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RESUMO

            O comércio eletrônico, sendo uma tecnologia avançada para as atividades empresariais, é uma 

evidência no panorama da economia mundial, como um dos pilares para que as empresas mantenham–se 

em competividade.  Este  trabalho  faz  abordagem de temas  como segurança  e  protocolos  da Internet, 

exemplo de  site (página da Internet) que utiliza o  e-commerce dando uma visão geral da influência do 

comércio exercido através da Internet, e traça em linha gerais o crescimento e as perpectivas do uso desta 

tecnologia com indiscutível necessidade de ampliar as opções às áreas de consumo no mundo virtual. 

Atualmente, qualquer empresa que queira permanecer competitiva no mercado virtual, deverá ingressar 

nesta  tecnologia.  Lembrando,  que nem tudo é  perfeito  para quem está,  ou vai  entrar  neste  ramo da 

Informática. Apesar de muito importante, o consumidor agora é que esta se familiarizando com este tipo 

de comércio, principalmente, pela falta de segurança nas transações realizadas por este meio.  
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1. INTRODUÇÃO

          Este  capítulo  aborda  temas  como  Comércio  Eletrônico,  Segurança,  e  Internet.  Será  descrito 

conceito de e-commerce, segurança na Web, surgimento da Internet, entre outros, procurando esclerecer 

de forma concisa as informações aqui apresentada da melhor maneira possível.  

 

1.1 COMÉRCIO

          Ninguém pode ter dúvidas que o Comércio Eletrônico fará parte do dia a dia das pessoas em um 

futuro muito breve. A rede mundial de computadores a Internet é considerada um dos maiores fenômenos 

do século XX. Estima-se que existam cerca de 40 milhões de usuários no mundo e por volta de 200 mil 

no Brasil. Alguns fenômenos já nos mostram que seu crescimento continuará acentuado: nos Estados 

Unidos  vende-se  mais  computadores  que  aparelhos  de  televisão;  no  Brasil  os  computadores  já  são 

vendidos em supermercados;  cada vez mais os bancos incentivam o uso do computador pessoal  nas 

transações bancárias; e os próprios governos já usam a Internet para facilitar a vida do cidadão, incluindo 

o  governo  brasileiro.

          Milhões de empresas já possuem um local no cyberspace (lojas virtuais), um novo universo que é 

transparente onde a empresa está fisicamente instalada. Hoje você compra um livro no  cyberspace na 

livraria que lhe oferecer o menor preço, serviço de pesquisa atraente e um prazo de entrega dentro de sua 

expectativa,  independente  do  país.  O  prazo  de  entrega  das  encomendas  internacionais  estão  se 

aproximando dos prazos de entrega das nacionais, pois as empresas de correio estão se especializando na 

entrega de pequenos volumes para atender a crescente demanda de compras por telefone, por catálogo e 

pela Internet. Na era do Comércio Eletrônico vários negócios irão se transformar. Vamos continuar com o 

exemplo dos livros. Hoje o tempo de produção de um livro é muito longo e caro. Este processo todo 

poderia  ser  simplificado  através  de  um  download (puxar  arquivo)  das  informações  do  livro  para  o 

computador do leitor e pagamento através da  Internet. Bilhões de dólares estão sendo investidos pelas 

empresas de telecomunicações para colocar no espaço satélites de baixa órbita que estão envolvendo o 

globo terrestre.  Isso permitirá  que chamadas  telefônicas  entre  quaisquer  pontos  do planeta  custem o 

equivalente a uma ligação local. Os governos deparam-



se com algumas questões interessantes, por exemplo, onde cobrar o imposto da mercadoria. Deve ser 

cobrado no local de origem ou no local de destino? Vários negócios se transformarão com o comércio 

eletrônico. Os governos estão buscando fórmulas para se posicionarem nesse novo ambiente de negócios. 

Cabe aos dirigentes de empresas ficarem atentos às transformações que estão acontecendo para que suas 

organizações não percam a competitividade.

1.2 CONCEITO

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

bens ou serviços entre duas ou mais partes utilizando ferramentas eletrônicas e tecnologias emergentes. Já 

utilizado há muito tempo por grandes organizações e Instituições Financeiras, vários fatores estão levando 

o Comércio Eletrônico a um nível de utilização muito mais amplo, por uma parte muito mais abrangente 

da sociedade.

          O termo também se refere a transações de estoque on-line, compra ou download de software sem a 

necessidade de ir  a  uma loja.  Além disso,  comércio eletrônico inclui  conexões  bussines  to  bussines 

(negócios para negócios, também conhecido como B2B) que tornam compras mais fáceis para grandes 

corporações. E muitas pessoas esperam que as denominadas microtransações permitam pagar quantias 

pequenas - alguns centavos ou alguns dólares, para ter acesso a conteúdos ou jogos on-line.

          Um dos serviços mais polêmicos nessa área de telecomunicações é,  sem dúvida,  o serviço de 

telefonia  via  Internet.  Também  chamado  de  telefonia  via  IP,  esse  serviço  vem tirando  o  sono  das 

operadoras de telefonia de longa distância, pois através de uma simples ligação local com o provedor de 

acesso, pode-se falar com qualquer canto do planeta. Alguns programas como o Microsoft Netmeeting, o 

Iphone,  e  outros,  permitem que  através  de  uma   conexão  Internet convencional  as  pessoas  possam 

conversar,  como  se  estivessem  ao  telefone.             Embora  esse  serviço  hoje  ainda  sofra  com  a 

instabilidade das conexões (às vezes a mensagem chega "cortada", como em um telefone com defeito), 

empresas de todos os  portes,  como a  IPVoice  [1],  por exemplo,  surgiram para desenvolver sistemas 

específicos para prover um bom serviço de telefonia via Internet. De todos os reflexos, nenhum vem 

recebendo mais atenção e investimento do que o comércio eletrônico. Centenas de estudos, análises e 

projeções,  além  da  realidade  atual,  indicam  que  essa  será,  realmente,  uma  enorme  transformação 

econômica.  Nos  Estados  Unidos,  as  aplicações  de  comércio  eletrônico  já  estão  apresentando  seus 

desdobramentos  naturais,  subdividindo-se  claramente  em  dois  setores:  negócios  entre  empresas,  ou 

business  to  business e  varejo,  ou  business  to  consumer.

          O relatório "The emerging digital economy", da Secretaria de Comércio Eletrônico dos EUA [2], 

indica, entre outras previsões, que o comércio entre empresas norte-americanas deve movimentar mais de 

300 bilhões de dólares em 2002. Embora esse número possa impressionar, ele representará apenas 3% do 

PIB (Produto Interno Bruto) norte-americano previsto para aquele ano, o que, segundo o relatório, indica 

um  grande  potencial  de  crescimento  para  esse  tipo  de  transação  ainda  por  muitos  e  muitos  anos.



          Outros setores também vêm apresentando desempenho e perspectivas fantásticas. Um dos setores 

com aplicações mais significativas é a indústria bancária. Apesar de alguns bancos já estarem oferecendo 

os  chamados serviços  de  home banking  (atendimentos  online)  via  computador,  no qual  o  cliente  se 

conecta  diretamente  à  central  de  atendimento  do  banco,  a  explosão  do  uso  da  Internet facilitou  a 

disseminação desse serviço, com uma interface mais amigável, aproveitando a própria conexão Internet 

do cliente. Conforme pode-se ver no gráfico abaixo, a redução de custos por transação do home banking 

via Internet em relação ao home banking tradicional é de mais de 30%, e, se comparada à uma agência 

física, o custo do atendimento via Internet é cerca de cem vezes menor [3].

 

Figura 1.1 -  Quadro Internet Banking [3] 
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1.3 SEGURANÇA

1.3.1 O NÍVEL DE SEGURANÇA PARA O COMERCIANTE  

          No começo de julho do ano passado,  alguém obteve contra-

senhas  da  companhia  que

controla compras no ESPN SportsZone (www  .  espnet  .  sportszone  .  com  ) 

mensagens de e-mail foram enviadas de alguma maneira para centenas 

de clientes que tinham feito compras no site popular da NBA.com. O 

intruso escreveu para as vítimas que os números de cartão de crédito 

delas tinham sido roubados dos computadores da companhia,  e  ele 

incluía os últimos dígitos como à prova deste roubo.   

          O incidente prova que ninguém on-line está realmente seguro. Mas enquanto a Internet apresenta 

brechas de segurança, a maioria dos vendedores e analistas discute que transações são na verdade menos 

perigosa no ciberespaço que no mundo físico.

          Isso é porque muito das fraudes de cartão de crédito são realizadas no varejo por vendedores que 
manipulam os números de cartão. Sistemas de comércio eletrônico removem está tentação codificando os 
números nos servidores de uma companhia. Para comerciantes, o comércio eletrônico é realmente mais 
seguro  que  abrir  uma  loja  que  poderia  ser  roubada,  queimada,  ou  inundada.  A dificuldade  está  em 
conseguir que os clientes acreditem que o comércio eletrônico é seguro para eles.

1.3.2 O NÍVEL DE SEGURANÇA PARA O CLIENTE

          Consumidores realmente não acreditam nisto, mas os peritos dizem que transações de comércio 
eletrônico são mais seguras que compras com cartão de crédito no mundo real. Toda vez que você paga 
com um cartão de crédito em uma loja, em um restaurante ou compra por telefone - e toda vez você joga 
fora um recibo de cartão de crédito- você está vulnerável a fraude.

          Desde o início de 1996, os browsers mais populares automaticamente criptografam as informações, 
quando estão em uma sessão com um site comercial que aceita este tipo de comunicação. A maioria dos 
sites que lidam com informações sigilosas ou delicadas de seus clientes, como números de cartões de 
crédito e dados pessoais, utiliza este processo. Chama-se esta comunicação criptografada de "conexão 
segura". Isto é obtido com a utilização do Secure Sockets Layer - SSL (Camada de Segurança de Pacotes), 
um protocolo que cria uma conexão segura para o servidor e protege a informação que viaja na Internet. 
O SSL usa chave encriptada pública. No navegador, você pode notar que está no modo seguro quando 
uma chave aparece no canto esquerdo de sua janela no browser. Conforme a figura 1.2 [3], o explorer 
exibe um cadeado no lado direito da tela. Outro modo para identificar que  um site da Rede é assegurado 
por SSL é quando o URL começa com https: em vez de http.

file:///C:/monografia/www.espnet.sportszone.com


 

 

 

 

          Os fabricantes de  browser e companhias de cartão de crédito estão promovendo um padrão de 
segurança adicional chamado Transações Eletrônicas Seguras (Secure Electronic Transactions - SET). O 
SET codifica os números de cartão de crédito que entram nos servidores de vendedores de forma que só 
bancos e companhias de cartão de crédito possam ler os números.

          Nenhum sistema  de  comércio  eletrônico  pode  garantir  100% de  proteção  para  seu  cartão  de 
crédito, mas é menos provável ser roubado on-line do que em uma loja real.

          A maior preocupação que se deve ter em relação à segurança das compras através da rede é a 
confiança depositada no estabelecimento comercial responsável pela venda. Comprando-se em um  site 
respeitado, dificilmente ocorrem problemas e decepções. Como saber, entretanto, se um site é idôneo? A 
forma mais comum é através de referências de conhecidos e através da imprensa.

          Os  grandes  sites  comerciais  não  têm o  hábito  de  tratar  mal  seus  consumidores,  assim  como 
geralmente lojas bem estabelecidas não costumam enganar seus clientes. Mas a maioria dos pequenos 
sites também trabalha honestamente. Deve-se obter boas indicações com seus amigos que já compram 
pela rede. Assim como em outros meios, a propaganda boca a boca é uma forte ferramenta de divulgação 
também na Internet.

 

 

1.4 HISTÓRIA DA INTERNET

          A Internet [3] nasceu como um projeto do Departamento de Defesa norte-americano desenvolvido 
pela ARPA (Advanced Research Projects Agency, Agênica de Projetos e Pesquisa Avançados.) e, por isso, 
recebeu o nome de ARPANET. A arquitetura da ARPANET foi desenvolvida de 1959 a 1969 e tinha 
como objetivo principal fornecer "um sistema de comunicações de computador distribuído que poderia 
sobreviver a um ataque, de forma que, mesmo se uma parte do sistema fosse perdida, o resto da rede 
poderia continuar funcionando.  
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          Nos anos 1970, as universidade e outras instituições que faziam trabalhos relativos à defesa tiveram 
permissão para se conectar à ARPANET. Em 1975 existiam aproximadamente 100 sites."

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

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

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

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

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

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

1.5 O SUCESSO

          Diferentemente de outros meios de comunicação e negócios, a  Internet, particularmente a  Web, 
possui  uma  característica  muito  especial:  nenhum  outro  meio  de  comunicação  possibilita  que  uma 
empresa disponibilize seu catálogo de produtos, responda solicitações específicas de usuários e realize 
vendas com tanta facilidade e flexibilidade. Conforme a figura 1.3 [3], dá uma idéia melhor da dimensão 
dessa característica. 
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          Por  um 
bom  período 
de  tempo,  a 
Web foi 
encarada 
apenas  como 
um novo meio 
de 
comunicação, 
sem uma clara 
aplicação  para 
negócios.  Se 
essa  vocação 
para  negócios 
não  tivesse 
sido  percebida 
e  aceita  pela 
comunidade de 
usuários,  a 
Internet não 
teria 
conseguido um 

crescimento 
tão  veloz.  O 
impressionante 
número de 130 
milhões  de 
pessoas 
conectadas  no 
mundo  inteiro, 
alcançado  em 
julho de 1998, 
segundo  a 
NUA  Internet  
Surveys [4], 
faz da  Internet 
uma 
ferramenta 
com  alcance 
para  um 
enorme 
mercado 
consumidor. 
Além  do 
número  de 
pessoas  com 
acesso  à 
Internet, 
também  se 
percebe  seu 
crescimento 
observando  o 
número  de 

Figura 1.2 - O poder da Mídia. 
[2] Fonte: O poder da tecnologia Internet na sua empresa

"A" - Capacidade de alcance aos usuários, em função de características 
geográficas

"B" - Nível de interação com o usuário

"C" - Custos: GLOBAL - custo total de uma campanha; CPM - custo por mil 
usuários alcançados

"D" - Capacidade de fechar venda sem apoio de outro meio, como telefone, 
lojas ou correio

"E" - O quanto é possível expor detalhadamente um produto/empresa

"F" - Capacidade de penetração em diferentes classes sociais



hosts (computadores conectados à Internet com Endereço IP (Internet Protocol, Protocolo Internet) fixo, 
que segundo a  Network Wizards [5] passou de 1.776.000 em julho de 1993 para quase 20 milhões em 
julho de 1997. 

