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RESUMO

            Até  certo  tempo  atrás,  apenas  grandes  corporações  e  instituições  financeiras  desfrutavam do 

comércio  eletrônico,  mas  atualmente,  com o  grande  crescimento  da  Internet,  as  pequenas  e  médias 

empresas perceberam as vantagens dessa tecnologia e estão em busca de um espaço nesse novo mercado, 

levando seus negócios do mundo físico para o virtual. Este trabalho procura apresentar uma visão geral do 

que é essa nova maneira de fazer negócio; as oportunidades, os benefícios e os riscos existentes;  as 

tecnologias utilizadas e os passos a serem seguidos até a implementação de um site comercial na Internet. 

Para  se  ter  um  site de comércio  eletrônico é  necessário  planejamento,  infraestrutura  e  segurança.  A 

segurança dos dados é um dos primeiros pontos a ser considerado. A utilização de políticas de segurança 

aliada  às  novas  tecnologias  existentes  (por  ex.:  certificado  digital)  poderá  garantir  a  segurança  das 

informações dentro e fora das organizações, permitindo ao cliente uma maior confiança em efetuar uma 

transação  on-line.  A  adoção  de  estratégias  de  marketing,  será  também de  suma importância  para  o 

desenvolvimento e manutenção de um site de comércio eletrônico. O site deve ser de rápido acesso e de 

fácil manipulação. Nesse novo tipo de negócio o cliente deverá ser tratado de forma individual, tentando 

atender suas necessidades previamente. Outro ponto a ser considerado é a estrutura a ser utilizada, na qual 

deverá ser dimensionada de forma a não comprometer futuramente o funcionamento site. Aspectos legais 

também estarão envolvidos  no processo de implementação do  site,  como por  exemplo o registro  do 

domínio e marca do  site. Finalmente a entrega do produto deverá ser realizada em tempo e condições 

predefinidas no site. Conhecidos os princípios e os passos a serem seguidos, uma empresa estará pronta 



para iniciar o seu projeto e ingressar no  comércio eletrônico.
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1.         INTRODUÇÃO

            O ingresso no Comércio Eletrônico exige o conhecimento de princípios e fases a serem seguidas 

na elaboração e implementação de um projeto de site comercial. 

            No capítulo 2 serão mostrados os princípios fundamentais do comércio eletrônico, iniciando-se 

pelo seu conceito,  no qual  está  intrinsecamente ligado ao conceito  de  “mudança”.  Através de  dados 

estatísticos serão mostradas as oportunidades existentes, onde os números surpreendem pelo crescimento 

acelerado desse novo tipo de negócio.  

Os  benefícios  serão  apresentados  tanto  para  os  clientes,  que  se  beneficiam  por  exemplo  da 

comodidade de comprar um produto sem sair de casa, quanto para as empresas que podem atuar de forma 

global. A viabilidade de se entrar nos negócios on-line dependerá do tipo de negócios a ser implantado, 

do investimento e do resultado esperado.

Nesse capítulo também serão apresentados os ambientes de transações existentes atualmente para 

a prática do comércio eletrônico. São eles: business-to-business (negócio-negócio), business-to-consumer 

(negócio-consumidor), business-to-administration (negócio-adminsitração) e consumer-to-administration 

(consumidor-administração).  Para  o  ambiente  business-to-business o  intercâmbio  eletrônico  de  dados 

(EDI) é utilizado nas transações entre empresas, no qual permite uma redução considerável de custos. 

Serão apresentadas várias ferramentas específicas para o desenvolvimento e manutenção de um 

site comercial, que permitem por exemplo a criação dinâmica de páginas html, a conexão da página ao 

banco de dados, manipulação com cartão de crédito, etc. 

Outro item do segundo capítulo será a questão da utilização do  marketing  antes e durante um 

projeto de comércio eletrônico. Serão mostrados os tipos de  marketing  mais adotados atualmente pelas 

empresas e qual a importância da definição de uma estratégia de  marketing  para o sucesso de um site 

comercial  na internet.  Finalizado o capítulo 2,  estará uma pequena introdução referente à questão da 

segurança das informações, na qual será aprofundada e discutida no próximo capítulo.



O capítulo 3 é dedicado único e exclusivamente à segurança,  uma das questões mais polêmicas do 

comércio eletrônico. Inicialmente serão apresentadas as soluções de pagamento  on-line que podem ser 

dividas em dois grandes grupos: os que trafegam e os que não trafegam dados sigilosos pela Rede.

 Para o tráfego de dados sigilosos pela Rede, a utilização do cartão de crédito é a mais usual e 

também a mais polêmica. Os dados referentes ao cartão de crédito podem ser passado de três formas: 

através do telefone; transmissão da transação on-line criptografada e transmissão de transação on-line sem 

criptografia.  Outra  solução  é  a  utilização  da  Carteira  Eletrônica,  na  qual  envolve  uma  Instituição 

Financeira  que  realiza  a  transação  entre  o  comerciante  e  o  consumidor.  Uma terceira  opção seria  a 

combinação das duas anteriores, onde o cliente pode escolher em realizar uma compra através do cartão 

de crédito ou de uma Carteira Eletrônica. 

Caso a opção seja por não trafegar informações sigilosas pela rede, os sistemas mais utilizados 

são: depósito em conta corrente,  cobrança bancária, cobrança bancária  on-line e o pagamento contra-

entrega. 

Serão  apresentadas  também  as  tecnologias  de  seguranças  mais  utilizadas  atualmente  para  a 

proteção  das  informações  que  serão  trafegadas  pela  Rede.  A  criptografia  é  a  “palavra  chave”  da 

segurança. Utilizando funções matemáticas que “embaralham” as mensagens, a criptografia permite um 

alto grau de confiabilidade, dependendo é claro de como será aplicada.  Os esquemas criptográficos são 

classificados em: simétrico, assimétrico e híbrido – que utilizam as chaves de criptografia e decriptografia 

(chaves públicas e privada) para codificação e decodificação das informações. 

O certificado digital  é  como uma identidade  virtual,  utilizando a  criptografia  para  garantir  a 

integridade na troca de informação entre duas partes (empresa e cliente), através do uso de chaves de 

criptografia públicas e privadas. O certificado digital emitido por uma empresa idônea e independente 

denominada CA (Autoridade Certificadora Digital – Certificate Authority). 

A utilização de funções matemáticas específicas também é outra solução que ajuda na segurança e 

autenticidade  das  informações.  Um exemplo  de  função de  grande  eficiência  é  a  função de  hashing, 

tornando a mensagem quase que indecifrável. 

Dentro do tópico sobre tecnologias de segurança,  será apresentado um esquema de segurança 

envolvendo todas as tecnologias citadas acima, através de um exemplo bastante prático e simples onde 

uma determinada pessoa envia uma mensagem sigilosa a outra pessoa, utilizando sistemas de segurança 

para a codificação e decodifação da mensagem. Concluindo esse tópico está a utilização do firewall, uma 

junção de hardware e software que forma uma “barreira” entre a organização e o meio externo.

 O último tópico do capítulo sobre segurança é sobre os protocolos públicos para informações 

privadas.  São  protocolos  para  proteção  de  mensagens  de  correio  eletrônico  e  para  as  redes  de 



comunicação para oferecer confidencialidade, autenticação, integridade e não-repúdio em ambientes de 

rede.

No capítulo 4 serão mostrados os passos necessários para o ingresso no comércio eletrônico. Esse 

capítulo  é  caracterizado  por  dicas  informativas,  adicionadas  em  diversos  pontos  do  texto.  Será 

apresentado desde o passo inicial que é planejamento,  onde são definidos por exemplo o objetivo, a 

natureza (tipo de negócio), o público alvo e o conteúdo do site até logística utilizada para que o produto 

chegue ao cliente de melhor forma possível.

 Entre  esses  passos  citados  ainda  está  a  construção  do  site,  no  qual  poderá  ser  realizada 

pessoalmente; por uma empresa especializada; contratando um webmaster ou um consultor. Ainda deverá 

ser definido onde será hospedado o  site.  Será montada uma infraestrutura proprietária ou fará uso de 

empresas especializadas em hospedagem de sites comerciais?  

A escolha do domínio determinará a “marca” da empresa dentro da Internet, que geralmente é 

associada ao produto ou serviço oferecido. Escolhido o domínio, é necessário fazer o seu registro, que 

poderá ser realizado no Brasil ou nos Estados Unidos através de empresas responsáveis pelo registro.

Outros  pontos  a  serem  definidos  durante  o  projeto  são:  que  ferramenta  utilizar  no 

desenvolvimento do site; o aspecto do site – que geralmente é realizado por profissionais especializados 

em designer; qual o tipo de pagamento será utilizado e qual estratégia de marketing será utilizada para 

conquistar o público alvo definido inicialmente no projeto. Finalizando no capítulo 4, serão apresentadas 

informações sobre o projeto e a implementação do site de comércio eletrônico – eFácil – do Martins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.                PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

Antes de se ingressar no comércio eletrônico, antes é necessário o conhecimento de princípios 

fundamentais que formam a “base” de um negócio  on-line.  Essa base é formada principalmente por 

planejamento, infra-estrutura e segurança. 

Para se ter uma  “base sólida” é necessário também o conhecimento do que é esse novo tipo de 

negócio,  a  sua  viabilidade,  as  oportunidades,  além dos  ambientes  de  transação  comercial  existentes 

atualmente.  

 

2.1.          O que é Comércio Eletrônico?

O conceito de comércio eletrônico está 
extremamente relacionado ao verbo "mudar". 
Mudança do comércio atual, físico e estático para 
um comércio virtual e dinâmico, envolvendo 
diretamente as empresas, seus clientes e 
fornecedores.

A mudança das necessidades e das novas tecnologias vem junto com a revolução da forma como 
os negócios são conduzidos. Tais mudanças ocorrem em uma escala global, permitindo redução de 
custos; melhor qualidade de produtos e serviços; maior interação com o consumidor e otimização do 
tempo de distribuição de produtos.

Comércio eletrônico é um método moderno de realização de negócios, onde pode ser possível a 

compra e venda de absolutamente tudo, em qualquer lugar do mundo, com grande rapidez, eficiência e 

redução de custos.

 

2.2.          Oportunidades no Comércio Eletrônico

 

O cenário atual  do comércio eletrônico pode ser melhor visualizado pelos números que apontam o 

potencial  de  realização  de  negócios  pela  Internet,  os  quais  não  param de  crescer.  O  crescimento  é 

realmente surpreendente.



 

No ano de 1999, por exemplo, as vendas  on-line movimentaram cerca de US$ 170 bilhões em 

todo mundo. Espera-se que em 2003 este número chegue a US$ 1 trilhão.

 

Os Estados Unidos ainda é responsável pela maior parte das transações comerciais realizadas via 

Internet.  Mas  este  quadro  está  mudando,  com  o  crescimento  constante  da  Internet  e  do  comércio 

eletrônico em outros países. Estima-se que 60% dos usuários da rede mundial de computadores no ano 

2000 estarão fora do território norte-americano. [5]

 

No  Brasil  os  números  são  cada  vez  maiores.  As  vendas  on-line vêm  crescendo  de  forma 

gigantesca. Segundo o Forrester Research, desde de 1997 está entre 250% e 350% o crescimento médio 

anual das vendas on-line no país. No ano de 1997 as vendas foram de aproximadamente US$1 bilhão e no 

ano seguinte de US$3,5 bilhões. Nos últimos três anos o número de usuários na Internet cresceu mais de 

4000%. E esse número deve crescer ainda mais, com a já implantada "Internet Grátis" e os investimentos 

pesados em marketing. [C]

 

A Tabela 2.1 traça um comparativo do perfil do internauta brasileiro, medido em dois momentos 

no tempo, com o do norte-americano, na qual pode-se observar o crescimento do público feminino e 

jovem no Brasil, além da diferença “significável” da renda familiar entre brasileiros e americanos. 

