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RESUMO

 

O Comércio eletrônico é uma área nova o qual adentra o mundo dos negócios dividido em business to  
business e business to consumer, negócios estes gerados em rede mundial de computadores a Internet.

Para estes empreendimentos existem certos requisitos a serem obedecidos, para um melhor 
direcionamento ao projeto, exarcelando assim a importância do banco de dados, bem como da segurança 
física e lógica da empresa.
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1. INTRODUÇÃO
 

O grande impulso da economia mundial do século XX é a Rede de computadores, com milhões de 
usuários conectados no mundo inteiro movimentando um grande capital

Para entrar nesse comércio os supermercados brasileiros e as lojas de vendas de computadores 
colocam a disposição máquinas potentes e com preços atraentes, tendo como simpels propósito o 
incentivo à população para uma vida prática e moderna. Exemplo prático, são os bancos que 
propiciam aos seus clientes movimentar suas contas sem mesmo sair do local de trabalho ou da 
residência, também os orgãos governamentais sugerem utilizar seus serviços via Internet para facilitar 
seus processos.

Atualmente, as grandes empresas demonstram seu ramo de atividade possuindo um local na rede, um 
universo novo e transparente. Comprar um produto pela Internet , oferecer o menor preço, melhor 
serviço e prazo de entrega dentro de sua expectativa, independente do país. O prazo de entrega das 
encomendas internacionais aproxima-se ao prazo nacional, pois, as empresas de correios estão se 
especializando na entrega de pequenos volumes para atender a crescente demanda de compras por 
telefone e Internet.
            Existem processos no Comércio Eletrônico que faz diminuir o preço ao usuário final, vamos 
dizer que o usuário queira um documentário de animais selvagem, leva um tempo de produção, 
aumentando o preço, todos esses processos poderiam ser simplificado através de um download das 
informações do documentário para seu computador e o pagamento através da Internet, seria barato e 
rápido.

Existem certos tipos de comércio eletrônico que são importante, business to business (negócios entre 
empresas) e business to consumer (Varejo) que facilita as compras e vendas e das empresas e da 
sociedade em geral. É mostrado através de estudos, análises e projeções, que esse comércio fará 
realmente grandes transformações econômicas. 

A industria bancária vem cada vez mais investindo para oferecer melhores serviços ao seus clientes 
como o home banking via computador, o cliente conecta ao servidor para saber saldo, aplicações  e 
receber emails.
A empresa tem que se preocupar com as forma de armazenamentos da base de dados , voltado 
principalmnente na estrutra física e lógica.

Um “banco de dados” pode ser definido como um conjunto de base de dados devidamente estruturado, 
interligados e relacionados. É uma coleção lógica coerente de dados com um significado inerente.

A estrutura dos dados está incorporada ao programa de acesso. Desta forma, qualquer alteração na 
estrutura de arquivos implica na mudança do código fonte dos programas.

A segurança é um dos fatores complicado. A instalação física, procedimentos operacionais, correções do 
software e da programação que causam muitos problemas.

Os procedimentos utilizados por empresas, mostram que a necessidade de ter eficiência na segurança dos 
dados armazenados é muito importante , não podendo ter alterações nos dados originais.



No mundo da segurança universal tanto para computadores individuais ou ligados em redes, existem dois 
tipos, segurança física e a segurança lógica.

No ambiente de trabalho não descarta a possibilidade de ocorrer um incêndio, desabamento, relâmpago, 
problema na rede elétrica e usuário incapacitado em manipular computadores individuais; Para  este 
problemas utilizamos a segurança física que tem como prevenção o uso de nobreaks, alarmes, fechadura, 
circuito de televisão e salas especiais contra fogo, com isso diminuindo a probabilidade de acidentes.

A segurança lógica utiliza software para combater vírus, acesso de invasores, programas de backup 
desatualizados e distribuição de senhas. Uma das principais técnicas é a criptografia que torna 
desordenado as informações que somente o provedor ou receptor reconheça a mesma.

A segurança tem como objetivo manter os dados armazenados de forma estruturada  e segura, usando das 
suas técnicas físicas e lógicas para fazer a preservação do patrimônio.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. BANCO DE DADOS
 

2.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
 

Este capítulo mostra a importância do banco de dados para uma empresa, a metodologia e 
diretrizes que são utilizados para uma estrutra física e lógica coerente ao banco de dados.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. SISTEMA DE GERENCIAMENTO        DE 

 BANCO DE DADOS ( SGBD)
 

            Consiste em uma base de dados inter-relacionados com uma quantidade de software para 
gerenciar e acessar os dados, deixando o ambiente coerente e eficiente.

2.2.1.OBJETIVO DOS SISTEMA   DE     BANCO      DE 

DADOS.

 

O objetivo do sistema do banco de dados é evitar  problemas tais como:

•        Redundância e inconsistência de dados - Registros em tabelas diferentes , que não são atualizados 
corretamente na sua alteração, ou seja, alterar somente em uma tabela e na outra não.

•        Dificuldade no acesso aos dados - O sistema ter limite para acessar os dados e não de forma geral, 
com acesso livre.

•        Anomalias de acesso concorrente – Quando ocorrer a atualização dos dados ao mesmo tempo, obter 
algoritmos que as atualizações seja correta.

•        Segurança – Permissão aos usuários somente nos dados que têm  acesso.

•        Integridade – Quando impõe restrições de valores para atributo de uma tabela e este atributo existe 
em outra tabela ou na mesma, não permitir aceita valores incoerentes.



Para  solucionar essas desvantagens que podem ocorrer em banco de dados foram necessário algoritmos 
através de conceitos para que ocorra um gerenciamento das informações.

2.2.2. ABSTRAÇÃO DE DADOS

 

O sistema de banco de dados tem como objetivo mostrar para  o usuário uma visão abstrata com mais 
eficiência, onde veja os dados corretos e sem saber os detalhes como armazenar e selecionar .

•        Nível físico – Mostra o armazenamento dos dados por estruturas.

•         Nível conceitual – É usado pelo Administrador do Banco de Dados , mostra quais dados estão 
armazenados e como estão relacionados.

•        Nível de visões – Mostra os dados para aos usuários que leiam o mesmo.

 

2.2.3. INSTÂNCIA E ESQUEMAS

 

No banco de dados há mudanças de acordo com a necessidade e a qualquer momento,  ou seja , através de 
manipulações feitas pelos usuários. 