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

 

1.6 A DIMENSÃO DA INTERNET NO MUNDO

           Especialistas afirmam que não há como determinar o tamanho exato da rede, quantos usuários 
estão  conectados  ou  quantos  computadores  estão  funcionando  como  hosts,  restando  trabalhar  com 
inferências  e  projeções.  A  Network  Wizards [5]  publica  um  estudo  semestral  que,  através  de  uma 
metodologia de contagem utilizando a própria rede, computa o número de domínios, ou endereços, bem 
como o número de computadores dedicados total ou parcialmente à Internet. Note-se que desde janeiro de 
1993 até janeiro de 1998, o número de  hosts  (computadores hospedeiros) foi multiplicado por 22. O 
número de domínios (endereços), de janeiro de 1993 a julho de 1997, multiplicou-se por 62.

          As organizações brasileiras mostram iniciativa e os projetos de uso comercial da Rede estão em sua 
segunda  geração.  Depois  da  explosão  de  “home  pages” (páginas  na  Intenet)  as  corporações  estão 
descobrindo aplicações de negócios, superando a falta de informação e a insegurança. Executivos do setor 
público e privado traçam seus planos. Em primeiro lugar um estudo sobre o estado da arte em tecnologia 
de  negócios  e  a  seguir  uma  discussão  multidisciplinar  (administração,  mercado,  logística)  sobre 
competitividade e eficiência.

 

1.7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

          Este  capítulo  teve  como  objetivo  falar  dos  conceitos  de  Comércio  Eletrônico,  Internet,  e 
Segurança, falando-se de forma sucinta o que o Comércio Eletrônico poderá proporcionar a nós usuários 
da Web, e também  de seu enorme sucesso atualmente. Foi comentado, uma história da Internet,  seu 
surgimento,  criação,  entre outros.  E também a parte de segurança que o usuário tem ao interagir  na 
Internet, utilizando e-comerce, especificando a parte de segurança que pode ser oferecida ao cliente. A 
seguir iremos abordar com mais detalhes, conceitos sobre Comércio Eletrônico procurarando escrever 
todas as informações pertencentes a este tema.
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2. COMÉRCIO ELETRÔNICO

2.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

          Neste capítulo irá ser abordado sobre o Comércio Eletrônico, explicando como são feitas hoje as 
vendas pela Internet, a parte de gerência física, como fazer para comprar pela Internet, iremos falar a 
respeito de como conquistar seu cliente online, entre outros. Enfim, procurando absorver todos os 
conceitos relacionados ao tema.

2.2 COMÉRCIO ELETRÔNICO

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

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

Já utilizado há muito tempo por grandes organizações e Instituições Financeiras,  vários fatores estão 

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

abrangente da sociedade.

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

          Na área de telecomunicações, cada vez mais a expansão da Internet impulsiona e é impulsionada 
por novas tecnologias. Serviços de conectividade, como links de alta velocidade, VPNs (Virtual private 
networks, Redes privadas virtuais) e até mesmo conexões via satélite viraram produtos de prateleira dos 
grandes provedores de serviço Internet, como a Embratel [6] por exemplo. Esse novo nicho de mercado, 
conseqüência direta da expansão da Rede, estimula as pesquisas, proporcionando novas e mais velozes 
formas de conexão. 

 



 

Na área de marketing, o atendimento ao público-alvo experimentou uma sensível melhora ao ser 
viabilizada  a  Internet,  particularmente  a  Web,  como canal  de  atendimento.  O  contato  direto  com a 
empresa, a oportunidade de obter informações detalhadas sobre produtos e serviços e, principalmente, o 
oferecimento de serviços antes só possíveis no meio físico, revolucionam a relação empresa-consumidor e 
empresa-empresa.  É  impressionante  a  movimentação  de  dinheiro  gerada  por  empresas  de 
desenvolvimento de  websites (páginas na  Intenet),  consultorias  de  webmarketing (propaganda de sua 
página na  Internet),  produção de banners interativos,  além do volume de dinheiro movimentado por 
anúncios em sites de tráfego ou em patrocínios a sites específicos. Segundo a sexta edição do estudo 
"eOverview Report", da empresa de marketing eletrônico eMarketer [7], a chamada publicidade digital 
norte-americana já movimentava, em 1998, cerca de US$1,5 bilhões, com projeção de atingir US$3,8 
bilhões no ano 2000. 

          Em termos mundiais,  as  projeções  do  Forrester  Research [8]  estimam que US$15 bilhões  de 
dólares irão ser gastos com publicidade digital no ano 2003. Mesmo com um impressionante crescimento 
projetado, esse gasto não deverá representar mais do que 5% do total das receitas mundiais, em todos os 
segmentos publicitários.

A edição de 22 de junho de 1998 da revista  Business Week veiculou um relatório anual sobre 
Tecnologia da Informação, cujo foco era negócios na Internet.  Chamado de "Economia 'clique aqui'" 
("The  'click  here'  economy"),  o  relatório  traça  um  profundo  panorama  sobre  os  
negócios na Internet, especialmente o comércio eletrônico. Apesar de retratar a realidade norte-americana, 
o relatório dá uma dimensão do que pode acontecer com o restante do mundo, à medida que a Internet for 
se consolidando. Ao traçar o panorama e as perspectivas, são apresentados valores bastante interessantes. 
Um panorama destas perspectivas, é mostrado conforme a figura 2.1. 

 

 

 

 

Figura 2.1 - Vendas On-line [3] 



 

          

          No Brasil, os principais bancos de varejo, como Bradesco [9], Itaú [10] e Banco Real ABN Amro 
Bank [11] já oferecem seus serviços através da Internet. O Bradesco foi o pioneiro, e é possível efetuar 
quase todas as operações financeiras, inclusive resgates e aplicações de investimentos pelo sua  home 
page. Apenas os saques em dinheiro ainda não são possíveis ainda. Já estão em fase adiantada de estudos 
sistemas que permitirão transferências entre a conta-corrente e  smart-cards através da  Internet.  Esses 
cartões ficariam então "carregados" com um determinado valor monetário, e poderiam ser utilizados tal 
como hoje são usados os tradicionais cartões magnéticos dos bancos. Compras On-line desde o início dos 
anos 90, é possível fazer compras através da Internet. Entretanto, antes do advento da World Wide Web, a 
forma de escolher e comprar através da rede era complicada. Poucos eram os produtos disponíveis e raros 
os usuários que os compravam. Com o lançamento de sites voltados para o comércio, o movimento de 
compra e venda na rede cresceu muito. Hoje, é possível adquirir uma enorme gama de produtos que são 
oferecidos por lojas virtuais (que só existem na  Internet), e por lojas físicas, que vendem também pela 
rede, através de seus sites. 
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          É comum ler e ouvir sobre a venda de livros, software e CDs de música na Internet. Apesar destes 

serem alguns dos produtos mais vendidos, também pode-se encontrar sites especializados em quase todo 

tipo de artigo, desde molhos apimentados [12] até chocolates [13], de perucas [14] a produtos agrícolas 

[15]. Comprar produtos através da Internet está se tornando cada vez mais fácil e seguro. Apesar de 

grande parte  da mídia leiga (isto é,  não especializada no assunto) divulgar notícias que ressaltam os 

perigos de se transmitir informações de crédito pela rede, a realidade é bem diferente. O uso dos cartões 

de crédito através da Internet não oferece risco maior do que a sua utilização no dia-a-dia do mundo 

físico. Existem, hoje em dia, diversas formas de pagamento através da rede. "O comércio eletrônico via 

Internet é tão seguro hoje em dia quanto pagar uma conta qualquer de restaurante ou loja utilizando o 

cartão de crédito", afirma o Sr.Thomas Hopcroft [3], advogado e presidente do Massachusetts Electronic 

Commerce  Association.  O  mais  comum  é  o  fornecimento  do  número  do  cartão  de  crédito  para  o 

estabelecimento comercial. Desta forma, a loja debita o valor devido no cartão e remete a mercadoria para 

o cliente. 

 

2.3 UM NOVO COMÉRCIO: O COMÉRCIO ELETRÔNICO 

          Alguém poderia perguntar: por quê se faz Comércio [3] ? Os indivíduos, as firmas, e os países se 

especializam e fazem comércio porquê eles diferem tanto nos seus recursos como em tecnologia, e se 

especializam em coisas que eles fazem relativamente bem. Ademais, eles visam os ganhos do comércio. 

Como, então, emergiu o comércio eletrônico, e o que ele já representa ? Na época da descoberta do Brasil 

tínhamos o Comércio da Era Colonial. Depois tivemos o Comércio da Era Industrial, que deu lugar ao 

Comércio na Era dos Blocos Econômicos. Hoje estamos no limiar de uma nova era, com a emergência da 

Economia da Informação. Nesta Economia, a função de produção, que era composta de três fatores de 

produção (capital, terra e mão-de-obra), passa a contar com mais um fator: o conhecimento (bits e bytes). 

E ao invés de trabalharmos com o parâmetro da escassez, nós trabalhamos com a abundância, e a também 

considerar  as  idéias  como os  novos  bens  desta  era  digital.  Nesta  nova  Economia  emerge  um novo 

Comércio,  o  Comércio  Eletrônico  Global,  baseado  numa  Economia  Digital,  formada  por:  redes 

eletrônicas;  dinheiro  eletrônico;  cartões  eletrônicos;  sistema  bancário  eletrônico,  mercado de  capitais 

eletrônico. Para que se tenha uma idéia deste novo comércio, eis aqui alguns números. 

          De acordo com a Organização Mundial do Comércio - OMC, trinta países (Brasil entre eles, mas 
somente no comércio de produtos) detêm 88.5% das exportações mundiais, as quais são equivalentes à 
US$ 5,25 trilhões, bem como 85.2% das importações mundiais, que são da ordem de US$ 5,39 trilhões. 



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

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

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

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

          "Através  de  uma  recente  pesquisa  indicou-se  que  as  transações  eletrônicas  via  Internet 
correspondem a apenas 15% do uso da Internet, mas que esse número, sem dúvida, irá crescer devido aos 
novos  e  extremamente  softwares  seguros  de  decodificação,  encriptação  e  técnicas  de  verificação  de 
assinaturas, que eventualmente tornarão compras em lojas virtuais na Internet mais seguras do que em 
uma loja real qualquer" diz Dr. Hopcroft [3]. 

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

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

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

ü      Simplicidade de uso do navegador, com interface única tanto para se visitar sites de 

museus, como jornais eletrônicos, jogos ou de compras de supermercados; 

ü      A  postura  ativa  do  visitante,  ao  procurar  algo  que  esteja  desejando  no  momento, 

fazendo-o um consumidor potencial de produtos e serviços presentes na Internet; 

ü      Recursos  naturais  de  multimídia,  especialmente  a  imagem como fonte  de  atração  e 

motivação do interesse, contribuindo para a decisão do cliente no momento da visita ; 

ü      Acesso a bases de dados reais, e processamento de transações verdadeiras e completas, 

permitindo a concretização de negócios, com rapidez; 



ü      Incorporação crescente de recursos de proteção e privacidade nas transmissões de dados; 

ü      Expansão da quantidade de empresas que ofertam produtos  e  serviços pela  Internet, 

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

          Sendo  uma  tecnologia  recente,  pouco  conhecida,  e  com  poucos  fornecedores  de  produtos  e 
serviços, o comércio eletrônico ficou restrito inicialmente às maiores empresas. Para ser bem sucedida 
também neste mercado, a empresa deve se preparar para entender o novo ambiente, as perspectivas de 
hábitos e costumes de seus consumidores, assimilando a tecnologia necessária para lançar-se com sucesso 
na Internet.

2.4 USO DA INTERNET PARA COMÉRCIO ELETRÔNICO

          Maurício Gerbaldo Morgado [16] conduziu um trabalho no qual foram levantados e estudados os 
sites das 500 maiores empresas privadas brasileiras elencadas pela revista "Exame Melhores e Maiores 
1997". O estudo localizou sites brasileiros associados a 302 delas (60,4% da amostra).

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

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

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

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

2.5 PONTOS A SEREM DISCUTIDOS

          Se por um lado o comércio eletrônico apresenta grande potencial para o varejo, por outro é possível 
dizer  que  as  empresas  interessadas  em iniciar  operações  de  comércio  eletrônico  devem fazê-lo  com 
cautela,  alimentando  uma  visão  de  longo  prazo,  buscando  coerência  e  integração  à  sua  estratégia 
empresarial, avaliando cuidadosamente as sinergias que a rede pode oferecer ao seu negócio e as ameaças 
que essa nova modalidade de comercialização representam para sua estrutura de distribuição. A lista de 
questões que o varejista deve responder antes de iniciar suas operações de comércio eletrônico é vasta:

 

ü      Como integrar o comércio eletrônico à estratégia geral da empresa?



ü      Quais os tipos de produtos a serem comercializados?

ü      Qual deve ser a definição do público-alvo dos negócios eletrônicos?

ü      Como desenvolver abordagens de comunicação individualizadas?

ü      Que tipo de conteúdo e de informação deve ser veiculada?

ü      Como combater os atuais problemas trazidos pela baixa velocidade de transmissão?

ü      Como lidar  com essa nova mídia,  onde  o cliente  conta com um poderoso canal  de 

comunicação no qual ele pode passar a ser um agente emissor?

ü      Como mensurar os resultados e qual deve ser a expectativa de retorno?

ü      Como lidar com a segurança nas transações?

ü      Como garantir a privacidade dos clientes?

ü      Como criar interações e diálogos eletrônicos fáceis, e ao alcance da grande população?

ü      Como divulgar uma loja virtual?

ü      Como escolher  os  fornecedores  de  informática,  criação  e  comunicação  para  a  nova 

mídia?

ü      Quais os cuidados para operações de back-office?

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

2.6 COMÉRCIO ELETRÔNICO X COMÉRCIO TRADICIONAL

          O Comércio Eletrônico possui importantes vantagens sobre o comércio tradicional: 

ü      Dá ao cliente mais opções de escolha e customização;

ü      Diminui o tempo e custo de busca e escolha tanto para clientes quanto para fornecedores;

ü      Expande  mercados  locais  e  regionais  para  nacionais  e  internacionais,  com  níveis 

mínimos de capital, estoque e staff ( pessoas);

ü      Facilita a produção e pagamento just-in-time (há pouco tempo), reduzindo o overhead 

(por cima) e estoque através do incremento na automação e redução dos tempos de processamento;



ü      Decrementa os altos custos envolvidos em transporte, armazenamento e distribuição, 

bem como em identificar e negociar com potenciais clientes e fornecedores;

ü      Melhora a eficiência em atender o cliente, incluindo a entrega por demanda.