 

 

Tabela 2.1: Comparativo do perfil do usuário da Internet (Brasil e EUA).

Característica Brasil 
Novembro 1996

Brasil  
Março 1998

Estados Unidos  
Julho 1997

Sexo 83% masculino  
17% feminino

75% masculino  
25% feminino

68% masculino  
32% feminino

Idade

30% - até 19 anos  
35% - 20 a 29 anos  
20% - 30 a 39 anos  
15% - acima 40 anos

33% - até 19 anos  
32% - 20 a 29 anos  
20% - 30 a 39 anos  
15% - acima 40 anos

34,9 anos em média

Estado civil 34% casados  
62% solteiros

34% casados  
62% solteiros

41% casados  
41% solteiros 



Educação 37% nível universitário  
40% segundo grau

38% nível universitário  
38% segundo grau 64% nível universitário

Renda familiar 

2% até 5 SM  
8% de 5 a 10 SM  
26% de 10 a 20 SM  
43% de 20 a 50 SM  
21% acima de 50 SM

3% até 5 SM  
10% de 5 a 10 SM  
27% de 10 a 20 SM  
41% de 20 a 50 SM  
19% acima de 50 SM

US$ 5.000 mensais em média

Ocupação

4% - Educação  
7% - Administração  
6% - Serviços  
22% - Computação

5% - Educação  
6% - Administração  
6% - Serviços  
18% - Computação

17% - Educação  
16% - Serviços / Consultoria  
10% - Computação

Fonte: Cadê?/Ibope e Cyber Atlas.

 

 

2.3.          Benefícios do Comércio Eletrônico

 

            Atualmente  não  há  limites  (geográficos)  para  o  comércio  eletrônico.  O mesmo permite  que 

empresas e clientes de todo mundo possam efetuar compra e venda de produtos ou serviços. Com isso, até 

mesmo pequenas empresas podem atuar de forma global, vendendo seus produtos não só internamente 

mas também em outros países. Beneficiando também o cliente que tem muito mais opções para fazer sua 

compra ou solicitar algum serviço.

 

            O aumento da competitividade também se destaca, forçando as empresas a oferecerem melhores 

serviços aos seus clientes. Por exemplo, oferecer melhor qualidade no suporte de pré e pós-venda.

 

O  comércio  eletrônico  se  beneficia  da  desburocratização,  através  da  eliminação  dos 

atravessadores e vendedores, permitindo redução nos custos dos produtos e mais rápida distribuição dos 

mesmos.

 

            Além disso o comércio eletrônico possibilita o surgimento de novos produtos e serviços, como por 

exemplo: recrutamento de pessoal, material educacional e tutoriais,  relações públicas, atendimento ao 

cliente e muitos outros tipos de serviços de informações on-line.



            

E para o consumidor a principal vantagem é que ele pode de sua casa, sem a interferência de 

ninguém, realizar pesquisa de preço no mercado interno/externo e navegar por diversas empresas virtuais 

optando pelo produto que melhor lhe convier em preço, quantidade e qualidade, a qualquer hora do dia ou 

da noite.

 

2.4.          Viabilidade

Com um mercado eletrônico em tão grande expansão e com cifras tão impressionantes, o 
comércio eletrônico se torna uma opção em primeira análise bastante viável e atraente. Contudo, é preciso 
ter cautela ao entrar para esse novo método de comercializar. Os clientes entram quando bem entendem e 
é preciso estar sempre disponível. Ainda existe a questão da ''segurança", que atualmente é um dos 
maiores problemas no comércio eletrônico. A estrutura da Internet ainda permite que as informações 
trafegadas na rede sejam interceptadas. Além disso as máquinas que contiverem essas informações e 
estiverem ligadas à rede podem ser invadidas por hackers (piratas de computador). Por isso atualmente 
não é muito comum a venda de produtos de alto valor na Internet como carros e imóveis, devido à 
insegurança por parte do cliente em efetuar a compra.

 

No comércio tradicional, os comerciantes se reúnem num lugar e os compradores vão até lá. Por 

isso é difícil ampliar a área de atuação. Já no comércio eletrônico as barreiras do tempo e da distância são 

quebrados, o controle pode ser feito por computadores, não por pessoas (diminui custos). Isto significa 

que o novo tipo de comércio poderá ser muito mais abrangente e aberto 24h. Os custos de distribuição e 

produção serão menores que os atuais, dando a possibilidade do preço final cair.

 

Todavia, para o sucesso do comércio eletrônico é de suma importância ter uma boa infra-estrutura 
tecnológica, planejamento e segurança. E tudo isso exige investimentos (despesas), os quais devem ser 
levados em consideração para que se possa ter uma comparação final com os resultados esperados, ou 
seja, deve ser feito um levantamento custo-benefício antes de iniciar-se um projeto destinado ao comércio 
eletrônico.

 

Em geral, um site simples sem muitos recursos, não exige um investimento muito elevado, 
podendo ser realizado com 100 reais (bem menos que por exemplo um pequeno anúncio num jornal que 
só aparece um dia). Entretanto, os projetos de implementação de um site de empresas de grande porte, 
com a utilização dos vários recursos disponíveis, são caros, chegando a valores entre 200 a 300 mil reais 
que refletem na animação do site e seus recursos. Mas pode-se encontrar soluções para todos os gostos e 
bolsos.

 

Não serão todas as empresas que poderão ter no comércio eletrônico algo rentável, há a 



necessidade de definir qual segmento de mercado terá vantagem nessa nova forma de comercializar.

 

 

 

 

 

2.5.          Ambientes de Transações no Comércio Eletrônico

Atualmente destacam-se dois ambientes de transações comerciais on-line: o business-to-business 

(negócio-negócio)  e o business-to-consumer (negócio-consumidor).  Cada um desses ambientes necessita 

de uma tecnologia e política de segurança diferenciada.

v     Business-to-business 

As transações são realizadas entre fornecedores e vendedores. Neste tipo de ambiente o controle 

de acesso às transações deve ser protegido por assinaturas digitais e certificados que autenticam o site. 

Geralmente é firmado um contrato entre as empresas, no qual constam cláusulas que definem a política de 

segurança e transações, que serão seguidas pelas empresas. Um exemplo desse ambiente seria uma 

companhia que usa uma rede para solicitar aos seus fornecedores, receber pedidos e fazer pagamentos. 

v     Business-to-consumer  

As transações comerciais são realizadas entre as empresas e os clientes. O uso de certificados de 

autenticação  é  quase  que  obrigatório,  pois  as  transações  são  realizadas  por  um  grande  número  de 

consumidores. O que se discute atualmente é o uso de assinaturas digitais por parte dos consumidores. O 

processo ficaria mais seguro transmitindo mais segurança ao cliente, porém a dificuldade na parte técnica 

e  burocrática do uso de assinatura digital  poderia  ser  um obstáculo para o crescimento do comércio 

eletrônico. Um exemplo do ambiente business-to-consumer são as lojas virtuais, que atualmente oferecem 

os mais diferenciados tipos de produtos e serviços on-line.



Outros dois ambientes também começam a se 
destacar no comércio eletrônico: 

v     Business-to-administration (negócio-
administração)  

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

v     Consumer-to-administration (consumidor-administração) 

 

            Engloba os serviços oferecidos por órgãos administrativos, como por exemplo: Detran, Correios, a 

Receita Federal, entre outros. Sempre no sentido de atender ao cidadão comum. 

 

O ambiente de transações no comércio eletrônico pode ser visualizado através da Figura 2.1.



Figura 2.1 – Ambientes do Comércio Eletrônico

 

 

2.6.          Intercâmbio Eletrônico de Dados (EDI).

 

O intercambio eletrônico de dados (EDI – Electronic Data Interchange) é utilizado no ambiente 

business-to-business para agilizar o processo de troca de informações e reduzir os custos das operações. A 

troca é feita através de formatos de mensagens padronizadas pelas comunidades de negócios. 

O  EDI  é  adotado  pelas  empresas  para  a  integração  de  sua  cadeia  de  suprimentos,  seus 

distribuidores, suas relações com governos e com os bancos comerciais. As aplicações mais comuns são: 

faturas, ordens de pagamento, confirmação de recepção e aviso de disponibilidade. 

Na área de formatos das mensagens, as mais utilizadas são: o ANSI X.12 na América do Norte e 

Japão e o ODETTE na Comunidade Européia. No Brasil, o formato RND da indústria automobilística 

integra a cadeia de suprimentos.  Existem vários formatos adotados por comunidades de negócios no 

mundo inteiro. Essa variedade dificulta o intercâmbio eletrônico entre diferentes comunidades, gerando 

uma barreira no comércio entre empresas no mundo.

Com o intuito de resolver essa questão, a ONU (Organizações das Nações Unidas) desenvolveu e 

tenta promover o formato EDIFACT (EDI  for Administration, Commerce and Trade)  .  Praticamente, 

todas as comunidades de negócios internacionais já se comprometeram na adesão ao novo formato. Para 
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agilizar esse processo foram desenvolvidos conversores de formatos.

Várias tecnologias de transmissão de dados são utilizadas para transporte das mensagens de EDI. 

Algumas empresas criaram uma infra-estrutura proprietária para troca de dados com seus fornecedores e 

distribuidores. Outras utilizam, por exemplo, o serviço STM-400 da MCI/EMBRATEL que oferece toda 

a infra-estrutura necessária.

Com  o  objetivo  de  redução  dos  custos  de  comunicação  a  nível  nacional  e  internacional  as 

empresas irão utilizar a Internet como meio de transporte das mensagens EDI, utilizando mecanismos de 

segurança para proteger a confidencialidade dos dados.

Recentemente, numa tentativa de estabelecer algumas regras para o comércio na Internet, algumas 

das maiores varejistas e fabricantes de bens de consumo do mundo chegaram a um acordo que estabelece 

padrões globais para transações entre empresas pela Internet.

Representantes de 40 grandes empresas – de produtores como a Coca-Cola à maior varejista do 

mundo, a Wal-Mart Stores Inc. – concordaram numa reunião em Paris em apoiar o dispendioso caos de 

diversos padrões para evitar o caos de diversos padrões concorrentes. As regras definem os protocolos 

técnicos para envio e recebimento de itens do dia-a-dia, como pedidos de compra pela Internet.

Os padrões, elaborados ao longo de três meses, não estão ainda firmados. O grupo quer que seus 

membros, bem como outras empresas, comecem a usá-los como uma estrutura técnica para transações 

básicas, fazendo então sugestões para modificá-las ou melhorá-las.

 

2.7.            Ferramentas

Vários são os pacotes de software que oferecem facilidades de criação de lojas virtuais.  Aliás, quase 
todos os fornecedores de software e hardware anunciam de uma forma ou de outra suporte ao comércio 
eletrônico.  Esse suporte basicamente oferece as seguintes facilidades: 

  
•        Criação de páginas dinâmicas em HTML; 
•        Exibição dos produtos; 
•        Modo seguro de transmissão utilizando SSL;
•        Conexão das páginas a bancos de dados;
•        Transação de compra;
•        Ordem de pagamento; 
•        Manipulação com cartões de créditos.  

