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CAPITULO I

 

INTRODUÇÃO

 

Em todo o mundo, as empresas buscam novas formas de otimizar a produção, comercialização e 

distribuição dos seus bens e serviços como forma de garantir ganhos de produtividade e redução de 

custos, para competir num mercado cada dia mais globalizado. Através dessa globalização da economia, 

um fenômeno vem conquistando espaço em vários países, inclusive no Brasil, o comércio eletrônico, uma 

forma de fazer negócios através do computador.

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. Por ser um ambiente 

aberto e de acesso anônimo, a Web oferece riscos na transmissão e armazenamento de dados sigilosos, 

como números e senhas de cartões de crédito. A preocupação com a segurança na transmissão de dados 

tem aumentado a medida que cresce o interesse das empresas nessa área de comércio eletrônico. Para 

garantir a segurança de dados sigilosos envolvidos numa compra eletrônica, como o número do cartão de 

crédito, é necessária a criptografia desses dados. Essa técnica garante apenas que o emissor e o receptor 

terão conhecimento das informações enviadas. 

Com a utilização de um protocolo Transação Eletrônica Segura todos os envolvidos no processo 

de pagamento são identificados e cada um sabe quem é o outro, com base na emissão do certificado 

digital de cada uma das partes. Tal recurso tem permitido um elevado grau de segurança nas transações 

eletrônicas com cartões de crédito, via Internet e alavancado significativamente o Comércio Eletrônico, 

por todo o mundo.

Com os grandes avanços tecnológicos na área da segurança, indivíduos e empresas têm adquirido 

uma confiança cada vez maior no novo processo de pagamento on-line.

Nos dias de hoje, o estudo do Comércio Eletrônico e a compreensão do perfil dos clientes está 

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 

instrumento de negócios, onde cliente e empresa se beneficiam. 

No Capítulo II está sendo descrito o conceito de comércio eletrônico enfatizando o impacto que 

ele  exerce  num  mercado  tão  competitivo,  mostrando  suas  vantagens  e  demonstrando  que  pode  ser 

classificado em quatro grandes tipos.

O Capítulo III será abordado as melhores formas de segurança para uma transação segura.

O Capítulo IV está detalhando os possíveis tipos de pagamento existentes no Comércio Eletrônico.

O Capítulo V descreve algumas das técnicas de marketing para o sucesso da empresa no Comércio 

Eletrônico.

O Capítulo VI relata um estudo de caso feito na empresa Reilla Shop.

Finalmente,  o  Capítulo  VII  engloba  todo  o  conceito  de  comércio  eletrônico  abordado  na 

monografia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO II

 

COMÉRCIO ELETRÔNICO 
 

2.1 – Introdução
 

A internet tem a capacidade de oferecer oportunidades para o comércio em geral em bens e 

serviços, que podem ser solicitados, fornecidos e pagos eletronicamente. Comércio eletrônico pode ser 

entendido como um conjunto de tecnologias relacionadas para anunciar, vender e distribuir bens e 

serviços eletronicamente.

Neste capítulo será abordado o conceito de como é o Comércio Eletrônico, enfatizando suas 

características, o impacto que exerce, os tipos e suas vantagens e além de tudo mostra novas 

oportunidades de negócios.

 

2.2 – O que é Comércio Eletrônico
 

É sem dúvida a última loucura comercial, 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 pouco, o número de grandes 

empresas que não possuem um site na Internet, onde recebem encomendas on-line dos seus produtos ou 

serviços. 

O Comércio Eletrônico é simplesmente uma forma de comercialização via Internet, onde empresas têm 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 por  via  eletrônica,  incluindo texto,  som e  imagens.  As redes 

digitais  criam  assim  novas  oportunidades  para  melhorar  a  competitividade  empresarial,  criar  novos 

produtos e serviços, e conquistar novos mercados.

O comércio eletrônico passa a ser uma ferramenta importantíssima na estratégia das empresas, 

prevendo-se que quem não conseguir acompanhar este fenômeno, acabará sofrendo as conseqüências 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.

 

2.3- Impacto
 

O impacto será e está sendo profundo nas empresas e na sociedade como um todo, pois para 

aquelas empresas que exploram plenamente o seu potencial o comércio eletrônico oferece a possibilidade 

de mudanças de paradigmas, mudanças que radicalmente alteram as expectativas dos clientes e que 

redefinem o mercado ou criam mercados totalmente novos.

Como diz PETER DRUCKER: “o impacto verdadeiramente revolucionário da Revolução da 
Informação está apenas começando a ser sentido. Mas não é a informação que vai gerar tal impacto. Nem 
a inteligência artificial. Nem o efeito dos computadores sobre processos decisórios, determinação de 
políticas ou criação de estratégias. É algo que praticamente ninguém previa, que nem mesmo era 
comentado 10 ou 15 anos atrás: o comércio eletrônico – ou seja, a emergência explosiva da internet como 
importante (e, talvez, com o tempo, o mais importante) canal mundial de distribuição de bens, serviços e, 
surpreendentemente, empregos na área administrativa e gerencial. É ela que está provocando 
transformações profundas na economia, nos mercados e nas estruturas de indústrias inteiras; nos produtos, 
serviços e em seus fluxos; na segmentação, nos valores e no comportamento dos consumidores; nos 
mercados de trabalho e de emprego. Mas talvez seja ainda maior o impacto exercido sobre a sociedade, a 
política e, sobretudo, sobre a visão que temos do mundo e de nós mesmos”  [14]

Agora aquelas empresas que tentam ignorar as novas tecnologias, irão sofrer com estas mudanças 

de mercados e expectativas dos clientes. 

A comercialização convencional em diversos mercados não deve sofrer alteração alguma com a 
crescente importância econômica do comércio eletrônico via internet. Este é o caso dos produtos que 
guardam características muito complexas, que impossibilitariam ao cliente a efetuação satisfatória da 
“apreciação do produto”, por isso os impactos relacionados ao comércio eletrônico de mercadorias estam 
restritos a determinados tipos de mercadorias. 

No caso da entrega da mercadoria o impacto deve ser reduzido, uma vez que na sua essência nada 



muda, pois em alguns lugares já se usa essa prática de compra por telefone ou catálogo.

 

2.4- Subclasses do Comércio Eletrônico
 

Sendo o comércio eletrônico um termo muito amplo no seu significado, e engloba uma diversidade 

tão grande de atividades, seria impraticável analisá-lo como um todo. É necessário classificá-lo em quatro 

grandes tipos:

 

•        Business-business (negócio – negócio); 

-Seria uma companhia que usa uma rede para solicitar aos seus fornecedores, receber pedidos e fazer 

pagamentos.

-Quando uma empresa utiliza uma rede global (como a Internet) para procurar catálogos de produtos, 

encomendá-los aos seus fornecedores, receber as faturas e efetuar o pagamento.

Este tipo de comércio eletrônico já se pratica há alguns anos, usando EDI( Electronic Data 
Interchange) em redes privadas de valor acrescentado, ou seja, trocando informação administrativa e 
comercial (ex.encomendas, faturas, guias, etc) de forma formatada. Surgiram vários grupos industriais 
que estabeleceram normas para o formato das transações e chegaram mesmo a impor o seu uso, como 
pré-requisito para negociar com novos parceiros. Tal procedimento contribuiu para que, existam cerca de 
100.000 empresas a conduzir EDI.

 

•        Business-consumer (negócio – consumidor); 

 

-  Equivale em grande parte  ao varejo eletrônico.  Existem shoppings eletrônicos por toda internet 

oferecendo de tudo.

- A classe business-consumer é a seção de "retalho" do comércio eletrônico e tem-se desenvolvido 

imensamente devido ao advento da Web. Neste momento, já existem vários centros comerciais na Web, 

que  comercializam todo o  tipo  de  bens  de  consumo,  tais  como áudio/vídeo,  comida,  computadores, 

carros, livros, etc.



- Essa nova onda prevê infra-estrutura mais pesada de hardware e software para sustentar vendas 

maiores e ações sofisticadas de fidelização e personalização do consumidor.

