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RESUMO

 

   A Internet é hoje o maior centro de informação e pesquisa do mundo, além de oferecer uma variedade 
incontável de produtos e serviços, com qualidade, comodidade, agilidade, segurança e outras várias 
facilidades, a rede impulsiona o mercado econômico a se modernizar e aderir as novas tecnologias.

   O mercado pós Internet é bastante competitivo e poucas empresas conseguem sobreviver neste 
segmento. Assim o trabalho tem como principal contribuição a descrição da criação e amadurecimento de 
uma empresa de informática, repassando parte das experiências vividas pelos sócios nesta caminhada 
rumo ao mundo dos negócios.

   É mostrado que a Internet começou a se tornar mais influente em meados do ano de 1995, quando 
iniciou-se o uso comercial da rede, a partir daí o crescimento foi acelerado e o avanço da Internet pode ser 
observado por diversos fatores: como o aumento do número de domínios, de host’s e pelo constante 
crescimento de internautas em todo mundo, que tem um perfil muito atrativo para os interessados em 
comércio eletrônico, sendo que a maioria dos internautas pertence a classe A e B, tem alto grau de 
escolaridade e tem grande poder de consumo. 

   Com todo este dinamismo da Internet, o mercado faz com que as empresas façam constantes alterações 
em suas necessidades específicas. Como a Internet vem crescendo de um modo exorbitante, as empresas 
tendem a expandir seus negócios pela grande rede, tirando proveito dela para crescerem ou se manterem 
no mercado.

   A importância da Internet na empresa pode ser medida, pelo o quanto ela é utilizada por grandes 
negociadores, sejam eles já estabilizados no mercado tradicional, como é o caso da GM, Banco do Brasil 
e Ford, sejam elas empresas puramente de internet, como é o caso da Submarino que já se estabilizou no 
mercado virtual. 

Assim foi feito um estudo de uma empresa que surgiu no mercado com diferenciais, e que se adaptou às 
tecnologias da Internet, mostrando seus avanços em relação ao objetivo inicial, sua expansão no mercado 
através da Internet, assim como os principais obstáculos e dificuldades encontrados, e o que fazer para 
superá-los, mostrando ao mercado tradicional as inúmeras possibilidades de crescimento dos negócios, 
quando estes, expandem-se para o mercado virtual.
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1         Introdução
O objetivo deste trabalho é descrever a criação e o amadurecimento de uma empresa que presta serviços 
na área de tecnologia, sendo repassada um pouco da experiência vivida por esta empresa no mercado de 
trabalho, alguns obstáculos e dificuldades vencidos por ela, e o que é preciso para acompanhar as novas 
tecnologias, não deixando de priorizar o diferencial oferecido pela empresa no competitivo mercado de 
trabalho.

Com a utilização da Internet nas empresas, seja ela, como meio de comunicação e interação, seja ela, 
utilizada para a obtenção de lucros e expansão do mercado, a tendência é atender o cliente, independente 
do lugar em que ele se encontre, oferecendo comodidade, facilidade e segurança, sendo que, os mesmos 
produtos e serviços já oferecidos no mercado tradicional, poderão ser encontrados virtualmente de 
maneira prática e moderna. 

No capítulo II será abordado o conceito de Internet, sua história no Brasil e no Mundo, os principais 
avanços da rede ao longo dos anos, a descrição do perfil do internauta brasileiro, bem como, as tendências 
do comércio eletrônico no país.

No capítulo III o foco do trabalho se concentra na utilização da Internet nas empresas, ilustrando a 
revolução que a rede vem causando dentro delas. Descreverá o comércio eletrônico no Brasil, definindo 
seus principais modelos, e as empresas que mais faturam com a utilização do e-commerce, apontando 
estratégias utilizadas por essas empresas, além de definir os modelos de negócio utilizados por empresas 
que utilizam a Internet.     

O capítulo IV, descreverá o estudo de caso de uma empresa, relatando sobre o seu surgimento e a 
expansão de seus negócios para a Internet, mostrando vitórias conquistadas e obstáculos ultrapassados, 
bem como, algumas soluções desenvolvidas por ela.

E finalmente, no capítulo V, será feita uma conclusão de todo o trabalho.
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2         O Surgimento e o Avanço da Internet
Este capítulo tem como objetivo relatar o surgimento da internet, no Brasil e no mundo. Mostrar que a 
grande rede surgiu com objetivos militares e hoje vem causando enormes transformações nas 
comunicações, no trabalho, no comércio, no entreterimento, tornando-se indispensável na vida de 
empresas e pessoas, que a utilizam para as mais variadas funções. A importância desta tecnologia na vida 
de todos que a utilizam é o que torna a rede tão grandiosa.

 

2.1      O que é Internet ?
   A Internet surgiu na década de 60 e é capaz de interligar vários computadores do mundo. Internet é "o 
conjunto de diversas redes de computadores que se comunicam através dos protocolos TCP/IP" [1]. “É 
uma rede virtual que dissemina experiências e informações sobre as mais variadas áreas, entre milhões de 
usuários das mais diferentes origens e estilos de vida” [2].

 

2.2      A História da Internet
   O que é hoje a maior rede de comunicação do planeta se iniciou com a Arpanet que é uma rede de 
laboratórios formada por quatro universidades americanas que faziam pesquisas para a Administração de 
Projetos de Pesquisas Avançadas (Advanced Research Projects Administration) do Departamento de 
Defesa americano. A idéia inicial foi criar uma rede que não fosse vulnerável a um bombardeio e que 
pudesse ligar pontos estratégicos, como centros de pesquisa e tecnologia. O projeto de estratégia militar 
financiado pelo Advanced Research Projects Agency (Arpa), acabou por se transformar no que se conhece 
hoje como Internet [3].

   No auge da guerra fria, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos se preocupou em garantir que as 
autoridades americanas pudessem se comunicar de maneira eficiente mesmo em caso de um ataque 
nuclear, a solução foi então criar uma rede, que se estendesse por todo o país. Daí nasce o projeto, 
liderado pelos pesquisadores da área de computação J.C.R. Licklider e Robert Taylor que idealizaram 
uma rede sem centro, quebrando o tradicional modelo de pirâmide, conectado a um computador central. 
A composição proposta permitiria que todos os pontos (nós) tivessem o mesmo status. Os dados 
percorreriam qualquer sentido, em rotas intercambiáveis. Esta síntese que surgiu no ano de 1964 na Rand 
(centro de pesquisas anti-soviéticas), veio a se tornar importante cinco anos depois. A primeira 
experiência foi realizada com quatro computadores nos estados da Califórnia e Utah. No dia 21 de 
novembro de 1969 foi realizada pelos cientistas, do Departamento de Ciência da Computação da 
universidade, a primeira demonstração oficial e acompanharam o contato feito por um computador com 
outro situado a 450 quilômetros de distância, no laboratório Doug Engelbart, no Instituto de Pesquisas de 



Stanford [3]. 

   A internet chega ao Brasil, no ano de 1988, por iniciativa de instituições e centros de pesquisa como a 
FAPESP, UFRJ e LNCC. Foi criada em 1989, pelo MCT - Ministério da Ciência e Tecnologia a RNP - 
Rede Nacional de Pesquisa, que desenvolveu o primeiro “backbone” nacional. Os testes comerciais com 
linhas discadas só foram iniciados em dezembro de 1994. Em junho de 1995, foi criado o Comitê Gestor 
da Internet, composto por membros dos Ministérios das Comunicações, Sistema Telebrás, Conselho 
Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico, especialistas em redes, provedores de 
serviços, empresas, comunidades acadêmicas, representantes das Instituições comerciais e econômicas. 
Neste mesmo ano é que foi possível, pela iniciativa do Ministério das Telecomunicações e Ministério da 
Ciência e Tecnologia, a abertura ao setor privado da Internet para que a população brasileira pudesse 
explorá-la comercialmente [4], [6].

 

2.3      O Avanço da Internet
   Depois da primeira demonstração oficial da Internet, datada de 1969 as conexões cresceram em 
progressão geométrica. Em 1971, existiam duas dúzias de junções de redes locais. Depois de três anos, já 
eram 62, e em 1981, quando ocorreu o firmamento da Internet, eram 200. 

O acesso à Internet ficou limitado somente a instituições de ensino e pesquisa durante muitos anos. Os 
microcomputadores começaram a se tornar mais acessíveis a partir da década de 80. Hoje, qualquer 
pessoa pode se conectar a Internet, desde que se associe a um provedor de acesso. 

   A rede mundial de computadores se tornou mais influente quando em 1995, inicia-se a utilização 
comercial da rede, ultrapassando então a marca de um milhão de usuários [3].   

Hoje a Internet é considerada como o mais forte impulsionador da economia mundial. O desenvolvimento 
acelerado da rede esta transformando a cada dia mais a economia tradicional. Calcula-se que, em 1996, 
havia cerca de 150 milhões de usuários, este número passou para 407 milhões de usuários em dezembro 
de 2000, chegando a 580 milhões de usuários no fim de maio de 2002 [7].

   No Brasil, o uso significativo da Internet ocorreu a partir do ano de 1995, quando houve a abertura para 
o uso comercial da rede e a partir daí vem mantendo um ritmo de expansão acelerada, com ampliação 
constante da quantidade de  informações [4], [8].