            
            Algumas empresas possuem excelentes ferramentas para o desenvolvimento de aplicações de 
Comércio Eletrônico. Abaixo segue uma lista de algumas dessas empresas e seus produtos. 
Empresa                                    Produto (Software)
v     Microsoft (http://www.microsoft.com) 

 
            O software Site Server Commerce Edition é a solução da Microsoft para criação de Sites de 

http://www.microsoft.com/


Comércio Eletrônico. A máquina recomendada é Pentium 233 ou superior com128MB RAM e HD de 4 
GB.

 
v     Netscape (http://www.netscape.com) 

 
            A Netscape oferece como solução para o desenvolvimento de sites comerciais para a Internet o 
Netscape Merchant System,  que fornece uma série de recursos para administração comercial que 
facilitam as compras on-line e permitem às empresas gerenciar as vendas e o estoque. Uma configuração 
de hardware possível para executar o Netscape Merchant Server é num servidor Sun com 128Mb de 
RAM por servidor no mínimo, 1Gb de disco para a instalação dos componentes do produto e mais 500Mb 
para o Staging Servers (opcional).   
 
v     IBM (http://ibm.com) 

 
            A IBM possui produtos como o Net.Commerce e Visual Age for Java, ferramentas especialmente 
indicadas para o desenvolvimento de Sites de Comércio Eletrônico.
 
v     Lotus (http://www.lotus.com) 

 
            Possui os produtos Domino e Domino Merchant, para desenvolvimento de sites de Comércio 
Eletrônico. Já existem aplicações prontas para serem utilizadas. Suporta SSL e CyberCash. 
 
v     CommerceOne (http://www.commerceone.com.br) 

 
            A CommerceOne oferece uma solução para implementação de conceitos como Customer Care, 
Cross Selling e Mass Customization e One-to-one Marketing da Solução CommerceOne, um conjunto de 
módulos e  templates baseados em Regras de Negócios implementadas em Java ou ActiveX. 
 
v     Vision Software (http://www.vision.com) 

 
            O software Vision JADE é uma das mais interessantes ferramentas para desenvolvimento de 
software em Java. Dotada de acesso nativo a bases de dados (o ambiente de desenvolvimento é integrado 
a um robusto repositório), este produto permite especificar de forma intuitiva a forma de transição entre 
as janelas e todo o código é gerado automaticamente. 
 
v     Neuron Data (http://neurondata.com)  

 
            Os softwares Advisor e Presenter são excelentes ferramentas para implementação de aplicações de 
self-service e configuração em Sites de Comércio Eletrônico. O Presenter é um conjunto de classes que 
implementam widgets de interface (trees, buttons, tables, etc.). Já o Advisor, permite criar regras de 
negócio que são encapsuladas em smartlets, applets que contém bases de conhecimento. Trata-se de um 
dos melhores produtos do mercado para implementação de aplicações inteligentes na Web, visto que a 
Neuron Data atua no mercado de regras de negócio há mais de 10 anos.

Tomemos  como  exemplo a  ferramenta  de  desenvolvimento  Site Server  da  Microsoft,  que  é 

composta por um conjunto de pacote de programas no qual podem ser melhor visualizados através da 

figura 2.2. 

 

http://neurondata.com/
http://www.vision.com/
http://www.commerceone.com.br/
http://www.lotus.com/
http://ibm.com/
http://www.netscape.com/


 

Figura 2.2 - Softwares de um servidor de comércio eletrônico 

(Site Server – Microsoft)

 

•        IIS  (Internet  Information  Server):  servidor  Web  responsável  pelas  funções  de  conexão  e 

comunicação com a Internet.

•        Commerce Server: servidor de comércio eletrônico, responsável pelo controle e gerenciamento 
de todas as transações envolvidas em uma compra eletrônica. Desde a apresentação dos produtos, até 
a efetuação do pagamento.  

•        ODBC (Open DataBase Connectivity): padrão de método de acesso a qualquer base de dados 

desenvolvido pela Microsoft. 

•        DBMS  (Database  Management  System):  uma  coleção  de  programas  que  possibilita  o 

armazenamento, modificação e extração de informações de uma base de dados. 

•        Database (Base de Dados): repositório de dados onde estarão armazenadas informações de clientes 

e produtos. 

Outra ferramenta que merece destaque é o Netscape Merchant System, Entre os recursos do produto 
estão: 
  

•        Cadastramento do produto; 
•        Exibição do produto;
•        comercialização ;
•        compras ;
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•        Processamento de transações, incluindo expedição e impostos;
•        Entrega de pedidos segura.

  
O Netscape Merchant System possui três componentes primários: 
  

1.      O Merchant Server:   oferece os recursos de cadastramento dos produtos, criando, distribuindo 
e atualizando o conteúdo do mostruário de um produto.  O programa de banco de dados do Netscape 
Merchant System cria páginas de produtos automaticamente, utilizando templates (modelos).  Os 
templates são páginas HTML padrão com extensões em Meta Linguagem (Meta Language Extensions 
- MLE).  O Merchant Server possui uma ferramenta de pesquisa poderosa que permite a localização 
rápida dos produtos. 

 
2.      Transaction Server: esse componente fornece uma série completa de serviços para 
processamento de informações, incluindo totalização, processamento de cartões de crédito em tempo 
real, preenchimento de pedidos, expedição automática e entrega de pedidos, e uma coleção de 
informações utilizadas para arquivamento e relatórios de auditoria.  

3.      Staging Server:   o  software  opcional Staging Server permite às empresas carregar e atualizar a 

exibição dos produtos, os preços e as ofertas especiais antes que os consumidores possam vê-los.  Tal 

como o Merchant  Server,  o  Staging Server  utiliza  MLE para atualizações  dinâmicas,  gera  novas 

páginas automaticamente e suporta tanto a navegação pela loja ou pelo shopping center.  O Staging 

Server é útil para os operadores de shopping centers  on-line que precisam possuir a capacidade de 

atualização dos mostruários de produtos remotamente. 

  

2.8.      Marketing.

O marketing on-line é um dos maiores benefícios dos negócios on-line.  Analisando as páginas que os 
consumidores navegam e as informações que ele deixa no site é possível prever e sugerir novas compras 
on-line. 

            O uso de banners por exemplo, é um dos meios mais comuns de marketing utilizado atualmente 

por empresas que querem divulgar seus produtos e serviços.

 

            Ao se lançar uma campanha de marketing na Internet, deve-se considerar quatro pontos de suma 

importância. São eles: produto, preço, ponto e promoção.

 

v     Produto

 

A  diferenciação  do  produto  ou  serviço  é  muito  importante  devido  a  grande  quantidade  de 

concorrentes existentes na rede à distância de apenas um “click”.



 

v     Preço

 

Preço é um dos itens mais importantes no comércio eletrônico. Por se tratar de um comércio  

virtual, em muitos setores dispensam-se estoques, grandes número de funcionários e espaço físico. Além 

da eliminação em alguns casos, de contas de água, IPTU e outros gastos que tornam o produto ou serviço 

bastante  competitivo em relação aos preços praticados no comércio convencional.  Essa economia de 

recursos é repassada para o preço final do produto ou serviço, tornando o produto mais barato. Além do 

mais, o consumidor encontra uma facilidade muito grande para pesquisar o preço e as condições de seu 

concorrente e, certamente comprará o produto que tiver o melhor preço.

 

v     Ponto

 

Assim como no comércio convencional, o “ponto” também é uma questão de suma importância no 

comércio eletrônico. Se uma loja virtual não estiver bem localizada, ou seja, com fácil acesso, um local de 

bastante movimento, e outros fatores que facilitem que ela seja encontrada pelo cliente, certamente ela 

terá uma maior dificuldade para vender seus produtos do que uma loja que se encontre por exemplo em 

um shopping virtual  ou um portal de grande movimento.

 

Uma forma importante e eficaz de facilitar a consulta por parte do cliente aos produtos e serviços 

de  uma  loja  virtual  é  através  da  definição  do  domínio  (www.nomedosite.com.br)  do  site.  O 

“nomedosite” deve representar bem a marca ou o produto. 

 

Digamos que o usuário queira encontrar um site que faça downloads (que permita que você baixe 

arquivos da Internet para o seu micro). Ele pode procurar em sites de busca como Cadê, Yahoo, Altavista 

etc...  digita  download e  espera  aparecerem um monte  de  sugestões.  Mas  e  se  ao  invés  dele  digitar 

www.cade.com.br para entrar no  site de busca, quiser economizar tempo e tentar se arriscar a digitar 

direto  www.  download  .com  ? Será que um site com este nome não tem downloads? Provavelmente sim. 

Quem criou este site pensou na associação do nome do domínio ao seu tipo de serviço. Por isso quanto 

mais sugestivo for o nome do domínio, mais fácil será a localização para o cliente.

http://www.download.com/


 

 

v     Promoção

 

Um dos meios mais eficientes de divulgar seu negócio  on-line é através dos  sites de pesquisa. 

Estar inscrito nos principais sites de busca pode ser comparado a estar na lista telefônica. A inscrição nos 

sites de busca é gratuita e, apesar de algumas vezes burocrática, não é difícil de ser feita

 

Quando as pessoas entram com uma palavra chave no campo de pesquisa os mecanismos de busca 

do  site procuram  nas  descrições  dos  sites  as  palavras  coincidentes.  Por  isso,  é  importante  que  na 

descrição do seu site se coloque palavras que possuam mais chance de ser pesquisadas pelas pessoas.  Por 

exemplo, se uma empresa irá vender produtos musicais, ela deverá colocar palavras chaves tais como: 

música, instrumentos musicais, CD’s, discos, som, bateria, etc. Ou seja, tudo que possa estar relacionado 

com o produto a ser vendido.

 

Os sites de pesquisas mais conhecidos são:

•        Alta Vista: www.altavista.com;

•        Cadê: www.cade.com.br;

•        Yahoo: www.yahoo.com; 

•        Excite: www.excite.com; 

•        Infoseek: www.infoseek.com; 

•        Lycos: www.lycos.com;

•        Miner: www.miner.com.br; 

•        Zeek!: www.zeek.com.br. 

Os  portais na Internet também oferecem a oportunidade de divulgação de um produto ou  site 

colocando-os na página inicial do portal.  Esses portais, normalmente, são criados pelos provedores de 

http://www.zeek.com.br/
http://www.miner.com.br/
http://www.lycos.com/
http://www.infoseek.com/
http://www.excite.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.cade.com.br/
http://www.altavista.com/


Internet  ou  shoppings  virtuais.  As  pessoas  buscam  esses  portais  porque  facilitam  a  pesquisa  de 

informações e serviços.  Os portais são como índices para outros sites. 

Tomemos como exemplo o portal Terra (www.terra.com.br), que está representado na figura 2.3, 

onde podemos observar em destaque a divulgação das tintas Renner e do Banco Unibanco através de 

banners colocados na página inicial. 

Figura 2.3 – Banners 

em um portal da Internet

Os banners são propagandas inseridas em locais visíveis nas páginas da Internet. Geralmente têm 

um formato retangular com algum efeito animado e a ele associado um “link”, que abrirá a página do 

produto ou serviço que está sendo anunciado ou conterá mais informações sobre o produto.

            O site onde se vai colocar um banner tem sempre seu desempenho analisado. Existem programas 

que realizam essa análise,  fornecendo relatórios com informações  diferenciadas.  A tabela  2.2 mostra 

alguns tipos de informações geradas nesses relatórios.

Tabela 2.2 – Controle de Informações de Acesso em um Site  

Item Significado

Hits O Hit é uma requisição a um item como por exemplo páginas ou 
imagens. Ao entrar em um site, você estará gerando um hit para 
a  página aberta  e  mais um hit  para  quantas figuras  existirem 
nesta página. Se esta página possuir 4 imagens, serão gerados 5 
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hits, um por cada imagem mais um pela página. Isto se repete a 
cada nova página que você entra.

Pageviews

É a página que está aparecendo na sua tela. Por exemplo, você 
entrou em um  site qualquer. Abriu a página principal, 1 page 
view. Aí você clicou em um link para outra página,  segunda 
page view. Se clicar em outro link ou voltar para uma das duas 
páginas anteriores será a terceira page view.

Click 
Through

Ao clicar em um  banner, você acessa o  site do anunciante ou 
tem acesso a mais informações sobre o produto ou serviço.

Unique Users
É o número de usuários que visitaram o site em um determinado 
período.

Alguns produtos necessitam de exposição em massa, outros de exposição segmentada. Nos casos 

em que os produtos necessitam de exposição em massa, o banner pode ser colocado por exemplo, em um 

Portal  que recebe milhares de visitas por dia.  Existem várias formas de se cobrar pela exposição de 

banner. Eis algumas delas:

•        CPM -  custo por mil pageview de um banner.