 

•        Business-administration (negócio – administração pública); 

 

-Cobre todas as transações entre companhias e organizações governamentais. Está na fase inicial, mas 

pode expandir-se à medida que os governos usarem sua próprias operações para despertar a atenção e o 

crescimento do comércio eletrônico.

-Cobre  todas  as  transações  entre  empresas  e  estado.  Por  exemplo,  a  divulgação  e  condução  de 

concursos públicos, de aquisição nos EUA já é feita através da internet e mesmo o pagamento/devolução 

de impostos entre as empresas e a administração pública, pode ser feita eletronicamente. Apesar desta 

categoria ainda estar na sua infância, pode expandir-se rapidamente à medida que os governos começarem 

a usar as suas próprias operações para promover o comércio eletrônico.

 

•        Consumer-administration (consumidor – administração pública). 

 

-Também em fase  de  crescimento.  No Brasil,  temos como exemplos:  a  Receita  Federal,  Detran, 

Ministério do Trabalho, Correios, entre outros. Sempre no sentido de atender ao cidadão comum.

 

2.5 -Vantagens e Desvantagens
 

A primeira coisa que se deve saber é que não basta apenas colocar um site na internet e deixar ele lá 
com a mesma informação, sem mudanças, por semanas ou mesmo meses. Um site considerado bom é 
aquele que atrai o internauta com novidades sobre o assunto proposto ou mesmo com promoções. Mas o 
que realmente atrai a maioria das pessoas é a “informação”. Um site de conteúdo específico ou de 
interesses especiais são hoje os principais dos negócios na internet.

O site deverá conter uma descrição detalhada de cada um de seus produtos, tamanho, tipo de material, 
cores, preço, como usar, se roda para esquerda para direita. Quanto mais informações fornecer, mais feliz 
ficará o visitante da página e mais lucros terá a empresa.



As empresas que estão implementando o comércio eletrônico, tem acesso a um novo e vasto mercado, 
possibilitando-lhes ainda outras vantagens como por exemplo:

•        Um funcionamento  24 horas por dia; 

•        Troca de informações;

•        Suporte pré e pós venda;

•        internacionalização; 

•        melhor controle de estoques; 

•        rapidez de respostas ao nível de apoio ao cliente e venda; 

•        dá ao cliente mais opções de escolha;

•        maior flexibilidade e eficiência; 

•        publicidade e promoções mais fáceis de realizar; 

•        permite alterações permanentes e rápidas dos preços e dos produtos; 

•        aumento de clientes; 

•        redução de custos,  pois  não requer  caros  aluguéis  em Shoppings,  não tem problemas com 

funcionários que custam caro, ficam doentes, encargos trabalhistas, férias, décimo terceiro, etc... 

•        Pagamento eletrônico (transferência eletrônica – home-banking e cartão de crédito)

•        Parcerias virtuais – várias companhias que unem de forma a oferecer produtos e serviços.

 

A maioria dos sistemas de comércio eletrônico oferecem: email grátis, segurança para transações com 
cartão de crédito, páginas com fotos de seus produtos, carrinho de compras, espaço para seus produtos, 
fotos e descrições, hospedagem de home pages institucionais e entre outras.

A comercialização eletrônica via internet abre espaços para a entrada de produtos de empresas pequenas, 
assim como as desenvolvedoras de software. Esta possibilidade se dá para aqueles que ainda não se 
encontram monopolizados.

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 freqüentemente acontece quando surgem novas tecnologias, 

talvez estejam 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 estam acostumados a ver hoje nos shoppings.

Os maiores benefícios ocorrerão às empresas que estão desejando mudar suas organizações e processos 
de negócios para explorar completamente as oportunidades oferecidas pelo comércio eletrônico. Assim 
sendo, o comércio eletrônico é uma tecnologia para mudanças.

Como diz PETER DRUCKER: “O comércio eletrônico representa para a Revolução da Informação 
o que a ferrovia foi para a Revolução Industrial: um avanço totalmente inusitado, inesperado. E como a 
ferrovia de 170 anos atrás, o comércio eletrônico está gerando um boom¹ novo e distinto, provocando 
transformações aceleradas na economia, na sociedade e na política” [16].1

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. Um computador básico, hoje em dia, custa em média 1.000 reais. Mas ainda existe o custo 

mensal que consiste na assinatura do provedor (cerca de 30 reais), e o aumento de mais ou menos 30% da 

conta telefônica. 

1

 

2.6- Conclusão:  
 

O comércio eletrônico não é apenas uma tecnologia que permite o acesso a uma loja ou a um 

Banco.  É um conceito que abrange todos os serviços associados a um processo de vendas. E permite que 

as empresas sejam mais eficientes e flexíveis em suas operações, podendo trabalhar mais próximo de seus 



fornecedores sem se preocupar com a distância e ser mais ágil às necessidades de seus clientes, sem 

precisar de um estabelecimento físico. A partir do Comércio Eletrônico as empresas podem vender e 

oferecer seus produtos num mercado mais globalizado. E com isso os indivíduos de uma sociedade serão 

apresentados à novas formas de comprar bens, acessar informações e serviços, e interagir com órgãos 

governamentais.

O comércio eletrônico permite aumentar a competitividade ao tornarem-se mais próximos dos seus 
clientes, e o benefício equivalente do cliente é o aumento da qualidade de serviço, ou seja, o benefício 
correspondente é a capacidade de obter rapidamente o produto desejado, sem estar limitado ao estoque de 
fornecedores locais.

Os  impactos  do  comércio  eletrônico  devem concentrar-se  em determinados  segmentos,  naqueles 

relacionados à indústria audiovisual, informática e comunicações.

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.

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III

 

SEGURANÇA NA INTERNET

 



3.1- Introdução
 

Para garantir a segurança de dados sigilosos envolvidos numa compra eletrônica, como o número 

do cartão de crédito, é necessária a criptografia desses dados. Essa técnica garante apenas que o emissor e 

o receptor terão conhecimento das informações enviadas. 

Uma vez efetuada a venda o comerciante deve ter a segurança de que o verdadeiro dono do cartão 

efetuou a compra e que esse não poderá negar mais tarde o pagamento da mesma. 

Neste capítulo será abordado as melhores formas de segurança para uma transação segura.

 

3.2 – Segurança
 

Com o aparecimento do Comércio Eletrônico na Internet, surgiram certos serviços que necessitam 

de confidencialidade. A Internet é uma rede aberta, o que permite que pessoas alheias (Hacker) a uma 

transferência de informação entre o cliente e o fornecedor de determinado serviço seja “escutado”. Para 

que  a  troca  de  informação só  fique  entre  o  cliente  e  o  fornecedor  é  necessário  fazer  com que  esta 

informação seja transferida de modo seguro, de forma que mesmo que as pessoas estranhas consigam 

escutá-la, não a consigam compreender nem alterar. Note 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, essa informação pode ser usada para fazer pagamentos, sem consentimento do proprietário do 

cartão.  Por  outro  lado,  pode  existir  alguém que  não goste  de  determinado fornecedor  e  fazer  tantas 

encomendas fictícias, que isto poderá levar o fornecedor a tomar providencias erradas, o que se traduz em 

custos elevadíssimos. 

O  sucesso  do  Comércio  Eletrônico  depende  em  grande  parte  da  segurança  existente  numa 

transação. Assim sendo surge a necessidade de segurança na Internet.

 



3.2.1- Transação Segura

 

Uma transação só é considerada segura, se respeitar as seguintes condições:

•        sigilo; 

•        Autenticação; 

•        não-repudiação;

•        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  se  está 

comunicando é mesmo a pessoa ou máquina pretendida e não com um impostor. Este processo evita que 

se revele informação importante à pessoa ou à 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 que, tanto no comércio tradicional como no Comércio Eletrônico, estas quatro condições estão 

sempre presentes. No comércio tradicional, o sigilo e autenticação poderão ser feitos por uma encomenda 



em carta registrada. 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.