Instância é um ou mais registro armazenados em certo instante no banco de dados, que por sua vez , 
registro são coleções de base de dados. Já esquema  é as colunas da tabela do banco de dados chamada 
também de atributo.

 

2.2.4.  INDEPENDÊNCIA DE DADOS

 

•        Independência Física de dados – é a capacidade de modificar o esquema físico sem  refazer os 
programas.

•        Independência lógica de dados – é  a capacidade de modificar o esquema conceitual sem refazer os 
programas.

2.2.5. LINGUAGEM DE DEFINIÇÃO  DE DADOS

 

Definimos que linguagem de definição de dados é um esquema de banco de dados é especificado por um 
conjunto de definições expressas por DDL ( Data Definition language).

 

2.2.6.  LINGUAGEM DE MANIPULAÇÃO DE DADOS 

 



A Linguagem de manipulação de dados DML( Data Manipulation language ) é a forma de buscar , 
inserir e eliminar os registros feito pelo usuário específico.

•        DMLs procedurais  - Requer do usuário qual  dado é necessário e de como consegui-lo.

•        DMLs não-procedurais - Requer do usuário qual  dado é necessário e não precisa especificar como 
consegui-lo.

 

 

2.2.7. GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS

 

O Banco de Dados necessita  de uma área de armazenamento muito grande, sendo medida em gigabytes 
ou até tetrabytes, a qual é um espaço físico de armazenamento de dados utilizados nas movimentações 
dos mesmo entre memória principal e o disco rígido. Existe uma estrutura para a diminuição dessas 
transações para que obtenham uma performace equilibrada, a fim de evitar a saturação no processo de 
busca de dados, onde o usuário é o único a sofrer.

Existem transações que são submetida ao sistema pelo usuário, onde há um programa, qual seja  interface 
com os dados de baixo nível, este procedimento é feito pelo gerenciador de Banco de Dados que tem suas 
finalidades.

•        Cumprimento de Integridade – As consistência em um banco de dados é muito importante. 
Digamos que numa página de Internet o usuário não possa comprar acima de 500,00 reais pelas fichas 
cadastrais e se ele fizer um pedido acima deste valor a gravação no banco de dados não pode 
completar.

•        Segurança – São restrições feita para que o usuário tenham acesso somente a leitura os preços dos 
produtos, ou seja , não pode haver atualizações nos preços dos mesmos na hora da compra.

•        Cópia de reserva ( Backup ) – No sistema há porcentagem de risco em qualquer processo onde pode 
ocorrer falhas nas maquinas e mesmos estragar o disco rígido ocorrendo perda das informações 
armazenadas no disco, sendo por queda de energia , erros humanos e problemas no software, assim é 
sempre bom fazer cópias dos arquivos.

•        Controle de concorrência – Em uma entidade a quantidade de usuário pode ser bastante carregada, 
principalmente no acesso aos dados e atualizações do mesmo , desta forma o gerenciador de banco de 
dados deve fazer um controle simultâneo ao acesso de dados.

 

2.2.8.  ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS

O Administrador de banco de Dados ( Database administrator - DBA) é responsável por todo sistema 
com a utilização de software que lhe da permissão para controle de todos os processos necessários uma 
grande performance do banco de dados, as funções do banco de dados são a seguintes:

 

•        Definição do esquema – São as traduções feita pelos compiladores de DDL das definições , é 
passada para um grupo de tabelas que são armazenados no dicionário de dados.



•        Definição de estruturas de armazenamento e métodos – Seu grupo de definições são traduzidas pelo 
compilador de estrutura de dados e linguagem de definição.

•        Modificação de esquema e de organização física – São gerados pelo compilador DDL com a 
estrutura de dados e linguagem de definição para quais as devidas mudanças  são armazenadas nas 
tabelas respectivas.

 

•        Concessão de autorização para acesso ao dados -  É onde o DBA permite aos usuários que estão 
logados no sistema, as permissões necessária para leitura e atualizações dos mesmos.

 

•        Especificação de Restrição de Integridade – Há uma estrutura especial onde são guardados os dados 
necessários e vistos pelo DBA.

 

 

2.2.9. ESTRUTURA GERAL DO SISTEMA

 

O Sistema de banco de dados e divididos por partes, sendo cada parte com uma finalidade. Aqui está os 
componentes funcionais de um sistema de banco de dados.

•        Gerenciador de arquivos – responsável pela alocação de espaço no disco e nas estruturas de dados , 
onde são usadas para representar as informações armazenadas no disco.

•        Gerenciador de banco de dados – É a interface entre os programas e os dados de baixo nível quando 
submetido a consulta no sistema.

 

•        Processador de consulta – Faz as traduções dos comandos para instruções de baixo nível que o 
gerenciador de banco de dados pode interpretar.

 

•        Pré-compilador da DML – Faz a conversão dos comandos DML de um aplicativo quando ocorre o 
procedimento normal na linguagem.

 

•        Compilador DDL – Faz a conversão dos comandos DML em conjunto de tabelas contendo 
metatados.

 

•        Arquivo de dados – Armazena os registros do banco de dados.

 



•        Dicionário de Dados – É a estrutura do banco de dados que armazena os metadados.

 

•        Índice – Criado para obter acesso rápido aos registro do banco de dados por certos valores.

Abaixo a figura da estrutra geral do Sistema de Gerenciamentos de Banco de dados.

 

 

 

Figura 1 - Estrutura Geral 

 

 

2.3. Linguagens Relacionais Comerciais
 

Existe várias linguagens relacionais comerciais como SQL , QBE e Quel. Neste caso, a mostrado  a 
finalidade de uma linguagem o SQL  que usa a combinação da álgebra relacional e construções do cálculo 
relacional.
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2.3.1.  S.Q.L ( Structured Query Language)

 

No laboratório de pesquisa da IBM Sam Jorge ( hoje o centro de Pesquisa Almaden) foi gerada a 
linguagem Sequel , que fazia parte do Projeto System R no inicio dos anos 70.Com a evolução a 
linguagem passou para S.Q.L , onde hoje há várias versões e grandes produtos que usam a linguagem.

Para o banco de Dados relacional a linguagem S.Q.L foi estabelecida da seguinte forma:

•        Linguagem de definição dos dados ( DLL – Data Definition languagem) – é usada para forma 
comandos usados na remoção das relações definidas no esquema e criar índices e modificar o 
esquema.