   O número de usuários de internet no Brasil, variam muito de fonte para fonte. De acordo com pesquisa 
realizada pelo IBOPE [9], em julho de 2002, o número de internautas ativos teve crescimento de 2,9% em 
relação a junho do mesmo ano, chegando a 7,8 milhões de pessoas conectadas. Já o número de usuários 
com acesso à internet em residências continuou em 14 milhões. A tabela 2.1 mostra a quantidade de 
pessoas conectadas a web no Brasil, com números a partir de janeiro de 1996 até agosto de 2002 [4], [10].

 

Tabela 2.1 Internautas brasileiros [10].

Data da 
Pesquisa

População 
total  IBGE

Internautas 
(milhões)

  %  da 
População 
Brasileira

 Nº de Meses 
(base=jan/96

)

Crescimento  
Acumulado 
(base=jul/97)

Ago/2002 175,0 13,98 7.9% 78 1.115%



Fev/ 2002 172,3  13,08 7.6% 72 1.037%

Set/ 2001 172,3 12,04 7.0% 67  947%

Jul/ 2001 172,3  11,90 6.9% 65  935%

Nov/2000 169,7  9,84 5.8% 59 756%

Dez/ 1999 166,4 6,79 7.1% 48 490%

Jul/ 1999 166,4 3,10 1.8% 42 170%

Dez/1998 163,2 2,35 1.4% 36 104%

Dez/1997 160,1 1,30 0.8% 24 13%

Jul/1997 160,1 1,15 0.7% 18 0%

Dez/1996 157,1 0,74 0.5% 12 0% 

Jul/1996 157,1 0,50 0.3% 6  0%

  Jan/1996 157,1 0,17 0.1% 0  0%

  

Apesar de ser constado em 2002 que apenas 7,9% da população é internauta, o que corresponde a 13,98 
milhões de pessoas, não pode se esquecer da atual situação financeira do país, as altas taxas cobradas por 
empresas telefônicas e o alto custo dos computadores.

   A tabela 2.2 demonstra indicadores gerais de acesso a Internet no Brasil com dados em agosto de 2002 
[10].

 

Tabela 2.2 Internautas brasileiros [10]

Internautas - Universo Estimado 13,980,649

Usuários Ativos  7,497,007

Número de  sessões por mês 17

Número de sites únicos visitados 42

Tempo de navegação no mês 10: 49: 33

Tempo gasto por sessão de navegação 38: 07

Tempo gasto por página visualizada 00: 58



                                                                                    

   No mês de julho de 2002, segundo o Ibope eRatings, o internauta brasileiro bateu recorde navegando 10 
horas e 22 minutos, 36 minutos a mais que no mês anterior, crescimento de 27% em horas navegadas [9].

Para Alexandre Magalhães, analista de internet do Ibope, esta média coloca o Brasil dentro do padrão de 
navegação dos países de 1° mundo, dizendo ainda “Cada vez mais constatamos que o público que acessa 
a internet não consegue mais viver sem ela, e também acrescenta a cada dia alguma atividade nova” [9].

   Outra estatística que mostra a evolução da Internet é a estatística de aquisição de domínios. A figura 2.1 
ilustra o crescimento do número de domínios até o ano de 2000.

Outro indicador de crescimento é o número de host’s existentes. “Host significa hospedar”, ou seja “Host 
é um Hotel Virtual” [11].

Segundo indicadores do Comitê Gestor da Internet no Brasil, em Janeiro de 1998 o Brasil ocupava 19° 
lugar no ranking mundial com 117.200 host’s, em Janeiro de 1999 o Brasil ocupava o 17° lugar com 
215.086 host’s, já em janeiro de 2000 o número de host’s chega a 446.444, fazendo que o Brasil ocupe 
assim o 13° lugar no ranking, em 2001, no mês de janeiro o Brasil ocupava o 11° lugar com 876.596 
host’s e em julho deste ano passou para o 10° lugar com 1.988.321 host’s, ficando atrás apenas dos: EUA 
(113.574.290 host’s), Japão (8.713.920 host’s), Canadá (3.129.884 host’s), Itália (2.958.899 host’s), 
Alemanha (2.923.327 host’s), Reino Unido (2.508.151 host’s), Austrália (2.496.683 host’s), Holanda 
(2.150.379 host’s) e França (2.052.770 host’s) [5].

 

  

Figura 2.1 Serviço de Internet no Brasil [10]. 

 

   A figura 2.2 mostra a linha de crescimento do número de host’s, dos principais países, em porcentagem 
com relação a Janeiro de 1998 até Julho de 2002, mostra também que o Brasil foi o país que mais cresceu 
a partir de julho de 2001.
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Durante este período que vai de janeiro de 1998 a julho de 2002, segundo a mesma fonte, o Brasil sempre 
esteve na primeira colocação em números de host na América do Sul, seguido pela Argentina e Chile, e 
em relação à América, o Brasil sempre ficou na 3° colocação, atrás apenas de EUA  e Canadá. 

   Também pode-se avaliar como crescimento o número de provedores existente no país. A Associação 
Brasileira dos Provedores de Acesso (Abranet) avalia-se que, no ano de 2001, havia 1,6 milhões de 
assinantes, sendo que os usuários chegavam a ser 2,2 milhões. Foram registrados 327 provedores, com 
866 pontos de acesso em 350 das 5.507 cidades brasileiras. O faturamento destes provedores juntos, 
chega a R$ 400 milhões [12].

  

Figura 2.2 Crescimento do número de Host’s [5]

 

               A gerente executiva da Abranet, em resposta enviada por e-mail 
(gerenteexecutiva@abranet.org.br), em setembro de 2002, afirma “Estima-se em 1240 o número de 
provedores no Brasil”.

 

2.3.1       Perfil do Usuário 

   O usuário da Internet no Brasil tem um perfil bem traçado, sendo que a maioria é do sexo masculino, 
pertence a classe social  A e B, tem nível de escolaridade elevado, e alto poder de consumo. As figuras 
2.3 e 2.4 ilustram o perfil do internauta brasileiro, por sexo, idade, escolaridade, e ocupação [13]. 

Mesmo o número de internautas homens sendo maior que o número de internautas do sexo feminino, a 
tendência é que este número venha a se igualar nos próximos anos, uma vez que vários fatores como a 
conquista do mercado de trabalho, vem impulsionando cada vez mais a igualdade entre homens e 
mulheres em todos os setores, esta igualdade não poderia ser diferente na Internet.
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Figura 2.3 Porcentagem de internautas brasileiros [13]

   

De acordo com a figura 2.4, pode-se notar que a população mais idosa ainda possui certos receios em 
relação a Internet, mas a mesma figura também mostra que cada vez mais as crianças e adolescentes vem 
conquistando espaço entre os internautas, o que mostra que a evolução da rede não e apenas uma “coisa” 
temporária, mas sim uma tendência mundial.

 

Figura 2.4 Perfil do internautas brasileiros [13]

 

A figura 2.5 demonstra que em relação a escolaridade, o internauta brasileiro que possui curso superior 
completo(graduados) e os estudantes que completaram o segundo grau do ensino médio são a grande 
maioria dos usuários da rede, seguidos pelos estudantes que ainda estão cursando o primeiro e segundo  
grau, que são especificamente as crianças e adolescentes que fazem parte dos usuários da rede.
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Figura 2.5 Grau de escolaridade do internauta brasileiro [13]

 

Em relação a ocupação do internauta brasileiro a figura 2.6 mostra que os estudantes são maioria, uma 
vez que a Internet é hoje a maior fonte de pesquisa e informação do mundo. A classe dos professores 
aparece em segundo lugar, com os mesmos interesses de informação e pesquisa que os estudantes, porém 
a pesquisa utilizada por essa classe tende a ser mais profunda a fim de estarem sempre atualizados e 
muito bem informados, já que são eles os responsáveis pela educação dos milhões de jovens e crianças do 
nosso país.

   A figura 2.7 faz uma comparação entre diversos países, sobre a utilização da Internet por mulheres e 
homens [10].

O dado que se destaca na figura 2.7 é a utilização da Internet por mulheres nos EUA, dos sete países 
analisados os EUA é o único em que as mulheres são a maioria dos internautas.
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Figura 2.6 A Ocupação do internauta [13]

            

                   

Figura 2.7 Internautas no mundo [10]

2.3.2       Comércio eletrônico

   A Internet estimula hoje grande parte dos novos empreendimentos, e o comércio eletrônico provoca 
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enorme interesse nas empresas. Segundo uma pesquisa realizada pelo IBOPE em agosto de 2002, a 
categoria e-commerce atingiu seu mais alto índice de acesso, 43.4% dos internautas ativos visitaram ao 
menos um site de comércio eletrônico [9].

   A facilidade de se comprar sem sair de casa é a grande aposta das empresas nas vendas online. Através 
da Internet é possível comprar desde produtos de informática até games, quadros e o cliente ainda pode 
escolher entre pagar com cheque, cartão de crédito ou ecash, o dinheiro eletrônico.

   Mas a insegurança do consumidor em relação ao pagamento nas compras online ainda é uma barreira 
para o e-commerce. As soluções para este problema já estão aparecendo no mercado, o Bradesco por 
exemplo desenvolveu uma solução própria de transação eletrônica segura, pela qual o cliente pode fazer 
pagamentos com cartão de crédito Bradesco Visa, com cartão instantâneo Bradesco, ou com o Poupcard 
Bradesco. Nestes dois últimos, o pagamento é feito com débito direto da conta corrente do cliente através 
de cheque eletrônico. 