 

2.7 UM EXEMPLO DE TARIFA ZERO

 

          Proposta americana de "Tarifa Zero" para Produtos e Serviços fornecidos através da Internet. Os 
Estados Unidos irá propor em breve a Tarifa Zero para produtos e serviços fornecidos através da Internet. 
Acordo similar ao "ITA (Information Technology Agreement, Acordo em Tecnologia da Informação)" - 
sobre tecnologia da informação - e ao tratado sobre serviços de telecomunicações. Essa e muitas outras 
propostas, relacionadas com o comércio digital serão apresentadas a Organização Mundial do Comércio 
(OMC), onde o governo de Clinton tentará um acordo global.

          O governo americano possui uma estratégia para promover o comércio eletrônico na  Internet. O 
estudo traz conceitos e instruções sobre como devem ser tratados assuntos como: privacidade e segurança, 
proteção  dos  direitos  de  propriedade  intelectual,  sistemas  de  pagamento,  questões  legais,  acesso  a 
mercados e outras questões que geram polemica nesse novo mercado.

          Hoje para os Estados Unidos, o mercado eletrônico representa cerca de US$40 bilhões [3] em 
exportações de software,  produtos de entretenimento,  serviços de informações,  consultoria e  turismo, 
além das transações entre subsidiárias das empresas americanas. O potencial desse negócio tem potencial 
de muitos bilhões de dólares.

          O ponto central desse discussão é que a Internet deverá tornar-se um mercado desregulamentado, 
com poucas restrições, onde os governos deverão atuar somente para criar um quadro legal que proteja os 
consumidores contra vendas fraudulentas e assegure a privacidade dos usuários. O Estado deverá atuar 
para proteger os investidores contra a pirataria e fomentar a livre concorrência.

          Os Estados Unidos defenderão na OMC, que a Internet seja declarada uma área "duty-free" (livre 
de impostos) e, que não se criem novos tributos. O sistema fiscal deverá prever uma nova legislação para 
esse novo tipo de comércio, que possui características especiais. 

          O Tesouro e o  Federal Reserve BCA (Banco central americano) estão trabalhando com outros 
governos  para  analisar  as  implicações  globais  do  sistema  de  pagamento  eletrônicos.  O  Comitê  de 
Pagamentos e Sistemas de Compensação dos Bancos do G-10 (maiores países do mundo) e o Comitê de 
Supervisão Bancária da Basiléia (Suíça) estão também analisando o assunto. A proposta é utilizar para o 
comércio  na  Internet  o  modelo  existente,  criado  pela  Uncitral  (United  Nations  Commission  on 
International Trade Law, Regulamento dos Tratados Internacionais, Comissões das Nações Unidas).

          Os Estados Unidos estão preocupados com a proteção da propriedade intelectual: patentes e marcas 
comerciais. Haverá muitos conflitos no comércio via Internet, como a similaridade de marcas comerciais, 
cujos proprietários não são os mesmos e vivem em países diferentes. Também, as regras dos países para 
determinar infrações não coincidem, e muitas vezes uma marca ou indicação geográfica, usada em um 
lugar do mundo, é de uso restrito em outro.

          Um ponto fundamental do documento é a privacidade. Segundo o texto americano "O comércio 
sobre 'Global Information Infrastructure' somente florescerá se os direitos individuais de privacidade se 
equilibrarem com os benefícios do livre fluxo de informação". Se as leis e regulamentos nacionais não 



estiverem harmonizados em uma base internacional, políticas diferentes poderão emergir e servirão de 
barreiras  não-tarifárias.  Os  Estados  Unidos  vão  começar  discussões  sobre  esses  assuntos  com  seus 
parceiros comerciais do Fórum de Cooperação Econômica Ásia/Pacífico (Apec), Cúpula das Américas, 
Acordo de Livre Comércio das Américas (Nafta) e  Comissão Interamericana de Telecomunicações da  
Organização dos Estados Americanos (OEA) [3].

 

2.8 PERFIL DO INTERNAUTA BRASILEIRO

 

          A fim de conhecer o perfil do internauta brasileiro, o IBOPE realizou uma pesquisa concluída em 
novembro/96,  onde  foram  respondidos  mais  de  18  mil  questionários  via  Internet.  O  resultado  foi 
surpreendente. Desta vez, a notícia ganhou espaço e foi a área de maior interesse na Internet e o principal 
destino de seus navegantes, somando 82% de usuários com total ou muito interesse em obtê-la. 

          Os internautas brasileiros estão no topo da pirâmide social. De acordo com a pesquisa, 64%, dois a 
cada três usuários, possuem renda familiar acima de 20 salários mínimos, e 21% têm rendimento acima 
de 50 salários mínimos. 

          Com relação à posição ocupada no local de trabalho, a pesquisa aponta que 24% são empresários 
ou executivos.

2.9 LOJA VIRTUAL

          No comércio pela Internet não se faz necessário "tomar conta da loja" e ao mesmo tempo é possível 
estar realizando negócios 24 horas por dia. No entanto para ser bem sucedido comercialmente na Internet 
é preciso que o trabalho de início da loja, atendimento, e manutenção de clientes seja sólido e criativo. A 
Internet ainda é uma terra de oportunidades. Mas só vão encontrá-las os que entrarem na rede agora - será 
que  já  são  retardatários?  -  com  muita  vontade  e  criatividade  para  poderem  deitar  na  rede  depois. 
Criatividade não na cor ou estilo de sua Home-page. A criatividade necessária em uma esquina por onde 
passam milhões de clientes em potencial  é a técnica de fazê-los enxergar a porta de sua loja,  serem 
cativados por um marketing inovador e saírem satisfeitos querendo voltar. Um bom exemplo disto: uma 
loja de roupas que achou a fórmula do sucesso para vender na Internet. Ao invés de apenas expor as fotos 
e preços de cada peça, acabaram transformando simples camisas e saias em temas de romance. Como? 
Descrevendo com todas as letras e cores o tecido de que cada peça é feita, de onde veio o fio e a forma 
como foi tratado e até mesmo a técnica utilizada para pregar os botões. Esta possibilidade de incluir muito 
mais informações do que um vendedor poderia passar em uma venda normal é uma característica única 
do comércio pela Internet. E que deve ser explorada. O exemplo acima foi de uma fórmula bem sucedida 
que explorou a característica principal da Internet que é a de um meio de informação. Certamente existem 
outras fórmulas, limitadas somente pela criatividade - que obviamente não tem limites. Caberá a cada 
pessoa interessada a iniciar-se comercialmente na WEB descobrir a fórmula ideal para o seu negócio em 
particular. Assim você estará perfeitamente integrado na rede mundial. E poderá vender muito, mesmo 
quando ninguém estiver tomando conta da loja.

2.10 COMPRANDO NA WEB

          Ao comprar produtos físicos pela Internet, deve-se ter uma preocupação com a forma de entrega. 
Quando se  compra  em lojas  situadas  na  mesma cidade,  muitas  vezes  os  produtos  são  enviados  por 



entregadores, num curto intervalo de tempo. Mas quando a loja fica distante, utiliza-se um serviço de 
entrega  ou  os  correios.  Comprando-se  no  exterior,  o  envio  dos  bens  pelo  correio  convencional  é 
normalmente  muito  demorado,  podendo  levar  cerca  de  2  a  4  meses.  Para  contornar  este  problema, 
freqüentemente utiliza-se um misto de correio com serviço aéreo, conhecido como world mail (correio 
mundial). Nesse sistema, mais caro que o correio tradicional, o produto geralmente chega em cerca de três 
semanas no endereço do destinatário. Mas se o cliente tiver muita pressa em receber o produto, a melhor 
opção é a entrega expressa, como os serviços da DHL [17] ou da FEDEX [18], empresas especializadas 
em entregas. Cobrando valores bem superiores aos dos correios, estas empresas entregam a mercadoria no 
Brasil em poucos dias. Além de entregarem mais rápido, elas permitem que se acompanhe todo o trajeto 
da mercadoria, fazendo-se uma consulta a seus respectivos sites, por intermédio do código da encomenda. 
No Brasil, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT possui um serviço similar, o SEDEX, 
sem  entretanto  permitir  o  acompanhamento  da  encomenda  pela  Internet.  Dentre  os  produtos  mais 
vendidos  na  Internet,  os  livros  ocupam um lugar  de  destaque.  Comprar  livros  pela  rede  é  bastante 
vantajoso, especialmente para os brasileiros. Livros fazem parte de uma categoria especial de produtos 
que  não  pagam  impostos  para  entrar  no  país,  além  do  frete  dos  mesmos  ser  bastante  econômico. 
Freqüentemente, compra-se um livro no exterior gastando menos do que em sua cidade. É claro que, para 
isso ser uma vantagem de fato,  é necessário saber ler  em inglês.  A livraria  mais famosa da Internet 
chama-se Amazon [19]. Apesar do nome, ela não é brasileira. Fica nos Estados Unidos e entrega livros em 
todo o mundo. Em agosto de 1998, já possuía mais de 3 milhões de títulos à disposição. Se a procura for 
por livros técnicos, uma ótima opção é a BookPool [20], uma livraria especializada em informática. Outra 
opção para quem prefere comprar da maior rede de livrarias dos EUA através da Internet, é o site da 
Barnes and Noble [21]. No Brasil, pode-se utilizar os serviços da Booknet [22] ou da Livraria Cultura 
[23], ambos estabelecimentos já consagrados. 

          Nem todos os sites efetivamente vendem suas mercadorias pela Internet, mas nem por isso deixam 
de ser úteis para os consumidores. Alguns apenas fornecem informações sobre seus produtos. O site da 
Fiat do Brasil [24] é um ótimo exemplo. Pode-se obter informações sobre qualquer modelo de carro da 
empresa e montar o seu carro com os opcionais que desejar. Feito isso, o site informa o preço de venda e 
todas as opções de parcelamento, consórcio e leasing. E, imprimindo-se a especificação resultante, leva-
se a um revendedor para que ele a encomende junto à fábrica. Alguns produtos, como programas de 
computador,  são  especialmente  propícios  para  a  venda  pela  Internet,  pois  podem ser  entregues  pela 
própria rede. Muitos dos programas que são amplamente utilizados estão à venda no site da Beyond.Com 
[25] e são entregues imediatamente, pela  Internet. Dentre os outros produtos que podem ser entregues 
através  da  rede  estão  todos  os  tipos  de  relatórios.  Pode-se  comprar  pesquisas  diversas,  no  site  da 
International Data Corporation [26] ou do Ibope [27], por exemplo. Algumas dessas pesquisas oferecem 
a  opção  de  serem  entregues  impressas,  no  endereço  indicado.  Há  também  uma  forte  tendência  à 
comercialização  de  músicas  pela  Internet,  seja  através  da  montagem  de  CDs personalizados,  seja 
enviando as músicas pela própria rede, em formatos digitais como o Real Audio ou MP3. Cada vez é mais 
comum a compra de equipamentos de informática pela rede. No Brasil, já é possível configurar e adquirir 
computadores em diversas lojas virtuais, como a  Itautec [28] e a  Compaq [29]. Nos Estados Unidos, 
empresas como a Dell [30] já vendem milhões de dólares em computadores através da Internet. 

          Também é comum a venda de suprimentos de informática através da rede. No Brasil, a aquisição de 
produtos deste tipo pode ser feita na Suprimento [31], uma loja especializada em tintas para impressora, 
disquetes,  etiquetas  e  afins.  Para  se  achar  uma  loja  na  Internet,  pode-se  utilizar  de  um catálogo de 
estabelecimentos comerciais. No Brasil existem diversos, dentre os quais pode-se  ressaltar o Brazil Biz to 
Biz [32]. Também é possível encontrar lojas através de shopping centers on-line, como o Let's Shop [33], 
que centralizam várias lojas virtuais. O comércio eletrônico tende a difundir-se cada vez mais. É uma 
opção realista para se comprar diversos tipos de produto. Freqüentemente, é mais barato comprar pela 
rede, e, muitas vezes, é a única opção para se adquirir produtos que somente são encontrados em locais 
distantes. Grande parte do receio dos consumidores em fazer este tipo de operação advém da falta de 
informação e de um posicionamento alarmista da mídia.



2.11 GANHANDO DINHEIRO COM COMÉRCIO ELETRÔNICO

 

          De acordo com a ActivMedia [34], menos de um terço de comerciantes on-line esta tendo um lucro 

de fato. Por outro lado, estudos mostram que a maioria dos usuários da Internet se informam sobre um 

produto e então compram ele em outro lugar. Assim, até mesmo se a Rede não está gerando muitos 

vendas on-line, ainda poderia estar contribuindo para a vendas por outros canais.

          As companhias que enfocam o comércio empresa para empresas, não estão tentando criar mais 
lucro, mas sim, cortar despesas e melhorar o atendimento ao consumidor.

          O consumidor deste mercado ainda é imaturo: sites de sexo realizam um décimo de todo o negócio 

de varejo on-line, de acordo com Pesquisa da  Forrester Research [36]. Mas esses sites não estão sós. 

Companhias de computador como a Dell e Gateway2000 dizem que 10 por cento das suas vendas é feita 

na da Internet.

          Mas rentabilidade, requer mais que realizar vendas: sites também têm que controlar despesas. O 
comércio eletrônico apresenta enormes custos para construção de clientela e estabelecimento de marca de 
renome. A Livraria virtual Amazon.com [19], a primeira empresa a despertar para o comércio eletrônico, 
perdeu $6.7 milhões em 30 de junho de 1997. E isso aconteceu apesar das vendas que se estabilizaram a 
$27.9 milhões, acima de $2.2 milhões no mesmo trimestre do ano passado.

2.12 PEQUENAS EMPRESAS, GRANDES NEGÓCIOS NA WEB

 

          Os  pequenos  negócios  estão  cada  vez  mais  tirando  proveito  comercial  da  Internet,  segundo 
pesquisa feita pela organização Cyber Dialog/FindSVP [36].