•        Clicks – O número de clicks que foram feitos no banner. Pode-se vender uma quantidade 
determinada de cliques em um determinado banner. É como um cartão de telefone, quando acabam o 
número de créditos o cartão deixa de valer. Por exemplo, podem ser vendidos mil cliques. Ao serem 
realizados mil cliques neste banner termina o contrato que pode ser renovado.

•        CPC - custo por clique. É calculado dividindo-se o custo por mil banner (CPM ) por Clicks, ou seja 
CPC=CPM/Clicks. 

•        CPA - Custo Por Ação, que cobra por operação bem sucedida, ou seja, ao ser realizada uma compra 
ou efetivado um serviço com origem no click do banner. A CPA é calculada dividindo-se o produto da 
multiplicação do custo por cliques pelas operações bem sucedidas ou  Actions. Resumindo 
CPA=CPC*Clicks/Actions.

•        Cota – É uma quantidade de CPM que se compra, como no caso do cartão telefônico.

•        ROI - Retorno do Investimento. Qual o valor máximo em CPC que você deve pagar para ter um.

•        Branding - reconhecimento da marca. O usuário pode não ter  clicado no banner, mas agora ele 
sabe o nome do seu produto e   da sua empresa, e pode ser um futuro cliente. 

•        Proxy - um programa de cache colocado no provedor que fica  entre o browser do usuário e seu 
site.

O marketing também permite que se deixe alguma “amostra grátis", tais como um software que 

possa ser feito um download para ser utilizado por um período ou com limitações de uso.  Na área de 

música por exemplo, é possível liberar alguns trechos das faixas musicais para apoiar o lançamento de um 

CD.  



Para se complementar a promoção, o anúncio em outras mídias como jornais, rádio, televisão, outdors, 
mostraram-se bastante eficientes para gerar tráfego nos sites. Colocar o endereço em folhetos e cartões é 
quase que uma obrigação para a sua da empresa ou do produto.  

 

2.8.1.      Marketing Viral

Marketing viral é um tipo de promoção onde o produto ou serviço se auto promove propagando-

se pela rede como um vírus. Um exemplo de marketing viral são os cartões virtuais que são enviados de 

forma gratuita. Exemplo: www.bestcards.com.br 

 

2.8.2.      Marketing de Permissão

O Marketing de permissão como o nome diz, lança mão da permissão do internauta para, através de seu 
e-mail oferecer-lhe propaganda.

Já que o Span não é recomendável, criou-se uma forma alternativa onde os Internautas cadastram-se nos 
sites para receber e-mail promocional.  O Span é a prática de enviar uma mesma mensagem para um 
número grande de endereços eletrônicos sem essas mensagens terem sido solicitadas.  

Uma prática bastante eficaz está em oferecer algo em troca da autorização do usuário, como por exemplo 
enviar conteúdo do interesse do internauta como informações sobre novos produtos e promoções, notícias 
sobre um determinado tema etc.

Estes e-mails são vendidos a empresas que, ao invés de esperarem a visitação de internautas em seu site, 
correm atrás deles com suas ofertas. 

 

2.8.3.      Marketing de Relacionamento

Graças ao desenvolvimento dos Bancos de Dados, as empresas podem conhecer o perfil, as necessidades 
e desejos de seu público alvo, e se utilizando destes dados para satisfazer seus clientes de forma 
individual, num processo denominado “marketing-one-to-one”. 

Marketing one-to-one, são técnicas para se personalizar totalmente as consultas de clientes aos sites de 
comércio eletrônico. Oferecem a cada cliente, sugestões que batem com seu perfil. 

Clientes felizes irão divulgar a marca e o site e poderão desenvolver lealdade em relação à marca, 
enquanto que clientes tratados com desprezo e mal atendidos podem ir à contramão das pretensões de 
sucesso da empresa na  rede.

 

2.9.      Confiabilidade

Uma das grandes barreiras para o crescimento definitivo do e-commerce é a questão da segurança na 
transmissão de dados, principalmente dados referentes a cartão crédito. 

http://www.bestcards.com.br/


As  transmissões de dados através de redes de comunicação, como é o caso da Internet, muitas vezes são 
vítimas de falhas técnicas e humanas ou interceptados por hackers, gerando grande transtorno a sites e 
usuários de serviços virtuais. 

Tudo isso pode ser evitado através da utilização de algumas tecnologias que fornecem excelentes níveis 
de segurança. Mas quem deve se utilizar destas tecnologias? O site? O usuário? Onde está a brecha da 
falha na segurança? 

Bem, de uma forma geral, o problema não está na transmissão de dados propriamente dita. Ao colocar o 
número do seu cartão de crédito num formulário de compras em um site e envia-lo ao local requerido, 
muitas vezes o usuário imagina que esta transmissão possa ser interceptada por alguém durante a 
“viagem” destes dados pela internet. 

Isto não acontece. As falhas de segurança ocorrem no local de armazenamento do site,  ou seja, o usuário 
digita o número de seu cartão e envia para a empresa vendedora do produto. Esta empresa recebe o 
número deste cartão em seu banco de dados. É aí que está a brecha de segurança. Portanto, a empresa 
receptora dos dados deve possuir um sistema de segurança adequado e eficiente. Tudo isso será discutido 
e simplificado no próximo capítulo.

 

2.10.          Conclusão

O ingresso no comércio eletrônico, como pode ser visto nesse capítulo, depende de um estudo 
aprofundado, analisando tudo o que envolve esse novo conceito de comercializar, ou seja, é preciso 
conhecer para depois pensar em implementar. Analisar a viabilidade e as oportunidades existentes; 
procurar exemplos; conhecer o ambiente no qual o site será inserido e os componentes necessários para 
sua implementação garantirão maior segurança e uma maior possibilidade de sucesso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.            SEGURANÇA 

O “calcanhar-de-aquiles” do comércio eletrônico com certeza é a segurança. A preocupação com a 

segurança na transmissão de dados tem aumentado à medida que cresce o interesse das empresas nessa 

área de comércio eletrônico. 

 

Atualmente já existem vários esquemas de segurança eficientes, os quais se utiliza tecnologias de 

segurança,  como por  exemplo o uso  de  chaves  públicas  e  privadas;  certificados  digitais;  assinaturas 

digitais;  firewall e outras tecnologias, que contribuem para a segurança das informações trafegadas na 

rede.

 

3.1.      Trafegando Informações Confidencias pela Rede

            Numa transação comercial on-line onde existe o tráfego de informações confidenciais, o 
consumidor geralmente depara-se com duas opções:  o uso do cartão de crédito ou da carteira eletrônica.  

 

3.1.1.  Cartão de Crédito

Atualmente, o meio mais conveniente de fazer pagamento através da Internet é através de cartões 

de crédito.  A validade dos cartões é internacional,  um cliente pode fazer compras de qualquer lugar do 

mundo em lojas virtuais localizadas entre qualquer lugar do planeta.  

Entretanto,  o  grande  inconveniente  de  passar  o  número  do  cartão  de  crédito  na  Internet  é 

assegurar-se que nenhum hacker (pirata de computador) venha a se apossar-se dos números dos cartões.  

Para evitar isso os comerciantes estão preferindo utilizar três técnicas: 

1)      Passar o número do cartão de crédito através do telefone

Nesse processo o cliente faz toda transação pela loja virtual na Internet.  Depois que ele decidiu 

pela compra, o comerciante lhe passa o número da transação.  Com esse número o cliente liga para um 

número telefônico 0800 e através do dial do telefone ele entra com o número da transação, o número do 

cartão de crédito e a data de validade.  O inconveniente desse método é para as operações internacionais, 

já que nem sempre é possível usar números 0800 de outros países e os clientes não estão dispostos a pagar 



por esses custos. 

2)      Transmissão da transação on-line criptografada

Nesse processo o cliente envia a transação criptografada através da Internet.  O método mais 

utilizado de criptografia é o SSL (Secure Socket Layer), ou Camada de Sockets Seguros, um protocolo de 

uso  geral  desenvolvido  pela  Netscape.  Basicamente,  esse  protocolo  cria  uma  camada  de  transporte 

seguro através do TCP/IP.  Tanto o servidor do comerciante como o browser do cliente devem possuir a 

capacidade de utilizar o SSL.  Esse processo hoje é comum nos browsers  Netscape e Microsoft Internet 

Explorer.  

3)      Transmissão da transação on-line sem criptografia

Nesse processo o cliente envia o número do cartão de crédito através de correio eletrônico ou 

através do comando  POST de http.  Essa técnica é vulnerável pois atualmente vários mecanismos para 

evitar vírus abrem todas as mensagens para averiguar o conteúdo, desta forma, o número do cartão de 

crédito não está seguro.

3.1.2.  Carteira Eletrônica

Software disponível na máquina do comprador que garante a integração correta e segura do sistema de 
compras eletrônicas e que inicialmente possui opções para cartão de débito, crédito e poupança. Na 
prática, ela funciona como uma carteira pessoal, de bolso, que pode ser utilizada em qualquer 
microcomputador com acesso à Internet. Essa carteira contém um certificado digital que por meio de um 
algoritmo de criptografia identifica o usuário. Todas as informações são protegidas por senhas.

Esse software é baseado no protocolo SET (Secure Electronic Transaction), com criptografia de 128 bits. 

Para poderem realizar uma transação, vendedor e comprador deverão estar cadastrados com uma 
instituição financeira que ofereça este serviço. O cliente instala em sua máquina um software que servirá 
a um só tempo como carteira tradicional e carteira de identidade digital. No momento da compra, a 
instituição financeira verifica imediatamente o crédito do cliente e garante, em caso de aprovação o 
crédito para o lojista.

Por já estar cadastrado, o cliente transmite sua identificação junto ao banco – e não seus dados – toda vez 
que realizar uma compra.

Além disso, a intermediação, a verificação e as garantias oferecidas pela instituição financeira deixam 
clientes e lojistas muito mais tranqüilos quanto a possíveis fraudes.

Um exemplo de instituição financeira que atualmente oferece esse serviço é o Banco Bradesco, através do 
shopping virtual Bradesco Net  (http://www.bradesconet.com.br/welcome.phtml), que pode ser 
visualizado através da Figura 3.1.

No BradescoNet o cliente pode fazer uma compra virtual através da Loja Demonstração, onde o mesmo 
pode simular uma compra de produtos fictícios e testar essa nova tecnologia. O cliente pode fazer o 
download do software, que é fornecido gratuitamente no próprio site. 

Na hora do pagamento é fornecida a opção de pagamento através da Carteira Eletrônica Bradesco. 

http://www.bradesco.com.br/comercio


Caso seja essa a opção o próprio site vai apresentar a carteira do cliente na tela do seu micro para que ele 

escolha o endereço de entrega da mercadoria e o cartão para efetuar o pagamento. 

O comprador quando instala a carteira em seu computador deve cadastrar pelo menos um endereço 
pessoal, que será o endereço utilizado para a entrega das mercadorias. Além disso, para cada cartão de 
pagamento registrado na carteira é gerado um certificado digital referente àquele cartão. Esse certificado 
vai ser a garantia para o banco da autenticidade do cartão e de seu portador. [1]

Figura 3.1 – Shopping virtual BradescoNet

O grande problema dessa solução está na incompatibilidade entre os vários tipos de carteira eletrônicas 
disponíveis, que podem restringir as possibilidades de negócio. 

 

3.1.3.      Solução Combinada

 

Uma outra solução pode ser a combinação entre o uso do cartão de crédito e  carteira eletrônica. 

Apesar de ainda ser desconhecido pela maioria das empresas brasileiras, o serviço oferecido pela Netune 

– (www.netune.com.br) - procura reunir as vantagens das duas soluções.

 

As transações podem ser autenticadas  on-line via carteira eletrônica Klebox ou pelo cartão de 

crédito do cliente, utilizando o protocolo SSL. A KLELine é uma instituição financeira do grupo BNP-

Paribas, um dos principais bancos mundiais, que faz a intermediação das transações de pagamento com 
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base na tecnologia desenvolvida pela Globe ID  Software.  O fluxo de pagamento pode ser mais bem 

visualizado através da Figura 3.2.