   Com a evolução do comércio eletrônico no Brasil novos players deverão oferecer soluções de 
transações eletrônicas seguras, como a Mastercard por exemplo, interessados em obter receitas 
significativas através da cobrança de um percentual ou taxa de serviço para cada transação realizada via 
seu sistema [14].

   A tabela 2.3 demonstra dados sobre o comércio eletrônico no Brasil e no mundo, incluindo a idade 
média dos consumidores, as tendências de gastos, produtos mais comprados e previsão de compras online 
[10].

 

Tabela 2.3 Tendências do consumo online [10]

  TENDÊNCIAS NO CONSUMO ONLINE - ERNST YOUNG  

(  12 países - 7200 pessoas - pub. Janeiro de 2001- dados consolidados)

1. DADOS DEMOGRÁFICOS DOS COMPRADORES

 BRAZIL USA MUNDO

Média de idade 34 42 37

Renda Anual Média (US$) 40.000 52.300 45.000

Sexo - % Masculino 75% 40% 67%

% Feminino 25% 60% 33%

Estado Civil – casados 40% 59% 46%

Curso Superior Completo 67% 35% 47%

2. NÚMERO DE COMPRAS ONLINE - TENDÊNCIAS



N° de compras últimos12 
meses             BRAZIL USA MUNDO

1-2 17% 13% 18%

3-4 29% 21% 26%

5-9 27% 23% 26%

+10 22% 38% 26%

Número médio de compras 9 13 10

aumentou a freqüência de compras 79% 77% 79%

manteve a freqüência de compras 14% 19% 18%

diminuiu a freqüência de compras 7% 4% 14%

* exclui serviços financeiros, reservas de passagem, assinatura de revistas

3. GASTOS – TENDÊNCIAS

 BRAZIL USA MUNDO

Gasto médio últimos12 meses $ 493 $ 896 $ 653

   Aumentou os gastos 80% 74% 78%

   manteve os gastos 13% 21% 18%

   diminuiu os gastos 7% 5% 4%

4. CATEGORIAS DE PRODUTOS MAIS COMPRADOS

 BRAZIL USA MUNDO

1 CDs Livros Livros

2 Livros Comput. CDs



3 Comput. CD s Comput.

4 Eletrônicos Vestuário Passagens

5 Vídeos Passagens Vídeos

5. EFEITO DAS COMPRAS ONLINE SOBRE AS COMPRAS

 BRAZIL USA MUNDO

Compra + nas lojas 65% 57% 54%

Compra - nas lojas 7% 4% 7%

Fez compras on-line que teriam sido feitas 
em lojas tradicionais 50% 59% 56%

6. PREVISÃO DE COMPRAS ONLINE

Para os próximos 12 meses BRAZIL USA MUNDO

% de compradores que pretendem 
comprar 98% 98% 97%

% de NÃO compradores que pretendem 
comprar 80% 57% 64%

 

               

   De acordo com a primeira parte da tabela 2.3, o Brasil é um dos países com menor média de idade entre 
os compradores da rede. Já a renda anual mostra como o uso da Internet ainda se encontra elitizado no 
país. O comércio eletrônico ainda é mais utilizado pelo homem, sendo que em quatro compras feitas pela 
rede, apenas uma é realizada por uma mulher, as outras três são feitas por homens. E mais uma vez a 
confirmação de que os graduados são a grande maioria de internautas no Brasil, eles também aparecem 
como os maiores compradores da rede, devido ao grande receio que ainda existe por parte dos internautas 
com menos instrução.

   Já a segunda parte da tabela 2.3 mostra que o número médio de compras feitas por internauta em um 
ano no Brasil fica abaixo da média mundial, devido ao receio que o internauta brasileiro ainda tem em 
relação ao comércio online, mas este quadro vem mudando, como demonstra a mesma tabela, pois quem 
compra na Internet uma vez quase sempre volta a comprar, a taxa de freqüência de compras aumentou 
consideravelmente, assim como o aumento dos gastos na rede, que apesar de estar abaixo da média 
mundial, nos últimos 12 meses da realização da pesquisa emplacou um aumento de 80%, o que é 
considerado um ótimo resultado, sendo que, a diminuição de gastos pelo consumidor ativo da rede foi 
irrelevante em comparação a tal crescimento.



   Os produtos mais vendidos na rede não variam muito no Brasil e no EUA, analisando que os três mais 
vendidos são realmente os livros, CD’s e Computadores, mudando apenas de ordem entre um país e 
outro. 

   Em todo o mundo as vendas no comércio local ainda superam as vendas online, mas e-commerce vem 
crescendo muito, sendo que, metade dos internautas brasileiros que fazem compras na Internet já 
deixaram de fazer compras pelo menos uma vez no comércio tradicional para fazê-la pela rede.

A previsão para o aumento de vendas online entre os compradores e os que ainda não compraram na rede 
é positivo, analisando a sexta parte da tabela 2.3, que indica o alto índice de interesse em fazer compras 
pela rede por parte dos internautas nos próximos 12 meses a partir da pesquisa. 

2.4      Conclusão
   Neste capítulo foi mostrado o que é Internet, um breve histórico do surgimento da Internet no Brasil e 
no mundo, com o objetivo de se familiarizar um pouco com a Internet. Além disso foram apresentados 
alguns dos principais tópicos sobre o avanço da Internet, como: o constante crescimento de internautas 
em todo mundo, o aumento do número de domínios e de host’s, além de analisar o perfil dos 
Internautas(sexo, idade, escolaridade, ocupação, etc.), por fim este capítulo relatou sobre o Comércio 
Eletrônico (e-commerce), analisando seu crescimento que a cada dia é maior.

   Com todo este dinamismo da Internet, o mercado faz com que as empresas façam constantes alterações 
em suas necessidades específicas. Como a Internet vem crescendo de um modo exorbitante, as empresas 
tendem a expandir seus negócios pela grande rede. No próximo capítulo será estudado a importância da 
Internet na vida das empresas, demonstrando como pode-se obter lucros na rede e como as grandes 
empresas brasileiras estão adotando a rede como centros de vendas e relacionamento com o cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3         A Internet na Empresa
   Este capítulo tem como objetivo principal relatar ao leitor informações importantes sobre a Internet nas 
principais empresas do Brasil, mostrando como estas empresas vem tirando proveito sobre a Internet para 
crescerem ou se manterem no mercado. Este capítulo relata as empresas mais importantes do país, suas 
participações em B2B(comércio-comércio) e B2C(comércio-consumidor), os modelos de negócios mais 
utilizados e que vem gerando grandes lucros.

 

3.1      A utilização da Internet nas Empresas
   Segundo pesquisa feita pela FGV em 310 empresas de vários setores e portes, que atuam tanto no 
Comércio Eletrônico quanto no ambiente tradicional do mercado são mostrados dados surpreendentes, 
onde 60% destas empresas estão no ranking das 500 maiores empresas do país. Esta pesquisa também 
revelou que 70% das empresas pesquisadas utilizam a troca eletrônica de dados para facilitar a integração 
entre cliente e fornecedor [17].

   A figura 3.1 mostra a distribuição das empresas pesquisadas, por setor. O setor de serviços públicos não 
apresentou respostas representativas, não permitindo sua inclusão na figura 3.1.



   Outro ponto importante é que as empresas estão utilizando a Internet principalmente em processos de 
relacionamento com o cliente e estratégias competitivas, como por exemplo, no recebimento de 
reclamações e na informação sobre o uso de produtos e serviços, além da divulgação de diversas 
informações e recebimentos de pedidos [17].

 

Figura 3.1 Distribuição das empresas por setor [17]

  

   A figura 3.2 mostra as principais contribuições da Internet para as empresas. 

               Figura 3.2 Contribuição da Internet para as empresas [17]

 

Já a figura 3.3 mostra os gastos e investimentos destas empresas, em relação a receita líquida, de cada 
setor. Sendo que o setor de serviços apresenta o maior índice de gastos e investimentos.
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       Figura 3.3 Gastos e Investimentos [17].                  

 

De acordo com a figura 3.3 TI corresponde aos gastos e investimentos realizados com tecnologia de 
informações e CE corresponde aos gastos e investimentos realizados com comércio eletrônico. 

 

3.2      O Comércio Eletrônico no Brasil
   No Brasil o e-commerce movimentou 54,9 bilhões de Reais só no ano de 2001, o que corresponde a 
mais que o dobro do movimento no ano de 2000, esta quantia foi movimentada pelo comércio B2B 
(business to business), B2C (business to consumer) e pelos bancos e corretoras online. Os dados 
apresentados são da terceira edição do levantamento INFO 100, que chegou aos 100 maiores nomes do e-
commerce brasileiro, com 44 nomes de B2C, 41 de B2B e 15 bancos e corretoras [16].

 

3.2.1       B2B

   B2B ou Business-to-Business, “refere-se a transações de negócios realizadas entre empresas através da 
Internet” [10]. “Esta expressão ganhou uso com a popularização de sites orientados a empresas. O B2B, 
entretanto, vai além de compras e vendas entre empresas via web, englobando atividades como, por 
exemplo, rastreamento de cargas, troca de informações estratégicas e controle de estoques de empresas 
cliente com o uso das mais diversas tecnologias, inclusive fora da Internet” [15]. 