          Participaram da pesquisa nos EUA 100 funcionários. De todos os entrevistados, 37% das empresas 
estão conduzindo negócios  on-line.  Desses,  84% mandam e-mails a clientes (65% diariamente), 80% 
usam  a  Internet para  pesquisar  e  obter  informações  (56%  diariamente)  e  38%  realizam  compras 
corporativas on-line de serviços e produtos.

          Metade dos entrevistados garantem que estar presente na Internet ajudou-os a oferecer um melhor 
atendimento ao consumidor e um quarto deles afirmam que suas vendas aumentaram por esta razão.

          A importante constatação que se faz é que o alcance global da Internet junto à sua grande utilidade 
nas mais variadas situações de negócios, desde catálogos on-line, trocas de informações corporativas, 
notificação de vendas e banking on-line, garantem a qualquer tipo de negócio, independente do seu porte, 
a possibilidade de usufruírem da Internet. 

          A  Internet é, sem dúvida, a grande tendência do mercado comercial mundial atual. Especialistas 
garantem que o crescimento desse mercado, que atualmente gera $8 bilhões em transações através da 
Web com 55.000 Web sites comerciais, irá em 2002 para $327 bilhões em transações pela Web (Aumento 
de 3987%) com mais de 100.000  Web sites comerciais. Quem antes se plugar, sem dúvida estará na 
frente.



2.13 PEQUENOS NEGÓCIOS PODEM TIRAR PROVEITO DE 

COMÉRCIO ELETRÔNICO

          Grandes  Companhias  gastam milhões  em sites  de  comércio  eletrônico,  mas  até  mesmo lojas 
pequenas podem ganhar dinheiro na Rede com um simples site. 

          Às vezes, tudo que falta para se obter sucesso é a promoção a ser notada por clientes. Propaganda 
boca a boca, e inscrição em sites de procura podem ser o bastante para adquirir os 

clientes para o seu site. E também se você tiver um site pequeno mas de grande funcionalidade, com 
certeza terá sucesso no mundo virtual.

 

2.14 VENDA ONLINE PELA WEB

 

          Do barato e simples ao caro e complexo, há um vasto mercado de produtos para se criar um site de 
comércio eletrônico e vender em dias ou semanas.

          Porém,  a  maioria  de  ferramentas  de  desenvolvimento  de  comércio  eletrônico  voltam-se  para 
pequenos e médios negócios entre valores de $5000 a $10000. Elas geralmente incluem modelos para 
catálogos on-line e bancos de dados, assim é fácil de mudar artigos e preços. Procuras de banco de dados 
dinâmicas  podem  trazer  informação  diferente  quando  um  artigo  está  fora  de  estoque  ou  em oferta 
especial, e pode ser anexado a sistemas de back-end (sistemas  hospedados em servidores da Web, que 
estão ligados aos bancos de dados de empresas.) existentes para preenchimento de ordem e opções de 
pagamento automáticas. Uma lista parcial de ferramentas nesta categoria:

 

ü      Tango  Merchant  www.everyware.com/products/tangomerchant/ da  EveryWare 
Development 

ü      Net.Commerce www.internet.ibm.com/commercepoint/ Suite da IBM

ü      Electronic www.icat.com/ Commerce Suite da iCat

ü      On-line www.intershop.com/products/on-line/info.html da Intershop

ü      CatSmart www.isadra.com/corecatsmart.html da Isadra

ü      WebCatalog www.pacific-coast.com/St_Pages/PCSPages/pcsprods.html e WebMerchant 

www.pacific-coast.com/St_Pages/PCSPages/pcsprods.html da Pacific Coast Software 

ü      Cat@log www.thevisionfactory.com/docs/product.htm da The Vision Factory 

ü      Domino.Merchant www.net.lotus.com/action4/merchant.nsf da Lotus 



ü      SoftCart www.mercantec.com/products/softcart.html da Mercantec 

ü      Site Server backoffice.microsoft.com/products/SiteServerE/default.asp da Microsoft

          Companhias que têm um volume alto de vendas - especialmente essas que entregam bens simples 
como software, ou música na Rede - requerem soluções de porte industrial que custam cerca de $10000 a 
$100000, ou mais. Uma lista parcial de produtos nesta categoria :

ü      Dynamo  Retail  Station  www.atg.com/solutions/products/retail/ da  Art  Technology 

Group

ü      One-To-One www.broadvision.com/OneToOne/  da BroadVision 

ü      Commerce Exchange www.interworld.com/products/products.htm da InterWorld

ü      Transact www.openmarket.com/transact/ da Open Market

2.15 ATRAIR CLIENTES ONLINE

          Para atrair globos oculares, tente as técnicas que todos os sites da Rede usam para atrair o trafego. 
Mas para ir além de visitas e começar a registrar vendas, seguir algumas regras ajudam, por exemplo:

 

ü      Mantenha seu site em dia. Um site que nunca muda não atrai os compradores.

ü      Tenha certeza que seu site parece profissional e opera facilmente. Lembre-se que não só 

tem que vender o produto, mas também tem que inspirar confiança em compradores potenciais.   

ü      Mantenha o site simples. Se é muito complicado, os compradores surfarão em outro 

lugar.   

ü      Torne fácil achar produtos específicos. Ponha um botão de procura em toda página assim 

os clientes podem achar depressa o que estão procurando.   

ü      Faça páginas que carreguem rapidamente. Pessoas não gostam de esperar quando estão 

comprando on-line.

ü      Mantenha sua seleção de produtos on-line comparável a de outro site disponível. Se os 

clientes podem comprar mais materiais em uma única loja, é lá que eles irão.   

ü      Mantenha preços on-line  tão baixos quanto ou abaixo do que os disponíveis por outros 

canais.   
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ü      Venda materiais que as pessoas querem comprar on-line. Como uma regra geral, se um 

produto vende em catálogos de correio, também venderá na Rede.   

ü      Tenha certeza todas as transações estão tão seguras quanto possível,  e faça qualquer 

comprador em potencial saber disso.  

2.16 PERDA DE NEGÓCIOS NA WEB

 

          As  companhias  diretamente  ameaçadas  por  comércio  eletrônico  incluem agências  de  viagens, 
operações com ingresso de entretenimento, catálogos de correio e lojas de varejo - particularmente lojas 
de software.

          Como o  Bill  Gates disse,  o  comércio  eletrônico  está  a  ponto  de  eliminar  o  intermediário.  O 
buzzword (São  siglas  que  estão  dentro  da  tecnologia  de  Comércio  Eletrônico,  por  exemplo: 
extranet,cheques  eletrônicos,  carteira  eletrônica,  entre  outros,  no  tópico  2.23  deste  capítulo  estarei 
explicando cada uma destas siglas) do dia é disintermediation (Modo de dizer que qualquer um entre o 
vendedor e o comprador está em grande dificuldade). Mas um olhar mais atento revela que comércio 
eletrônico pode estar criando um tipo novo de intermediário.

          As mais comentadas histórias de sucesso em comércio eletrônico são da  Amazon.com e  Virtual  
Vineyards , que realmente são um tipo novo de intermediário. A Amazon.com não pública livros, afinal 
de contas, e a Virtual Vineyards não faz vinho. Eles simplesmente são distribuidores on-line. Mas estes e-
intermediários têm que demonstrar que dão valor para o processo de compra, através da comercialização, 
do atendimento ao consumidor, ou algum outro método. Se eles não o fazem, os clientes votarão com 
seus modem e os colocaram fora do mercado. 

2.17 BUSSINES-TO-BUSSINES: A CORPORAÇÃO VIRTUAL

          Hoje, um número diverso de empresas está movendo uma grande parte do seu bussines para a Web 
em formas que há um ano atrás eram imagináveis.  Alguns exemplos clássicos são empresas como a 
Charles Schwab [3] movendo mais de 40% de suas trades on-line de stocks, ou a Cisco reduzindo ¼ de 
bilhão de dólares em custos, ou mesmo a National Semiconductor fazendo mais de 1 bilhão de dólares em 
novos negócios através de sua extranet.

          Para estas empresas, a Internet não é só uma forma barata de publicação ou um neutralizador das 
diferenças de sistemas, mas sim uma nova plataforma para bussiness, onde a força para reduzir custos e 
criar oportunidades de negócios conectando cada parte da sua corporação é uma realidade. Uma realidade 
chamada Corporação Virtual.

          Esta  Corporação Virtual  utiliza  a  Internet  ou tecnologias  Web como medida  para  gerenciar  o 
relacionamento entre seus parceiros na comercialização de um produto e/ou serviço e pode ser formada 
por clientes, fornecedores, transportadoras, órgãos do governo, bancos, etc.

          Essa Corporação Virtual, possui várias estratégias e formas diferentes de se apresentar no mundo 
do comércio eletrônico: Extranets Colaborativas (Extranet que tem como objetivo fazer com que gerentes 
de  vendas  se  comuniquem  remotamente  com  seus  clientes),  Syndicated  Selling  (Site que  pode  ser 
conectado a vários outros sites) e Cadeias de Valor (Está cadeia faz com que fornecedores, distribuidores, 
e clientes dividem o mesmo cenário de compra e venda de produtos).
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2.18 EXTRANETS COLABORATIVAS

          A forma comum de gerentes de vendas se relacionarem com seus parceiros de negócios, é através 
de viagens ou visitas aos escritórios de seus clientes,  fax, telefonemas,  e-mail, etc. Mas, isto tudo está 
mudando  com  a  corporação  virtual,  devido  à  facilidade  de  cada  organização  estar  conectada 
eletronicamente com os seus fornecedores, para uma troca de informações em tempo real,  reduzindo 
assim, o tempo de vendas, produção e todos os custos relacionados a estes ciclos.

          As empresas que adotam esta estratégia de implantação geralmente já possuem uma intranet e 
implementam a extranet como um passo natural em sua evolução. O acesso a essa extranet é controlado e 
seguro (através de protocolos de autenticação e certificados digitais), e a disponibilização dos dados para 
cada parceiro de negócio é cuidadosamente mapeada para sua necessidade, de modo a evitar que um 
parceiro tenha acesso a informações para as quais não lhe tenha sido concedida uma prévia autorização.

          Um exemplo de uma extranet colaborativa é a da empresa Adaptec Inc., uma empresa da Califórnia 
gerando 198 milhões de dólares por ano, que têm como bussiness a fabricação de hardware e software 
para mover informações de computadores portáteis,  desktops e mainframes para periféricos  (printers,  
scanners,  CD-ROM,  etc).  A  Adaptec abriu  a  sua  extranet para  controlar  todos  os  aspectos  da  sua 
produção diária, para os seus parceiros de negócios, como a Seiko-Epson Systems no Japão, responsável 
pela fabricação e montagem de chips para os produtos da Adaptec.  Outros parceiros presentes nessa 
extranet são a Taiwan Semiconductor e a ASAT, que também vendem seus produtos para a Adaptec.

          Nessa  extranet, a  Adaptec disponibiliza a sua necessidade de compras e, cada parceiro, além de 
checar o seu inventário para suprir as necessidades da  Adaptec, também fornece uma previsão de data 
para  disponibilidade  do  material  solicitado,  para  uso  da  Adaptec.  Com isso,  como resultado,  hoje  a 
Adaptec aguarda 8 semanas para receber um produto completo, ao invés das anteriores 16 semanas, e 
obteve uma redução de custos de, pelo menos, 40.000 dólares por parceiro.

2.19 SYNDICATED SELLING

          A definição mais simples para Syndicated Selling (Vendendo Sindicatos) é de que nenhum site na 
Internet é  uma  ilha  isolada,  mas  um site  que  pode  ser  interconectado  a  vários  outros  sites.  Assim, 
comunidades na  Web são formadas ao redor de grupos de interesses comum. Ou seja,  um  hyperlink 
(ligação para outras páginas) pode ser tudo que você precisa para entrar em uma Corporação Virtual.

          Alguns  bons  exemplos  dessas  corporações  virtuais  são  os  sites  da  Amazon.com,  InfoSpace  e 
Northern  Telecom que  se  associam a  outros  parceiros  para  prover  ao  cliente  uma  única  entrada  na 
Internet, como modo de suprir suas necessidades. Neste cenário, tomando como exemplo a  InfoSpace 
Inc.:  a  empresa agrupa conteúdo de páginas amarelas, classificados, mapas e  shoppings virtuais para 
praticamente qualquer assunto pelo qual o usuário possa ter interesse.

          Syndicated  Selling é  uma  das  formas  mais  baratas  e  de  grande  visibilidade  para  associar  sua 
empresa e seus produtos em uma corporação virtual,  aonde não necessariamente se realiza o trading 
somente para os seus fornecedores, mas também para o público em geral da Web.

2.20 CADEIAS DE VALOR

          Em uma cadeia de valor ou supply chain (cadeias de valor), fornecedores, distribuidores e clientes 
dividem o  mesmo  cenário  da  compra  e  da  venda  de  produtos,  permitindo  assim,  que  fornecedores 



entreguem produtos sob demanda, evitando o desperdício, reduzindo custos, diminuindo o tempo e custo 
de estocagem, oferecendo assim, um serviço melhor ao consumidor.

          O gerenciamento da cadeia de valor ocorre com a troca eletrônica de dados entre todos os parceiros 
envolvidos em uma transação comercial. Esta parceria envolve uma definição, por todos os envolvidos, 
no estabelecimento do padrão de comunicação entre os parceiros e na forma de manipulação dos dados 
entre os mesmos. Várias empresas já participam desta cadeia de valor nos Estados Unidos há mais de 10 
anos, e no Brasil algumas grandes empresas já possuem parcerias fechadas com os seus fornecedores para 
o uso do EDI (Electronic Data Exchange, Troca Eletrônica de Dados). 

          O EDI permite então que a consulta de estoque e pedidos de compra sejam efetuados, demolindo a 
necessidade de imensos departamentos de compra e venda dentro das empresas. No entanto, a tecnologia 
e  a  infra-estrutura  relacionada  ao  EDI  e  a  VANs  (rede  de  transporte  das  informações) apresentam 
empecilhos a pequenas e médias empresas devido ao seu alto custo de implantação e taxas mensais de 
direito de uso super-inflacionadas. Com a Internet e os novos padrões de mercado (HTTP, SSL, HTML e 
um browser), as barreiras de implementação e de custos são derrubadas e surge aí um mercado novo e 
riquíssimo para a cadeia de valor.