 

3.2.2- 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, com isso a confidencialidade na informação 

é de extrema importância, logo tem de existir mecanismos que  garanta a confiança. Esses mecanismos 

são que garantem maior ou menor segurança na rede.

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. À informação criptografada dá-se o nome de 

criptograma e ao processo de codificação dá-se o nome de cifragem (feito por um algoritmo matemático). 

Hoje  em dia  desenvolveram-se  diversos  métodos de  codificação,  porém a  codificação  só  em si  não 

garante segurança. São precisos 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.

 

3.2.2.1- 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 como mostra a figura1. 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 algoritmo tem a desvantagem que tanto o emissor quanto o receptor tem de saber a 

chave secreta por eles compartilhada, o que em certas situações pode-se tornar num grande incomodo.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Figura1- Criptografia de Chave Única

 

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 em 

seguida  são  cifrados  independentemente.  Na  cifra  de  byte,  todos  os  caracteres  da  mensagem  são 

encriptados um a um. Os algoritmos normalmente  mais usados são os que usam cifra de bloco.

De forma resumida, são descritos os algoritmos de chave única mais usados na Internet:

 

DES (Data Encryption Standard) : Trata-se de uma cifra de bloco que usa uma chave de 56 bits e foi 

adotada  como  standard  ANSI.  Este  algoritmo  permite  256  chaves,  mas  instituições  com  grandes 

orçamentos podem decodificar a chave em poucas horas. Este algoritmo é muito usado para operações 

pequenas que não exijam muita segurança.

 

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.
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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.

 

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.

 

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.

 

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.

 

3.2.2.2 - Criptografia de Chave Pública

 

Existem também os algoritmos de chave pública, estes baseiam-se no princípio de que cada utilizador 

tem duas chaves, uma que é pública e outra que é particular, como segue a figura2. 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 pública de quem vai receber a mensagem; 

•        Na recepção é aplicada a chave pública do emissor e a chave privada do receptor. 
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Figura2 – Criptografia de Chave Pública

 

Este algoritmo tem a vantagem que tanto o emissor como o receptor, não necessitam de ter uma chave 

secreta  compartilhada.  Podendo  também  ambos  alterarem  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.

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:

 

RSA : Este é um algorítmo 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.

 



Diffie-Hellman Key Exchange :  É um algorítmo 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.

 

ElGamal :  Este é um algoritmo baseado no princípio 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.

 

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 algorítmo permite 

chaves de tamanhos entre 512 a 1024 bits. Este algorítmo é mais usado para assinaturas digitais.

3.2.3- Funções de Sentido Único

 

Existem algorítmos que se baseiam no processo de compilação das mensagens. Estes tipos de 

algorítmos não garantem o sigilo, mas garantem a autenticação. A estes algorítmos, dá-se o nome de 

funções de sentido único ou funções de hash. Os algorítmos baseiam-se no princípio de produzir um 

número com um tamanho de128 a 256 bits, número este que depende do conteúdo da mensagem. Nestes 

algorítmos é fácil, através de um número P, calcular F(P), mas é relativamente impossível calcular através 

de F(P), 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.

A  grande  vantagem  dos  algorítmos  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 princípio das  funções de sentido único,  os mais 



usados são:

 

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. 

 

MD2 (Message Digest  #2) : Este  algoritmo usa o princípio das funções de sentido único.  Este  é o 

algorítmo mais potente da classe dos algorítmos MD. Este algorítmo tem a desvantagem de ser um pouco 

lento. Este algorítmo produz uma compilação de 128 bits.

MD4 (Message Digest #4) :  Este foi um algoritmo elaborado pensando na substituição do MD2, mas 

consequentemente este algorítmo 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.

 

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

algorítmo mais seguro. Depois de um grande uso deste algorítmo foram encontradas falhas que resultaram 

em colisões. Este algorítmo gera uma compilação de 128 bits.

 

SHA (Source Hash Algorithm) : Este algorítmo 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.

 

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 algorítmo produz uma compilação de 160 bits.

 



3.2.4- 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 acontecesse todo o processo iria ser uma perda de tempo. Existem vários 

métodos que garantem autenticação:

 

•        a autenticação com chave partilhada; 

•        com chave pública ; 

•        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, se estabelece 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 essencial saber uma chave secreta compartilhada 

com o KDC. 

 



3.2.5- Assinatura Digital

 

Quando preencher um documento legal, tem 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 rejeitar e permite que o receptor 

não invente mensagens.

As assinaturas  digitais  têm 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; 

•        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 é 
decriptografada. Depois a autoridade central cifra novamente a mensagem com a chave do receptor e 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 assinatura encaixa num 

esquema não centralizado. No esquema de chave secreta, todas as partes têm de confiar numa entidade 

central,  como  se  sabe  esta  é  uma  tarefa  difícil,  dado  que  a  entidade  central  tem que  ler  todas  as 

mensagens. Para evitar isso, todos os utilizadores têm uma chave pública 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 pública 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 pública da entidade emissora.



A assinatura digital baseada em funções de sentido único é útil quando não pretende-se 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 pública 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 contrário pode ter sofrido uma tentativa de alteração ou o emissor não é aquele por quem se quer 

fazer passar. A expressão deste processo está na verdade 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.

 

3.2.6- Certificados Digitais

 

O certificado digital é uma forma de identificar um utilizador ou empresa, contendo alguns dados 

pessoais, tal como uma identidade. Quando se lê fica-se 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, pelo 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  permite-se 

configurar várias opções, nas quais pode-se aceitar ou rejeitar determinada entidade certificadora, também 

são possíveis outras opções, como mostrar mensagens de alerta entre outras.

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.

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.

 

3.2.7- 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. Estes tipos de protocolos são bastante úteis nos dias de hoje, 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 básicas do funcionamento da rede. A seguir, são 

apresentados alguns dos protocolos mais usados.

 

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). 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 bidireccionais.

Quando usa-se 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 que 
nos browsers modernos pode-se 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.

 

PCT  (Private  Communication  Technology  )  : Este  protocolo  é  parecido  com o  SSL,  só  que  foi 

desenvolvido  pela  Microsoft.  O  PCT  garante  sigilo,  autenticação,  não-repudiação  e  controle  de 

integridade, ou seja, uma transação segura. O PCT 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 continuam a usá-lo nas suas 

redes privadas.

 

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.

 

SET (Secure Electronic Transactons) :  Trata-se de um protocolo mais orientado ao 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 pública 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 do protocolo 

SET 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. No SET, 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 têm de ter um certificado digital emitido pela entidade bancária enquanto que o cliente pode 



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

 

O Protocolo SSL Vs Protocolo SET :  A seguir, é feito um comparativo entre, o protocolo SSL e o 

protocolo SET, dado que estes são os protocolos que garantem uma transação segura na Internet.

O protocolo SSL está bastante popularizado, e este permite a realização de uma transação segura. O SSL 

não precisa de um software específico porque os browsers já  o tem. Ao contrário,  o Protocolo SET 

necessita de um software específico como já foi dito anteriormente, no entanto, ambos os protocolos 

garantem segurança.

Para o fornecedor de certo serviço, a diferença de um e de outro é mínima, pois o dado está sempre 

protegido. Se o cliente quiser fazer uma compra via Internet e quiser fazer o pagamento por cartão de 

crédito, o seu pagamento é assegurado com antecedência.

Para o cliente, existem diferenças substanciais entre os dois protocolos. No protocolo SSL é garantida a 

troca de informação segura, o que acontece quando o cliente faz uma compra pela Internet e se optar o 

pagamento por cartão de crédito tem de enviar os dados referentes a este para o comerciante. Nota-se que 

a troca de informação é segura, mas o comerciante pode divulgar os dados referentes ao cartão de crédito, 

ou seja, o SSL não protege do comerciante, os dados referentes ao cartão de crédito.

Se for usado o protocolo SET, os dados referentes ao cartão de crédito são protegidos do comerciante, 

recebendo este unicamente a quantia referente à compra do produto. Por outras palavras, o protocolo SET 

é  mais  voltado ao Comércio Eletrônico que  o protocolo SSL que  é  mais voltado à  transferência  de 

informação de forma segura.