•        Linguagem de manipulação de dados interativa ( DML – Interactive data manipulation language) – 
Com base álgebra relacional e cálculo relacional a linguagem é usada para consulta.

•        Linguagem de manipulação de dados embutida ( Embedded data manipulation language) – é 
utilizada nas linguagem de programação , onde o S.Q.L  esta embutido.

•        Definição de visões ( View definition) – A definição de comandos de visões esta na SQL DDL.

•        Autorização ( Authorization ) - A definição de comandos para especificar o direito aos acesso do 
banco de dados esta na SQL DDL.

•        Integridade ( Integrity) – São processos definidos para restringir o valor dos dados na hora de 
atualização.

•        Controle de Transações ( Transaction Control) – Numa transação de dados a linguagem S.Q.L 
possui comandos do inicio ao fim do processo para haver o tratamento dos dados quando ocorre a 
concorrência na hora da atualização dos dados para atualizar os dados corretamente.

2.3.2.  ESTRUTURA BÁSICA

 

As cláusulas básicas e fundamentais da linguagem S.Q.L  são:

 

•        Select - Esta clausula tem como finalidade listar os atributos das tabelas, ou  seja , seria a operação 
de projeção na álgebra Relacional.

•        From -  Esta clausula tem como finalidade lista as tabelas , ou seja , seria a operação de produto 
cartesiano da álgebra Relacional.

•        Where -  Esta clausula tem como finalidade relacionar os atributos das tabelas que destacam na 
clausula from , ou seja , seria o predicado da seleção na álgebra Relacional.

Segue abaixo um exemplo da utilização da Linguagem S.Q.L para listar todos clientes que moram na 
Cidade de Uberlândia.

      Select  nome, endereço,cpf,telefone



            From  Clientes 

            Where  cidade = `UBERLANDIA`

            Há vários meios de utilização do comando select com union, union all, select distinct, assim  há 
outros comandos que são diferenciados pelos programas que usam a linguagem, pois tem um potencial 
enorme com suas funções agregadas aos programas.

 

2.3.3. MODIFICAÇÃO NO BANCO DE DADOS

 

Nesta etapa, as manipulações são feitas por comandos para atualizar e eliminar os dados no banco de 
dados em um sistema de vendas de CD online:

•        Remoção – Há momentos no sistema que a eliminação de um ou mais registros tem que ser feita 
para manter o inconsistência dos dados corretos assim a utilização do comando Delete da linguagem 
S.Q.L é utilizada da seguinte forma ,vejam que um usuário necessita eliminar o item com o código do 
produto = 142 sendo a descrição do produto  igual a Chitãozinho & Xororó – Millennium.

Delete pedido_compras

Where  pedido = 452145

And  produto = 142 

And  data_entrada = ‘2000-04-01’

And cliente  = 4521458

            Assim este pedido de compra não terá mais o produto 142 e automaticamente o preço do pedido 

deverá diminuir.

•        Inserção – No mesmo sistema o usuário faz uma requisição de um CD e seu código do produto = 
143 e sua descrição e O Som do Barzinho 3 – Millennium.

Insert into pedido_compras ( pedido, produto, data_entrada, quantidade ,valor,     cliente)

Values (452146 ,143, ‘2000-04-01’    ,1 ,7.80, 4521459)

            Com a confirmação do pedido feito pelo usuário já abrira um débito do valor do pedido que ele 

pagará automaticamente pelo cartão de crédito ou boleta bancária ou outros meios, o banco ou entidade 

responsável pelo pagamento do pedido confirmará o pagamento do pedido ao site de vendas de CD 

online, onde fará a entrega do produto ao cliente específico.

•        Atualização – Este comando da linguagem S.Q.L e bastante importante e perigoso não utilizado 
corretamente pode causar bastante problemas na entidade , no sistema citado há vários processos de 
atualizar somente um atributos ou vários atributos com valores incorretos, com isso colocando os 
valores corretos.



 

Update pedido_compras

Set quantidade = 2  ,valor = 15.60

where pedido = 452146

and     produto = 143

and data_entrada =  ‘2000-04-01’

and quantidade =  1

and valor  = 7.80

and cliente = 4521459

            Com esta atualização neste pedido o cliente passará a desembolsar o valor de 15.60 mas já 

receberá a quantidade de 2 produtos, com o pedido confirmado.

 

2.4.  RESTRIÇÕES DE INTEGRIDADE
 

Em um sistema para que não haja inconsistência, o banco de dados usam a restrições de integridade que 
seguram que os dados atualizados pelos usuários sejam feitos corretos , existe métodos utilizados para 
manter os dados integro.

 

2.4.1. RESTRIÇÕES DE DOMÍNIO 

É a forma mais utilizada para restringir os processos na atualizações dos dados para que haja 
integridade. O S.Q.L padrão suportaria os seguintes tipos de domínio.

 

•        Conjunto de caracteres com tamanho fixo.

•        Números em pontos fixo.

•        Inteiro

•        Inteiro pequeno

•        Número de ponto flutuante

•        Números de ponto flutuante e ponto flutuante 

O S.Q.L também suporta a especificação do atributo com o valor nulo Not Null.



 

2.4.2.  INTEGRIDADE  REFERENCIAL 

 

Com o objetivo de manter os dados integro no banco de dados a integridade referencial tem como 
objetivo compor certas valores específico para certos atributos de uma tabela, onde este atributo pode esta 
em vários outras tabelas.

•        Integridade Referencial em S.Q.L – Para a criação da tabela no S.Q.L padrão há um recursos onde 
mostrará as chaves primárias, candidatas e estrangeiras como parte da instrução create table. A 
cláusula  primary Key  mostra os atributos que fazem parte da chave primária da tabela , a cláusula 
unique key mostra a lista de atributos que faz parte das chaves candidata e a cláusula foreign key 
mostra a lista de atributos da chave estrangeiras.