          Hoje,  empresas  fazem reposição  diária  de  estoque  e  integram tantos  os  fornecedores  como o 
consumidor de ponta-a-ponta pela Internet. Uma média levantada, de acordo com um estudo da Gartner 
Group, é que as empresas de vários setores (varejista, médica, automobilística, etc.), utilizando a Internet, 
reduzem até em 50% o período de estocagem de seus produtos, entregam os seus produtos em 3 dias ao 
invés de 2 semanas, aumentando a sua produção em até 30% e cortam o número de fornecedores em até 
40%. Além do mais, reduzem os custos de desenvolvimento para uso via Internet em até 500%, quando 
comparados ao EDI.

          Hoje, a cadeia de valor, é uma das estratégias utilizadas pelas mais bem sucedidas empresas do 
mercado internacional como a  Coca-Cola,  Cisco,  Bay Networks,  Dell  Computer entre outras, e entre 
empresas também no Brasil, como o Pão-de-Açucar, Kolynos, Gessy Lever e Alcoa.

          O gerenciamento da cadeia de valor significa um negócio de bilhões de dólares na nossa indústria, 
então, se você ainda está indeciso sobre os benefícios desta tecnologia, comece pensando que a vantagem 
competitiva  de  alguns  neste  mercado,  será  facilmente  o  padrão  e  a  regra  das  empresas  vencedoras 
amanhã.

2.21 COMPRANDO NA WEB, COSUMIDORES, OU EMPRESAS

          Todo o mundo fala sobre varejo de vendas on-line, mas realmente é o mercado de empresa para 

empresa  que  está  guiando  o  comércio  eletrônico.  Pesquisa  de  Forrester diz  que  os  consumidores 

utilizaram $530 milhões em transações on-line em 1996, e prediz $7.17 bilhões em vendas para o ano 

2000. O cliente de comércio eletrônico típico é homem, branco, de 30 anos com o salário de $78000 por 

ano,  de  acordo  com uma pesquisa  de  mais  de  1000  compradores  on-line administrada  pela  Binary 

Compass Enterprises [38]. 

          Homens incluem a  maioria  de  compradores  do comércio eletrônico,  entre  69 e  79  por  cento, 
dependendo da pesquisa. Mas a Forrester espera que transações bussines to bussines alcancem $8 bilhões 
este ano e um gritante $66 bilhões no ano 2000. A General Electric, nos E.U.A. a corporação de maior 
sucesso  e  mais  lucrativa,  espera  fazer  $1  bilhão  em negócios  por  si  só  este  ano  em sua  cadeia  de 
processos em rede local, que é projetada para estreitar relações com suas companhias fornecedoras de 
componente. 



          Para a maioria dos negócios, o comércio eletrônico não está ligado somente em catálogos on-line, 
cartões  de crédito,  ou compra de suéteres.  Realmente não é sobre vender  nada,  mas sobre melhorar 
relações entre provedores, distribuidores, e clientes.

          Por  exemplo,  o  comércio  eletrônico  poderia  tornar  mais  fácil  para  um  cliente  comprar  um 
desfibrador de papel novo de uma companhia de material de papelaria. Tipicamente, um trabalhador de 
escritório corporativo tem que adquirir aprovação para uma compra que vale mais que uma certa quantia. 
Aquele pedido vai então para o departamento de compra que tem que obter a aprovação da compra. O 
comércio eletrônico empresa para empresa automatiza este processo inteiro. Os empregados podem ir 
diretamente para a extranet da sua companhia, podem achar o artigo no site da loja de papelaria, e podem 
adquirir o que eles precisam a um preço prenegociado pela sua companhia. Se aprovação é requerida, o 
chefe é notificado automaticamente.

2.22 PADRÃO DE TECNOLOGIA PARA COMÉRCIO ELETRÔNICO

          Além da sopa de letras de padrões que governam a Internet, o comércio eletrônico emprega alguns 
de seus próprios padrões a maioria aplicam-se a transações de empresa para empresa.

 São eles:

ü      Intercâmbio de dados eletrônicos  (EDI -  Electronic  Data Interchange ):  criado pelo 

governo  dos  EUA  anos  70  e  agora  usado  por  95  %  das  companhias,  EDI é  uma  estrutura  de 

documentos comum projetada para deixar grandes organizações transmitirem informação através de 

redes  privadas.  Agora  o  EDI está  achando  seu  papel  em  Web sites.  EDI  compreende  todo  um 

conjunto de procedimentos para empresas trocarem informações, com avançados recursos para se ter 

segurança  e  alto  controle  sobre  a  troca  de  pedidos  e  informações.  Dependendo  do  volume  de 

transações e do próprio tamanho das empresas, muitas vezes o investimento de se implementar um 

sistema EDI pleno pode ser muito alto. Com a Web, surgiram serviços que permitem que empresas, 

através da  Web,  se  comuniquem com outras empresas usando o padrão de comunicação do  EDI. 

Evidentemente, por a alternativa de conectividade via Internet ser mais barata que o EDI tradicional, 

muitas  empresas  têm  decidido  integrar  seus  processos  com  outras  empresas  daquela  forma. 

Entretanto, é importante ressaltar que, grandes empresas, que usam serviços  EDI em larga escala, 

tendem a se manter, pelo menos por algum tempo, com esses serviços, até porque os padrões de troca 

de dados via Internet ainda não são tão robustos como o EDI. A Embratel possui um serviço de EDI 

utilizando conexões dedicadas ou mesmo através da Internet. Oferece também o recurso de Web EDI, 

aonde empresas com pequenos volumes de transações podem executá-las através de documentos EDI 

preenchidos por meio de formulários WWW.

ü      Compra aberta na Internet  (OBI - Open Buying on the Internet ): acredita-se que este 

padrão, criado pela  Internet Purchasing Roundtable,  assegura que todos os diferentes sistemas de 

comércio eletrônico possam conversar entre si. O OBI que foi lançado pelo OBI Consortium [39] em 

junho de 1998 é apoiado e conduzindo por companhias como a  Actra,  InteliSys,  Microsoft,  Open 

Market , e Oracle.



ü      Protocolo Comercial Aberto  (OTP - The Open Trading Protocol ):  OTP deve unificar 

uma variedade de atividades relacionadas a pagamentos, inclusive acordos de compra, recibos para 

compras  e  pagamentos.  Foi  criado para competir  com a OBI por  um grupo de  companhias,  que 

incluem a AT&T, CyberCash, Hitachi, IBM, Oracle, Sun Microsystems, e British Telecom.

ü      Padrão de Perfil Aberto  (OPS - Open Profiling Standard ):  um padrão apoiado pela 

Microsoft e  Firefly [40].  O  OPS deixa  os  usuários  criarem um perfil  pessoal  de  preferências  e 

interesses  que  queiram  compartilhar  com  comerciantes.  A  idéia  por  trás  disto  é  ajudar  os 

consumidores a proteger sua privacidade sem proibir a coleção on-line de informação de marketing.   

ü      Camada de Conexão segura  (SSL - Secure Sockets Layer ): este protocolo é projetado 

para criar uma conexão segura com o servidor. O  SSL usa chave pública de encriptação, um dos 

métodos de encriptação mais fortes, para proteger dados que viajam na Internet. O SSL foi criado pela 

Netscape mas agora caiu no domínio público.   

ü      Transações Eletrônicas Seguras (SET - Secure Electronic Transactions ): O SET codifica 

os números de cartão de crédito armazenados nos servidores dos comerciantes. Este padrão, criado 

pela  Visa e  MasterCard,  desfruta  de amplo apoio na comunidade bancária.  O primeiro comércio 

habilitado em SET já está sendo testado na Ásia.   

ü      Truste  [41]:  esta  sociedade  de  companhias  busca  construir  confiança  pública  em 

comércio eletrônico pondo um selo de aprovação estilo Boa Administração Interna - em sites que não 

violam a privacidade do consumidor.

2.23 BUZZWORDS

          Comércio eletrônico é cheio de buzzwords. Aqui estão alguns termos:

ü      Cash digital ou eletrônico: também chamado e-cash, se refere a quaisquer meios que 

permitem uma pessoa pagar bens ou serviços transmitindo um número de um computador para outro. 

Os  números,  são  como uma nota  de  dinheiro,  são  emitidos  por  um banco e  representam somas 

especificas de dinheiro real.  Um das características chaves de dinheiro digital é que é anônimo e 

reutilizável, igual a dinheiro real. Esta é uma diferença chave entre e-cash e transações de cartão de 

crédito na Internet. Para mais informação, veja PC Webopaedia [42] ou DigiCash's e-cash FAQ [43].

ü      Dinheiro  digital:  um termo para  chamar  a  atenção  para  todos  os  vários  e-cashs e 

pagamentos eletrônicos disponíveis na  Internet.  O  Yahoo! [44] lista 28 companhias que oferecem 

formas de dinheiro digital.

ü      Disintermediation:  o  processo  de  cortar  fora  o  intermediário.  Quando  companhias 



baseadas na Web evitam canais de varejo tradicionais e vendem diretamente ao cliente, intermediários 

tradicionais (como lojas de varejo) não precisam existir.   

ü      Cheques  eletrônicos:  sendo  testado  atualmente  pela  CyberCash  [45],  sistemas  de 

verificação eletrônicos como PayNow retiram dinheiro das contas correntes dos usuários para pagar 

serviços e contas de telefone.

ü      Carteira eletrônica: um esquema de pagamento,  a carteira na Internet armazena seus 

números de cartão de crédito em seu disco rígido de uma forma codificada. Você pode fazer compras  

em sites da Rede que suportam a carteira eletrônica. Quando você vai para uma loja on-line , você 

clica em um botão de Pagamento para iniciar um pagamento de cartão de crédito por uma transação 

segura habilitada pelo servidor  da  companhia  de carteira  eletrônica.  Os principais  vendedores de 

browser tem projetos para incluir a tecnologia de carteira eletrônica nos seus produtos.  Nos sites 

afiliados ao shopping on-line do Bradesco [9], por exemplo, pode-se utilizar a "Carteira Eletrônica". 

Para  isso,  é  preciso  instalar  um  pequeno  programa  no  computador,  que  servirá  como  carteira 

eletrônica. Nesta carteira, colocam-se "cópias" eletrônicas de cartões de crédito e de débito. Sempre 

que se for comprar um produto numa loja afiliada, bastará fornecer uma senha e indicar qual dos 

cartões da carteira eletrônica se deseja utilizar. A loja automaticamente obterá uma autorização do 

Bradesco  e  efetuará  o  débito  correspondente.  Este  método  é  extremamente  seguro,  pois  as 

informações de crédito sequer são enviadas para a loja, que recebe simplesmente uma autorização de 

venda  por  parte  do  banco,  porém  limitado  aos  sites  "associados"  ao  administrador  da  "Carteira 

Eletrônica".

ü      Extranet: A Extranet é uma rede semi privada baseada na mesma tecnologia Internet, 

usada para comunicação entre empresas parceiras, entre empresas e cliente, ou com fornecedores.. 

Isto torna possível criar aplicações de comércio eletrônico que unem todos os aspectos de uma relação 

empresarial, de pedidos a pagamentos.   

ü      Micropayments (Pagamentos pequenos):  transações em quantias entre 25 centavos e 

$10, tipicamente realizada  para download ou ter acesso a gráficos, jogos, e informação. Pagar por 

onde você quer anda, este é o pressuposto do  micropayments [46] para revolucionar o mundo do 

comércio  eletrônico.  Por  exemplo,  visitante  do  ESPN  SportsZone [47]  usa  o  seu  CyberCash 

CyberCoin para comprar uma passagem de $1 de um dia  para o conteúdo premium do site, sem ter 

que se inscrever para um mês inteiro. Mas muitos clientes potenciais estão pouco dispostos cooperar 

com micropayments.  



2.24 O FUTURO DO COMÉRCIO ELETRÔNICO

          Restou  assegurar  que  há  um futuro  para  o  comércio  eletrônico.  Uma vez  que  os  detalhes  do 
comércio on-line foram exercitados, e a Internet poderia reformar a estrutura do mundo empresarial em 
geral.

          O crescimento enorme de comunidades virtuais, proporciona que as pessoas entram juntas ad hoc 
em grupos de interesse  on-line, no qual, promete trocar o equilíbrio de poder econômico do fabricante 
para o consumidor. Pelo menos, isso é a visão de John Hagel e Arthur Armstrong, um par de analistas da 
McKinsey & Company , uma firma consultora de administração internacional.

          Estas comunidades virtuais já estão fazendo sentir a sua presença. ParentsPlace [48] é um local  de 
reunião de pais que ajudam os vendedores menores a localizar os clientes potenciais para seus produtos 
como comida de bebê e xampu.

          Comunidades virtuais corroem o marketing e vantagens de vendas das grandes companhias. Uma 
companhia pequena com um produto e atendimento melhor ao consumidor pode usar estas comunidades 
para desafiar os competidores maiores, algo que provavelmente não pôde fazer no mundo real.

2.25 BARREIRAS AO COMÉRCIO ELETRÔNICO

          De  acordo  com  uma  pesquisa  administrada  em  março  CommerceNet [49],  compradores  não 

confiam no comércio eletrônico, eles não conseguem encontrar o que estão procurando, e não há nenhum 

modo fácil para pagar pelos produtos. Diferente da compra comum.

          Certamente, o comércio eletrônico para os consumidores está em fase de amadurecimento. Clientes 
estão preocupados com roubo de número cartão de crédito, o isolamento da sua informação pessoal, e o 
inaceitável desempenho da rede. A maioria dos compradores ainda não estão convencidos(as) de que vale 
a pena conectar-se na  Internet, procurar por sites de compra, esperar pelas imagens carregarem, tentar 
entender o processo de pagamento,  e então preocupar-se se  seus números de cartão de crédito serão 
furtados por um hacker. Até pior, muitos sites de compra, como o L.L. Bean's [50] , não vendem tudo on-
line e você tem de obter o catálogo impresso da companhia. Assim por que o aborrecimento? 

          Para convencer os consumidores, os e-comerciantes terão que ser muito educados. Porém, o Gail  
Grant,  o  presidente  e  CEO da  GLG  Consulting e  cabeça  do  braço  de  pesquisa  financeiro  da 
CommerceNet, prediz que a maioria dos compradores será ganho em somente alguns anos.   

          Grant diz que se fossem etiquetadas páginas da Rede com informação sobre o produto e seu preço, 
seria mais fácil para sites de procura achar materiais de compra on-line. Isso ainda não aconteceu, porque 
os comerciantes querem que as pessoas achem os seus produtos mas não os de seus competidores - 
especialmente se os produtos da outra companhia são mais baratos.   