 

3.2.8- Conclusão

 

Muita gente evita comprar pela Internet por ter medo de enviar o número do cartão de crédito. 

Argumenta-se que algum indivíduo com más intenções pode interceptar o envio e pegar esses dados, e 

com isso poder usar o seu cartão de crédito. Quando preencher um formulário em um site com os dados 

do cartão de crédito e enviar, esses dados passam por vários outros servidores até chegar em seu destino, 

e é aí que mora o perigo. Assim, o grande vilão dessa história, os hackers, que invadem os servidores e 

quando os dados, que pode ser o número de seu cartão de crédito, passam, eles interceptam e fazem o 

estrago no seu bolso. 



Entretanto, para resolver esses problemas várias empresas estão trabalhando juntas no 

desenvolvimento de sistemas de segurança para o comércio online. 

Atualmente, um dos sistemas mais conhecidos e talvez o mais seguro é o SET (Secure Electronic 

Transactions),desenvolvido em parceria pela MasterCard, Visa, GTE, IBM, Microsoft, Netscape, SAIC, 

Terisa Systems e VeriSign. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV

 

TIPOS DE PAGAMENTO EXISTENTES NO COMÉRCIO ELETRÔNICO

 

4.1- Introdução
 

As principais companhias de cartões de crédito, bancos e empresas que atuam nas áreas de 

tecnologia da informação e de redes de computadores, em todo o mundo, têm se dedicado para 

desenvolver e padronizar protocolos de conexão e comunicação na Internet que garantam uma Transação 

Eletrônica Segura .

A adoção de um protocolo de Transação Eletrônica Segura representa a garantia de privacidade 

e integridade das transações de pagamentos em tempo real com cartões de crédito, via Internet. Um 

protocolo de Transação Eletrônica Segura só atua na fase da transação do processo de pagamento, 

incluindo o comprador, o vendedor e o administrador do cartão de crédito.

Neste capítulo está descrito os possíveis tipos de pagamentos existentes no Comércio Eletrônico.

 



4.2- 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 email, as lojas virtuais procederão ao 

envio dos produtos selecionados, com a respectiva cobrança do preço do produto acrescido dos custos de 

envio.

 

4.3- 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.

 

4.4- Cartão de Crédito
 

O cartão de credito é a forma de pagamento mais fácil e cômoda 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 email, o vendedor pedir então todos os dados referentes ao cartão. Está garantida assim uma maior 

segurança aos utilizadores de cartão de credito, pois os dados do cartão são separados da encomenda.

 



4.5- 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 débito para o servidor CheckFree. 

•        CheckFree paga as contas. 

•        As contas pagas são lançadas no extrato mensal. 

 

4.6- NetBill
 

O protocolo básico é  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 o 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. 

 



 

4.7- Ecash
 

O Ecash desenvolvido  pela  empresa Digicash é  a  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.

 

4.8- 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 de fraude.

 

4.9- NetCheque e NetCash
 

Estes dois sistemas são do instituto das ciências de informação na Universidade da 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.

 

4.10- 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.

 

4.11- Conclusão
 

A questão de pagamento é a responsável pela não aceitação do Comércio Eletrônico, pois muitas 

pessoas ainda temem colocar seu número do cartão de crédito na rede. Hoje várias empresas estão 

investindo em uma solução que possa garantir segurança nas transações. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CAPITULO V

 

TÉCNICAS DE MARKETING

 

5.1- Introdução
 

Para lançar a imagem de uma empresa na Internet é necessário fazer o marketing certo, utilizando 

um estudo mercadológico junto a comunicação visual, enfocando todos os pontos fortes do produto à ser 

divulgado na rede. Hoje, a opção de marketing na Internet é uma estratégia de sucesso, devido a tendência 

de cada vez mais pessoas utilizarem a rede como um canal de busca de informações, é uma nova forma 

das empresas alcançarem direta ou indiretamente suas vendas neste novo fenômeno de comunicação. 

Este capítulo descreve algumas das técnicas de marketing para o sucesso da empresa no Comércio 
Eletrônico.

 

5.2- Técnicas
 

Ao se lançar um negócio na Web, como um site de comércio eletrônico, deve-se ter em mente que 

se está lidando com um meio de comunicação com características muito próprias. Tudo é muito novo. 

Tão novo que nem mesmo seus clientes sabem ainda o que exatamente esperar dele. Ao transportar as 

características do seu negócio para a Web, estas particularidades precisam ser consideradas. 

Independente do propósito do site, algumas normas devem ser mantidas para que o sucesso possa 



ser alcançado: 

 

5.2.1- Foco

 

Pode-se manter o foco do negócio principal, mas o foco do site recebe tratamento diferenciado. As 

características do meio eletrônico, ao mesmo tempo que restringem algumas atividades do meio físico, 

permitem a maximização de vários outros serviços relacionados.

Por exemplo, a Credicard , quando montou seu site há cerca de dois anos, planejava para ele o mesmo 

foco da empresa: vender cartões de crédito. Porém, o site acabou se revelando um excelente canal de 

comunicação entre a empresa e seus clientes, que viam no site a oportunidade para reclamar de problemas 

na fatura, solicitar alterações de endereço etc. A empresa então reviu o foco do site, posicionando-o como 

um  canal  de  comunicação  direta,  reduzindo  seus  gastos  com  despesas  telefônicas  (0800)  e  com 

atendentes. No futuro, podem vir a ser implantados serviços como consulta de saldos e impressão de 

extrato via Web, por exemplo. 

 

5.2.2- Atendimento

 

O  atendimento  do  site  se  faz  através  dos  bons  serviços  disponibilizados.  Isso  significa  boa 

identidade e comunicação visual, conteúdo concreto, adequado ao foco do site e, principalmente, pronto 

atendimento  das  solicitações  dos  usuários.  Esse  pronto  atendimento  significa  pronto  mesmo, 

preferencialmente no mesmo dia, pois diferentemente de outros ambientes, a expectativa de resposta na 

Web é muito mais alta. Portanto, e-mails, formulários e todos os mecanismos de comunicação direta 

disponibilizados no site, devem estar preparados para esse pronto atendimento. 

Além disso tudo, em sites de comércio eletrônico, a rapidez e o cuidado com que a mercadoria 

despachada chega ao usuário é um fator importante para o negócio. 

 



5.2.3- Localização 

 

A localização na Web está intimamente relacionada com o nome do site e a velocidade de acesso. 

Quanto mais complicado e extenso for o nome, pior. Assim o nome deve ser o mais claro possível. A 

velocidade de acesso é um fator importante para o sucesso na Web. Se o usuário conseguiu localizar o 

site, ele deve conseguir acessá-lo. Os clientes começam a desistir de visitar o estabelecimento, devido às 

dificuldades que enfrentam.  Se as pessoas se interessam pelo site, se identificam com ele e vão visitá-lo, 

ele vai precisar ter capacidade de atender a todos com velocidade adequada. Por isso, é preciso prever se 

o lugar onde o site será hospedado tem capacidade de atender à demanda futura. 

 

5.2.4- Propaganda 

 

Existem inúmeros métodos de promoção e propaganda, sendo o mais simples o cadastramento da 

URL nos mecanismos de busca, sites que centralizam informações sobre vários outros sites em imensos 

bancos de dados. Esse tipo de promoção é geralmente gratuita, uma vez que o interesse do site de busca é 

ampliar seu banco de dados para poder prestar um melhor serviço ao usuário. Com isso, ele obtém maior 

tráfego, e consegue vender espaços para publicidade em suas páginas.

O método mais comum de propaganda na Web são os banners (imagens com propagandas em 

outros sites).

 

5.2.5- Apresentação dos produtos

 

A apresentação dos produtos é feita utilizando as melhores condições gráficas possíveis, e nota-se 

uma preocupação natural  com a apresentação dos produtos e  a promoção dos logotipos da empresa. 