 

 

 

2.4.3.  TRIGGERS E PROCEDURE

 

As triggers e procedure são utilizadas para manter a integridade  dos dados, através do  Sistema de Banco 
de dados, a diferença da triggers e da procedure é que a triggers e processos feito pelo sistema de banco 
de dados, já a procedure e ativada pelo programador dentro de programas. Veja o exemplo de triggers 
abaixo da versão 11.3 do Sybase (Banco de dados) :

CREATE TRIGGER nome_da_trigger ON nome_tabela

FOR INSERT AS 

/* Comentario do autor e sua finalidade */

DECLARE  

Valor_1 , valor_2  integer

/* Declaracao de variavéis */

/*logica da trigger*/

If @@rowcount = 0 Return 

/*Declaracao do cursor*/

DECLARE insert_cursor CURSOR FOR

SELECT atributo1,  atributo 2 .. atributo n FROM inserted

OPEN insert_cursor     



FETCH insert_cursor 

INTO   Valor_1, Valor_2 .. Valorn

WHILE @@sqlstatus != 2

BEGIN

If @@sqlstatus = 1

BEGIN

SELECT @erro   = 30001,

@errmsg = 'ERRO NO FETCH DO CURSOR EM    
TI_FUNCIONARIOS_RH'         

            Goto Erro 

            END

INSERT INTO nome_tabela (atributo1,atributo2,atributon)

VALUES (Valor_1,Valor2,ValorN)

           If @@rowcount = 0  

           BEGIN 

             SELECT @erro   = 30003,      

@errmsg = 'ERRO NO INSERT FERIAS EM TI_FUNCIONARIOS_RH'         

                        Goto Erro 

           END                             

FETCH insert_cursor  

INTO   Valor_1,Valor_2                       

            END

 

           CLOSE insert_cursor         

           DEALLOCATE CURSOR insert_cursor         

          Return                                                      

        Erro: 

       CLOSE insert_cursor         

      DEALLOCATE CURSOR insert_cursor         



      RAISERROR @erro @errmsg                            

      Return        

 

 

          Na sequência e ilustrada uma procedure chamada por uma função em Powerbuilder 5.0 e 
retornando a data que o usuário precisa.

/*Declaração de Variáveis*/

string ls_sqlerrtext

long      ll_sqlcode

               DECLARE up_f_dateadd (nome da procedura que esta armazenada no 
B.D)                                                                                                                         &

PROCEDURE FOR up_f_dateadd  &

            @ac_parte = :as_parte, @ai_qtde = :ai_qtde, @adt_origem = :adt_origem;

/*Parâmetros necessários para procedures */

EXECUTE up_f_dateadd; /* Executando a procedure */

If SQLCA.SQLCode <> 0 Then /* Tratamento de erro */

     ls_sqlerrtext = SQLCA.SQLErrText

     ll_sqlcode    = SQLCA.SQLCode

     CLOSE up_f_dateadd;

     SQLCA.SQLErrText = ls_sqlerrtext

     SQLCA.SQLCode                               = ll_sqlcode

     Return SQLCA.SQLErrText

End If

FETCH up_f_dateadd INTO :adt_fim; /*variável armazenando o novo valor*/

If SQLCA.SQLCode <> 0 Then 

     ls_sqlerrtext = SQLCA.SQLErrText

     ll_sqlcode    = SQLCA.SQLCode

    CLOSE up_f_dateadd;

    SQLCA.SQLErrText = ls_sqlerrtext



    SQLCA.SQLCode   = ll_sqlcode

    Return SQLCA.SQLErrText

End If

CLOSE up_f_dateadd; /* fecha a trigger*/

Return '' /* retornando o valor da nova data para a aplicação que utilizou a função*/

 

 

            O código fonte da procedure utilizada na função acima .

 

CREATE PROCEDURE up_f_DATEADD

      @ac_parte   CHAR(02), @ai_qtde SMALLINT,

     @adt_origem DATETIME AS

SELECT

   CASE LOWER(@ac_parte)

         WHEN 'yy' THEN

                DATEADD(yy,@ai_qtde,@adt_origem)

        WHEN 'dd' THEN 

                DATEADD(dd,@ai_qtde,@adt_origem)                                                                     

        WHEN 'mm' THEN

                DATEADD(mm,@ai_qtde,@adt_origem)

         WHEN 'hh' THEN

               DATEADD(hh,@ai_qtde,@adt_origem)

         WHEN 'mi' THEN

              DATEADD(mi,@ai_qtde,@adt_origem)                                                                       

         WHEN 'ss' THEN

              DATEADD(ss,@ai_qtde,@adt_origem)

END

RETURN



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
 

          Este capítulo teve o objetivo de explanar a importância do banco de dados que para gerenciar os 
dados possui uma estrutura geral onde cada parte desta estrutura tem uma finalidade para que haja as 
manipulações dos dados corretas e com segurança.

            É de grande importância saber que os dados registrados e armazenados no Banco de Dados de 
cada corporação, são informações preciosas, e por esta razão faz-se necessário adotar diretrizers capazes 
de manter os dados seguros.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3. SEGURANÇA
 

3.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
 

            E  neste  capítulo  tem a  finalidade  de  mostrar  as  diretrizers  e  métodos  usados  na  questão  de 
segurança física e lógica da empresa.  Além disso ,  são ilustrados os procedimentos para montar um 
grande projeto de segurança.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. COMO SE PROTEGER DOS INVASORES
 

            As invasões de hacker em sistema de pequeno porte não é muito freqüente e problemático , pois 
esses invasores gostam de desafios, e sistemas que tenham segurança. Os países mais avançados não 



possuem muitos ataques de hackers, pois tem tecnologia avançada para o combate ao mesmo.

            Na maioria dos sistema que são invadidos os administradores dos sistemas não tem conhecimento 
do  acontecido,  pois  são  poucas  as  empresas  que  possuem um profissional  responsável  pela  área  de 
segurança  e  infra-estrutura,  assim não  possuem os  sofwares  necessários  para  novas  tecnologias  que 
garantem a segurança contra ataques. Estes equipamentos são  Firewalls ou  dispositivo de detecção de 
intrusos ( Instrusion Detection Systems - IDS).

            As empresas que possuem uma infra-estrutura de segurança  na maioria das vezes apenas Proxy 
Server  ou  Firewall  não sofrem manutenção diariamente , assim, o registros ( logs de acesso) não são 
acompanhados, o sistema operacional não e atualizado.

 

3.3. COMO  AS   EMPRESAS   DEVEM      SE  

PROTEGER
            

            O primeiro passo é selecionar um profissional que conheça, bastante sobre sistema operacional , 
redes e infra-estrutura de segurança.