          Grant sente que o padrão SET ajudará a curar a confusão de compradores em relação  a esquemas 
de pagamento. Mas também diz que a indústria também tem que unificar suas faturas, possivelmente com 
OBI.     

          Para sistemas de empresa para empresa,  os assuntos  são menos emocionais  mas ainda  sérios. 
Negócios ainda não têm modelos bons para montar seus sites de comércio eletrônico , e têm dificuldade 
em  compartilha  as  ordens  e  informação  colecionadas  on-line  com  o  resto  das  suas  aplicações 
empresariais.  Muitas  companhias  continuam  relutando  com  a  idéia  de  compartilhar  informação 
proprietária empresarial com clientes e provedores, um componente importante de muitos sistemas de 
comércio eletrônico de empresa para empresa.   



         A chave para solucionar o modelo empresarial são os comerciantes deixar de confiar em applets  
Java e reestruturar as suas operações para tirar proveito do comércio eletrônico. Como disse Grant " O 
Comércio  eletrônico  é  como  qualquer  automatização-  amplia  problemas  que  já  existem  com  a  sua 
operação ".  

2.26 APRENDENDO UM POUCO MAIS  

          Confira estes sites e organizações para iniciar por conta própria um site de 

comércio eletrônico: 

ü      CommerceNet [49] é uma associação de indústrias dedicadas a promover o comércio 

eletrônico.  Lançado  em  abril  de  1994  no  Vale  do  Silício,  inclui  mais  de  500  companhias  e 

organizações mundiais. Os Sócios incluem bancos, companhias de telecomunicações, provedores de 

serviço Internet, serviços on-line,  software e companhias de serviço, clientes reais.   

ü      Electronic  Commerce  World  [51]  a  revista  Mundial  de  Comércio  eletrônico 

(antigamente EDIWorld) é uma revista sobre comércio eletrônico empresa para empresa.   

ü      The World Wide Web Consortium (W3C) [52] é uma corporação que dita os padrões on-

line,  atua em muitos campos, inclusive no modo para fazer a interopelabilidade entre a variedade 

crescente  de métodos de pagamento na Rede.  Este projeto é chamado a Iniciativa de Pagamento 

Eletrônico em Comum (Joint Electronic Payments Initiative ou JEPI).

2.27 SERVIÇOS ON-LINE

 

          Muitos  profissionais  liberais  até  então  acostumados  a  atender  apenas  em  seus  escritórios  e 
consultórios estão se adequando a Internet oferecendo serviços personalizados através desta mídia.

 Alguns exemplos:

ü      Advocacia on-line www.alanet.com.br/com/stuhrk/stuhbook.html

ü      Veterinário www.opusdei.com.br/guia/guia.htm

ü      Psicologia on-line www.psicon-line.psc.br.

          Estes serviços não são tão difundidos na  Web devido  a forma de utilização possibilitada, e por 
serem na sua maioria serviços que exigem atendimento personalizado e individual, incluem a presença do 
profissional  que  realiza  o  serviço  para  garantir  segurança  e  confiabilidade.

2.28 GERÊNCIA FÍSICA

          Assunto também de extrema importância, é a gerênica física, no qual, se trata da manutenção dos 



equipamentos, que irá hospedar o site de comércio eletrônico. Bom, o ideal é que estes equipamentos 
sejam robustos e velozes em termos de processamento de máquina e memória RAM. E acima de tudo é 
que  haja  pessoas  qualificadas  para  dar  manutenção  tanto  preventiva  quanto  corretiva  nestes 
equipamentos.

          Um site de comércio eletrônico que não tem uma estrutura de equipamentos adequada para um site 
profissional  de  e-comerce, dificilmente  irá  sobreviver  no  mundo  da  Web,  e  também  entre  seus 
concorrentes.

 

2.29 MANUTENÇÃO 

2.29.1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA

          Estes equipamentos tem que passar por uma manutenção preventiva periódica, no qual irá fazer um 
check-up (olhar com detalhes o equipamento) geral destes equipamentos, buscando verificar se existe 
algum problema no equipamento, analisar a perfomance do processador, memória, gerando conclusões 
para  ver  se  há  necessidade  de  fazer  um  upgrade  no  equipamento,  ou  até  mesmo  trocá-lo  por  um 
equipamento novo, dependendo da gravidade do caso. 

2.29.2 MANUTENÇÃO CORRETIVA

          Já a manutenção corretiva, é quando você já descobriu o problema no hardware,  e irá buscar uma 
solução viável para solucionar o problema causado no equipamento.

2.30 MANUSEIO DE EQUIPAMENTOS

          Usuários ou técnicos inexperientes podem, ao invés de consertar, estragar mais o equipamento se 
não o manusearem corretamente. Devemos lembrar que estamos lidando com computadores, que são 
equipamentos extremamente delicados. Apesar de muitas placas,  drivers  e componentes serem baratos, 
mesmo assim são sensíveis e necessitam dos mesmos cuidados dispensados aos equipamentos caros, que 
é o nosso caso. Por isto, sempre temos que ter  um cuidado rigoroso, com o equipamento, para que não 
ocorra nenhum estrago.

 

2.31 CONSIDERAÇÕES FINAIS

          Este capítulo teve como objetivo,  falar  detalhadamente sobre Comércio Eletrônico,  e Gerência 
Física, no qual, procurando especificar o maior número de informações possíveis relacionados a estes 
temas. Apresentando informações relacionados aos temas citados neste capítulo, no qual, tive o intuito de 
escrever o que está em volta desta tecnologia, e também falando da importância que temos que dar ao 
hardware (parte física do computador). A seguir, no próximo capítulo, iremos falar sobre Segurança, 
assunto este  de extrema importância  no mundo virtual,  procurando escrever  o  quanto a  segurança é 
essencial em um site, e também explicando as tecnologias que envolve este tema.                 
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3. SEGURANÇA

3.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

          Neste  capítulos,  será  escrito  sobre  Segurança,  especificando  sobre  a  Segurança  na  Internet,  

Firewalls, Criptografia, protocolos de segurança, e outros fatores fundamentais para segurança na Web.

 

3.2 SEGURANÇA

          Quando se trata de trocar dados e documentos de forma eletrônica, a definição de uma política 
interna de segurança é o pré-requisito fundamental. Ela será a responsável pela distribuição dos sistemas 
de acordo com as necessidades de cada empresa. Nos casos mais comuns de invasão, o motivo desta está 
geralmente interligada a buracos abertos não vistos no desenvolvimento das soluções. Essa avaliação é 
complexa e implica uma documentação detalhada, com  o mapeamento de todos os pontos de acesso, 
maior atenção às áreas críticas e a definição clara de uma série de procedimentos paralelos. 

          O grau de proteção necessário depende especialmente do tipo de conexão que as empresas possuem 

e dos recursos disponíveis. No caso de uma Intranet, é preciso defender os dados estratégicos na rede 

interna com servidores de autenticação e correios eletrônicos que suportem criptografia e certificados 

digitais. A definição de senhas de acesso e a visualização restrita de certas áreas limitam a ação dos 

invasores. Também é preciso observar se a Intranet dá acesso em algum ponto a uma WAN (Wide Area 

Network – Rede de Area Longa), aumentando os riscos de entradas não autorizadas e exigindo um reforço 

na infra-estrutura.

          Na  Extranet, os mecanismos para controlar o trânsito de dados entre a rede interna e a externa 

pedem ainda a instalação de firewalls, que têm como missão principal gerenciar a liberação e o bloqueio 

do tráfego das informações entre as redes conectadas, criptografando os dados. O mercado dispõe de 

soluções diferenciadas, com preços variáveis.

          Quem entra  no mundo da Internet  deve compreender que ficará  mais vulnerável  a  ataques de 

acessos ilegais, porque estará abrindo portas de conexão para a rede aberta. Junto com as soluções de 

firewall, entram no combate os antivírus especializados para esse tipo de proteção, capazes de checar o 

conteúdo dos dados transmitidos, mas devido a 



intensa proliferação dos vírus na Internet os softwares de antivírus não estão todos capazes de eliminar 

determinados vírus. Com o avanços dos hackers, alguns entram na rede interna apenas para apontar que 

ela é insegura, enquanto outros causam prejuízos alterando dados estratégicos, a regra é não subestimá-

los. Algumas empresas já optam pela contratação deles para testar o esquema de proteção. 

          Apesar dos sofisticados recursos já disponíveis para os  firewalls, eles ainda enfrentam a barreira 

dos  sistemas  proprietários.  A  interoperabilidade  é  restrita  a  arquiteturas  semelhantes,  segundo  os 

fornecedores, por não haver uma integração forte entre desenvolvedores de sistemas operacionais e os de 

firewall.

          Mas algumas mudanças nesse sentido estão sendo implementadas, com as plataformas IPSEC (IP 

Security  Protocol  –  Protocolo  seguro  IP) e  Skip(Simple  Key  Management  for  Internet  Protocols  –  

Protocolos internet para gerenciamento de chave simples), que permitem a troca de informações entre 

firewalls distintos.

          O texto que segue abaixo falando dos objetivos da IPSEC foi retirado da seguinte referência [53].

 O projeto IPSec representa um esforço desenvolvido pelo  Working Group IPSec da  IETF (The 

Internet Engineering Task Force – Força de tarefa ao desenvolvimento para a Internet) para desenvolver 

uma arquitetura de segurança para o protocolo IP e tem  os seguintes objetivos:

✓ criar uma infra-estrutura de rede segura providenciando proteção nos cabeçalhos de dados e de chaves;

✓ reduzir a preocupação de implementar mecanismos de segurança nas aplicações;

✓ compatibilizar  o  seu  funcionamento  com mecanismos  de  segurança  já  existentes  e  utilizados  por 

aplicações;

✓ evitar problemas de exportação de criptografia;

✓ ser parte integrante do protocolo IPv6 e poder ser aplicável ao IPv4.

          Através dos seus componentes, a IPSec usa este conceito para permitir a implementação de redes 

virtuais privadas e seguras através de redes públicas tais como a Internet.

          Tal implica um custo mínimo na criação de redes corporativas pois são utilizadas com segurança 
em infra-estruturas já existentes, o que levará a um aumento crescente de redes deste tipo, contribuindo 
para a expansão das comunicações a nível mundial.

          Também estão sendo desenvolvidas soluções que permitem uma troca dinâmica das chaves de 

criptografia, em intervalos de até 30 segundos. A tendência é que estas tecnologias já venham embutidas 

nos sistemas operacionais e, mais tarde, já estejam presentes quando as empresas comprarem hardware.



 

3.3 CERTIFICAÇÃO DIGITAL

          A certificação digital  surgiu da necessidade de assegurar quem está  por trás das operações no 

mundo virtual.  O processo ganha mais  complexidade à  medida em que  as  transações na Internet  se 

ampliam. O CA (Certificate Authority – Entidade Certificadora), tem a missão de garantir a idoneidade 

do certificado. Já o CP (Certificate Processor – Processos de Certificados), concentra os procedimentos, 

incluindo armazenamento de dados e processamento de informações para gerar as chaves e precisa ser 

uma empresa com patentes e confiáveis instalações de segurança.

          O documento digital poderá ser utilizado para garantir a identidade em documentos eletrônicos, 

como os trocados em Intranets e Extranets, e nas transações comerciais.

          No Brasil, esse nicho começa a ser mais explorado. A Certisign [54] criou seu próprio certificado, 

depois de quase dois anos de desenvolvimento. A Certisign oferece o certificado de browser, emitindo 

termo legal, registrado em cartório. O próximo passo é gerar um par de chaves, uma pública que fica na 

certificadora e uma privativa que vai para o usuário e da qual só ele conhece o acesso.

          O certificado de servidor é destinado às máquinas que disponibilizam serviços às máquinas que 

disponibilizam serviços e informações.  Assim, quando o servidor fizer uma operação,  a certificadora 

garante sua validade legal.

 

3.4 PROTOCOLOS DE SEGURANÇA (SSL, SET)

          O SSL (Secure Socker Layer – Camada de Pacotes de Segurança) protege a troca de dados ponto a 

ponto,  ou  melhor,  do  browser cliente  ou  servidor  para  outro  servidor.  Já  o  SET (Secure  Electronic  

Transaction  –  Transação Eletrônica  Segura)  incorpora  recursos  para  o  comércio eletrônico,  como a 

característica  de  amarrar  a  transação  entre  todos  os  participantes  da  operação.  Considerados 

complementares, as ferramentas de e-commerce tendem a suportar os dois protocolos.

           Existe uma tendência de apoio aos SET como padrão de segurança para o comércio eletrônico, o 

que  não  reduz  as  qualificações  do  SSL em transportar  informações  seguras  em uma vasta  gama de 

projetos, como os de Internet Banking. Mas o SET permite que apenas as partes interessadas tenham os 

dados do usuário. Assim, numa transação de cartão de crédito, os dados seguem para a autorização da 

administradora e a loja fica apenas sabendo da liberação do pagamento.

          Mais complexo, o SET enfrenta algumas barreiras no mercado e chegar a certas definições não tem 



sido nada fácil. Criar um padrão de transporte seguro na Web commerce envolve também o pagamento de 

royalties. As instituições financeiras, por exemplo, precisam entregar a seus clientes  wallets (carteiras 

digitais contendo dados financeiros do usuário) para oferecer o serviço.

 

3.5 FIREWALLS

          A proteção de um ambiente de informática e de uma corporação como um todo começa com a 
definição de uma Política de Segurança, criada a partir de sua realidade e necessidades de negócio. Feito 
isto, o próximo passo será a implementação de procedimentos e ferramentas tecnológicas que vão garantir 
a aplicação das diretrizes de segurança.

          Normalmente,  a  ferramenta de  Firewall é  instalada logo no início do processo,  garantindo os 

controles mínimos de segurança, e servindo-se como base para a proteção do ambiente. Se o firewall for 

bem instalado e configurado corretamente, será uma ferramenta de grande valor para a corporação.

 

3.6 PROBLEMA COM SEGURANÇA

          Além do acesso à Internet, muitas empresas hoje em dia possuem conexões com empresas externas, 
como parceiros, terceiros e serviços de notícias, isto para citar só estes. Também existem os servidores de 
acesso remoto, que garantem ao executivo o acesso à todos os recursos da empresa a partir de sua casa. 
Esta enorme quantidade de troca de dados com redes e usuários externos (sobre os quais não possuímos 
muito controle ou conhecimento) traz consigo grandes riscos para a segurança da corporação, uma vez 
que aumenta a quantidade de lugares por onde um hacker, ou cracker pode entrar.