 

Figura 3.2 – Fluxo de Pagamento 

            A cada transação operada na rede, mesmo via SSL, a KLELine efetua a verificação dos dados de 

pagamento transmitidos; pedido automático de autorização dos cartões de crédito; registro das transações 

efetuadas e retorno dos dados contábeis, fiscais com extrato de contas online e relatórios financeiros 

mensais.

            O comerciante que deseje utilizar os serviços da KLELine, é necessário adquirir uma licença de 

uso e instalar o Kit comerciante no servidor (Unix ou Windows NT). É cobrada também uma taxa mensal 

de manutenção e uma comissão sobre cada transação que inclui a taxa dos cartões de crédito [6].

 

3.2.      Não Trafegando Informações Confidenciais pela Rede.

            Certas empresas de comércio eletrônico optam por transações comerciais as quais não é necessário 

o tráfego de informações confidenciais pela Rede, como por exemplo o depósito em conta corrente, a 

cobrança bancária e o pagamento contra-entrega.

            O problema é que, dependendo da situação, a demora pode se tornar inimiga do lucro, ou seja, 
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muitas vezes o cliente prefere arriscar e passar o seu número de cartão de crédito do que perder seu 

tempo, como por exemplo em imprimir um boleto bancário e enfrentar fila para pagá-lo depois. 

 

3.2.1.      Depósito em Conta Corrente 

Este método, bastante conhecido e seguro para ambas as partes, peca justamente pela demora para 

a conclusão da transação. Cada vez menos pessoas têm paciência para anotar o número da conta, ir ao 

banco, pagar e mandar o recibo. Por mais que a parte bancária possa ser feita por telefone ou pela própria 

rede, a lentidão e a burocracia essencial a esse processo geralmente desmotiva o comprador. 

 

 

3.2.2.      Cobrança Bancária 

Encontra também as mesmas dificuldades em termos de prazo: perde-se algum tempo até que o 

boleto chegue ao cliente para que aí então ele o pague  e só depois de entregue o comprovante o produto 

seja liberado. Esta solução - assim como a anterior - é viável desde que nenhuma das partes envolvidas 

tenha pressa.

 

3.2.3.      Cobrança Bancária On-line 

Esta solução se baseia no software que envia uma imagem formato GIF do boleto, por e-mail, tão 

logo o comprador  tenha  efetuado o  pedido.  O cliente  poderá então imprimir  o  boleto  e  pagá-lo  em 

qualquer banco; ou fazer isso pela própria rede, usando o código de barras ou o número do documento. O 

único  inconveniente  é  que,  dependendo  da  impressora  utilizada,  o  boleto  pode  ficar  ilegível.  Em 

www.asw.com.br, você encontra mais informações sobre o software.

 

3.2.4.      Pagamento Contra-entrega 

É outra boa solução para quem não quer passar informações confidenciais pela rede. O pagamento 

- em dinheiro ou cheque - é feito ao funcionário da empresa que for entregar o produto. Método preferido 

por supermercados e farmácias em geral [8].

 



 

3.3.        Tecnologias de Segurança

Várias  são  as  tecnologias  existentes  atualmente  em  prol  da  segurança  das  informações  nas 

transações  on-line. A utilização de protocolos de segurança, certificados digitais, funções matemáticas 

(como a  função hashing), a criptografia  e a utilização do firewall formam um conjunto de soluções em 

segurança.

 

3.3.1.      Criptografia

A segurança de transporte e armazenagem de informações na Internet é baseada em criptografia 

dos dados. A palavra criptografia tem origem grega (kriptos = escondido, oculto e grifo = grafia) e define 

a arte ou ciência de escrever em cifras ou em códigos, utilizando um conjunto de técnicas que torna uma 

mensagem incompreensível,  chamada comumente de  texto cifrado,  através de um processo chamado 

cifragem, permitindo que  apenas  o destinatário  desejado consiga  decodificar  e  ler  a  mensagem com 

clareza, no processo inverso, a decifragem.

A criptografia “embaralha” as mensagens fazendo com que apenas as partes envolvidas  consigam 

lê-la. Ao serem enviadas pelo cliente, as informações “viajam” criptografadas. Ao chegar ao servidor do 

site esta mensagem é decodificada através de chaves de decriptografia. Este método não evita o extravio 

de  informações,  mas  permite  que  apenas  as  partes  com chave  decriptográfica  consigam entender  as 

informações, ou seja, apenas o destinatário conseguirá ter acesso a elas.

 

No processo de criptografia são utilizados algoritmos com as mais variadas funções matemáticas, 

onde  uma  chave  é  associada  à  mensagem  através  desses  algoritmos.  A  capacidade  de  um  sistema 

criptográfico de proteger a informação é chamada de poder criptográfico.  O poder criptográfico depende 

dos seguintes fatores:

•        O grau de segredo da chave;

•        A dificuldade de adivinhar a chave ou tentar usar todas as combinações possíveis;

•        A dificuldade de inverter o algoritmo de criptografia sem conhecer a chave original;

•        Capacidade de decifrar toda mensagem a partir de uma parte conhecida da mensagem; 

•        Conhecendo o texto original ser capaz de descobrir o sistema de criptografia. 



Os esquemas criptográficos são classificados em:   

v     Simétricos

Esse esquema usa a mesma chave para criptografar a mensagem como para decifrá-la. Portanto os 

dois lados envolvidos na comunicação precisam ter conhecimento da chave secreta. E a transferência 

dessa chave deve ser feita de uma forma segura, para evitar sua interceptação. Esse esquema tem como 

principal vantagem a performance. Um exemplo de algoritmo usando esse esquema é o DES -  Data 

Encryption Standard, desenvolvido na década de 70 pela IBM. 

O DES é  um algoritmo de  bloco  que  usa  uma chave  de  56  bits  e  tem diferentes  modos  de 

operação, dependendo da finalidade de uso.  O DES é um algoritmo poderoso, porém é possível que um 

computador de menos de um milhão de dólares possa quebrar a chave.  

Os algoritmos simétricos podem sofrer ataques de força bruta, ou seja, através de um computador 

de alto desempenho se tentar todas as combinações possíveis.  Com um computador capaz de testar 1 

milhão de chaves por segundo, é possível em 13 dias quebrar uma chave de 40 bits.  Com um computador 

que processe 150 milhões de chaves por segundo é possível quebrar uma chave em 3,5 horas.

v     Assimétricos

No  esquema  assimétrico  existe  um  par  de  chaves,  uma  privada  e  outra  pública,  onde  uma 

mensagem cifrada por uma das chaves só pode ser decifrada pelo seu par. Nesse caso o dono do par de 

chaves, deixa sua chave pública disponível para todos e guarda seguramente sua chave privada. Quando 

alguém quiser enviar uma mensagem para o detentor das chaves, deve cifrá-la com a chave pública do 

mesmo.  Assim,  somente  o  dono do  par  de  chaves  terá  a  chave  privada  necessária  para  decifrar  tal 

mensagem. 

Esse  esquema  permite  também  conferir  a  autoria  de  uma  mensagem.  Suponha  que  uma 

determinada pessoa,  aqui  denominada de João cifre uma mensagem com sua chave privada antes de 

enviá-la. Quando o receptor recebe esta mensagem pode usar a chave pública de João para decifrá-la. Se 

esta operação tiver sucesso, ele pode ter certeza que a mensagem foi realmente enviada por João, da 

mesma forma se recebesse um papel assinado por João, único que conhece sua chave privada. Por esta 

característica este esquema é também conhecido por assinatura digital. 

A principal vantagem do esquema assimétrico é o uso do par de chaves privada e pública que 

elimina a necessidade da transmissão da chave secreta. Um exemplo de algoritmo usando esse esquema é 

o RSA – desenvolvido na década de 80 por Ronald Rivest, Adi Shamir e Leonard Adleman, professores 

do  MIT (Instituto  de  Tecnologia  de  Massachusets).  O RSA pode  tanto  ser  usado  para  criptografar 

informações como para servir de base para um sistema de assinatura digital. 



O RSA obtém sua segurança a  partir  da dificuldade em fatorar  grandes números primos.  As 

chaves públicas e privadas são geradas no RSA a partir de um par de grandes números primos, de pelo 

menos 100 e 200 dígitos.  A dificuldade em recuperar o texto normal de uma das chaves é equivalente à 

fatoração do produto dos dois grandes números primos (quase que impossível). 

Um ataque  de  força  bruta  ao  RSA é  impensável.  Estima-se  que  uma rede  de  um milhão  de 

computadores Pentium 133MHz levaria cerca de 25.000 anos para quebrar uma única chave de 1024 bits. 

[2]

v     Híbrido

Um terceiro esquema é um sistema híbrido, onde os esquemas simétrico e assimétrico são usados 

em conjunto. Nele a chave simétrica usada para cifrar a mensagem é cifrada com a chave pública do 

receptor da mensagem gerando o envelope digital. Esse esquema garante uma melhor performance, por 

utilizar o esquema simétrico, que é mais rápido, e um meio seguro de transmissão da chave através do 

esquema assimétrico.

O programa de criptografia mais famoso é o PGP (Pretty Good Privacy - Otima Privacidade). É 

também um dos programas mais polêmicos da Internet. O seu autor, Phil Zimmermann, sofreu uma serie 

de investigações por parte do FBI e teve de recorrer a grupos de apoio que se formaram na Internet para 

conseguir pagar seus advogados. O uso do programa chegou a ser proibido durante dois anos nos EUA, 

por infringir a patente do algoritmo RSA. Hoje, porém, o PGP é totalmente legal e não há nenhuma 

restrição ao seu uso. [2]

 

3.3.2.      Certificados Digitais.

O certificado digital, ou Certificado de Identidade Digital, pode ser considerado a carteira de identidade 
virtual. Esta identidade virtual pode ser utilizada toda a vez que for necessário se identificar com absoluta 
segurança clientes ou empresas. De um lado certifica a existência e autenticidade do cliente e do outro 
certifica que este cliente estará fazendo negócio com sua empresa e não com uma empresa impostora. 

O certificado digital é o meio mais seguro para garantir a integridade na troca de informação entre duas 
partes, através do uso de chaves de criptografia públicas e privadas. Este certificado é emitido por uma 
empresa idônea e independente denominada CA (Autoridade Certificadora Digital – Certificate 
Authority).

 A  CA atribui identidades a duas chaves eletrônicas contendo nome do proprietário, data de expiração 
deste certificado, assinatura, número serial, etc...que podem ser utilizadas para criptografar ou assinar 
informações digitais.

A parte pública é distribuída indistintamente para todas as empresas que irão trocar informações. A chave 
privada é usada para criptografar uma mensagem que só será decifrada através da chave pública. Se a 
mensagem for decifrada pela chave pública existe a certeza de quem enviou a mensagem foi a empresa 
correta. Como o algoritmo de geração das chaves é extremamente complexo, a quebra das chaves acaba 



sendo quase impossível. Além da parte técnica, existe a parte burocrática de registro em cartório das 
assinaturas.

Através dos certificados digitais os clientes têm uma maneira fácil de autenticar a empresa antes de 
fornecer informações confidenciais a ela; além da certeza de que se houver algum problema 
comercialmente o mesmo pode buscar o endereço físico da empresa e o seu representante legal para 
mover uma ação legal. 

 Para as empresas, o uso do certificado digital é uma forma fácil de conseguir o endereço eletrônico de 
um indivíduo, reduzindo o custo da transação e também a fácil identificação de um usuário, sem a 
necessidade de usos de nomes de usuário e senhas, reduzindo os custos de manipulação e manutenção dos 
cadastros.

 

 

3.3.3.      Funções de Hashing.

Uma função de hashing é um cálculo que utiliza uma entrada de tamanho variável e retorna uma string de 
tamanho fixo, chamada de valor de hashing. 