   Na pesquisa realizada pela INFO 100, a classificação das empresas levou em conta o faturamento 
obtido com vendas de produtos e serviços pela Internet, o que explica a ausência dos nomes como Pão de 
Açúcar e Volkswagem no ranking das maiores empresas B2B do Brasil. “Apesar destas empresas fazerem 
muitas transações pela Internet, elas compram muito mais do que vendem pela Web”. Assim quem 
aparece em primeiro lugar na lista do B2B é a Ford, que a dois anos vende caminhões e automóveis pela 
Web para mais de 400 distribuidores espalhados pelo Brasil. Em 2001 a empresa desenvolveu uma 
plataforma própria de e-commerce baseada em XML e passou a vender pela Internet peças e 
componentes, numa estratégia pioneira entre os concorrentes. O resultado, além dos mais de R$ 4 bilhões 
vendidos pela Web, foi a melhora no relacionamento com os distribuidores. No segundo lugar ficou o 
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Mercado Eletrônico, que intermediou 2 bilhões de Reais em transações no ano de 2001, cinco vezes mais 
que em 2000. Na terceira posição aparece a Intel, com 100% das vendas no Brasil feitas pela Internet há 
quase três anos, números impressionantes, uma vez que nem a matriz em Santa Clara (EUA) atingiu tais 
números. O objetivo para 2002, segundo Paulo Cunha, Diretor Geral da Intel, será investir em 
ferramentas interativas no B2B para melhorar o relacionamento com os distribuidores [16].

   A tabela 3.1 demonstra o ranking das empresas B2B no Brasil e seus respectivos faturamentos obtidos 
pela venda de produtos e serviços pela Internet no ano de 2001.

As empresas citadas na tabela 3.1 estão dentre as maiores empresas do Brasil que usam a Web para 
negociar, uma vez que, o modelo B2B faz com que estas empresas cresçam na rede comercial, 
aproveitando ainda o vasto potencial de negócios que a Internet oferece. Uma vez que negociar na rede é 
relativamente fácil, mas fazê-lo com objetividade e eficiência requer mais talento do que se pensa [16].

 

Tabela 3.1 Os maiores B2B no ano de 2001 [16].

                        OS MAIORES DO B2B

Empresa
Transações

(R$ milhões)
Ramo de Atividade Endereço na Internet

1 Ford 4610,9Automotivo www.ford.com.br

2 Mercado Eletrônico 2000,0E-marketplace www.me.com.br

3 Intel 1652,2Computação www.intel.com.br

4 Genexis 1200,0E-marketplace www.genexis.com

5 Cisco 1196,4Computação www.cisco.com.br

6 Porto Seguro 780,0Seguros www.portoseguro.com

7 Grupo VR 600,0Vale Refeição www.vr.com.br

8 Itaú Seguros 485,0Seguros www.itauseguros.com.br

9 Ticket Serviços 483,0Serviços www.ticket.com.br

1
0 VB Serviços 403,6Vale Refeição www.beneficios.com.br

1
1 Salutia 402,9Saúde www.salutia.com.br

1
2 TCO (Centro Oeste Celular) 349,5Telecominicações www.tco.net.br

1
3 Natura 310,1Cosméticos www.natura.net

1
4 Goodyear 300,0Pneus www.goodyear.com.br

http://www.goodyear.com.br/
http://www.natura.net/
http://www.tco.net.br/
http://www.salutia.com.br/
http://www.beneficios.com.br/
http://www.ticket.com.br/
http://www.itauseguros.com.br/
http://www.vr.com.br/
http://www.portoseguro.com/
http://www.cisco.com.br/
http://www.genexis.com/
file:///E:/www.me.com.br


1
5 Itautec 255,1Computação www.itautecshop.com.br

1
6 Alcoa 190,9Alumínio www.alcoa.com.br

1
7 General Motors 180,0Automotivo www.celta.com.br

1
8 Tech Data 180,0Produtos de Informática www.techdata.com.br

1
9 Videolar 174,0Indústria de Plástico www.videolar.com.br

2
0 Webb 142,5E-marketplace www.webb.com.br

2
1 Camargo Corrêa Cimentos 111,0Costrução Civil www.cimentocaue.com.br

2
2 SuperObra.com 87,5Costrução Civil www.superobra.com

2
3 Johnson e Johnson 84,0Médicos e farmacêutico www.jnjbrasil.com.br

2
4 Siemens 81,0Eletrônicos www.siemens.com.br

2
5 GE Plastics 58,0Indústria de Plástico www.gepolymerland.com.br

2
6 Furukawa 46,0Eletrônicos www.efurukawa.com.br

2
7 Officenet 42,0Insumos não-estratégicos www.officenet.com.br

2
8 Construbid 25,0Costrução Civil www.construbid.com.br

2
9 Bull 24,6Produtos de Informática www.bullnet.com.br

3
0 Minas Brasil 20,0Seguros www.minasbrasil.com.br

3
1 Decolar.com 13,0Turismo www.decolar.com

3
2 Officer 9,0Produtos de Informática www.officer.com.br

3
3 Pandin 8,6Móveis www.pandin.com.br

3
4 Rhodia 8,4Química e farmcêutica www.rhodia.com.br

3
5 Reserve.com.br 8,1Turismo www.reserve.com.br

http://www.reserve.com.br/
http://www.rhodia.com.br/
http://www.pandin.com.br/
http://www.officer.com.br/
http://www.decolar.com/
http://www.minasbrasil.com.br/
http://www.bullnet.com.br/
http://www.construbid.com.br/
http://www.officenet.com.br/
http://www.efurukawa.com.br/
http://www.gepolymerland.com.br/
http://www.siemens.com.br/
http://www.jnjbrasil.com.br/
http://www.superobra.com/
http://www.cimentocaue.com.br/
http://www.webb.com.br/
http://www.videolar.com.br/
http://www.techdata.com.br/
http://www.celta.com.br/
http://www.alcoa.com.br/
http://www.itautecshop.com.br/


3
6 Belgo Bekaert 6,0Aço www.belgobekaert.com.br

3
7 Arremate.com 2,5Leilão online www.arremate.com.br

3
8 Planeta Imóvel 2,0Imóveis www.planetaimovel.com.br

3
9 Vtur.net 1,7Turismo www.vtur.net

4
0 Editora Abril 1,2Comunicações www.abril.com.br

4
1 Virtualseg 1,0Seguros www.virtualseg.com.br

 

   Em uma pesquisa realizada pela FGV (Fundação Getúlio Vargas), em março de 2002, o número de 
transações realizadas entre empresas(B2B) em 2001 cresceu cerca de 0,77% em relação a 2000, 
representando aproximadamente 1,18% do mercado total, que corresponde a cerca de 1,6 bilhões de 
dólares [17]. 

 

3.2.2        B2C

   B2C ou Business-to-Consumer, “refere-se à venda de produtos feita na Internet diretamente para o 
consumidor” [10]. “Business to Consumer; comércio entre empresas e clientes, sem atravessadores. 
Engloba também todos os serviços de pós-venda, de promoções e propagandas prestadas aos clientes, não 
se restringindo à Internet” [15].

   Entre as 44 empresas B2C que aparecem no ranking 2001 da INFO 100, “a General Motors ficou em 
primeiro lugar, com a venda do Celta, que foi tão bem sucedida pelo fato de serem computadas como 
vendas feitas pela Internet, não só as vendas realizadas pelos consumidores em suas casas e locais de 
trabalho, mas também aquelas que foram efetuadas nas concessionárias e formalizadas na Internet”.

   Outros grandes nomes da indústria automobilística também estão realizando manobras estratégicas para 
se colocarem no mercado da Web: a Ford deve reforçar as vendas online do Fiesta, e a Wolkswagem 
começará a vender o Pólo exclusivamente na Internet, num novo site de comércio eletrônico [16].

   Na tabela 3.2 aparecem as 44 maiores empresas B2C no Brasil no ano de 2001.

Tabela 3.2 Os maiores B2C no ano de 2001 [16].