            O responsável terá que atualizar constantemente os servidores crítico em sistema operacional e 
programas  para  acompanhar  os  equipamentos  de  segurança,  depois  de  configurado  e  instalados  os 
softwares.  A criação de rotina para verificar o situação do sistema, fazer os programas para tratar os 
arquivos  de  log  dos  servidores  e  firewall,  manutenção  dos  equipamentos  e  sempre  pesquisas  para 
trabalhar com a melhor tecnologia para sua empresa.

            Umas das funções para segurança é o monitoramento e atualização no sistema, pois não e só 
instalar um firewall, mas também verificar instalações até estar concluída corretamente.

 

3.4. DETECÇÃO DE INSTRUSOS
            

Os  administradores  de  rede  devem  adquirir  o  sistema  de  detecção  de  intrusos   (  IDS  )  que 
certamente será preciso para verificar invasões no sistema.

            O  IDS  surgiu  do  AD-IDS(Anomaly  Detection  Intrusion  Detection  Systems)   que  tem  como 
princípio  “aprender”  para  montar  um  tráfego  normal  na  rede,  atualizando  constantemente  os  seus 
parâmetros.  Esses  modelos  são  aplicados  na  informalidade  do  sistema,  com  redes  grandes  e  com 
diversificação de software.

            O IDS é um grande detector de ataques, com isso ele pode detectar alarmes falsos  é assim deixar 
uma incerteza no ar , desta forma o  sistema passa a ser ignorado.

            Com análise de segurança, pesquisa de dados e técnicas de visualização o  AD-IDS se tornaram 
uma grande ferramenta para segurança. Outra ferramenta para sistema de segurança e o MD-IDS ( Misuse 
Detection  Intrusion  Detection  Systems)  ,  uma  das  desvantagens  desta  ferramenta  e  possuir  as 
característica do vírus instalado em uma rede.



            O MD-IDS  tem como característica básica a rapidez e não da alarme falso , mas seu ponto fraco é 
que ele não consegue detectar algo que não conheça, desta forma haverá ataques que pegará o sistema 
desprotegido.

            Desta forma para manter o MD-IDS devemos fazer freqüentemente o upgrades com atualizações 
de  acontecimentos  contra  hacker.  Para  um  hacker  esconder  traços  do  ataque  do  MD-IDS  ,  e 
simplesmente  colocando  espaços  em  branco,  pois  o  MD-IDS  não  tem  recursos  eficazes  contra  tal 
artimanha.

            Quando o responsável  da área de segurança conhece as limitações do  IDS  o usará de forma 
efetiva, podendo colocar do lado de dentro de um firewall, assim poderá obter mais recursos dos IDS e 
manter o sistema de informações da empresa seguro.

 

3.5. INFRA-ESTRUTURA DE SEGURANÇA DE 

 INFORMAÇÕES
 

Uma  infra-estrutura  de  segurança  é  necessário  normalmente,  técnicos,  softwares  e  hadwares 
interligados em um ambiente de rede gerando processamento de dados de uma organização.

      E ainda com as ferramentas de segurança no ambiente de informática, sem contar com ás partes 
física da empresa. As característica técnicas da infra-estrutura de segurança esta juntamente na criação do 
projeto de segurança, pois ele é muito importante para o planejamento, motivo do objetivo , afreensão o 
sucesso dentro de uma corporação.

Para que haja uma boa implantação projeto de segurança serão requisitados algumas diretrizes, 
políticas e normas para que todos tenham uma concepção da importância da segurança no sistema, o uso 
de  ferramentas como servidores  de  proxy,  firewall,  rastreadores de ataques,  anti-vírus  e  outros,  que 
ecluêm de planejamento necessário os quais faz parte das especificações, implantações, atualizações  e 
gerenciamento de ponto,  para que tenham tranqüilidade e que os Projetos de Segurança tenham uma 
documentação correta.

            Certas  empresas  sentem-se protegidas  por  simples  servidores  de  firewall,  ou  porque  não são 
conhecidos todas as etapas necessária de proteção e gerenciamento e informações e com isso a empresa 
está correndo riscos de ser invadida ter suas informações danificadas.

 

3.6. O  PROJETO   DE   SEGURANÇA    DE 

INFORMAÇÕES
            

A segurança de informações não devem consolidar-se como um sistema de inicio, meio e fim  mas 
sempre serem atualizados e monitorados,  se ainda necessário,  expandido para maior tranqüilidade da 
corporação. A atualização da plataforma tecnológica é um processo de conscientização dos usuários, e 
são atividades que crescem indefinidamente e de que dependem do sucesso do Projeto de Segurança.

A área de segurança usando métodos, regras e diretrizes com mais eficiência, deixa o sistema mais 



seguro.

As  atividades  que  são  implementadas  e  dirigidas  pelo  projeto  de  segurança,  possuem  a 
documentação  da  estratégia  e  infra-estrutura,  política  corporativa,  diretrizes  ,  recursos  de  hardware, 
software escolhidos, juntamente com os seguintes tópicos:

•        A criação  da  política  corporativa  de  segurança,  que  regulamenta  os  direitos  e  obrigações  dos 
usuários da corporação.

•        A  definição  das  diretrizes  de  segurança  que  orientam  e  normalizam  atividades  específica, 
configuração de servidores, procedimentos e acesso ao uso do recurso.

•        A conscientização de equipe e dos usuários.

Projeto de infra-estrutura tecnológica, esta entre os seguintes tópicos: 

•        Proteção contra vírus

•        Equipamentos do Firewall a respectiva topologia

•        Criptografia

•        Sistema de detecção de ataques e análise de vulnerabilidade de rede e de servidores. 

•        Ferramentas de autenticação robusta de usuários

As diretrizes e política da segurança de um sistema tem como método abranger diversos itens que 
darão o respaldo na operacionalidade dos processos, isto é:

•        definir o conceito de proprietário de informação.

•        Estabelecer as obrigações e direito dos usuários da corporação, onde estes possuem direito a senha, 
monitoramento das atividades na área de informática de segurança.

•        Ter maior requisitos de segurança nas interações com terceiros, contratados, clientes e outros.

•        Restringir uso do recursos tecnológicos e criação de regras para poder utilizar , saber a importância 
de como usar o email, dowload e software piratas.

•        Preocupar com as permissões e os níveis de acesso ao dados, as redes e os sistema corporativo.