Evidentemente  que  a  apresentação  dos  produtos  ou  serviços  prestados  por  uma  empresa  são  muito 

importantes  por  razões comerciais,  mas essas  razões  comerciais  explicam também a preocupação na 

promoção da empresa.

A necessidade de tornar a imagem da empresa respeitável e aceitável, traz vantagens ao nível da 



futura comparação de capacidades com empresas de renome. Assim poderão existir empresas comerciais 

unicamente com ação ao nível eletrônico, como empresas utilizando o comércio eletrônico como uma 

extensão ao seu ramo de atividades.

Estes dois tipos de empresas terão estratégias diferentes mas um único objetivo, realizar trocas 

comerciais utilizando um suporte eletrônico. Para quem utiliza este tipo de comércio como uma extensão 

de suas atividades possui um avanço estratégico, uma vez que já possui um nome comercial, um conjunto 

de  habituais  clientes  aos  quais  disponibiliza  mais  facilidade  comercial,  já  possui  uma  alternativa 

econômica à era eletrônica de comercialização, já possui uma organização criada e usufrui de todas as 

condições para estruturar os recursos da empresa necessários para o comércio eletrônico. Este tipo de 

empresa vê o comércio eletrônico como um modo de cativar novos mercados, bem como um modo de 

valorizar a imagem da empresa, além de fornecer um novo serviço a atuais e a futuros clientes.

Para uma empresa que utiliza unicamente este tipo de comércio como atividade, possui um maior 

risco, tendo na capacidade de sucesso do marketing utilizado na internet todo o processo de subsistência 

da  empresa.  Se não conseguir  cativar  o  interesse  dos  clientes  dificilmente suportará  as adversidades 

comerciais. Assim, o marketing de produtos para um mercado global é muito importante para este tipo de 

empresa, no entanto, não são visíveis grandes diferenças no modo como ambos os tipos de empresas 

implementam essas estratégias de marketing.

Ambas procuram valorizar o produto apresentado recorrendo a fotografias e descrição de todas as 

qualidades do produto de forma a esclarecer o cliente das capacidades do mesmo. Os sites procuram 

oferecer uma variedade de elaboração gráfica e uma facilidade de utilização, onde os links para novas 

apresentações deverão ser de fácil detecção. É habitual ver, por exemplo, comparações entre produto 

apresentado e a concorrência existente, sendo a veracidade da mesma sempre susceptível de desconfiança. 

É também habitual a presença de publicidade de determinadas empresas que se encontram na Internet. 

Essa publicidade pode aparecer em diversos locais, desde servidores de correio eletrônicos até sites com 

publicidade a ramos de outras atividades. 

 

5.2.6- Aspectos do Site

 

Atualmente a criação do site é um dos problemas que as empresas estão enfrentando. Alguns 

designers ainda possuem uma idéia que uma página na WWW é “como se fosse” um anúncio de revista, 

quando isso está completamente errado. Um anúncio impresso é  normalmente direcionado a um público 

de massa. Um site tem que ser o mais interativo possível. Essa interatividade pode ser vista no site da 

Fiat, onde o internauta pode escolher diversas opções para montar um carro de sua preferência. 



Portanto, um site deve ser muito bem planejado, a organização e a apresentação das informações 

tem que ser de uma maneira simples, para que, assim, o consumidor possa entender e chegar as suas 

respostas rapidamente. 

A estética também deve ser vista com seriedade. As páginas na Web devem ter uma aparência 

limpa, agradável e profissional. Um site desorganizado com certeza perderá clientes. 

Um outro problema visto é em relação à manutenção. Os sites devem ser úteis e interessantes. A 

atualização do conteúdo é de suma importância para que os visitantes sempre voltem. 

 

5.3- Conclusão
 

A necessidade de desenvolver estratégias de marketing específicas para a Internet faz com que 

alguns princípios tradicionais sejam adaptados, ou mesmo reinventados.

O responsável pelo Web site deve se preocupar em atingir os objetivos traçados pela área de marketing da 

empresa, através de ações rápidas, racionais e da forma mais simples possível. Para alcançar os objetivos 

definidos, alguns fatores básicos, como por exemplo, informações precisas, planejamento correto, projeto 

adequado, e uma constante avaliação dos resultados obtidos são fundamentais.

A questão: Onde estão os clientes? Como encontrá-los? Como atraí-los e fazer com que visitem o 

seu site?.  Alguns pontos  merecem maior  atenção do pessoal  do marketing,  a  fim de que  o objetivo 

definido pela empresa seja atingido. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO VI

 

ESTUDO DE CASO

 



6.1 – Introdução

 

Atualmente, as compras pela Internet totalizam aproximadamente 1 bilhão de dólares em todo o 

mundo e segundo projeções do governo norte-americano devem estar em torno de 10 bilhões de dólares 

no final do século. 

Este Estudo de Caso mostra uma pesquisa feita na loja cujo nome é Reilla Shop, empresa fundada 

em 01 Setembro de 1995, localizada em Uberlândia na Avenida Cesário Alvim, 186 onde foi entrevistado 

o Sr. Giovanni da área técnica e dono da empresa. É uma loja totalmente voltada para a área de 

informática, onde pode-se montar a sua configuração, conforme sua necessidade. A empresa trabalha com 

cartuchos originais, recargas de cartuchos, placas de vídeo, placas de modem, memórias, monitores, 

drivers, impressoras, processadores, placas de captura de TV, placas mãe, scanners e diversos outros itens 

para a informática. 

 

6.2 – Entrevista

 

6.2.1-O que levou a implantar o Comércio Eletrônico?

 

Primeiro porque é uma tendência e quem não entrar agora e deixar para entrar depois estará 

perdendo vendas e diminuição de custos. Com o comércio eletrônico a empresa estará atingindo qualquer 

cliente e não só aqueles que a empresa conhece, mas todos aqueles que têm acesso a internet. Hoje tem 

mais ou menos 10 clientes por dia acessando a página.

6.2.2- Como ocorre o processo  de pagamento da mercadoria? Qual tipo de garantia o cliente tem? 

Qual nível de segurança? 

 

Devido a falta de segurança na transmissão dos dados via internet, a empresa adotou três tipos de 

pagamento sem a utilização via internet que são: à vista, cheque pré datado e através de boleta bancária. 

Na boleta bancária, quando a mercadoria é entregue a empresa envia a boleta para o cliente, onde o 

cliente já tem um cadastro na empresa com todas as informações, pois antes de comprar a pessoa faz esse 

cadastro. Esse cadastro, na hora que o pedido chega, é analisado. Compras acima de R$ 200,00 é feito um 



tipo de análise e abaixo de R$ 200,00 é outro tipo de análise que a empresa faz, ou seja, se a compra for 

acima de R$ 200,00 a empresa manda a boleta bancária e se for abaixo de R$ 200,00 pode ser à vista ou 

com um cheque pré datado. 

A garantia do produto é igual a do Procon, o cliente pode arrepender até sete dias depois da 

compra, como o cliente não viu o produto então a empresa faz a devolução do dinheiro sem nenhum custo 

para o cliente. E a principal garantia é a loja física. É importante para quem está começando hoje no e-

commerce ter uma loja física, pois é uma forma de garantir ao cliente um local onde ele possa reclamar 

pelo produto adquirido na empresa.

 

6.2.3- O sistema de Comércio Eletrônico utilizado é formado por quais componentes como por 

exemplo: Módulo de Gerenciamento, Pagamento, Servidor de pagamento? 

 

Quem gerencia o comércio eletrônico com o sistema é a Landix que é o pessoal da Triang Internet 

que fez o programa de Comércio Eletrônico. Quando o cliente acessa a página com os produtos da 

empresa está entrando em outro sistema que manda todo tipo de segurança.

Quem recebe o pagamento é o funcionário da empresa porque a Landix não está fazendo nenhum 

tipo de autenticação. A Reilla Shop pode fazer essa autenticação com a Visa só que a Visa cobra 5% por 

cada autenticação no valor da mercadoria daí o custo fica alto. O Visa cobra 5% por cada transação 

enquanto a Landix cobra R$ 0,83 centavos por transação e R$ 90,00 reais por mês independente de 

quantas transações forem feitas.