OS MAIORES DO B2C

Empresa
Transações

(R$ milhões)
Ramo de Atividade Endereço na Internet

1General Motors 1044,0Automotivo www.celta.com.br

2Mercado Livre 188,2Leilão online www.mercadolivre.com.br

http://www.mercadolivre.com.br/
http://www.celta.com.br/
http://www.virtualseg.com.br/
http://www.abril.com.br/
http://www.vtur.net/
http://www.planetaimovel.com.br/
http://www.arremate.com.br/
http://www.belgobekaert.com.br/


3Carsale 90,5Venda de Carros www.carsale.com.br

4Americanas.com 71,4Varejo www.americanas.com

5Submarino 71,1Varejo www.submarino.com.br

6Itautec Philco 49,3Computação www.itautecshop.com.br

7Magazine Luiza 48,5Varejo www.magazineluiza.com.br

8Lokau.com 45,0Leilão online www.lokau.com.br

9Ford 39,5Automotivo www.ford.com.br

1
0Ponto Frio 39,4Varejo www.pontofrio.com.br

1
1BuscaPé 38,3Comparação de preços www.buscape.com.br

1
2Editora Abril 33,7Comunicações www.assineabril.com.br

1
3Decolar.com 33,0Turismo www.decolar.com

1
4Shoptime.com 30,0Varejo www.shoptime.com

1
5Farmácia em Casa 26,1Farmacêutico www.fec.com.br

1
6Renault 21,0Automotivo www.clioyahoo.com.br

1
7Nosso Leilão 20,0Leilão online www.nossoleilao.com.br

1
8Livraria Saraiva 16,5Venda de livros e CDs www.saraiva.com.br

1
9Arremate.com 16,3Leilão online www.arremate.com.br

2
0Pluguse 12,6Venda de produtos de informática www.pluguse.com.br

2
1Livraria Cultura 10,4Venda de livros e CDs www.livcultura.com.br

2
2Som Livre.com 9,4Gravadora www.somlivre.com.br

2
3DVD World 7,5Venda de DVDs www.dvdworld.com.br

2
4Fun by Net 6,0Venda de ingressos www.funbynet.com.br

2
5Direct Shopping 4,0Varejo www.dshop.com.br

2
6Katalogo 3,5Venda de software www.katalogo.com.br

http://www.katalogo.com.br/
http://www.dshop.com.br/
http://www.funbynet.com.br/
http://www.dvdworld.com.br/
http://www.somlivre.com.br/
http://www.livcultura.com.br/
http://www.pluguse.com.br/
http://www.arremate.com.br/
http://www.saraiva.com.br/
http://www.nossoleilao.com.br/
http://www.clioyahoo.com.br/
http://www.fec.com.br/
http://www.shoptime.com/
http://www.decolar.com/
http://www.assineabril.com.br/
http://www.buscape.com.br/
http://www.pontofrio.com.br/
http://www.ford.com.br/
http://www.lokau.com.br/
http://www.magazineluiza.com.br/
http://www.itautecshop.com.br/
http://www.submarino.com.br/
http://www.americanas.com/
http://www.carsale.com.br/


2
7Vtur.net 3,2Turismo www.vtur.net

2
8GateOne 3,0Turismo www.gateone.com.br

2
9Telefônica 2,5Telecomunicações www.telefonica.net.br

3
0Flores Online 2,1Venda de flores www.floresonline.com.br

3
1Brasoftware 2,0Venda de software www.brasoftware.com.br

3
2Intersol 1,5Venda de produtos de informática www.intersol.com.br

3
3Ingresso.com 1,5Venda de ingressos www.ingresso.com.br

3
4Redemarket 1,3Varejo www.redemarket.com

3
5Flower Gallery 1,2Venda de flores www.flowergallery.com.br

3
6Netflores 1,0Venda de flores www.netflores.com

3
71st Line Infoshop 0,9Venda de produtos de informática www.1stline.com.br

3
8Virtualseg 0,7Seguros www.virtualseg.com.br

3
9Flores na Web 0,6Venda de flores www.floresnaweb.com.br

4
0ATL 0,6Telecomunicações www.atl.com.br

4
1SuperKit 0,5Venda de produtos de informática www.superkit.com.br

4
2 Big Store 0,5Venda de produtos de informática www.bigstore.com.br

4
3 TS Shara 0,4Venda de produtos de informática www.tsshara.com.br

4
4 Charutaria Brasil 0,3Charutos www.charutariabrasil.com.br

 

 A GM, primeiro lugar do ranking B2C, conseguiu fazer 80% das vendas do Celta pela internet, o que 
corresponde a quase 7 mil veículos por mês, É claro que o desconto de mais de 5% pela Web alavancou o 
faturamento, além da presença de quiosques nas concessionárias tradicionais. A meta da empresa para o 
ano de 2002 é colocar novos modelos de automóveis a venda pela Internet, além de incrementar a 
ferramenta de personalização de opcionais [16]. 

   Em uma pesquisa realizada pela FGV (Fundação Getúlio Vargas), em março de 2002, o número de 
transações realizadas entre empresas e consumidores (B2C) em 2001 cresceu cerca de 0,21% em relação 

http://www.charutariabrasil.com.br/
http://www.tsshara.com.br/
http://www.bigstore.com.br/
http://www.superkit.com.br/
http://www.atl.com.br/
http://www.floresnaweb.com.br/
http://www.virtualseg.com.br/
http://www.1stline.com.br/
http://www.netflores.com/
http://www.flowergallery.com.br/
http://www.redemarket.com/
http://www.ingresso.com.br/
http://www.intersol.com.br/
http://www.brasoftware.com.br/
http://www.floresonline.com.br/
http://www.telefonica.net.br/
http://www.gateone.com.br/
http://www.vtur.net/


a 2000, representando aproximadamente 0,35% do mercado total, que corresponde aproximadamente a 
uma cifra de 300 milhões de dólares [17].

 

3.2.3       Bancos e Corretoras 

   Antigamente escolhia se o Banco em função do gerente. Nos dias atuais os critérios vão além, o modelo 
utilizado por correntistas e instituições para fazerem negócios ganhou na Web um elemento estratégico 
para a conquista de novos clientes e para fidelizar os clientes já existentes. 

Depois desta evolução, que é a Internet, o mercado financeiro nunca mais será o mesmo e Bancos e 
Corretoras disputam agora, no simples click de um mouse, cada centavo circulante.    

   E o mercado financeiro mais uma vez ficou com a maior fatia do      e-commerce, com nada menos que 
36,5 bilhões de Reais em transações em 2001. O vencedor da categoria foi o Banco do Brasil, que 
movimentou R$ 8,8 bilhões através de movimentações realizadas pelos seus clientes somente na Internet. 
Logo depois aparecem o Bradesco e o Itaú, que são dois nomes respeitadíssimos quando o assunto é 
Internet banking, seja pelo poderio tecnológico, seja pelo número de clientes [16].

   A tecnologia utilizada pelos bancos que aparecem no ranking da INFO 100 é das mais modernas, os 
servidores são cada vez mais poderosos e quase a prova de falhas, planos de contingência e recuperação 
de desastres para garantir a integridade das informações dos clientes, banco de dados muito afinado e a 
inclinação para serviços simples, diretos e personalizados estiveram por trás das políticas seguidas pelos 
bancos [16].

   Pode-se conferir na tabela 3.3 os 15 bancos e corretoras que aparecem no ranking da pesquisa INFO 
100 de 2001.  

 

Tabela 3.3 Os maiores Bancos e Corretoras no ano de 2001 [16].

OS MAIORES BANCOS E CORRETORAS

Empresa
Transações

(R$ milhões)
Ramo de Atividade Endereço na Internet

1 Banco do Brasil 8847,2Banco www.bb.com.br

2 Bradesco 6725,5Banco www.bradesco.com.br

3 Banco Itaú 6000,0Banco www.itau.com.br

4 HSBC 3500,0Banco www.hsbc.com.br

5 Unibanco 2800,0Banco www.unibanco.com.br

6 Banco Real/ABN Amro 2250,4Banco www.bancoreal.com.br

7 Caixa Econômica Federal 2042,6Banco www.caixa.gov.br

http://www.caixa.gov.br/
http://www.bancoreal.com.br/
http://www.unibanco.com.br/
http://www.hsbc.com.br/
http://www.itau.com.br/
http://www.bradesco.com.br/
http://www.bb.com.br/


8 BankBoston 1600,0Banco www.bankboston.com.br

9 Banco Santander 1496,2Corretora www.satander.com.br

1
0 InvestShop 503,0Corretora www.investshop.com.br

1
1 Agora Senior Corretora 329,7Corretora www.viptrade.com.br

1
2 Hedging-Griffo 241,0Corretora www.griffo.com.br

1
3 Socopa 104,1Corretora www.socopa.com.br

1
4 Souza Barros 60,0Corretora www.souzabarros.com.br

1
5 Banco1.net 9,6Banco www.banco1.net

 

   O Banco do Brasil, que aparece em primeiro lugar no ranking acima, se tornou líder absoluto de 
transações online no país em 2001, são quase 4 milhões de pessoas que utilizam o internet banking, o que 
significa 30% do total de clientes do banco. Segundo Gustavo Matos do Vale, Vice-presidente de TI do 
BB. A meta para 2002 é investir no relacionamento com clientes, sobretudo em personalização. “Não 
queremos ser um supermercado financeiro, mas sim uma quitanda, onde o vendedor conhece você pelo 
nome, sabe do que você gosta e pode fazer uma oferta muito mais atraente”, diz ele [16].

 

3.2.4       Práticas Comuns

   “Praticamente todas as empresas que apareceram no ranking INFO100 seguiram à risca a cartilha da 
Internet em 2001: Nada de desperdício e 100% de foco em resultados. Para atingir esse objetivo, se 
apoiaram bastante em tecnologia. Este é o caso da Submarino, a mais bem sucedida empresa puramente 
de Internet do varejo brasileiro, que recentemente realizou um upgrade tecnológico para suportar o salto 
de 50 mil para mais de 100 mil visitantes diários alcançados nos últimos meses. A rede foi rejuvenescida 
com a adoção do Windows 2000 Advanced Server, a infra-estrutura ganhou dois novos servidores 
Compac Proliant e duas unidades de storage de 72 GB, e novos sistemas de cadastro e marketing direto 
foram desenvolvidos internamente”. “Estamos preparados tecnologicamente para crescer até 90% neste 
ano em faturamento” afirma Murillo Tavares, CEO (Chief Executive Officer) do Submarino [16].