•        Tratar a interface com a rede e os ambientes de  acesso remoto, Internet, Links com parceiros, etc.

•        Ter mecanismo de infra-estrutura e padrões pelos analistas responsáveis pela segurança, incluindo 
normas de configuração e ainda controle de acesso, privilégios de servidores.

•        Processam na Auditoria a coleta dos armazenamentos dos arquivos .

•        Proceder em envio de mensagens contra os ataques a corporação.

A concientização de todos para a importância do projeto de segurança com o apoio de membros 
da direção do departamento político e financeiro da empresa. 

O  funcionário  do  departamento  de  informática  na  área  de  administração  de  redes,  sistema 
operacional e banco de dados tem uma grande função na hora da implantação dos recursos, ferramentas e 



aplicações de sofware. E ainda a equipe de segurança que tem com função organizar padrões e direcionar 
soluções e configurações que mantenham o ambiente seguro, é essa implantação deve ter o apoio dos 
supervisores da equipe, que foram elaborados em função da estratégia e normas da corporação.

 

3.7. PLANEJAMENTO    DO    PROJETO    DE 

SEGURANÇA
          

Este  planejamento  deve  ser  levantado  de  acordo  com  a  necessidade  e  estrutura  da  área  de 
informática da empresa para que tenham um planejamento e soluções. 

Aqui estão alguns fatores para  impalntação do projeto de segurança:

•        Preocupação , conscientização e vulnerabilidade do ambiente de informática.

•        Definir os ambientes e procedimentos da empresa e ver a necessidade de proteção e controle de 
auditoria.

•        Ter confiança no sistema interno e externo e nos funcionários responsáveis pelo desenvolvimento 
dos projetos.

•        O custo do solução para o projetos de segurança.

No levantamento das necessidades do sistema de segurança na área de informática devem ser 
analizado os  ricos que podem acontecer e  quais  ambientes de informática devem ser  protegidos.  Os 
processos,  servidores e as informações críticas devem, ser escolhidos para participar do projeto. Pois a 
parte crítica do sistema (servidores, redes e aplicações) traz impacto negativo para a empresa.

Devem-se preocupar com os meios que interagem com o sistema para que não afete a estrutura do 
projeto, e para tal devemos levar em contas estes aspectos:

•        Ameaça do meio externo: Sempre a primeira preocupação, é a interface com a rede, servidores, 
sistema operacional, pessoas desconhecidas e controle de confiança.

•        Ameaça do meio Interno: São causados por usuários internos da organização, pois já conhecem o 
sistema assim podem corromper, destruir ou  copiar informações confidenciais.

Um dos grandes vilões das corporações informatizada, são os hackers  e concorrentes, seha dentro 
ou  fora  da  empresa,  através  de  links,  conexões  telefônicas,  conexão  da  Internet,  conexões  com  os 
parceiros  e  servidores  de  acesso  remoto  .  Fazendo  análise  desses  tópicos,  verificamos  o  grau  de 
dificuldade para o projeto de segurança.

            As informações são armazenadas nos servidores de banco de dados, que devem ser protegidos de 
forma estrutural e profissional, uma vez que possuem informações restrita a outros  usuários, desta forma 
a política da empresa deve ser efetiva e com as seguintes características:

•        Ser Verdadeira: Deve expressar o pensamento da empresa.

•        Ter recursos: Todas as diretrizes devem ser implementada ao longo do tempo.



•        Ser certa: Não podendo Ter muitas páginas, pois não são normas e procedimentos de segurança.

•        Ser válida para todos: Todos e qualquer usuários deve ter utilizar do  projeto inclusive o dono da 
empresa e estagiários.

•        Ser  simples:  Ser  escrita  em uma linguagem simples  e  direta,  as  frases  não  podem ter  termos 
técnicos.

•        Ter apoio da alta direção: Todas as políticas da empresa devem ser assinadas pelo diretores ou 
gerentes.

Cada empresa tem seu perfil, onde deve se adaptar com os assuntos listados:

•        Informação é um bem da empresa.

 

•        Acesso controlado.

 

•        Gestão de informação.

 

•        Responsabilidade.

 

•        Preparação para situações complicadas.

 

•        O Usuário deve obter privacidade.

 

•        Medidas utilizadas caso não se siga as regras.

 

            Com as ações das diretrizes tomadas a geração dos processo de segurança estam condicionadas, já 
que a política eqüivalem  a implementações  técnicas e o estabelecimento de  procedimentos de segurança 
para a proteção as informações da empresa.

3.8. CONSIDERAÇÕES FINAIS
 

Este capítulo teve como propósito mostrar  que toda empresa deve obter uma infra-estrutura física e 
lógica de segurança, considerando métodos e diretrizes corentes.

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. INTERNET

 

4.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

 

Neste capítulo tem o objetivo de mostrar a inovação dessa nova comunicação de usuário em redes 

de computadores, a internet, todo os seus recursos para tornar a vida do usuário mais prática.

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. A INTERNET 
 

A Internet é uma rede mundial de computadores , que são interligados através de linhas comuns de 
telefone, linhas de comunicação privadas, cabos submarinos, canais de satélite e diversos outros meios de 
telecomunicação. Os computadores que estão na Internet podem estar localizados em universidades, 
empresas, cooperativas, prefeituras, clubes e nas próprias casas . 

 

A Internet tem uma grande finalidade, troca de informações de forma rápida e segura, onde os usuários 
obtém dados que são dos seu interesse, pode até estar trabalhando em conjunto em outro cidades, estados 
ou países diferentes que se seus arquivos (som, imagem, texto) são transferidos.

 

É um mercado global sem limites que facilita o comércio eletrônico realizados entre empresas e clientes, 
onde são passados para funcionários que precisam de explicações on-line sobre alguns assunto específico. 
Sendo a maior biblioteca do mundo e um banco de dados on-line com tal escopo e alcance que permite o 
acesso a grande quantidade de informações.

 

A figura [2] ilustra a estrutura da Internet.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

          

Figura 2 -  Estrutura da Internet

                             

4.3. A IMPORTÂNCIA DA INTERNET 
 

A Rede mundial de computadores é considerada como um dos mais importantes e revolucionário 
desenvolvimento da história da humanidade. O Comércio eletrônico é uma grande inovação para um 
cidadão ou uma pequena empresa, onde  pode abrir negócios com baixo custo e gerenciar sua empresa 
para fins lucrativos e ganhar uma grande camada de clientes que normalmente não ganharia. Por exemplo, 
uma floricultura através de um site ele pode vender flores, entregar e receber através de pagamentos via 
boleta bancária ao banco conveniado, onde seria uma solução rápida , barata e precisa.