 

6.2.4- A quanto tempo está implantando o Comércio Eletrônico na empresa?

 

Está implantado desde Abril desse ano, mas até Junho a página estava em versão Beta depois de 

Junho que começou a rodar porque teve que fazer muitos ajustes, pois tinha muita gente passando trote. 

Hoje a empresa liga na casa de cada cliente para certificar que é aquela pessoa mesmo. Porque quando o 

cliente pede uma mercadoria ele recebe um email informando o pedido da mercadoria, isso é automático.

 

6.2.5- Qual o perfil dos seus clientes?



 

Atende-se muito mercado coorporativo, mas o maior cliente via internet é o mercado sorro 

(pequeno negócio e home). Porque o mercado coorporativo ainda é “corpo a corpo”.

 

6.2.6- Os objetivos traçados foram alcançados?

 

Os objetivos da empresa estão sendo alcançados.

 

 

6.3- Política de Vendas

 

6.3.1- Preços 

 

Os preços  apresentados na loja virtual são válidos para pagamento à vista e com boleta bancária 

até 10 dias. Os preços apresentados dos produtos não incluem o frete até o local do destino, que pode ser 

por transportadora (aéreo ou rodoviário ) ou SEDEX (correios). Sendo que, em Uberlândia, o frete é 

grátis.

 

6.3.2- Crédito 

 

Caso queira comprar a prazo e não é cadastrado na empresa, basta passar os dados cadastrais e 

referências comerciais e bancárias e o crédito será aprovado na hora.

 

6.3.3- Entrega 



 

Comprando na Reilla Shop o cliente recebe seus produtos em casa da forma como preferir. Fora 

de Uberlândia os produtos podem ser entregues através de frete aéreo, rodoviário ou SEDEX. (Frete por 

conta do cliente), e tem em um prazo de 24 horas para a entrega.

 

6.3.4- Valor mínimo do pedido 

 

Valor mínimo para entrega em Uberlândia é R$30.00, abaixo deste valor a mercadoria deverá ser 

retirada no balcão da loja. 

 

 

 

6.3.5- Garantias dos produtos 

 

Os produtos adquiridos na ReillaShop têm suas garantias asseguradas pelos fabricantes, 

distribuidores e importadores, e os prazos divergem de produto para produto.

 

6.3.6- Estoque

 

O estoque é o da loja. Então o que tem de mercadoria está disponível na página.

 

6.3.7- Veja as instruções de como comprar:

•        Cadastre-se no Diretório Landix se ainda não se cadastrou



•        Entrar na Loja e selecionar o produto clicando sobre o seu título ou ícone

•        Irá aparecer a descrição do produto onde poderá escolher a quantidade desejada.

•        A cesta é onde  visualiza os itens que já selecionou para compra

•        Na cesta pode-se continuar comprando, excluir itens ou fechar o pedido.

•        Após fechar o pedido cairá na página de confirmação, onde pode-se: Rever Pedido, Cadastre-se(se 

ainda não o fez), Ir Para o Caixa.

•        Ao Ir Para o Caixa será solicitado o seu e-mail e senha do cadastro(do Diretório Landix), para 

identificação do pedido.

•        É só digitá-los e confirmar o pedido.

•        Após isto o cliente receberá por e-mail uma confirmação do pedido e instruções do pedido.
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6.4- Conclusão 

 

O maior entrave do comércio eletrônico é a forma de pagamento, muita gente ainda não confia o 

seu número de cartão de crédito à Internet. E também só 15% da população tem acesso a internet, então 

esses são os dois entraves que a empresa vê .

O maior benefício do comércio eletrônico é que traz inúmeras vantagens para as empresas em 

geral. Uma delas é a possibilidade de consumidores que estão distantes das suas lojas possam ter uma 

opção simples, rápida e segura de ter acesso e adquirir os seus produtos, isso proporciona um aumento de 

receita, na medida que aquele consumidor não tinha essa opção anteriormente.
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CAPITULO VII

 

CONCLUSÃO

 

Para entrar no mercado eletrônico com segurança, deve-se estudar com cuidado as características 

daqueles que vão consumir o produto. Qual a idade que eles têm? A que grupo sócio econômico eles 

pertencem? Que percentagem deles possui um computador em casa? Quais as suas preferências pessoais, 

em termos de lazer? E lembre-se de que não basta fazer apenas uma pesquisa inicial, é preciso ficar o 

tempo todo de olho para detectar qualquer mudança no comportamento dos clientes, que podem ser 

afetados pelas notícias do momento.

As vantagens desta nova forma de comércio são muitas. Para quem compra, a mais significativa é 

o fato dele estar no comando da situação. Imagine-se tentando comprar algum produto a partir do 

conforto da sua casa, através da Internet, poder fazer a sua pesquisa de mercado tranqüilamente, sem a 

pressão dos vendedores, podendo comparar os preços e as condições oferecidas pelas diversas empresas 

com muito mais facilidade. E ninguém precisa ficar sabendo quem você é ou de onde você vem.

Para quem vende, o comerciante é seduzido pelo chamado marketing interativo, pela possibilidade 

de expansão de mercado a nível nacional e pela redução de custos. 

E falando em marketing, os responsáveis pelo site devem se preocupar em atingir os objetivos traçados 

pela área de marketing da empresa, através de ações rápidas e racionais. É fundamental para alcançar os 

objetivos definidos, alguns fatores básicos, como informações precisas, planejamento correto, projeto 

adequado, e uma constante avaliação dos resultados obtidos.

O Comércio Eletrônico também oferece 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 espaço adicional de distribuição para seus 

produtos. 

O mundo dos negócios vem percebendo rapidamente o imenso potencial do Comércio Eletrônico, 

em função de sua utilização. Uma série de conceitos estão sendo revistos e modificados. Alguns dos 

benefícios que vem sendo obtido em função da utilização das novas soluções são que 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. Os produtos oferecidos em sites de Comércio 

Eletrônico passam a ser produzidos seguindo exatamente a especificação do cliente.

O comércio eletrônico é um mercado a explorar e uma vantagem comercial, mas do ponto de vista 

do cliente, este tem de estar atento às possíveis fraudes e à falta de segurança da rede.

O mercado brasileiro já amadureceu bastante no que diz respeito à questão da segurança e ela é um dos 

aspectos de maior preocupação de todos os envolvidos com o comércio eletrônico. Então é preciso 

entender que a segurança deve estar presente em todas as etapas do processo, da montagem dos sites à 

autenticação dos pedidos e concretização da venda, passando por controles de acesso e servidores 

realmente seguros, isso pelo simples fato de obter as melhores formas de segurança para uma transação 

segura. Uma falha nos sistemas podem causar impactos negativos dos mais diferentes níveis, que vão 

desde um simples constrangimento até alcançar perdas financeiras e de mercado, tudo isso pode acarretar 

perdas de lucratividade sem limites.

As novas oportunidades de negócios para o pequeno e o médio empresário nunca foram tão amplas como 

agora, com o surgimento do comércio eletrônico em nível global. Se você quer entrar nesta parada, não há 

tempo a perder: ligue-se já à Internet.
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ANEXO 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para visualizar como funciona uma loja virtual, segue alguns exemplos de centros comerciais na 

internet.  Onde os  sistemas de  comércio  oferecem:  páginas  com fotos  de  seus  produtos,  carrinho de 

compras, informações sobre o site, campo de pesquisa dos produtos e entre outras.



 

Exemplo 1: 
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Exemplo 2:
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Segue um estudo de caso feito pela professora Silvana Prata Camargos da Universidade Federal de 

Ouro Preto e do professor José Coelho de Andrade Albino da Pontificia Universidade Católica MG. Neste 

estudo mostra uma análise da adoção do Eletronic Data Interchange (EDI) e do Comércio Eletrônico.