   E o que pode se dizer é que, o número de negócios citados acima ainda é pequeno devido, 
principalmente, ao fato da privacidade e segurança que ainda causa certo receio aos usuários. A segurança 
da rede hoje tem evoluído a cada dia, levando a conclusão de que a maioria dos sistemas de segurança é 
suficientemente boa, mas mesmo assim vem causando um pouco de receio por parte dos clientes. Mas 
como todos dizem: o difícil é dar o primeiro passo, uma vez que mais de 90% dos internautas que 
compram voltam a comprar na rede, pois os clientes de hoje buscam o novo, o moderno, o que oferece 
facilidade e comodidade e isto é o que a internet oferece e ainda pode oferecer muito mais, mas para ela 
oferecer mais, ela precisa do empreendedor com diferencial, ousado e que se destaque no mercado.

http://www.banco1.net/
http://www.souzabarros.com.br/
http://www.socopa.com.br/
http://www.griffo.com.br/
http://www.viptrade.com.br/
http://www.investshop.com.br/
http://www.satander.com.br/
http://www.bankboston.com.br/


3.3      Modelos de empresas que utilizam a Internet
   As empresas que utilizam a Internet têm realizado enormes avanços nos seus modelos de negócios, seja 
ele, na cobrança por serviços e produtos, seja ele, nos próprios resultados financeiros obtidos. E estes 
avanços amadurecem empresas, assim como usuários e clientes, sendo que quanto maior for o uso da rede 
no cotidiano de cada um, maior será a qualidade dos serviços prestados por ela.

   Estas empresas têm os mesmos objetivos das empresas convencionais, que é gerar receitas e reforçar 
suas áreas comerciais [18].

 

3.3.1       Modelos de Negócio 

   “Modelos de negócio são as diversas formatações que as empresas adquirem ao utilizar a Internet como 
canal primário ou secundário de comercialização. Esses modelos podem ser divididos em três grandes 
grupos: Comerciante, Corretagem e Publicidade” [10].

3.3.1.1  Comerciante

   “Corresponde a comercialização de produtos tangíveis/digitais para pessoas físicas ou jurídicas. Pode 
ser um negócio totalmente baseado na Internet ou com  reforço de uma loja tradicional” [10].

A tabela 3.4 demonstra as variações de modelos referentes a comercialização na rede.

 

 

Tabela 3.4 Modelo de negócio [10].

 

 

3.3.1.2  Corretagem

   “São os chamados 
facilitadores de negócios. 
Sites que facilitam e 
estimulam a realização 
de transações, através da 
manutenção de um 
ambiente virtual, que 
coloca em contato e 
aproxima fornecedores 

de potenciais compradores” [10].

A tabela 3.5 identifica as variações de modelos de negócio das chamadas corretoras.  

 

 

VARIAÇÕES DO 
MODELO 

DESCRIÇÃO EXEMPLO 

Comércio  
Misto

 Negócio  tradicional  baseado  em 
instalações  físicas  e  que  utiliza  a  rede 
como mais um canal de comercialização 
para os seus produtos.

www.livrariasaraiva.com.br 

www.magazineluiza.com.br

Comércio  
virtual

Comercialização  de  produtos/serviços 
exclusivamente pela  Internet www.submarino.com.br

 

Comércio 
virtual puro

Comercialização de produtos digitais. É a 
forma mais pura de Comércio Eletrônico 
uma  vez  que  todo  o  processo  de 
divulgação,  a  venda  e  a  entrega  é  feita 
pela  Internet.  Empresas  de  software  ou 
cursos  on-line  bem  como  livrarias 
especializadas  em  e-books  são  os 
principais exemplos. 

 

www.weblinguas.com.br

Mercantil 
direto

Empresas produtoras de mercadorias que 
se utilizam da web como canal direto de 
venda  para  o  consumidor  final, 
eliminando  total  ou  parcialmente  os 
intermediários.

www.celta.com.br



Tabela 3.5 Modelo de negócio [10].

 

  

3.3.1.3  Publicidade

   “Utiliza o mesmo 
conceito das emissoras de 
TV e Rádio, o chamado 
Broadcasting. Oferece 
produtos e serviços 
gratuitamente como 
informação ou 
entreterimento, gerando 
um grande volume de 
acessos obtendo assim 
receitas através de 
anunciantes que desejam 
atingir este público” [10].

A tabela 3.6 demonstra as 
variações na área da 
publicidade.

 

  Tabela 3.6 Modelo de negócio [10].

 

 

3.4      
Conclusão
Neste capítulo foi 
estudado a importância da 
Internet na empresa e o 
quanto ela é utilizada por 
grandes negociadores, 
sejam eles já estabilizados 

no mercado tradicional, como é o caso da GM, Banco do Brasil e Ford, sejam elas empresas puramente de 
internet, como é o caso da Submarino que já se estabilizou no mercado virtual. Foi demonstrado também 
os tipos de modelos de negócio online e o espaço que ainda existe no mercado eletrônico para a criação 
de novos projetos. 

No capítulo a seguir será feito um estudo de caso do surgimento de uma empresa ligada a Internet, 
especializada em desenvolvimento de soluções para Internet. 

 

VARIAÇÕES DO 
MODELO 

DESCRIÇÃO EXEMPLO 

Shopping 

Virtual

Site  que  reúne  diversas  lojas  virtuais. 
Receita  é  obtida  através  de  uma  taxa 
mensal  +  comissão  sobre  as  vendas 
realizadas

www.sebraecenter.com.br 
www.shopfacil.com.br

  

Leilões on-line 

  

 Ambiente virtual que possibilita a oferta 
de mercadorias e a realização de lances 
até se chegar a melhor oferta disponível. 
A Receita  é  obtida  através  de  taxas  de 
cadastramento  +  comissão  no  caso  de 
empresas  (B2B)  ou  comissão  sobre 
venda no caso de pessoas físicas (C2C).  
Possui variantes como o Leilão reverso, 
onde  os  vendedores  é  que  fazem  os 
lances, e o menor preço ofertado leva o 
pedido.

 

www.ibazar.com.br  
www.me.com.br

 

  

Portal  Vertical

 Possibilita a interação entre empresas do 
mesmo  setor  de  negócio  e  incentiva  a 
realização  de  transações  através  de 
negociação direta ou  leilões.  Variantes: 
Comunidades  de  Negócios, onde  além 
das transações existem um grande fluxo 
de informação e orientação aos membros 
da comunidade, como boletins, diretórios 
de fornecedores, classificados, ofertas de 
empregos,  entre  outros;  Agregador  de 
compras, que reúne os compradores para 
obter maior volume e melhor negociação 
nas  compras.  Nos  chamados  e-
marketplace agrega mais de um setor.

 

 

www.makira.com.br

  

Metamediários

  

Aproxima  compradores  e  vendedores 
sendo que a receita é geralmente obtida 
através de comissões sobre as transações 
realizadas  através  do site. É o caso dos 
Corretores Financeiros  que facilitam a 
realização de investimentos por parte da 
pessoa  física,  disponibilizando acesso  a 
um  ou  mais  fornecedores  de  serviços 
financeiros  como  compra  de  ações, 
seguros,  investimentos,  ou  os  sites  que 
dão  prêmios  aos  consumidores  para 
incentivar a compra em sites parceiros.

 

www.investshop.com.br 
www.dotz.com.br

VARIAÇÕES DO 
MODELO 

DESCRIÇÃO EXEMPLO 

Portais genéricos 
São  os  grande  portais  de  acesso  a 
Internet. Embora a  maioria dos portais já 
não  utiliza  a  gratuidade  em  sua  forma 
pura e cobra pelo acesso, ainda existem 
grandes portais gratuitos. 

  www.hpg.com.br   

 

Portais 
especializados  

  

Sites  especializados  em  determinado 
público ou segmento de mercado.  Geram 
menos volume de tráfego que os portais 
genéricos mas com um perfil de público 
mais  concentrado,  o  que  é  valorizado 
pelos anunciantes.

 

  www.maisde50.com.br 

 Gratuidade  
Sites  oferecem  algum  serviço/produto 
gratuitamente  para  gerar  volume  de 
tráfego. É o caso típico dos mecanismos 
de busca e serviços de correio eletrônico. 

www.yahoo.com.br  
www.hotmail.com



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4         Uma Empresa de Internet
Neste capítulo será relatado o surgimento de uma empresa, que  hoje desenvolve soluções para a Internet, 
tendo como objetivo descrever as principais barreiras enfrentadas por esta Empresa, permitindo que 
novos empreendedores tenham conhecimento sobre as mesmas, sabendo como enfrentá-las. Este capítulo 
também ilustrará alguns serviços prestados pela Empresa.