Uma função de hashing usada para autenticação digital deve ter certas propriedades que a tornam segura 
o suficiente para uso criptográfico. Especificamente, deve ser impossível encontrar: 

•        Uma mensagem cujo valor de hashing seja um valor determinado;

•        Duas mensagens diferentes com o mesmo valor de hashing;

Funções de hashing unilaterais, ou seja, funções cuja inversão é bastante difícil, são usadas para gerar 
uma “Message Digest” ou síntese de mensagem.

Assim a  “Message Digest” é como uma impressão digital da mensagem. Ela garante a sua integridade, 
pois se algum bit for mudado durante a transmissão da mensagem, o cálculo feito pelo receptor para 
verificação irá detectar tal mudança. Essa verificação consiste no receptor aplicar o mesmo algoritmo 
Hash nos dados recebidos e comparar com o “Message Digest” recebido, se eles forem iguais é sinal de 
que nenhuma mudança ocorreu. Além disso, quando a “Message Digest” é usada para gerar a assinatura 
digital, através da sua cifragem pela chave privada do emissor, ela serve como garantia de autoria.

 

3.3.4.      Esquema de Segurança

O processo  de  elaboração,  envio  e  recebimento  de  mensagens  criptografadas,  usando  chaves 

simétricas e assimétricas,  Message Digest, assinatura digital, envelope digital e certificados eletrônicos 

pode ser melhor entendido acompanhando os passos da figura 3.3, onde Maria deseja enviar informações 

confidenciais para João:



Figura 3.3 – Esquema de Segurança

1.      Para enviar a mensagem para João, Maria dispara o aplicativo responsável pela segurança no envio 

da mensagem. O sistema aplica uma função “hash” sobre os dados confidenciais a serem transmitidos, 

gerando uma “Message Digest”. 

2.      A “Message Digest” é cifrada com a chave privada de Maria para produzir a  assinatura digital 

dessa mensagem. 

3.      Depois, o sistema gera uma chave randômica simétrica e cifra os dados, a assinatura digital e o 

certificado de Maria, num único pacote, gerando a mensagem criptografada. 

4.      Para poder decifrar a mensagem, João irá precisar de uma cópia da chave simétrica. Essa chave é 

cifrada com a chave pública de João que Maria obteve através do certificado de João (previamente 

enviado), gerando um envelope digital. 

5.      Maria envia para João um pacote contendo a mensagem criptografada e o envelope digital. 

6.      O sistema de João recebe a mensagem e decifra o envelope digital com sua chave privada, obtendo 

assim a chave simétrica. 

7.      João usa a chave simétrica para decifrar a mensagem e obter os dados confidenciais, a assinatura 

digital e o certificado de Maria.
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8.      Ele  decifra  a  assinatura  digital  de  Maria  com  sua  chave  pública,  que  ele  obteve  através  do 

certificado de Maria, obtendo assim a “Message Digest” original. 

9.      Ele  roda  a  mesma  função  “hash”,  usada  por  Maria,  sobre  os  dados  recebidos,  gerando  uma 

“Message Digest”. 

10.   Finalmente, as duas “Message Digest” são comparadas. Se elas forem iguais ele pode ter certeza da 

autenticidade e integridade dos dados recebidos.

 

3.3.5.      Firewall

 

Um firewall é um componente de hardware e software que cria uma barreira inteligente entre a 

uma rede local e a Internet, através da qual só passa tráfego autorizado. Este tráfego é examinado pelo 

firewall em tempo real e a seleção é feita de acordo com a regra, onde "o que não foi expressamente 

permitido, é proibido". 

 

O  firewall bloqueia  e  controla  qualquer  tráfego  que  tenta  da  Internet  passar  para  a  rede 

corporativa,  e  controla  e  permite  que  o  tráfego da  rede  corporativa  tenha  acesso  à  Internet.  Alguns 

firewall dão uma maior ênfase para o bloqueio do tráfego que vem da Internet, outros dão uma maior 

ênfase para a permissão do tráfego que sai da rede corporativa e vai para a Internet. 

 

 

 

 

 

 

A utilização do firewall em uma rede corporativa pode ser melhor visualizado através da Figura 

3.4.

 



Figura 3.4 – Firewall

 

Firewall também são importantes no ponto de vista da auditoria de ataques, pois eles possuem 

uma série de registros que mostram todas as conexões que estão entrando ou saindo da rede corporativa, 

inclusive quais destas conexões foram bloqueadas. Um exemplo disto é quando um usuário qualquer 

tenta, via Telnet, acessar uma máquina que está dentro de uma rede corporativa qualquer. Se esta rede 

estiver  protegida  por  um  Firewall,  a  conexão  via  Telnet  será  recusada  e  um  registro  será  gerado 

mostrando a hora, o tipo da conexão, o endereço IP de quem tentou a conexão e qual foi o motivo pelo 

qual a conexão foi recusada. Com isto o administrador de segurança tem informações suficientes para 

fazer uma auditoria completa.

Os Firewall não podem proteger ataques que não passam por ele. Muitas empresas têm um acesso 

à Internet controlado por um  Firewall, mas também têm um acesso a sua rede corporativa através de 

linhas telefônicas discadas com modem, como se fosse uma “porta dos fundos”. A figura 3.4 mostra este 

esquema, onde o Firewall não impede que um ataque seja feito por esta linha telefônica, pois o tráfego de 

informações  realizado através do modem não passa pelos controles do Firewall.
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Figura 3.4 – Tráfego inseguro de Informações.

 

3.4.         Protocolos Públicos para Informações Privadas

Os protocolos  públicos  para proteção  dos  dados podem ser  divididos  em duas  categorias.  A 

primeira categoria, são os protocolos para proteção de mensagens de correio eletrônico.  Os programas 

que se utilizam os protocolos dessa categoria pegam uma mensagem, criptografam-na e armazenam o 

texto cifrado ou o enviam pela  Internet.  Os sistemas populares  desse tipo são o PGP (Pretty Good 

Privacy - Privacidade Muito Boa)  e o S/MIME (Secure Multipurpose Internet Mail Extensions), que é 

um padrão para envio de arquivos com anexos binários na Internet com segurança. 

A segunda categoria de protocolos públicos são definidos para as redes de comunicação para 

oferecer confidencialidade, autenticação, integridade e não-repúdio em ambientes de rede, como é o caso 

do SSL.  Esses sistemas exigem interação em tempo real entre o cliente e servidor para funcionarem 

adequadamente. Outros sistemas deste tipo são:

v     S-HTTP

            É um sistema lançado antes do SSL, para assinar e criptografar informações enviadas utilizando o 

protocolo http (o “S” significa “seguro”).  
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v     SET
            Set Secure Electronic Tansation é um protocolo seguro, desenvolvido em 1997 pelas empresas de 
cartão de crédito Visa e Mastercard, em parceria com empresas de softwares e de Internet, com o objetivo 
de implementar segurança as transações eletrônicas envolvendo o pagamento com cartões de crédito. 

O SET prevê a existência de quatro entidades no processo: o consumidor, a loja, o banco e uma entidade 
certificadora. O SET está baseado na distribuição de certificados digitais para as partes envolvidas na 
transação, evitando-se assim que seja divulgado o número do cartão de crédito. 

Os certificados digitais são usados para autenticar todas as partes envolvidas na transação. A loja e o 
consumidor devem estar cadastrados no banco e todos devem ter uma assinatura digital fornecida e 
autenticada pela entidade certificadora.

A transação é realizada por meio de uma carteira eletrônica, que nada mais é do que um “plugin” que o 
banco fornece ao usuário para ser instalado em seu browser. Este plugin dá acesso a um servidor do 
cartão de crédito onde estão armazenados seus dados como o número de seu cartão de crédito e o 
certificado digital. 

Do lado dos sites existe o Servidor do comércio, que é onde ficam armazenados os certificados digitais 
das lojas sob a responsabilidade da empresa de cartão de crédito. Entre a Internet e o Sistema de cartão de 
crédito, existe uma interface que codifica e decodifica as mensagens enviadas e recebidas pelo Servidor 
do comércio e pela carteira eletrônica que autoriza a transação através de uma entidade certificadora/ 
processadora do certificado digital (certificate authority).

v     Ipsec e Ipv6

            O IPsec  é  um protocolo  criptográfico  criado  pela  Internet  Engineering  Task  Force para  dar 

confidencialidade aos pacotes em trânsito pela Intenet.  O IPsec funciona com o IPv4, a versão do IP 

usada na Internet atualmente.  O IPv6, a “próxima versão” de IP, já inclui o IPsec. 

v     Kerberos

            O Kerberos é um sistema de segurança de redes,  desenvolvido no MIT e usado nos Estados 

Unidos.  O Kerberos não usa sistema de chave pública.  Em vez disso, o Kerberos é baseado em cifras 

simétricas compartilhadas entre seu servidor e os usuários.  Cada usuário possui sua própria senha, e o 

servidor do Kerberos a utiliza para criptografar mensagens enviadas ao usuário, de uma maneira que 

ninguém possa decifrá-las. 

 

3.5.         Conclusão

            O hábito de se utilizar tecnologias de segurança, será a saída para se criar um ambiente favorável 

ao  desenvolvimento  do  Comércio  Eletrônico.  Mas  além  da  utilização  de  toda  essa  tecnologia  de 

segurança disponível atualmente, é necessário também que haja uma política de segurança interna, ou 

seja, do que adianta proteger-se do que está “fora” da empresa se a “segurança interna” é fraca e precária. 

Pesquisas mostram que a maioria dos chamados “ataques” vem de dentro da organização. A missão não é 



fácil e o risco estará sempre presente ao se disponibilizar  informações sigilosas ao mundo.

 

 

 

 

4.               INGRESSANDO no Comércio Eletrônico

Os passos necessários para a elaboração e implementação de um projeto de e-commerce, envolve o 
conhecimento de todos os seus princípios fundamentais, os quais foram apresentados nos capítulos 
anteriores.

Nesse capítulo serão apresentados os passos a serem seguidos até a implementação e manutenção de um 
site de comércio eletrônico, além de dicas que irão ajudar durante todo o projeto.

 

4.1.      Planejamento

            Assim como em qualquer outro tipo de negócio, o planejamento é o passo inicial para se iniciar 
um projeto. A definição do que se “deseja” do negócio é de fundamental importância para que todo 
projeto seja concluído com êxito.

            E dentro do planejamento, o passo inicial é a definição dos objetivos. É com ênfase no objetivo 
que todo o projeto irá se desenvolver. Por isso é de suma importância especificar o mais detalhadamente 
possível tudo que se espera alcançar com o projeto.

            Definidos os objetivos, a equipe responsável pelo projeto irá determinar outros pontos 
importantes, como: a natureza do site, o público alvo, o conteúdo do site, etc. 

 

4.1.1.      A natureza do Site

A natureza do site é o tipo de negócio que será implantado na Internet. Definindo-se a natureza do site, 
estará definindo-se também o ambiente de transação, que poderá ser o business-to-business,  business-to-
consumer, business-to-administration ou consumer-to-administration.

Quanto à natureza, os sites podem ser classificados como:

•        Institucionais – fornecem apenas informações variadas sobre a empresa, como por exemplo  
divulgação da visão da empresa, sua missão, sua área de atuação e abrangência, etc.  

•        Lojas Virtuais – são os sites destinados a venderem produtos e serviços on-line.

•        Leilão – realizam a intermediação de compra e venda de produtos na internet através de um leilão 
on-line. Os produtos são categorizados e disponibilizados com seus dados característicos (geralmente até 
mesmo com a foto do produto). Os produtos recebem lances, que num período estimulado de tempo, são 



vendidos ao comprador que tiver oferecido o maior lance.

