenciar essas transações, através das leis, aspectos legais e também de padrões técnicos. 
	Assim como o comércio necessita de um meio para transitar com os produtos, o comércio eletrônico precisa da infovia, pois é através dela que são feitas as transações dos dados, e após o negócio fechado, será utilizado um meio de transporte para a entrega do produto ao seu destino. 
	Apesar de ser formas diferentes de negociação, ambos precisam chegar ao seu ponto final, que é o consumidor.
	2.3 Comércio Eletrônico
	2.4 Estrutura e Aplicações
	2.5 Comércio Eletrônico Publico e Comércio Eletrônico Privado
	2.6 Conclusão
	3.1 Ganho do Comércio Tradicional frente ao Comércio Eletrônico
	 
	A propaganda de provedor de acesso, vendas online e  sites de leilões que divulgam vantagens de negociar na rede, está sendo feita através da televisão,  rádio, outdoor,  revistas e jornais, pois é preciso investir no público comprador que ainda está fora da internet (RODRIGUES,1999). Quem continua ganhando com isso é o comércio tradicional, que apesar do eletrônico estar aí com tudo, ele não perde seu espaço.