 

4.1      O Surgimento
Segundo o relato de um dos sócios da empresa, tudo começou como uma simples brincadeira de 
estudantes, que teve início no ano de 1999. Em meados do mês de março, cinco alunos, que cursavam o 
curso de Ciência da Computação na UNIT (Centro Universitário do Triângulo), se reuniram com o 
simples intuito de desenvolver um software que tinha como função o gerenciamento de uma Garagem de 
venda, compra e troca de veículos, para a participação em um evento acadêmico, denominado Mostra de 
Software, que acontece todos os anos, no segundo semestre, realizado e organizado pelo curso de Ciência 
da Computação. Vendo as imensas possibilidades existentes de vitória neste evento, pois o software 
estava praticamente pronto, e possuía, além de um ótimo design, que até então era uma inovação na 
Mostra de Software da UNIT, ou seja, uma visão totalmente nova para a maioria das pessoas que 
compareceram no evento no ano de 1999 e nos anos anteriores, o software atendia também praticamente 
todas as regras do ambiente de negócios. Os estudantes resolveram desenvolver outro software, seguindo 
o mesmo caminho do primeiro, atendendo a todas as regras de negócio e tendo como o grande diferencial 
o design gráfico do sistema. Este software recebeu o nome de Virtual Bar’s, sendo ele um software para 
gerenciamento de Bares e Restaurantes.



Os dois softwares com toda certeza já eram inovadores, mas os alunos queriam inovar mais, foi criado 
então um sistema de ajuda online, onde o usuário poderia obter informações e ajuda sobre possíveis 
dúvidas com relação ao sistema, este Help Online como era chamado, foi o primeiro passo dado pelos 
alunos em direção a Internet, que nesta época ainda não estava tão “evoluída” como nos dias de hoje, mas 
os alunos tinham a visão da enorme possibilidade de crescimento da Rede no mundo dos negócios. Por 
fim, os softwares possuíam várias inovações.

Ainda no ano de 1999, o até então grupo de alunos conseguiu alcançar os seus objetivos propostos, que 
foram:

•        Provarem a si mesmos que tinham talento e poderiam inovar a Mostra de Software.

•         Ganharem o primeiro lugar geral da Mostra de Software com o software Garage Shop e o primeiro 
lugar da cidade de Uberlândia com o software Virtual Bar’s, uma vez que, a Mostra era dividida por 
Campi, sendo eles das cidades de Uberlândia, Araguari e Araxá. Conquistando assim um fato inédito no 
Evento, que era a conquista dos dois prêmios citados em um mesmo ano.

•        E finalmente, mostrar a todos que não acreditavam no potencial da equipe, que com dedicação e 
perseverança poderiam chegar a onde quisessem.

Mesmo com a realização de sucesso dos trabalhos apresentados e os respectivos prêmios conquistados, 
não foram o suficiente para a aprovação por parte de algumas pessoas, inclusive professores, que 
criticaram e julgaram que os softwares não tinham sido desenvolvidos pelo grupo. Mas depois do 
resultado final; o apoio exercido pela maioria das pessoas presentes, inclusive colegas e familiares, 
fizeram com que tudo isso fosse superado e que no final ajudasse mais uma vez para a alavancagem da 
equipe, fazendo que superassem mais obstáculos e provações.    

A conquista dos prêmios mostrou que eles poderiam ir mais além, e foi assim que resolveram continuar o 
trabalho, realizando um estudo para a formação de uma nova Empresa. Em contrapartida foram surgindo 
várias propostas de empregos, para exercer papéis importantes em empresas já consolidadas no mercado, 
mas todas recusadas, o que fortalecia cada vez mais o grupo.

 

4.2      Criação da Empresa
Para a criação da empresa foi feito um estudo de mercado para o conhecimento de concorrentes, clientes 
em potencial para cada produto e/ou serviço, afim de terem a capacidade de tomar decisões cada vez mais 
rápidas e inovadoras, uma vez que o mercado exige isso do empreendedor. Só daí foram feitos 
investimentos que variaram entre os pré-operacionais, fixos e de capital de giro.

Com esta análise de mercado foi possível para a empresa fornecer um produto e/ou serviço específico, 
para a satisfação por parte do cliente, além de analisar questões que os seus concorrentes não ofereciam.

Foram feitas parcerias, que com certeza é uma estratégia bastante eficaz, uma vez que diminui-se os 
custos, melhorando a qualidade dos serviços prestados.        

4.3      Objetivo Inicial 
O objetivo inicial da empresa era o desenvolvimento único e exclusivo de softwares, com a garantia de 
serviços e atendimento personalizados para cada cliente. Posteriormente este objetivo se ampliou 
acompanhando a velocidade de transformação no mundo dos negócios, oferecendo também várias 
soluções para a área de Internet. 



 

 

4.4      Expansão do mercado
Mas como vem acontecendo com quase todas as empresas na área da Informática no Brasil, a empresa em 
questão resolveu a partir de estudos, expandir seus negócios, atendendo também a área de soluções para a 
Internet, uma vez que torna-se imprescindível acompanhar as tendências de mercado e tecnologia, sendo 
que investimentos em tecnologia podem significar ganhos de performace, diminuição de custos e 
aprimoramento de produtos e serviços. Se uma empresa, principalmente na área de informática, não 
acompanhar as tendências de mercado e não investir em tecnologia, ela tem grandes chances de ir a 
falência, uma vez que são os consumidores que ditam as novas tendências do mercado.

A Internet também trouxe várias mudanças para a empresa em questão, uma vez que a utilização da 
mesma e tão interativa e poderosa, tornando-se o meio ideal para o desenvolvimento de estratégias, e um 
poderoso meio para alavancar negócios e se relacionar com clientes e fornecedores. 

 

4.5      A Internet na empresa
Com o crescimento e a importância da Internet nos dias de hoje seria inaceitável que uma empresa, 
principalmente, fazendo ela parte da área de informática, ficasse de fora dessa revolução tecnológica. 

Foi o que aconteceu com a empresa em questão, que logo depois da iniciação dos projetos na área de 
sistemas comerciais, partiu também para o ramo de soluções em Internet, que nasceu com diferencial 
gráfico muito arrojado, assim como aconteceu com os softwares já oferecidos pela empresa.

Na visão dos sócios da empresa, os softwares e a Internet se completavam, porque como a maioria das 
pequenas empresas no Brasil, tem-se uma necessidade de obtenção de lucro a curto prazo para garantir a 
sobrevivência da empresa, sendo que os investimentos costumam ser muito altos. Surgi então a partir da 
Internet, uma fonte de renda com retorno quase que imediato, mas com média de lucro mais baixa do que 
no desenvolvimento de sistemas, que por sua vez tem uma lucratividade maior, mais à longo prazo.

Mesmo com esta combinação Internet e software, a caminhada continuava sendo longa e difícil. Havia 
grandes obstáculos a serem ultrapassados e dificuldades a serem vencidas.

 

4.6      Principais obstáculos e dificuldades
Os principais obstáculos enfrentados pelas pequenas empresas do ramo de informática, quase sempre são 
os mesmos, além de enfrentarem o competidíssimo mercado de trabalho, com a concorrência acirrada e a 
falta de informação do consumidor, ainda existe a competição desleal que é enfrentada contra os 
profissionais não qualificados que atuam no mercado.

•        Profissionais Desqualificados: São aqueles profissionais, sem formação superior, que vendem seus 
serviços aleatoriamente, com custo muito baixo e sem nenhum comprometimento com o consumidor, que 
às vezes perdem tempo e dinheiro, investidos em um profissional que muitas vezes não chega nem se 
quer a entregar o produto prometido. Essa falta de comprometimento por parte desses profissionais é um 
dos quesitos que mais atrapalham a empresa, sendo que, uma vez que o cliente geralmente atraído pelo 



baixo custo e enganado por este tipo de profissional, dificilmente volta a confiar em qualquer outro 
profissional da área, mesmo que a empresa seja muito bem conceituada no mercado. 

•        Insegurança e falta de conhecimento: Como toda tecnologia é uma inovação, e tudo o que é novo 
trás insegurança, o cliente, geralmente aquele que possui seu negócio à muitos anos e se sente orgulhoso 
do seu modelo de administração (papel e caneta), não acredita nos ganhos e facilidades que uma 
reestruturação tecnológica pode lhes trazer, este é o cliente considerado conservador, que teme as 
mudanças e não consegue enxergar os benefícios, ainda mais quando estes benefícios vão lhe custar um 
investimento que podem variar dependo da tecnologia que será aplicada. Existem também aqueles que 
por falta de informação, acham que computadores podem não ser totalmente seguros e lhes causar 
enormes prejuízos. Isso acontece muitas vezes devido a notícias repassadas pelos meios de comunicação, 
que focam invasões de hackers em instituições financeiras, clonagens de cartões de crédito e outros tipos 
de corrupções tecnológicas. 

•        Concorrência desleal: Este é um dos mais graves problemas enfrentados pelas empresas da área de 
informática. Acontece por causa dos profissionais já citados acima, que exercem a profissão 
irregularmente segundo as leis trabalhistas, não pagando nenhum tipo de impostos e tarifas 
governamentais, além de trabalharem em casa sem nenhum custo operacional. Tornando assim a 
concorrência desleal, pois os preços oferecidos por eles ficam inviáveis para uma empresa especializada.

 

Estes são alguns dos milhares de problemas enfrentados pelas empresas brasileiras, podendo ainda citar a 
pirataria, a inadimplência e vários outros. Segundo um dos sócios da empresa analisada “A receita para 
vencer todos os obstáculos é o trabalho sério e profissional, garantindo ao cliente, produtos e/ou serviços 
da mais alta qualidade”.