 

NOVAS FORMAS DE COMUNICAÇÃO INTER E INTRAORGANIZAÇÕES: ANÁLISE DA 

ADOÇÃO DO ELETRONIC DATA INTERCHANGE (EDI) E DO COMÉRCIO ELETRÔNICO 

DE BENS E SERVIÇOS

 



Resumo

 

A adoção do Comércio Eletrônico, apesar de considerada como rápida até agora, tende a 

apresentar taxas ainda mais altas nos próximos anos. Em sua primeira parte, o presente artigo descreve 

conceitos relacionados ao CE, bem como seus aspectos /componentes e barreiras/problemas a serem 

vencidos.

Na segunda parte, algumas considerações são feitas sobre o comércio eletrônico de dados e de 

bens e serviços

no Brasil.

 

1-    Introdução

 

As vendas através do comércio eletrônico estão estimadas em US$13 bilhões para o ano de 1998. 

(Doyle,1998)

O comércio virtual abre a possibilidade de um diálogo que permite às empresas formatar produtos e 

serviços a clientes individuais no espaço de algumas horas. A escolha é ilimitada; é possível comprar em 

outros países, caso o preço seja melhor. Na Inglaterra, por exemplo, pode-se comprar o último best-seller  

americano na livraria da Internet Amazon, 33% mais barato que numa livraria “real”, e isso inclui 

serviços postais.

Oportunidade para uns e ameaças para outros. Passa a permitir que novas empresas entrem no 

mercado mais depressa e passem na frente de líderes estabelecidos. Com o comércio eletrônico, 

inovadores atentos têm uma grande oportunidade de vencer rapidamente a competição com os mais 

vagarosos. Este é o caso, principalmente, para produtos de especificações fixas, como computadores e 

software, música, livros, vídeos e carros. Em 1997, 11% dos carros novos vendidos nos Estados Unidos, 

foram vendidos pela Internet. Vários serviços, também, estão suficientemente maduros para a Internet, 

como viagens, bancos, investimentos e seguros.

O objetivo deste ensaio é fornecer alguns conceitos básicos do Comércio Eletrônico (CE), visto como 

uma nova ferramenta disponibilizada pela Tecnologia da Informação. Busca-se identificar alguns de seus 

aspectos/componentes e barreiras/problemas a serem vencidos. Posteriormente, algumas considerações 

são feitas sobre o comércio eletrônico de dados e de bens e serviços no Brasil.



 

2-    Conceituação

 

O termo comércio eletrônico (CE) é uma conceituação genérica para os negócios conduzidos com a 

utilização das telecomunicações ou das ferramentas baseadas no uso das telecomunicações. ( Clarke, 

1998).

Uma outra definição, proposta por Esprit (1998) afirma que o CE deve ser considerado como 

“qualquer forma de transação de negócios onde as partes se interagem eletronicamente, não havendo 

trocas físicas ou contato físico direto”. Deve-se associar a este conceito a idéia de que o CE é um caso 

raro onde as constantes e rápidas mudanças das necessidades do mercado (oferta e demanda) e as novas 

tecnologias caminham juntas, revolucionando a forma como os negócios são conduzidos.

Dentro das características atuais do mercado, onde as fronteiras operacionais entre as empresas se 

tornaram fluidas e menos definidas, seria pragmaticamente e analiticamente ineficiente separar os 

processos interorganizacionais e intraorganziacionais. Desta forma, o CE inclui as relações de compra e 

venda e as transações entre as empresas e, ainda, os processos de suporte dentro de cada empresa 

individualmente.

O CE possibilita às empresas maior eficiência e flexibilidade em suas operações internas, um 

relacionamento mais próximo com seus fornecedores e maior grau de responsividade às necessidades e 

expectativas dos clientes (Zwass, 1996). Permite, por exemplo, que a empresa selecione o melhor 

fornecedor independente da sua localização geográfica e, posteriormente, venda seus produtos/serviços no 

mercado global.

Um exemplo de CE é o varejo eletrônico ou varejo virtual que, de acordo com Da Silva (1997), 

pode ser definido como qualquer simulação de loja que venda seus produtos/serviços através de 

catálogos, folhetos, programas de rádio/televisão, fax, internet ou rede privada de dados. Segundo dados 

do Superhiper (1995), no mercado norte-americano a venda por catálogo movimentou, em 1993, US$53,4 

bilhões ou 3,6% do total de vendas do varejo naquele país.

Porém, o varejo virtual, onde o consumidor não é uma outra empresa, é apenas uma possibilidade 

de CE dentre tantas outras. Esprit (1998) propõe 4 categorias de comércio eletrônico, quais sejam:

 

empresa - empresa: por exemplo, a situação onde uma empresa usa uma rede para envio das ordens de 

compra, recebendo eletronicamente a fatura e, posteriormente, efetuando o pagamento. Esta categoria 



utiliza-se, especialmente, da troca eletrônica de dados (Electronic Data Interchange - EDI), assunto que 

ser á tratado posteriormente.

 

empresa - consumidor: podendo ser considerada como a categoria do varejo eletrônico. Sua expansão 

vem se dando em paralelo com a difusão da World Wide Web (WWW) disponibilizando, atualmente, a 

aquisição de diversos produtos, como bolos, CDs, equipamentos eletrônicos, livros, pacotes de viagens 

etc.

empresa - administração: englobando todas as transações entre empresas e organizações 

governamentais. Esta categoria ainda é bastante incipiente, devendo expandir a partir do momento em que 

os órgãos governamentais ampliem suas operações na mídia eletrônica.

 

consumidor - administração: categoria ainda incipiente. Pode-se considerar, no entanto, que sua 

expansão se dar á a partir do crescimento das categorias empresa - consumidor e empresa - administração.

 

3-    Abrangência do Comércio Eletrônico

 

O comércio eletrônico vem possibilitando a troca de informações, a manutenção de relações 

comerciais e a condução de negócios através do uso da tecnologia da informação.

Assim, conforme expõe Clarke (1997), abrange operações e transações comerciais diversas como: 

estabelecimento do contato inicial, por exemplo, entre um consumidor potencial ou entre um fornecedor 

potencial; troca de informações; suporte anterior e posterior à venda, por exemplo, especificações 

detalhadas sobre um produto/serviço disponível, informações a respeito do uso do produto ou respostas às 

dúvidas/sugestões dos consumidores; realização de vendas, principalmente no caso de produtos/serviços 

que não requerem entrega física; pagamento eletrônico, fazendo uso de transferência eletrônica de fundos 

ou utilizando-se de cartões de crédito, cheques eletrônicos ou caixas eletrônicos de atendimento; 

distribuição, incluindo o gerenciamento da entrega física de mercadorias; surgimento de empresas 

virtuais, possibilitando a associação de empresas com competências diferenciadas, de forma a viabilizar a 

oferta de produtos/serviços que ultrapassem as competências individuais das empresas envolvidas; e, 

consequentemente, compartilhamento de todo o processo comercial pela empresa e seus parceiros.

As atividades que englobam o CE, bem com as tecnologias que dão suporte a esta modalidade estão 



representadas na Figura 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1- Abrangência do Comércio Eletrônico

 

Fonte: Adaptado e traduzido de Esprit, 1998

 

4-    Vantagens/oportunidades do CE para as empresas e para os consumidores

 

Os limites do comércio eletrônico não são definidos a partir de fronteiras geográficas ou nacionais, 

mas sim pela cobertura das redes de informação. Como as redes mais importantes possuem um alcance 

global, o CE possibilita fornecedores até então insignificantes a atingir presença global na condução dos 

seus negócios.

Além de possibilitar a presença no mercado global e o surgimento de novas empresas, no caso das 

firmas, e a possibilidade de escolhas no mercado global, no caso dos consumidores, outras oportunidades 
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criadas pelo CE para as empresas e para os consumidores, de acordo com Esprit (1998) são as seguintes:

 

•        Melhoria na competitividade e na qualidade dos serviços: por possibilitar uma maior 

proximidade empresa - consumidor;

 

•        Customização em massa / produtos e serviços personalizados: passando a competir por 

variedade, atendendo nichos heterogêneos de mercado e viabilizando produtos com curtos ciclos de 

vida. O foco em economia de escopo, e não em economia de escala, favorece a empresa em termos de 

flexibilidade e responsividade. Para o consumidor, os produtos passam a se adequar mais às suas 

necessidades particulares, possibilidade inviável dentro do foco anterior de economia de escala.