4.4. TORNANDO UM USUÁRIO DA INTERNET
 

A empresa ou usuário individual que deseja conectar-se à Internet basta possuir os seguintes recursos: um 
PC (personal computer) com um modem, um software de correio eletrônico e um software para 
navegação na rede.O passo seguinte do usuário e entrar em contato com um Internet Service Provider  
para obter um endereço na Internet, assim o usuário escolherá a conexão melhor para ele , sempre 
analisando o custo e benefício. 

Já conectado na rede, o novo usuário da Internet deverá fazer uso de alguns recursos de software para 
mandar mensagens, localizar e recuperar informações e percorrer o universo Internet. 
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4.5. OS RECURSOS DA INTERNET
 

Pelo ponto de vista físico, a Internet é uma conexão entre redes, para o usuário, aparece como um 

grupo de serviços disponíveis para a troca de informações entre computadores ou indivíduos conectados. 

Aqui estão alguns recursos da Internet :Correio Eletrônico, FTP, Listas,  WWW, Telnet.

 

4.5.1. CORREIO ELETRÔNICO

 

Uns dos serviços mais importantes da Internet que faz basicamente a troca de mensagens entre os 
usuários é o  Correio eletrônico, sendo muito utilizado tanto para mensagens como para proliferação de 
vírus através de arquivos. 

 

4.5.2. FILE TRANSFER PROTOCOL - FTP

 

O protocolo usado para transferência de arquivos entre computadores local e remoto é o FTP. O FTP é 
um dos recursos importantes, disponível na Internet, sendo  muito usado e  também responsável por um 
grande volume de tráfego de dados.

O FTP foi feito para transferir arquivos de uma máquina remota, conectada a Internet, na qual o usuário 
deve ter uma conta (login) e uma senha (password) para somente ter acesso .Assim podendo levar e 
buscar arquivos quando necessário. O Servidor tem uma possibilidade muito interessante, é o fato de 
muitos computadores permiter o acesso remotamente mesmo sem ter uma conta ou senha e pelo usuário 
anônimo (anonymous FTP). Nesses locais podem-se encontrar programas fontes, programas objetos, 
sistemas inteiros, documentos, ou seja, todo tipo de informação em arquivos de computador. 
Normalmente no FTP anônimo o login é a palavra anonymous.

 

4.5.3. LISTAS

 

Lista é um grupo de pessoas que queiram trocar informações de forma mais prática e objetiva, com isso, 
direcionar a mensagem para todos destinatários, sem ter que mandar a mesma mensagem para vários 
emails. Por isso, criou-se o conceito de listas de distribuição. Estas, funcionam da seguinte forma: em 
algum computador na Internet, instala-se um programa chamado gerenciador de lista. Esse programa 
mantém uma lista dos assinantes, recebendo e mandando mensagens de forma semi-automática. Esse 
programa é acionado por um endereço eletrônico virtual, isto é, esse endereço se parece com um endereço 
de um usuário comum, mas é o programa que recebe as mensagens e as processa.  

4.5.4. WORLD WIDE WEB ( WWW)



 

A World Wide Web é uma rede virtual que torna os serviços disponíveis na Internet totalmente 
transparente para o usuário e ainda possibilita a manipulação de informações, tendo acesso a mesma da 
forma de imagens, textos, sons, gráficos, vídeos etc.

 A codificação das páginas da Internet devem ser feitas usando uma linguagem de marcação de textos 
chamada HTML (Hypertext Markup Language) que permite indicar, em cada página, o que é texto 
normal, o que é figura, o que é um ícone de ligação com outra página.

No mundo da Rede, cada página da WWW tem um endereço expresso por uma URL (Uniform Resource 
Locator), para navegar no  universo da WWW usamos o browser. 

Para acesso o site, o usuário só precisa informar ao browser a URL (endereço) da página que vai acessar. 
Sempre terá a página inicial, é a partir daí, o usuário “navega” .

Os browsers também permitem o uso de outros serviços da rede. Com a utilização para fazer uma busca 
do arquivo ou  atualização para sua página ftp://<endereço do site> 

http:// www.nome-do-site.com.br

http:// (HyperText Transfer Protocol) Protocolo de transferencia de Hipertexto, é o protocolo utilizado 
para transferencias de páginas Web.

www: Significa que esta é uma página Web , nela temos imagens, textos formatados, sons, músicas, 
aplicações desenvolvidas em linguagens específica.

org : é uma organização.

edu: é uma organização educacional

gov: é uma organização governamental.

com: é uma organização comercial.

br: é uma organização localizada no Brasil, cada país tem sua definição

 

4.5.5. TELNET

 

Telnet é um serviço que permite a um usuário entrar em outra máquina ligada a Internet, transformando a 
máquina local em um terminal da máquina remota. Para executar o telnet é necessário que o usuário tenha 
acesso a uma conta, incluindo uma senha

 

 

4.5.6. Transmission control protocol / internet 

protocol - TCP/IP



 

É utilizada para transmitir mensagens entre computadores com sistemas operacionais diferentes.

Na Internet, supondo que se está acessando via Modem, a camada de rede é controlada pelo IP, que 
designa o endereçamento dos computadores e regula o formato dos pacotes de mensagens. Cada servido 
da Internet tem seu próprio endereço IP. O usuário não tem um endereço fixo, pois o servidor lhe 
condiciona um um endereço quando conecta. O TCP se localiza na camadas de Transporte, Sessão e 
Apresentação. Os protocolos de Aplicação são tratados pelo programa aplicativo que gera ou recebe suas 
mensagens. Como existem vários aplicativos na Internet, existem também vários protocolos de 
Aplicação: Mail, Telnet, FTP, e WWW (HTTP).

 

4.5.7. HTTP (HYPERTEXT TRANSFER PROTOCOL)

 

Este protocolo regula as comunicações na World Wide Web. Possui uma série de comandos que são 
transparentes para quem utiliza programas como: Mosaic, Cello e Web Explorer. O HTTP basicamente 
trata de transferências de arquivos entre duas máquinas. Estes arquivos são codificados em uma 
linguagem de Hipertexto chamada HTML ( Hypertext Markup Language ). Estes arquivos são as Home-
Pages que estão cadastradas na Internet.