Alguns problemas poderiam ser solucionados ou amenizados por parte do governo, que é o caso do 
reconhecimento do profissional da área de informática, que acabaria com o trabalho informal. Isso ocorre 
em várias outras profissões, como médicos, dentistas, engenheiros, advogados entre outros, que para 
exercerem a sua profissão precisam ser graduados e devidamente regulamentados nos órgãos competentes 
de cada área, pois imagine só, qualquer pessoa fazendo uma cirurgia, arrancando um dente ou projetando 
uma casa. Com certeza isso é inaceitável.

 

4.7      Serviços realizados na Internet
A empresa em questão desenvolve sites para a Internet ou até mesmo para divulgação interna da empresa, 
tendo uma visão avançada das evoluções que ocorrem nas tecnologias de confecção de sites e Comércio 
Eletrônico (e-commerce), uma vez que a Internet é um dos meios de marketing mais baratos, além de 
reproduzir uma apresentação de materiais de propaganda e divulgação com alta qualidade. Através de 
uma página na Internet você poderá atingir um público a nível mundial, tendo uma concorrência justa, 
seja uma micro-empresa ou empresas de médio e grande porte. As figuras 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 
4.8, 4.9, 4.10 são alguns exemplos de serviços realizados pela empresa.

A figura 4.1 é uma solução para área de Internet com o intuito de colaborar no bom desenvolvimento das 
atividades da advocacia na região de Uberlândia, o portal disponibiliza uma série de serviços 
imprescindíveis para profissionais da área. Para seu desenvolvimento foi utilizada a tecnologia ASP 
(Active Server Pages), juntamente com a base de dados SQL Server.

 

 



 

Figura 4.1 Exemplo de Serviços

 

 

A figura 4.2 é uma solução para área de Internet que funciona como um classificadão de veículos em 
Uberlândia e região, disponibilizando anúncios de veículos além de uma série de serviços para o 
internauta. Para seu desenvolvimento foi utilizada a tecnologia ASP, juntamente com a base de dados 
SQL Server.

Figura 4.2 Exemplo de Serviços

 

As figuras 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 são um exemplo de e-commerce. A loja virtual tem como objetivo a venda de 
computadores, acessórios e suprimentos na área de informática, utilizando a tecnologia ASP.

, 14/10/05
<!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1037"
 type="#_x0000_t75" style='width:252.75pt;height:189.75pt'>
 <v:imagedata src="./mono3692002_arquivos/image021.jpg" o:title="autoscar"/>
</v:shape><![endif]-->

, 14/10/05
<!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1036"
 type="#_x0000_t75" style='width:396.75pt;height:300pt' o:ole="">
 <v:imagedata src="./mono3692002_arquivos/image019.png" o:title=""/>
</v:shape><![endif]-->

, 14/10/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <o:OLEObject Type="Embed" ProgID="PBrush" ShapeID="_x0000_i1036"
  DrawAspect="Content" ObjectID="_1110204560">
 </o:OLEObject>
</xml><![endif]-->



 

Figura 4.3 Exemplo de Serviços

    

Figura 4.4 Exemplo de Serviços
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Figura 4.5 Exemplo de Serviços

Figura 4.6 Exemplo de Serviços

 

Já a figura 4.7 foi desenvolvida para a divulgação, na rede, da 5a Mostra de Software organizada pelo 
curso de Ciência da Computação da UNIT. 
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Figura 4.7 Exemplo de Serviços

 

A figura 4.8 ilustra o software vencedor da 4a Mostra de Software, realizada em 1999. Sendo ele 
desenvolvido em Delphi com banco de dados Paradox na 1a versão e Interbase na 2a versão.

 

Figura 4.8 Exemplo de Serviços

 

As figuras 4.9 e 4.10, ilustram um site que tem o objetivo de divulgar uma empresa na grande rede.
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Figura 4.9 Exemplo de Serviços

Figura 4.10 Exemplo de Serviços

 

4.8      Diferenciação da Empresa
A empresa em questão, possui grandes diferenciais em relação aos concorrentes. Como por exemplo, a 
visão avançada que se tem em relação as evoluções que ocorrem nas tecnologias de confecção de sites e 
Comércio Eletrônico (e-commerce) e o design gráfico utilizado, que por sua vez é muito arrojado, 
causando quase sempre um grande impacto e admiração por parte das pessoas.

Geralmente a empresa utiliza a tecnologia ASP (Application Server Provider) para implementação de 
seus projetos, mas nunca descartando outras tecnologias de implementação, como: Java, PHP, Cold 
Fusion,  Perl, dentre outras. A tecnologia de implementação utilizada pode variar de acordo com a 
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preferência do cliente. O mesmo também acontece com relação à escolha do banco de dados utilizado, 
que pode variar de acordo com a preferência e a disponibilidade de verba para o projeto,  mas de acordo 
com um dos sócios da empresa, as bases de dados mais utilizadas são: Access, por ser uma base de dados 
de menor custo para o cliente e SQL Server, que é uma base de dados bem mais robusta e confiável que a 
anterior, porém possui um custo mais elevado. O motivo da maior utilização destas bases de dados, se 
deve, a maior disponibilização existente no mercado, por parte dos provedores.

Outro diferencial importante é que quase todos os seus projetos são desenvolvidos, contendo praticamente 
todo seu conteúdo dinâmico, ou seja, armazenado em bancos de dados, diminuindo com isso o tempo e o 
custo, para alterações de conteúdo, mudanças no designer, facilitando todas as etapas de manutenção. 

Outro ponto positivo da emprese é que além de contar com as melhores tecnologias do mercado, a 
empresa ainda tem ao seu dispor os serviços de profissionais especializados em Internet, sendo eles 
publicitários, advogados e consultores.

 

4.9      Impacto da Internet nas Empresas
Nem sempre o impacto obtido com a Internet é o esperado pelas empresas, sendo assim necessário 
salientar que para obter-se resultados positivos através da rede é preciso muito mais do que se ter uma 
home page desenvolvida e online. Hoje tudo na Internet gira em torno do markenting, pois só ele gera o 
tráfico necessário, que por sua vez gera o sucesso de uma empresa na grande rede. Logo é preciso focar o 
que se passa adiante, conquistar audiência e estabelecer relacionamentos que gerem negócios, trabalhando 
com clientes ativos e em potencial. 

 

4.10 Conclusão
Neste capítulo foi relatado o surgimento de uma empresa na Internet, mostrando os passos para sua 
criação, seu objetivo inicial, sua expansão no mercado através da Internet, assim como os principais 
obstáculos e dificuldades encontradas e o que fazer para superá-las, por fim uma breve apresentação dos 
serviços realizados pela empresa e alguns diferenciais oferecidos pela mesma. No próximo capítulo será 
feita uma conclusão de todo o trabalho.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5         Conclusão
 Este trabalho apresentou uma pesquisa bibliográfica sobre a Internet, mostrando desde seu surgimento 
até a importância exercida por ela em vários setores do mercado, passando pelos avanços da rede no 
Brasil e no Mundo, bem como as principais empresas que atuam neste mercado. Tudo isso foi realizado 
com o objetivo de demonstrar porque as grandes empresas estão aderindo a este novo meio de comércio, 
publicidade e relacionamento.  

Com todo este dinamismo da Internet, o mercado faz com que as empresas façam constantes alterações 
em suas necessidades específicas. Como a Internet vem crescendo de um modo significativo, as empresas 
tendem a expandir seus negócios pela grande rede.



   A tendência do mercado hoje é o atendimento ao cliente em qualquer lugar que ele esteja, e oferecer 
virtualmente os mesmos produtos e/ou serviços, oferecidos atualmente no modelo tradicional de mercado. 
E é isso que a Internet oferece, além de muitos outros benefícios como comodidade, agilidade, segurança 
e outras inumeráveis facilidades. Em virtude disto a Internet vem tendo um crescimento expressivo, e a 
probabilidade é que nos próximos anos este crescimento venha a aumentar ainda mais. 

Todos os dias surgem novas empresas no mercado, e com elas nascem novas tecnologias e avanços na 
qualidade dos serviços prestados. Este trabalho tem como principal contribuição a descrição da criação e 
evolução de um empresa de tecnologia que presta serviços na área tecnológica. A empresa estudada, 
repassa um pouco da experiência vivida no mercado de trabalho, sua caminhada rumo ao mundo dos 
negócios, todas as dificuldades enfrentadas e a demonstração de que com um diferencial positivo e o 
acompanhamento das novas tecnologias, todos os obstáculos podem ser superados. 

Por fim pode-se dizer que a Internet está apenas começando, uma vez que, este mercado ainda está pouco 
explorado. Mas que devido a velocidade dessa evolução, torna-se necessário que empresas caminhem na 
mesma velocidade exigida pela Internet, isso se deve principalmente aos profissionais da área, pessoas de 
visão, que estejam sempre atentas ao mercado, pois senão estas empresas estarão condenadas ao fracasso, 
como vem acontecendo com pequenas, médias e grandes empresas em todo o mundo.

Para trabalhos futuros a sugestão é o estudo da área financeira e administrativa de empresas associadas à 
pesquisa realizada neste trabalho, visando demonstrar a participação das empresas tecnológicas no 
mercado mundial, mostrando como crises mundiais, como a de 11 de setembro, atuam sobre o mercado.  
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