•        Cooperativas ou grupos de compradores – sites criados para atender ao interesse comum de um 
grupo de internautas que desejam adquirir um determinado bem ou serviço. A grande vantagem é a 
redução do preço do produto, que geralmente é comprado por atacado e muitas vezes diretamente da 
indústria ou com o produtor. Atualmente, estão surgindo também grupos de compra formados por 
empresas.

•        Sites de informação – tem por objetivo fornecer informações, que geralmente são gratuitas. 
Geralmente estes sitse têm um grande número de visitas e seu faturamento é através de propagandas 
publicitárias. Exemplo: site de busca, recrutamento de pessoal, cursos, notícias, etc.

 

4.1.2.      O público Alvo

Após a definição da natureza do site, determina-se o público alvo, ou seja, a que tipo de pessoas será 
destinado o site. 

O público alvo pode ser definido por características específicas como por exemplo: faixa etária (crianças, 
jovens, adultos, idosos), segmentos (comércio, indústria, instituições públicas, serviços), áreas específicas 
(educação, cultura, engenharia, publicidade, economia), etc.

  Dica: tente atender ao maior público possível. Por exemplo: se uma empresa 

pensa  e  se  dedica  a  apenas  uma camada social,  suas  chances  se  reduzem no 

comércio eletrônico. 

 

4.1.3.      O Conteúdo do Site

Conforme a natureza do site também será definido que tipo de informações estarão disponíveis 

no  site. Por isso as informações contidas em um site podem variar de acordo com sua natureza. Por 

exemplo: em sites de venda on-line é o momento de se definir que produtos e quais informações sobre 

esses produtos serão disponibilizados para o cliente. E no caso do preço do produto é importante estar 

atento, pois o concorrente geralmente está a um “click”.

Existem algumas informações essenciais em todos os sites, como por exemplo informações para 

contato. As informações contidas no  site poderão “atrair” ou “repudiar” o visitante (internauta).  Por 

isso é importante disponibilizar sempre informações consistentes, atualizadas e de forma organizada no 

site. 

  Dica:  os clientes exigem inovações constantes, por isso as idéias devem ser 

postas em prática imediatamente sob o risco da competição implementá-la antes. 

4.2.          A Construção do Site
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Para o desenvolvimento ou a construção do site, quatro são as opções:

1.      Desenvolver você mesmo

O desenvolvimento próprio é indicado somente se o site em questão não exigir muita complexidade. 
Nesse caso a utilização de softwares de fácil manipulação é o mais recomendado, como por exemplo o 
FrontPage da Microsoft ou o Dreamweaver da Macromedia, que permitem a editoração e publicação do 
site.

É importante estar ciente que na implementação própria, você terá uma maior dedicação aprendendo a 
tecnologia envolvida no desenvolvimento do site  do que seu próprio negócio. Por isso evite cair na 
armadilha de se dedicar mais a tecnologia de elaboração e configuração do software e sair do foco do seu 
negócio.

2.      Contratar uma empresa especializada

Outra alternativa é a contratação de empresas especializadas em hospedar lojas virtuais (também 
conhecidas como shoppings virtuais), onde os servidores e softwares são compartilhados por várias 
empresas.

 Essas empresas fornecem toda estrutura  para a montagem de um site comercial em poucas horas. Além 
disso disponibilizam serviços de pagamento seguro utilizando cartão de crédito e divulgação comum para 
todas as lojas virtuais que hospeda. Pode ser uma boa alternativa para uma pequena e média empresa que 
deseja ingressar nos negócios on-line.

3.      Contratar um webmaster

Outra opção é contração de um funcionário (conhecido como webmaster) para se dedicar na elaboração e 
manutenção de um site. A grande vantagem é o desenvolvimento de um site conforme a estratégia de 
negócios on-line definida pela empresa.  Porém deve ser levado em consideração os custos de 
manutenção desse profissional, como por exemplo os encargos trabalhistas e treinamentos.

4.      Contratar um consultor

Contratando um consultor tem-se a vantagem de avançar muitas etapas do processo, pois esse profissional 
geralmente possui experiência em outras implementações de negócios on-line. Por ser uma pessoa fora da 
empresa, poderá contribuir com novas idéias, pois não estará preso aos processos atuais da empresa.

Ao se contratar um consultor deve-se exigir experiência comprovada na implementação de negócios 
virtuais.  Um bom consultor é aquele que conhece processos e as técnicas de desenvolvimento de Web 
sites. Faça um contrato detalhando ao máximo do trabalho a ser executado e inclua, também, um 
cronograma. 

  Dica: estude detalhadamente qual a melhor alternativa, não perdendo o foco 

no seu negócio on-line.  Às vezes um site mal elaborado pode comprometer toda 

a estratégia da empresa nos negócios on-line.

 

4.3.          Onde Hospedar o Site
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Para ter um site na Internet é preciso que se tenha espaço em um servidor conectado à Internet, no qual o 
site será “hospedado”. Existem provedores que fornecem hospedagem gratuita para sites, como por 
exemplo o Geocites – www.geocites.com. A decisão entre ter um servidor próprio ou hospedar o site em 
um Web hosting dependerá de aspectos financeiros e políticos.

Para manter o site dentro da empresa, é necessário um investimento pesado em equipamentos,  além de 
exigir um alto custo de manutenção.  Contudo os dados estarão sendo controlados e monitorados pela 
própria empresa, garantindo uma maior tranqüilidade em relação à integridade das informações.

Optando-se por hospedar o site em um Web hosting, os custos serão menores, porém os dados estarão 
hospedados em um local externo a empresa. Ao hospedar um site em um Web hosting, deve-se verificar 
aspectos essenciais como tecnologia e segurança.

Em primeiro lugar deve-se verificar a capacidade instalada de linhas de comunicação com a Internet.  
Quanto maior o número de linhas e suas taxas de transmissão maiores serão as chances de não haver 
congestionamento e deixar seus clientes esperando por uma resposta.  Outra questão é a configuração dos 
servidores, devendo ser equipamentos robustos e de alta performance. Além do cuidado de verificar a 
existência de firewall para garantir a segurança do seu site.

  Dica:  faça o dimensionamento do  site com uma capacidade quatro vezes 

maior daquela que se planejou para o crescimento. Isso garantirá que se houver 

um número maior do que o esperado, a capacidade dos servidores assegurem um 

tempo de resposta satisfatório para os consumidores.

 

4.4.          A Escolha de um Domínio

Domínio é o nome vinculado a um endereço na internet que identifica a organização. A escolha do 
domínio é de suma importância, pois ele representará a marca ou o produto de uma empresa.

Definido o nome do domínio, próximo passo é a escolha da extensão, que de uma certa forma identificará 
a natureza do site. Essas extensões são decorrentes do ramo de atividade de uma empresa, entidade ou 
pessoal. Para pessoas físicas é possível colocar a sigla da profissão, como por exemplo “.med” para os 
médicos ou “.eng” para os engenheiros. Veja outros exemplos:

.com – para empresa.

.gov – organismos do governo.

.edu – entidades governamentais.

.net - para provedores de serviços de telecomunicações. 

 

Uma outra extensão obrigatória para domínios de fora dos Estados Unidos é a sigla do país, que no caso 
do Brasil por exemplo é “.br”. 

 

4.4.1.      O Registro do Domínio 
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No Brasil o órgão responsável por registros de domínio é a Fundação de Amparo a Pesquisa do 

Estado de São Paulo - FAPESP. O serviço é fornecido através do site registro .br, que oferece serviço de 

registro, manutenção e a publicação de domínios na Internet sob o domínio “.br”.

Antes de pedir o registro de um nome de domínio, deve-se ter certeza de que o nome não esteja 

registrado, reservado pelo Comitê Gestor, ou se é uma marca notória do INPI (Instituto Nacional de 

Propriedade Industrial). Essa verificação pode ser realizada no próprio  site. Se a pesquisa resultar em 

"Domínio Inexistente", significa que o domínio poderá ser registrado. Caso contrário, não poderá ser 

registrado.

Para registrar um domínio, é necessário ser uma entidade legalmente estabelecida no Brasil como 

pessoa jurídica (Instituições que possuam CGC/CNPJ) ou física (CIC/CPF) que possua um contato em 

território nacional. 

Pelas atuais regras, para que o registro de um domínio seja efetivado, são necessários ao menos 

dois  servidores  DNS (Domínios  de  Primeiro  Nível)  conectados  à  Internet  e  já  configurados  para  o 

domínio que está sendo solicitado. 

Existem também regras sintáticas que devem ser obedecidas:

-         Tamanho mínimo de 2 e máximo de 26 caracteres, não incluindo a categoria, por exemplo: 

no domínio XXXX.COM.BR, esta limitação se refere ao XXXX.

-         Caracteres válidos são [A-Z;0-9] e o hífen.

-         Nenhum tipo de acentuação é válido.

-         Não pode conter somente números.

-         O  hífen  vale  como  separador  sintático  interno  de  palavras,  sendo  que  domínios  já 

registrados com ou sem o mesmo, só poderão ser registrados com esta diferença pelo detentor 

do primeiro registro.

Para domínios registrados na Fapesp existe uma taxa inicial de inscrição uma taxa anual para 

manutenção do registro.  A mesma será  cobrada diretamente à  empresa proprietária  do domínio com 

cobranças via boleto bancário [7].

Para o registro  “.com”, este deverá ser inscrito junto ao  InterNIC e estará sujeito à legislação 

americana. O InterNIC é um banco de dados de registro de domínios nos Estados Unidos.  

O registro no InterNIC é somente para os endereços americanos.  Embora qualquer empresa possa 

fazer o registro de domínios com a InterNIC, porém deverá usar os padrões americanos [4].



  Dica:  além do registro do domínio, efetue também o registro da marca no 

INPI      (Instituto  Nacional  de  Propriedade  Industrial)  para  não  ter  “dor  de 

cabeça” mais tarde. 

 

 

 

4.5.          Que Ferramenta Utilizar

A escolha de quais ferramentas serão utilizadas durante o projeto dependerá das necessidades e dos 
objetivos que se deseja alcançar, definidos no início do projeto. A escolha da ferramenta dependerá 
também do tipo de servidor utilizado. Alguns softwares exigem o ambiente UNIX outras o Windows NT.

Como foi mostrado no capítulo 2.7, várias são as ferramentas disponíveis atualmente no mercado para o 
desenvolvimento e manutenção de sites de comércio eletrônico.

  Dica:  procure  um  consultor  técnico  que  possa  mostrar  as  vantagens  e 

desvantagens de cada tecnologia e busque exemplos dentro da internet de  sites 

implementados com a ferramenta escolhida .

 

4.6.           Aspectos do Site (Design)

O design de um site geralmente é desenvolvido por profissionais especializados,  que conhecem as 

teorias  de  propaganda  e  procuram  causar  um  impacto  positivo  no  público  alvo.  O  designer será 

responsável por exemplo pela escolha de cores e figuras que serão aplicadas no site.   

 Alguns  designers  ainda possuem uma idéia  que uma página  da internet  é  como se  fosse  um 

anúncio de revista, quando isso está completamente errado. Um anúncio impresso é estático e um site tem 

que ser o mais interativo possível. 

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

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

respostas rapidamente. 

A estética também deve ser vista  com seriedade.  As páginas devem ter uma aparência  limpa, 

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

  Dica: contrate uma agência de propaganda para o auxílio no design do site.
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4.7.           Implementando o Pagamento On-line 

Para os sites de compras (lojas virtuais) é necessária a definição de qual sistema de pagamento será 
utilizado. Como foi demonstrado no Capítulo 3, vários são os sistemas de pagamentos existentes 
atualmente. 

O sistema de pagamento mais comum é o uso do cartão de crédito, onde o protocolo SSL (Secure Socket  
Layer) é utilizado para garantir a segurança através de sistemas de criptografia. 

Outro método que também está crescendo é o pagamento através das “carteiras eletrônicas”, no qual 
envolve uma instituição financeira (geralmente um banco) que realiza a intermediação da transação on-
line. 