          Do ponto de vista de segurança, nenhum meio de acesso deve ser considerado confiável, uma vez 

que não temos como controlar e garantir as “boas intenções” de todas as pessoas que possam estar do 

outro lado da rede.

          Em uma ambiente complexo, a solução passa pela existência de uma infra-estrutura de informática 
(no qual, temos equipamentos próprios para a implantação) que possa controlar e rastrear todas as 
ligações da rede corporativa com o meio externo, provendo o que chamamos de “segurança de 
perímetro”. Assim como colocamos muros, alarmes, portões para proteger nossas casas, devemos também 
construir barreiras tecnológicas para garantir a segurança do ambiente de informática.

          A  partir  desta  necessidade  surgiram  as  ferramentas  de  Firewalls,  com  objetivo  principal  de 

controlar os pontos de entrada e saída da rede, selecionado (permitindo e bloqueando ) as conexões que 

poderão passar.

 

3.7 CONCEITO DE FIREWALL



          Chamamos de Firewall o equipamento, ou conjunto deles, que garante o controle da conexão entre 

duas ou mais redes. O seu nome surgiu da analogia com as paredes e portas “corta-fogo” existentes para 

combater a proliferação de um incêndio. Ambos garantem a nossa proteção frente aos perigos do mundo 

externo. Colocado fisicamente entre duas (ou mais) redes, com se fosse um roteador, o Firewall passa a 

interligá-las  de  forma  segura,  pois  irá  aplicar  os  controles  exigidos  pela  política  de  segurança  da 

corporação.

          A princípio o termo Firewall era utilizado para indicar um conjunto de equipamentos (normalmente 

uma  combinação  de  servidores  e  roteadores)  especialmente  configurados  e  organizados  de  forma  a 

controlar o tráfego de rede existente na ligação entre os  diferentes ambientes. Porém, com o surgimento e 

popularização dos software e  soluções específicas para a  função de  firewall,  o  controle  de  acesso e 

segurança passou a ser concentrado em um único equipamento que, hoje em dia, constumamos indicar 

como sendo “o Firewall”. Assim, o termo que inicialmente indicava uma estrutura genérica passou a ser 

usado para designar um equipamento específico.

          Quando falamos de Firewall, portanto, estamos normalmente nos referindo à um equipamento que 

roda uma aplicação específica de controle de acesso e que é responsável por interligar, de forma segura, 

duas ou mais redes, garantindo o controle, a verificação e o log dos pacotes que passam ente elas.

          Este equipamento pode ser baseado em uma solução de software ou hardware. No primeiro caso 

temos um servidor rodando com um sistema operacional NT, ou UNIX, com duas ou mais placas de rede, 

e  com  um  software  específico  de  Firewalling instalado  e  configurado  para  garantir  a  segurança  e 

verificação dos pacotes que passam por ele. Podemos citar alguns exemplos de soluções deste tipo:

✓  Firewall-1 da Check Point.

✓ Gauntlet da NAI.

✓ AKER Firewall, ente outros.



          Na solução de  Hardware, o fornecedor apresenta uma “caixa preta” baseada em uma plataforma 

proprietária, que integra uma arquitetura de software e hardware em um único dispositivo físico. Essas 

soluções são baseadas, em sua maioria, em um “roteador” com software específico ou em uma caixa 

formada por uma CPU (Central Process Unit – Unidade Central de Processamento) convencional Intel 

com um sistema operacional modificado, normalmente baseado em alguma versão do Unix. De qualquer 

forma, a grande vantagem é que costumam ser mais rápidos e mais seguros que as soluções de software, 

pois teoricamente não possuem um sistema operacional suscetível a falhas ou bugs. Porém, são menos 

escaláveis. Numa solução de software, um upgrade de máquina pode ser feito facilmente trocando-se o 

equipamento (com algum servidor de prateleira) ou comprando um pente de memória ou placa de rede no 

boteco da esquina. O PIX Firewall da CISCO e o  WatchGuard são exemplos de soluções baseadas em 

Hardware.

          Antes de prosseguimos, seguem abaixo alguns termos técnicos normalmente utilizados quando nos 

referimos à equipamentos e infra-estrutura de segurança:

✓ Screening Router:  Roteador  configurado para filtrar  o  tráfego de pacotes  IP (Internet  Protocol  –  

Protocolo Internet) na camada de rede (baseado apenas no protocolo e porta  TCP/UDP (Transmission 

Control  Protocol  –  Protocolo  de  Controle  para Transmissão /  User  Datagram Protocol  –  Protcolo  

Datagram de Usuários), utilizadas).

✓ Bastion Host: Um servidor protegido conta ataques através de configuração meticulosa do sistema e, às 

vezes, recursos adicionais de log.

✓Dual Homed Gateway: Um servidor conectado à duas u mais redes diferentes, mas que não permite o 

roteamento de pacotes ente elas.

          Quanto  ao  tipo  de  implementação,  todos  o  firewalls seguem  em  duas  arquiteturas  básicas: 

“Gateway de Aplicação” (Application Level Gateway, também referenciados genericamente com Proxy) 

ou “Inspeção de Estado” (Stateful Inspection). Os nomes costumam variar um pouco de um fabricante 

para outro, mas é apenas uma questão de marketing. O conceito é o mesmo.



          Os  Gateways de  Aplicação surgiram  primeiro,  baseados  inicialmente  em  uma  solução  que 

mesclava um “bastion host” especialmente configurado com um software  específico de  Proxy/SOCKS. 

Hoje existem muitas soluções de mercado que são  software de  Firewall  baseados nesse conceito. Eles 

funcionam na  camada  de  aplicação  (é  quando um cliente  faz  alguma requisição  ao  servidor,  e  este 

devolve a resposta ao cliente) recebendo o pedido de um cliente feito ao firewall (um usuário acessando 

uma página Web pelo seu browser, por exemplo) e então tratam este pedido e estabelecem uma conexão 

com o site externo hospedado em um servidor de Web para solicitar a informação (como o conteúdo de 

uma página Web). O usuário, neste caso, não faz nenhuma conexão direta ao site externo. Tudo é feito 

pelo Firewall.

          Já as soluções baseadas em  Inspeção de Estado analisam as conexões que passam por elas na 

camada de rede (endereço e serviço do pacote de dados), porém a decisão sobre o que pode ou não passar 

também é baseada em informações referente aos estados das conexões pendentes e também em uma 

análise dos dados que passam dentro do pacote. É feita uma análise do contexto em que o pacote deve se 

inserir antes de decidir se ele deve passar ou não.

          Hoje alguns fornecedores utilizam variações destas arquiteturas básicas. Nestes casos, o Firewall 

funciona como Gateway de Aplicação para um conjunto limitado de serviços (que podem ser fixos ou 

especificados pelo administrador) e como “Stateful Inspection” para os demais.

          Um fato importante  a ser ressaltado é que não existe  um consenso sobre qual arquitetura  é a 

melhor.  Os  Firewalls baseados  em  gateway de  Aplicação  são  considerados  mais  seguros,  porém 

costumam atender à uma série limitada de serviços (com difícil  suporte à serviços novos) e não são 

transparentes (a aplicação do usuário é obrigado à se conectar no Firewall, e não no servidor final). Já as 

soluções do tipo “Inspeção de Estado” costumar ter melhor perfomance e maior flexibilidade para atender 

novos  requisitos.  Também  não  causam  impacto  no  cliente  ou  no  servidor,  pois  as  conexões  são 

estabelecidas entre eles,  cabendo ao  Firewall apenas filtrar o que está passando pela rede. Ele é tão 

transparente quanto um roteador, ou seja, ninguém precisa saber que ele existe.

          Para escolhermos a melhor solução que se adapta à realidade e política de sua empresa deve se 

basear na importância, para sua realidade, dos vários atributos que podem ser considerados nos produtos 

existentes  no  mercado.  O  padrão  para  escolher  o  produto  vai  depender  principalmente  de  suas 

necessidades. Assim, ao decidir sobre qual Firewall adotar na corporação, sugerimos os seguintes pontos 

à serem abordados:                       

 

•        Arquitetura da solução;

•        Baseado em Software ou Hadware ?



•        Como são as interfaces de gerenciamento e configuração incluídas com o firewall;

•        Recursos de log, e ferramentas de consulta.

•        Documentação;

•        Tamanho de base instalada;

•        Política de suporte técnico;

•        Avisos de bugs e política de atualizações do produto;

          Existem no mercado algumas soluções específicas para “Proxy” (como o servidor de  Proxy  da 
Microsoft e o da Netscape, o Squid, etc.). Deve-se tomar bastante cuidado para não confundi-las com as 
soluções de Firewalls, pois elas não implementaram o mesmo nível de controle, segurança e análise do 
tráfego  de  rede.  São  mais  limitados  e  menos  seguros.  Os  servidores  de  Proxy existentes  são 
recomendados para prover o “cache” de páginas Web o que, normalmente, se traduz em uma melhora na 
velocidade de acesso aos principais sites na Internet/Intranet. Quando se fala que os servidores de Proxy 
fazem “cache” estamos nos referindo que no momento que o cliente acessa um site na Internet o servidor 
de Proxy cacheia esta página, e assim sucessivamente, pois na hora que este mesmo cliente acessar aquele 
site, irá abrir com maior velocidade.

          Eles  também permitem implantarmos  controle  (autenticação dos  usuários  que  forem utilizar  o 
recurso de proxy) e log dos acessos.

 

3.8 TIPOS DE TOPOLOGIA

          Os tipos de topologia citado abaixo irão falar de três topologias, que são:

1)      Configuração simples ( Dual-Homed Gateway);

2)      Solução clássica de uso de  DMZ (Demilitarized zone – Zona Desmilitarizada) (Screened Subnet  
Firewall Design);

3)      DMZ com um único ponto de controle;

 

3.8.1 CONFIGURAÇÃO SIMPLES (DUAL-HOMED GATEWAY)



          A topologia, Dual-Homed Gateway, é vista conforme a figura 3.1. 

 

Figura 3.1: Dual Homed-Gateway [55] 

 

Vantagens:

✓Simples de implementar.

✓ Requer poucos equipamentos e hardware.

 

3.8.2 SOLUÇÃO CLÁSSICA DE USO DE DMZ( SCREENED SUBNET FIREWALL 
DESIGN)

          Esta foi a primeira solução que surgiu com o uso de uma rede “DMZ”. Muitas empresas ainda a 
utilizam. 

         Consiste em dois equipamentos que separam a rede externa da interna:

✓Um roteador que filtra todos os pacotes da rede externa destinada para os servidores na DMZ, a menos 
que eles seja destinados para o Firewall.

✓O Firewall que filtra o que deve sair da rede interna e bloqueia a entrada de pacotes.

          Alternativamente  pode-se  optar  pelo  uso  de  um segundo  Firewall  entre  a  Internet e  a  DMZ, 
aumentando a eficiência da proteção dada à ela, porém à um custo de implantação e gerenciamento maior. 
A topologia DMZ é vista conforme a figura 3.2. 
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Figura 3.2 – Screened Subnet Firewall Design [56] 

 

 

3.8.3 DMZ COM UM ÚNICO PONTO DE CONTROLE

          Os especialistas em Segurança da Informação mais “puristas” não gostam de chamar esta solução 
de DMZ, apesar dessa nomenclatura Ter sido amplamente adotada. Alguns preferem chamar a rede com 
os servidores de “zona suja” (dirty zone). A topologia  DMZ, com um único ponto de controle, é vista 
conforme a figura 3.3. 
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Figura 3.3 – Dirty Zone [57] 

 

Vantagens e Desvantagens:

✓ Uma única solução de Firewall está aplicada à todos os ambientes, garantindo igual proteção à eles.

✓ Esta solução comporta facilmente a inclusão de novos ambientes, bastando incluir uma nova placa de 
rede no Firewall (exemplo: acesso remoto, links com terceiros, etc.).

✓ Os equipamentos na DMZ têm uma saída única para a Internet ou rede interna. A decisão sobre o que 
deve ser permitido ou não ser acessado fica no Firewall, facilitando a configuração dos servidores.

✓ Existe um único ponto de falha. Um único erro de segurança pode comprometer todo o ambiente.

 

            Bom, explicando de forma sucinta o significado geral  destas topologias, é que DMZ é o que 
agente que chama-se de rede "desmilitarizada", ou seja, você na verdade tem duas redes, uma que é sua 
rede local, no qual, fica protegida por um firewall, e a outra é a rede que tem  IP (Internet Protocol – 
Protocolo Internet) válido para Internet onde fica os servidores de WEB, os mail server e os name server 
(DNS) para Internet. Essa rede que fica do lado da Internet que é DMZ, é uma sub rede que você tem.

Gateway é quando você tem mais de uma rede, cujo trajeto é o caminho por onde você  passa para 
chegar até a outra rede, ou seja, é o endereço do roteador que vai fazer o roteamento de endereço para 
outra rede.

         

3.9 CRIPTOGRAFIA

          Infelizmente, sem o uso de criptografia não é possível garantir segurança à informação que transita 
pela Internet, especilamente quando os canais de comunicação usados são inseguros. Mesmo que o meio 
de comunicação seja inviolável, conceitos como integridade e autenticação são características essenciais 
para segurança de muitas aplicações.

          Genericamente, os seguintes requisitos são necessários à implementação de aplicações seguras na 
Internet:

•        Autenticidade de origem:  Capacidade de verificar se a identidade proclamada em mensagens 
recebidas é de fato verdadeira.

•        Integridade: Indicação inequívoca de que as mensagens transmitidas entre dois nós (emissor e 
receptor) não tenham sido adulteradas acidentalmente ou por terceiros ao longo do trajeto entre estes 
nós.  Isto  é,  caso  uma mensagem seja  alterada  em trânsito,  tal  alteração  pode  ser  detectada  pelo 
receptor da mesma.

•        Privacidade: Garantia de que apenas as partes envolvidas diretamente na comunicação,  isto é 
apenas o emissor e receptor, sejam capazes de determinar o conteúdo dos dados que estão sendo 
transmitidos.

•        Não-repúdio: Capacidade do receptor de provar que alguém de fato lhe enviou uma determinada 
mensagem, independentemente da disposição do emissor em aceitar ou não tal fato.
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•        Propagação perfeita do segredo: Propriedade que determinados sistemas possuem de manter a 
privacidade das mensagens anteriormente transmitidas, mesmo que a segurança dos sistema tenha 
sido comprometida; ou seja, apenas as mensagens presentes e futuras podem ser comprometidas, mas 
não as passadas.