 

•        Redução dos fornecedores intermediários / respostas rápidas às necessidades: havendo 

exemplos, inclusive, de produtos transportados diretamente do produtor para o consumidor final. O 

CE, portanto, possibilita a eliminação dos distribuidores, dos atacadistas e , muitas vezes, dos 

varejistas, principalmente nos casos de produtos e serviços que podem ser entregues eletronicamente.

 

•        Redução substancial dos custos / redução substancial dos preços: devida a redução dos custos 

de transação. Naturalmente, a redução de custos poder á ser repassada para os preços, de forma a 

garantir melhor competitividade em preços para os produtos/serviços comercializados 

eletronicamente.

 

•        Novas oportunidades de negócio / novos produtos e serviços: como serviços de suporte técnico, 

marketing de relacionamento eletrônico etc.

 

 

 

 



O quadro 1 busca sintetizar as idéias explicitadas acima.

 

Quadro 1 - Oportunidades e benefícios do comércio eletrônico

OPORTUNIDADES PARA AS EMPRESAS

ü        Presença no mercado 

global

ü        Melhoria na 

competitividade

ü        Customização em massa

ü        Redução dos fornecedores 

intermediários

ü        Redução substancial dos 

custos

ü        Novas oportunidades de 

negócios

BENEFÍCIOS PARA O CONSUMIDOR

ü        escolha no mercado global

ü        melhoria na qualidade dos 

serviços

ü        produtos e serviços 

personalizados

ü        respostas rápidas às 

necessidades

ü        redução substancial dos 

preços

ü        novos produtos e serviços

 

Fonte: Adaptado e traduzido de Esprit, 1998

 

5-    Problemas/barreiras

 

O CE apresenta maior crescimento e maior amplitude de uso a partir de 1993. Desde então, vem 

apresentando taxas de crescimento extremamente significativas. Vários autores, no entanto, acreditam que 

a fase de amadurecimento do mercado do CE exigir á a solução de alguns problemas que ainda se 

apresentam na utilização desta modalidade. Portanto, Esprit (1998) argumenta que uma atenção especial 

deve ser dada a estes aspectos, que serão apontados a seguir.

 

Globalização



 

Potencialmente, uma empresa ou um consumidor tem a opção de realizar vendas ou compras no 

mercado global. Na prática, a questão que surge é de quais os meios uma empresa deve fazer uso para 

tornar conhecida por empresas/consumidores em todo o mundo ou ainda, como uma empresa pode 

conhecer todas as opções de compra no mercado mundial. Outras questões de igual importância referem-

se às diversidades culturais e lingüísticas, diversidades em termos de regulamentações e leis concernentes 

às transações comerciais ou até mesmo desconhecimento dos hábitos de compra ou convenções/tradições 

na condução dos negócios nos mais diversos países que podem estar envolvidos nas novas negociações 

através do CE.

 

Aspectos Contratuais Ou Financeiros

 

Há ainda uma indefinição das bases contratuais das negociações realizadas através do CE. Ou seja, 

numa transação eletrônica envolvendo dois países quaisquer não se sabe ainda qual seria a jurisdição legal 

a que esta transação teria que se submeter ou quais seriam as taxas as serem cobradas e posteriormente 

recolhidas, os regulamentos a que devem se sujeitar as partes do contrato ou como o pagamento deveria 

ser feito ou confirmado.

 

Propriedade

 

A questão da propriedade assume maior importância no caso da comercialização de produtos que 

podem ser entregues eletronicamente e que, consequentemente, podem ser copiados ou adulterados.

 

Privacidade e Segurança

 

O CE ainda não consegue garantir às partes envolvidas confidencialidade, autenticidade 

(garantindo a cada uma das partes a identidade da outra parte envolvida na transação) e adesão 

(garantindo que nenhuma das partes envolvidas podem negar sua participação na transação). Como as 



garantias sobre qualquer transação, normalmente, são dadas por uma terceira parte envolvida na 

transação, imagina-se que o CE irá requerer o estabelecimento de um sistema global de certificação, ainda 

não definido.

Quanto à garantia de privacidade, o CE ainda ter á de enfrentar os desafios da privacidade da 

comunicação entre as partes e privacidade dos dados disponibilizados em função de uma transação 

específica.

 

Interconectividade e Interoperacionalidade

 

A partir do momento que o CE busca o acesso universal de cada indivíduo ou cada empresa aos 

diversos produtos/serviços disponíveis mundialmente, torna-se necessária a existência de padrões 

universais que possibilitem a interconecção e a interoperação em rede.

 

Desenvolvimento

 

Existe o risco de que algumas empresas desapareçam em função da inadequação de suas 

competências à nova concorrência surgida com o uso do CE, principalmente no caso das pequenas e 

médias empresas. Desta forma, as empresas devem se antecipar na adequação dos seus processos 

administrativos, dos seus recursos humanos e das formas de relacionamento com os agentes externos à 

organização, se capacitando para as novas oportunidades e para os novos desafios surgidos com o CE.

 

6- Utilização do Electronic Data Interchange (EDI)

6.1- Conceituação e caracterização

 

O Electronic Data Interchange (EDI) pode ser definido, de acordo com Kalakota & Whinston 

(1996) como uma tecnologia que possibilita a transmissão de informações pertinentes às transações 

comerciais entre sistemas informatizados de empresas, organizações governamentais, pequenas empresas 

e bancos.



Antes do EDI ( início da década de 80), ordens de compras, faturas, recibos de entrega e outras 

documentações comerciais dependiam de sistemas postais e a comunicação entre parceiros comerciais 

ficava restrita a algumas horas do horário comercial, devido aos problemas de fuso horário.

O uso do EDI permite a existência de uma rede de acesso restrito aos clientes do provedor, 

possibilitando conexão dos sistemas eletrônicos de informação entre empresas, independentemente dos 

sistemas e procedimentos utilizados no interior de cada uma. (Premenos Corp., 1997)

A importância estratégica do EDI pode ser explicada pela crescente necessidade do uso de 

informações dada a maior competitividade dos mercados frente à crescente regionalização e globalização 

da economia.

Considerando-se a Análise Estratégica dos Recursos (Miller & Shamsie, 1996) a informação 

compreenderia uma forma de recurso baseado no conhecimento. Como tal, permite à empresa obter 

performance superior até o momento em que o mercado mude e estes recursos sejam desvalorizados. 

Apesar disso, a ênfase nestes recursos torna-se mais importante quanto mais instável e imprevisível for o 

mercado. Ao lidar com a informação como recurso estratégico, a empresa deve buscar diferentes tipos de 

sinergia, como a de geração, processamento e distribuição e armazenamento. Pode-se afirmar que a 

utilização do EDI tem como ponto mais crítico a distribuição e armazenamento.

Como vantagens aos usuários, esta tecnologia possibilita, basicamente, maior agilidade, redução 

de estoques e redução de custos operacionais, atendendo necessidades de empresas de diversos setores da 

economia em termos de melhor utilização do tempo e eliminação significativa de manuseio de 

documentos em papel.

Kalakota & Whinston (1996) salientam que o ponto crucial na implementação do EDI é a 

consideração de aspectos gerenciais, não a tecnologia em si. Porém, apesar do EDI ser considerado 20% 

tecnologia e 80% gerência, normalmente é visto como tecnologia. O processo de implementação do EDI, 

consequentemente, muitas vezes deixa de levar em consideração as implicações na forma de condução 

dos negócios.

Os autores apontam os altos custos como uma das razões para a taxa de difusão do EDI ser ainda 

relativamente baixa. Outra razão seria a grande dificuldade de instalação, posto ser necessário o 

envolvimento da grande maioria dos fornecedores de determinada empresa, de forma a garantir retornos 

que justifiquem o alto investimento.

 

6.2- O processo de adoção do EDI no Brasil
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