Caso a opção seja pela não transmissão de informações confidenciais on-line, pode-se fazer uso do 
depósito em conta corrente, a cobrança bancária, cobrança bancária on-line ou o pagamento contra-
entrega.

  Dica:  Seja  qual  for  o  sistema  escolhido,  este  deve  ser  seguro,  trazendo 

confiança para o consumidor.

 

 

 

4.8.           Implementando o Marketing On-line 

Marketing quer dizer “mercado em movimento”, e nada pode ser mais movimentado do que o mercado 
virtual. Através da propaganda on-line pode-se definir exatamente o perfil dos consumidores potenciais 
de um produto ou serviço através das informações que ele deixa no site, evitando grandes gastos em 
campanhas promocionais.  

Os banners em sites de grande audiência e os sites de pesquisas são os meios mais comuns para a 
propaganda on-line.  Porém a divulgação na mídia tradicional (televisão, jornais, revistas, etc.) ainda é a 
maneira mais rápida e eficiente para conquista de novos clientes,  divulgação de uma marca, produto ou 
serviço. Para maiores informações sobre o marketing on-line consulte o Capítulo 2, seção 2.8.

  Dica:  uma das palavras mais atrativas aos internautas é a palavra "grátis". 

Realizar  promoções,  promover  concursos  com  premiação,  disponibilizar 

downloads, são atrativos que sensibilizam o internauta a sempre voltar ao site.

 

4.8.1.      Conhecendo seus Clientes Virtuais
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Conhecer o perfil dos consumidores é fundamental para o desenvolvimento de qualquer negócio.  Não é 
diferente para os consumidores virtuais.  A diferença é que no mundo digital você pode apresentar sua 
empresa e produto de diferentes formas, atendendo as características de cada consumidor.  

Existem várias formas de se conhecer o perfil de um cliente virtual. Através das informações que ele 
deixa no site para registro; através das páginas que ele acessa no site; através dos produtos que ele 
compra; usando pesquisas feitas por entidades de pesquisa especializadas para traçar um perfil geral dos 
consumidores virtuais. 

Através dessas informações é possível atender a um cliente de forma individual e até mesmo de certa 
forma prever o que esse cliente deseja. Por exemplo: um cliente efetuou uma compra de um CD do Grupo 
de Rock Skank em uma loja virtual. Da próxima vez que acessar o site desta loja pode ser surpreendido 
com uma mensagem em sua tela dizendo: “Boa tarde “fulano”, que tal conhecer o novo álbum do grupo 
Skank?”. Assim o cliente pode ser atendido de acordo com seu perfil e suas preferências, e o site terá uma 
maior probabilidade de vender outro CD.

É fundamental a criação de um banco de dados com todas as informações disponíveis, os chamados 
database marketing. Existem ferramentas de banco de dados específicos e de grande eficácia que 
organizam, gerenciam e fazem um levantamento estatístico de todas as informações. O Data Mining 
(Mineração de dados) é um exemplo de ferramenta que possibilita conhecer melhor o comportamento de 
um cliente virtual. A função do Data Mining é analisar uma grande quantidade de dados, através de dados 
estatísticos e técnicas de inteligência artificial.

  Dica:  busque um contato direto com os clientes,  procurando conhecê-los, 

individualmente,  para  oferecer  produtos  ou  serviços  de  acordo  com  suas 

preferências pessoais.

 

4.9.          Logística

De acordo com os princípios da logística, os produtos devem estar nos lugares certos, na hora certa, nas 
quantidades certas e ao menor custo possível. Não basta oferecer produtos diversificados, com preços 
atraentes e ter um site super elaborado se o produto comprado pelo cliente não chega funcionando, bem 
embalado, com os documentos necessários para uma eventual troca ou assistência técnica, no local e, 
principalmente, no prazo combinado. 

Por isso é muito importante que se defina como será feita a entrega e qual o procedimento do momento da 
compra até a entrega da mercadoria ao cliente. Isto inclui embalagem, material promocional, transporte, 
nota fiscal, etc. Por ser um processo que exige rigorosidade e eficiência, geralmente a melhor opção é a 
parceria com empresas especializadas em logística para web site. Essas empresas cuidam desde a 
embalagem até a entrega do produto.

  Dica: disponibilize no site informações sobre como será realizada a entrega  

do produto e procure cumprir tudo que foi prometido ao cliente para que ele não 

se arrependa da compra realizada.

 

4.10.      Exemplo – Conhecendo o eFácil

Através de entrevista realizada com o responsável pelo projeto do eFácil e informações extraídas do 
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próprio site, você poderá conhecer como foi o projeto e a implementação do site, que envolveu todos os 
passos apresentados anteriormente.

O eFácil – www.efacil.com.br - é um site de comércio eletrônico do Grupo Martins, inserido no 
ambiente business-to-consumer. A natureza do site pode ser caracterizada como uma Loja Virtual que 
se destina à venda de mercadorias diversas tais como: áudio e vídeo, cine-foto, equipamentos comerciais e 
para escritórios, informática, móveis, portáteis de uso pessoal, portáteis domésticos, refrigeração, 
telefonia, utilidades domésticas,  CDs, etc.

O site é voltado para o consumidor final, atendendo ao público em geral. Os produtos e as informações 
são apresentados de uma forma organizada e de fácil manipulação. Aliás esse é o grande objetivo do site,  
disponibilizar ao cliente uma maneira fácil de realizar uma compra.  

Repare que o nome do domínio – www.efacil.com.br –  foi  definido de acordo com o objetivo principal 
do site, ou seja, foi escolhido um nome sugestivo associado ao tipo de serviço oferecido. O registro do 
domínio foi feito pela FAPESP e o registro da marca no INPI. A figura 4.1 mostra a página principal do 
site e em destaque a utilização da palavra “fácil” em várias partes da página. Tudo isso faz parte da 
estratégia de marketing utilizada.

Figura 4.1. Página 
Principal do Site eFácil.

O projeto teve duração de 3 (três) meses até a colocação do site no ar, envolvendo profissionais como: 
analistas, programadores, desiners, coordenadores de marketing, coordenadores técnicos, diretores, 
agentes publicitários, redatores e gerente de projeto. Envolvendo ainda profissionais do departamento 
jurídico, logística e financeiro do Martins.

O desenvolvimento e o designer do site foi realizado através de empresas especializadas nessas áreas. A 
Informatel – www.informatel.com.br, empresa paulista especializada no desenvolvimento de sites para 
ambientes business-business e business-to-consumer foi a responsável pela elaboração do site. A 
ferramenta utilizada para o desenvolvimento do site foi o MTS (Microsoft Transaction Server) aliado às 
tecnologias “ASP” e “Java Script”. O nome da empresa responsável pelo designer do site não foi 
fornecido pela empresa.

A hospedagem do site contou com a infraestrutura tecnológica montada pelo Martins, utilizando 
servidores robustos e de alta performance além de equipamentos e softwares destinados à segurança das 
informações, como por exemplo o firewall. 

As  formas  de  pagamento oferecidas  são  o  pagamento  via  cartão  de  crédito  ou  via  boleto 
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bancário. No pagamento via cartão de crédito, o cliente informará o número do cartão quando fizer o 

primeiro pedido. As informações serão armazenadas em um servidor seguro, protegido por  firewall, de 

forma  que  em  suas  próximas  compras  o  cliente  não  precisará  informar  o  número  do  seu  cartão 

novamente, a menos que ele decida alterá-lo ou quando a data de validade expirar. Caso a opção de 

pagamento seja boleto bancário, uma ficha de compensação no valor da compra é enviada pelo correio. 

Assim que o pagamento for efetuado, o pedido é processado e o produto enviado. 

O eFácil possui o Certificado Digital, emitido pela Verisign – www.verisign.com, que o habilita 

a criptografar as informações durante o processo de check-out, comprovando a autenticidade do site para 

usuários  no  Brasil  e  no  exterior.  Após  a  confirmação do  pedido  as  informações  são  criptografadas, 

utilizando o protocolo SSL (Securet Socket Layer). 

A criptografia é utilizada para trafegar os dados entre o computador do cliente e servidores de 

dados  do  eFácil.  Para  armazenar  as  informações  o  eFácil  também  utiliza  um  sistema  próprio  de 

criptografia.  As  informações  relevantes  do  cadastro  são  novamente  criptografadas,  antes  de  serem 

gravadas no banco de dados, garantindo uma maior segurança para o cliente.

Para a entrega do produto, o eFácil conta com o suporte logístico do Martins, o maior atacado-

distribuidor da América Latina, que tem uma frota de mais de 2.000 caminhões e atende todo o território 

nacional. Com toda esta estrutura à disposição, o eFácil tem uma das melhores soluções em logística para 

atender a sues clientes, entregando desde um simples CD até um refrigerador em qualquer lugar do Brasil.

 

4.11.       Conclusão

Como se  pôde  verificar,  vários  são  os  passos  a  serem  seguidos  para  aqueles  que  desejam 

ingressar no comércio eletrônico. É importante que todos esses passos sejam implementados no tempo 

certo e da melhor maneira possível.  Por isso o planejamento inicial  é  tão importante,  pois é nesse 

momento que será  discutido os  pontos  principais  de todo o projeto;  as  propostas e  soluções  serão 

apresentadas e os objetivos definidos. O desenvolvimento e a implementação  do projeto dependerá 

principalmente  da  estrutura  disponível,  de  profissionais  qualificados  e  da  utilização  de  tecnologias 

adequadas. A definição da estratégia de marketing, da política de segurança e da logística a ser utilizada 

visará a conquista do cliente, através de um serviço seguro e de alta qualidade.
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5.                  CONCLUSÃO

Da menor firma à maior empresa, a Internet tem forçado cada negócio a reconsiderar a maneira em que 
opera. Em cada setor, as empresas estão apressando o estabelecimento de seus serviços na Web. Muitas 
empresas estão apostando que o comércio eletrônico é a  “chave” que abrirá todas as portas e resolverá 
todos os seus problemas.

Essa corrida desenfreada por criar sites hiper chamativos que vendem qualquer coisa, acabou 
desencadeando problemas inevitáveis, como: o que fazer para atender tantos pedidos? Como garantir a 
integridade das transações com os clientes? Como criar um site comercial que seja ao mesmo tempo 
atrativo, seguro e profissional, sem comprometer a imagem da empresa?

Dessa forma, as empresas precisam primeiro definir quais são os seus problemas e encará-los como uma 
questão de negócios e não de tecnologia, para depois “transformar” seu negócio para trabalhar na Internet. 
Além disso, não basta ter boas idéias, se não se tem conhecimento sobre o negócio e estrutura necessária 
para a efetivar sua implementação.

O inter-relacionamento entre os ambientes de transação do comércio eletrônico facilitará cada vez mais os 
processos de comercialização on-line, pois envolverá diretamente empresas, instituições, clientes e o 
governo; tornando o comércio eletrônico mais dinâmico.

Seja qual for o tipo de negócio ou em qual ambiente este esteja inserido, o ingresso no comércio 
eletrônico e o seu sucesso, dependerá de um bom planejamento; de uma infraestrutura adequada e de uma 
política de segurança eficaz. 

Várias são as tecnologias existentes atualmente para o desenvolvimento, manutenção e segurança de um 
site comércio eletrônico. A definição de qual tecnologia utilizar e qual política de segurança a ser adota, 
será um dos principais fatores que contribuirão para o sucesso no mercando on-line. É importante também 
estar atento às novas tecnologias e as tendências do mercado, buscando serviços de melhor qualidade e 
atender a um público cada vez maior.

O atendimento personalizado e de qualidade,  oferecendo produtos e serviços de acordo com o perfil de 
cada consumidor, chegando até mesmo a “prever” suas necessidades, aliado a um serviço de entrega e 
suporte eficiente, poderá ser o diferencial para a conquista de um cliente.

Nesse novo tipo de comércio, caracterizado por não permitir erros, o cliente é exigente e por isso tudo 



deverá ser feito no momento certo e da melhor maneira possível.
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