 

 

 

3.9.1 SISTEMAS DE CRIPTOGRAFIA

          São algoritmos de ciframento, no qual têm-se funções matemáticas usadas para tornar ilegível um 
conjunto de dados de entrada, para quem não tenha acesso à chave de deciframento.

 

3.9.2 TIPOS DE ATAQUES

          Até  mesmo  os  sistemas  de  criptografia mais  sofisticados  podem,  eventualmente,  ser 
comprometidos. De fato, existe uma grande variedade de ataques aos quais os mesmos estão sujeitos. 
Para analisar a pior situação, normalmente pressupõe-se que o oponente tenha pleno acesso ao meio de 
comunicação e conhecimento do sistema de criptografia a ser atacado.

 

3.9.2.1 ATAQUES DE FORÇA BRUTA          

          Este ataque consiste em tentar todas as chaves possíveis para decifrar uma determinada mensagem. 
Neste caso, a segurança do algoritmo de criptografia depende do tamanho da chave implementada.

 

3.9.2.2 CRIPTOANÁLISE

          É a ciência de decifrar  um texto sem ter acesso direto à chave de deciframento/ciframento. O 
objetivo da  criptoanálise é obter, a partir de um texto cifrado, o texto claro original ou até messmo a 
chave usada para cifrá-lo. Normalmente, é explorada uma fraqueza matemática do algoritmo e modo de 
operação em uso, ou do protocolo de comunicação.

          De acordo com o acesso que um oponente tenha sobre o par texto cifrado/texto claro em um ataque, 
estes são classificados em quatro categorias básicas:

 

3.9.2.3 TEXTO CIFRADO PURO

          Este ataque é o mais difícil do ponto de vista da criptoanálise. Nele o oponente tem acesso somente 
à várias mensagens cifradas por uma determinada chave.

 

 



3.9.2.4 TEXTO CLARO CONHECIDO

          Neste caso, o oponente tem conhecimento de vários pares de texto cifrado e claro. Este ataque é 
particularmente facilitado pela natureza repetitiva e bem conhecida dos cabeçalhos e demais estruturas 
dos protocolos de comunicação.

 

3.9.2.5 TEXTO CLARO ESCOLHIDO

          Este tipo de ataque é o mais poderoso em se tratando de criptoanálise do algoritmo de criptografia 
em si.  O oponente,  além de ter  acesso a  pares  de texto cifrado e  claro,  é  capaz de escolher  blocos 
específicos de texto para serem cifrados, de maneira que estes possam induzir a informações a respeito da 
chave de ciframento.

          A criptoanálise diferencial, introduzida em 1990 por Eli Biham e Adi Shamir, usa o princípio de 
escolher textos claros com diferença particulares e analisar os textos cifrados produzidos, para derivar 
alguns bits da chave de algoritmos baseados no DES (Data Encryption Stardand – Padrão de encriptação 
de dados).

          Criptoanálise linear é outra técnica que utiliza pares de texto cifrado/claro para também derivar 
probabilisticamente partes da chave de ciframento, de algoritmos também baseados no DES.

          Vale a pena ressaltar que, ataques de texto claro escolhido são mais fácies de se implementar do 
que se poderia imaginar em uma primeira instância. Somente para citar um exemplo, este ataque pode ser 
facilmente aplicado por usuários de sistemas que empregam criptografia ponto a ponto, como no caso de 
redes de perímetro virtual (VPN).

 

3.9.2.6 ATAQUE DE NÓ INTERMEDIÁRIO ( MAN-IN-THE-MIDDLE ATTACK)

          O controle de algum nó intermediário no percurso entre duas entidades, por parte de um oponente, 
é estrategicamente muito interessante. Se este for capaz apenas de grampear o meio de comunicação, isto 
é, for um oponente passivo, todos os blocos cifrados por um determinado algoritmo vão estar disponíveis 
para o processo de criptoanálise. Isto aumenta significamente a probabilidade da criptoanálise ser bem 
sucedida.

          Por outro lado, se o oponente tiver a habilidade de interceptar e retransmitir mensagens no meio da 
comunicação, ou seja, for um oponente ativo, ataques ainda mais sutis entram em questão. 

          Outro ataque possível é combinar duas mensagens cifradas com a mesma chave, para produzir uma 
terceira de significado distinto.  Esta técnica é também conhecida como ataque de recorte e colagem. 
Finalmente, ataques baseados na repetição de mensagens são também mais facilmente implementados por 
oponentes que disponham do posicionamento estratégico descrito acima.

 

3.10 CONSIDERAÇÕES FINAIS



          Este  capítulo  teve  como  objetivo,  falar  dos  assuntos  pertinentes  aos  temas  de  Segurança, 
Criptografia,  e  Firewall,  explicando  os  conceitos  que  envolvem  estas  tecnologias  de  segurança, 
procurando ressaltar a importância da Segurança na Internet, e principalmente em Comércio Eletrônico. A 
seguir,  no  próximo  capítulo,  iremos  dar  um  exemplo  de  um  site que  utiliza  Comércio  Eletrônico, 
procurando detalhar todo funcionamento da página, e também especificando as tecnologias empregadas 
no desenvolvimento deste web site.



 

4. EXEMPLO PRÁTICO DE E-COMMERCE

4.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

 

          Este capítulo,  abordará um exemplo de site que utiliza-se  e-commerce  na  Internet,  procurando 

especificar conceitos técnicos empregados no desenvolvimento desta home page.                       

 

4.2 ARCOM ONLINE

          O site Arcom Online [58] administrado pela empresa ARCOM Com. Imp. Exp. LTDA, lançou este 

web site na Internet, com o objetivo de vender sua linha de  produtos na Internet.

          Este site foi desenvolvido com a tecnologia ASP(Active Server Pages – Ativar Servidor de Páginas) 

linguagem  da  Microsoft [59],  é  uma  linguagem  de  script  bastante  poderosa,  que  sabendo  usa-lá 

perfeitamente, oferece recursos bem interessantes. Como o ASP, é uma tecnologia da Microsoft, o script 

ASP é feito em (VBScript – Linguagem de script usada na Internet)  ou seja, o código roda apenas em 

browser Internet Explorer 4.X ou superior. 

          Um página feita em ASP, todo script que estiver entre as tags <% e %> é considerado como Activer 

Server  Pages,  nisto  quando você  abre  uma página  na  Internet,  com a  extensão  .ASP,  por  exemplo 

index.asp todo código que estiver entre as tags <% e %> é executado no Servidor de  Web, e mostrado 

para  o  cliente  que  fez  a  requisição  desta  página  apenas  HTML  (Hyper  Text  Markup  Language  –  

Linguagem de Marcação de Super Texto).

          Bom, como sabemos um site que utiliza Comércio Eletrônico na Internet necessita de um SGBD( 

Sistema Gerenciador de Banco de Dados), por isto o Arcom Online, optou-se pelo Sql Server 6.5 também 

da Microsoft.

          No site do Arcom Online, temos validação de senha de usuários, no qual, o usuário que acessar 

nosso site, encontra-se um formulário com vários atributos, que o usuário irá preencher, e enviar estas 

informações para o Departamento de vendas do Arcom  vendas@arcom.com.br, este irá providenciar a 

senha daquele usuário cadastrado naquele 

mailto:vendas@arcom.com.br


 

exato momento. Para facilitar a navegação do usuário, dividimos as mercadorias pelos seus repectivos 

grupos, por exemplo: a mercadora cliclete, este pertence ao grupo Bomboniere.

          Temos também um cabeçalho de A a Z, para poder consultar nossos produtos, e também temos um 

search, além de informar as novidades dos produtos,  temos uma seção de dúvidas online, no qual explica 

passo a passo para o usuário navegar no site perfeitamente.

          Tudo que foi  falado acima, será  ilustrado em diante em termos de figura,  facilitando assim a 

compreensão do texto.

 

 

4.3 VALIDAÇÃO DE USUÁRIO

 

          Esta janela, irá validar o usuário com um username e password, ou seja, se o usuário entrar com o 

nome do usuário ou a senha inválida este não passará para a próxima seção, impedindo assim de comprar 

pela Intenet. Confome a figura 4.1, segue abaixo a ilustração validando um usuário:

 

 

 



1.1        

Figura 4.1: Validação de usuário e senha [58] 

 

4.4 CÓDIGO FONTE EM ASP DA VALIDAÇÃO DO USUÁRIO

<%@ LANGUAGE="VBSCRIPT" %>

<%

Response.Expires = 0

Response.Buffer  = TRUE

%>

<%

if Session("login_tentativas") > 2 then

            Session("login_tentativas") = 0

            Session("msg_erro") = "Número de tentativas de login esgotados!"
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            Response.Redirect "erro.asp"

end if %>

 

4.5 PESQUISA DE MERCADORIAS

          Para pesquisar uma mercadoria no Arcom  Online,  basta digitar  no campo pesquisar  a palavra 

inteira que quer digitar ou apenas uma letra, por exemplo: a mercadoria chiclete, se o usuário digitar 

chiclete e mandar pesquisar irá trazer tudo referente ao produto chiclete, eu se caso ele quiser digitar chi, 

irá retornar tudo referente a chiclete. Ou também ele pode pesquisar os produtos pelo cabeçalho de A a Z. 

Conforme a figura 4.2, segue abaixo a ilustração de pesquisas de produtos.

 

 



1.2        

Figura 4.2: Pesquisa de mercadorias pelo campo pesquisar [58]

4.6 CADASTRAR USUÁRIOS

 

          Outra parte importante do site é o Cadastro de Usuários que irão comprar pela  Internet, este irá 

preencher as informações que estiverem no formulário e enviar par o Departamento de vendas do Arcom, 

que  irá  ficar  encarregado  de  passar  a  senha  para  o  cliente.  Conforme  a  figura  4.3,  segue  abaixo  a 

ilustração de cadastro de usuário:
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Figura 4.3: Solicitação de Cadastro [58]

 

 

4.7 FAZENDO UM TOUR PELA LINHA DE PRODUTOS DO ARCOM 

ONLINE

 

          Esta opção no site, Tour, é para aquele usuário curioso que não quer comprar do Online, mas quer 

visualizar nossa linha de produtos, esta opção habilita para o cliente nossa linha de produtos com suas 

respectivas  fotos.  Podendo  assim,  o  cliente  navegar  e  conhecer  a  linha  de  produtos  do  ARCOM. 

Conforme a figura 4.4, segue abaixo a ilustração do Tour.
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Figura 4.4 – Tour Arcom Online [58] 

 

 

4.8 DÚVIDAS ONLINE

 

          No dúvidas Online, irá ter toda forma de esclarecimento, para navegar no site de forma precisa e 

correta,  explicando ao usuário como fechar um pedido,  com consultar  uma mercadoria,  entre outros. 

Conforme a figura 4.5, segue abaixo a ilustração das dúvidas online.
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Figura 4.5: Dúvidas Online [58]

 

 

, 23/12/05
<!--[if gte vml 1]><o:wrapblock><v:shape id="_x0000_s1091" type="#_x0000_t75"
  style='position:absolute;left:0;text-align:left;margin-left:0;margin-top:0;
  width:441.6pt;height:294.4pt;z-index:16;mso-position-horizontal-relative:text;
  mso-position-vertical-relative:text' o:allowincell="f">
  <v:imagedata src="./mono1392000_arquivos/image017.jpg" o:title="duvidas_online"/>
  <w:wrap type="topAndBottom"/>
 </v:shape><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte vml 1]></o:wrapblock><![endif]-->



 

4.9 NOVIDADES DE MERCADORIAS

 

          Esta opção no  site, mostra as mercadorias que estão em novidades em nossa linha de produtos, 

como por exemplo as mercadorias que mais de destacam, e também as que geram um fluxo de vendas 

significativo para empresa.Conforme a figura 4.6, segue abaixo a ilustração das novidades do Arcom 

Online.

 

 

 

 

Figura 4.6: Novidades Arcom Online [58] 
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4.10 FECHANDO PEDIDO NO ARCOM ONLINE

 

          Bom, o mais importante, é fechar o pedido das mercadorias compras pelo cliente do Arcom Online, 

que após fechar o pedido, este irá enviar via e-mail todos os produtos que foram adquiridos pelo cliente 

ao departamento de vendas da Empresa, no qual irá ficar encarregado de passar estes pedidos aos outros 

departamentos, para tomarem as medidas cabíveis, com o objetivo que a mercadoria chegua ao cliente em 

tempo hábil. Conforme a figura 4.7.

 

 

 

Figura 4.7 – Finalizando pedido [58] 
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4.11 SEGURANÇA DO SITE

 

            O site do Arcom Online, atualmente não utiliza a tecnologia de segurança na página, mas temos 

projetos de implementação. Uma das ferramentas que iremos trabalhar é um programa de detecção de 

intrusos, se chama NetRanger, do WheelGroup no qual, examina o sistema em busca de sinais de um 

ataque. Para obter mais informações desta ferramenta visite www.tis.com . Bom, em relação a protocolos 

de segurança iremos utilizar o SSL (Secure Socker Layer – Camada Segura de Pacotes). 

 

 

 

 

4.12 CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

          Este capítulo, teve como objetivo especificar o funcionamento do site do Arcom Online, explicando 

todo funcionamento do site, as tecnologias empregadas no desenvolvimento deste, enfim, detalhando toda 

a estrutura do site.

 

 

5. CONCLUSÃO

          Conclua-se que este trabalho sobre Comércio Eletrônico – Vendas e Segurança na  Internet, teve 

como objetivo abordar os tópicos referentes à esta monografia, procurando esclarecer os conceitos de 

maneira clara e concisa.  Neste trabalho, foram abordados conceitos referentes  a e-comerce, falando-se 

das  tecnologia  envolvidas  nesta  área  da  informática,  ao  qual  sem  dúvida  nenhuma,  irá  crescer 

intensamente nos últimos anos.

            Neste trabalho, procurei abordar toda informação possível relacionado ao tema, com o intuito de 

esclarecer de maneira clara o projeto aqui escrito, que sem sombras de dúvida, foi de grande valia para 

meu conhecimento pessoal, e também para aqueles que se interessam pelo tema abordado.

http://www.tis.com/


          Contudo, possamos concluir que o assunto abordado, é de extrema importância nas corporações, 
tanto médio, quanto a grande porte, pois se estas empresas, não conseguirem evoluir de acordo com o 
comércio eletrônico, estarão fadadas a uma grande perda de lucro, consequentemente perda de clientes.
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