 

4.6. FERRAMENTAS                        DE 

DESENVOLVIMENTOS 
 

Home-Pages é o caminho que se esconde atrás dos URL’s, onde fica as figuras, textos, som e vídeo, 
nestas páginas á um destaque no texto que leva o usuário para outra página, chamamos de (Links) e este 
recurso utiliza o HiperTexto que uma método de construir sistemas para a produção, recuperação e 
apresentação da informação em NOS( nodes ) e organização desses nos é uma ou mais estruturas de 
navegação.

 

 

 

4.6.1.  HTML

 

HTML( HyperText Markup Language ) é uma linguagem para fazer páginas na WEB com uma 
formatação de tela específica. Para a elaboração de um programa é necessário um Browser, software onde 
usuário veja as páginas , e um editor de texto. 

 



4.6.2. – JAVA

 

Linguagem orientada por objeto, interpretada com alto nível, com recursos de multitarefa é bem rápida. 
Programar em Java, é basicamente seguir uma linha de criação de objetos para usá-los dentro de uma 
estrutura maior e invocá-los dentro de uma página HTML. Estes objetos são feitos em formas de applets, 
programas escritos que podem ser rodados por um browser a fim de executar alguma operação.

 

4.7. como navergar na Internet
 

O navegador de WWW é a ferramenta mais importante para o usuário de Internet. Esta ferramenta oferece 
para o usuário conectar nas páginas de assuntos diferenciados. As informações na Web são organizadas na 
forma de páginas de hipertexto, cada um com seu endereço próprio, conhecido como URL

            Abaixo uma estrutura do software de navegação para Internet.
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Figura3 – Estrutura de um navegador

 

 

 

4.7.1 – BOTÕES DE 
NAVEGAÇÃO

Na seqüência, são ilustradas as funções  
de cada botão do navegador da 
Microsoft.

 

O botão acima possibilita voltar na 
página em que você acabou de sair ou 
seja se você estava na página da 
www.Arcom.com.br e agora foi para a 
www.Centershop.com.br , este botão 
lhe possibilita voltar para a página do 
sem Ter que digitar o endereço 
novamente na barra de endereços.

 

O botão avançar tem a função invertida 
do botão voltar.

 

Menu

 

Botôes de Navegação
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O botão parar tem como finalidade para todos os processo que se utiliza na navegação deste esta fazendo 
download ou iniciando o acesso a página.

 

O botão atualizar tem como função rebaixar a página em execução, ou seja ver o que há de novo na 
mesma. Geralmente utilizado para rever a página que não foi completamente baixada, falta figuras ou 
textos.

 O botão página inicial tem como função ir para a página que o seu navegador está configurado para abrir 
assim que é acionado pelo usuário, geralmente está configurado para ir a sua própria página na Microsoft.

 O botão pesquisar lhe irá listar os principais sites de busca na Internet, tal como Cadê, Altavista etc. 
Assim você poderá pesquisa os assuntos que queira pesquisa.

O botão favoritos contem os sites mais interessantes definidos pelo usuário.

Quando o usuário estiver em um site e deseja adicionar na lista de favoritos basta clicar com o botão 
direito em qualquer parte da página de sua escolha e escolher adicionar a favoritos. 

 

B 
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otão de correio tem como função auxiliar no envio  e a leitura de mensagens eletrônicas. Ao clicar no 
mesmo aparecerá um menu com opções para “Ler correio, nova mensagem, enviar link, enviar 
mensagens.” 

 

 

 

4.8. CONSIDERAÇÕES FINAIS
 

          O presente  capítulo teve como propósito esclarecer acerca do que é a Internet, de como se dá a  
utilização de seus recursos e ferramentas .

Sendo assim, a Internet traz grandes benefícios para os usuários, os quais estão plugados  no mundo 
virtual, uma vez que dentre outros recursos,  encontramos a maior biblioteca disponível com acesso 
amplo, e onde é possível  a realização de inumeras tarefas e procedimentos que são realizados num curto 
espaço de tempo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.0 COMÉRCIO ELETRÔNICO
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5.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
 

Nesse capítulo, o novo mundo dos negócios, com suas inovações para as transações entre o usuários e a 
corporação conectada na  maior rede do mundo, certas diretrizes que devem ser respeitadas como a 
estratégias, marketing e principalmente a parte de logística um fator muito importante para um bom 
negócio.

O Comércio eletrônico tem como diferenciação  de outros comércio, uma característica 
importante, esta no mundo da Internet, disponibilidade do seu catálogo de produtos, retorna a solicitações 
específicas de usuários e realizar vendas com tanta rapidez e flexibilidade.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. FINALIDADE     DO     COMÉRCIO

        ELETRÔNICO
 

Desde o surgimento do E-Commerce várias empresas entraram neste comércio com a finalidade 
de vender bens , serviços e conteúdo, mas ficaram no caminho por falta de planejamento adequado ou de 
verba, pois acreditaram que o mercado responderia rápido, mas não foi bem assim.

O comércio eletrônico não é apenas compra on-line, mas também atualização do estoque on-line, 
download de software e compra de lojas que estão no mundo da Internet que oferece bens e serviços.

As grandes corporações ganharam com o comércio eletrônico, pois com a utilização do business 
to business e business to consumer , facilitaram os negócios com agilidade no processo de compra e 
venda com custo mínimo para ambas parte, e fora a quantidade de clientes e fornecedores que estão 
disponível no mundo da Internet. A área de telecomunicações está cada vez mais proporcionando 
facilidade neste mundo com tecnologia de ponta, sempre  com inovação para que ocorra com segurança e 
rapidez às transações entre corporação.

Os investidores estão lançando no comércio eletrônico muito capital, com isso o comércio esta 
sendo uma grande transformação econômica para todo mundo, principalmente com o uso de transações 
via Internet  onde facilita o custo e benefícios do usuários.



O setor bancário é um dos setores com investimentos mais alto nesta área, alguns bancos já 
oferecem o serviços de home banking, como podemos  ver no  Banco do Brasil www.bb.com.br , o 
cliente acessando ao site do banco onde e correntista  fará transações bancárias da sua própria casa, 
consultório ou em qualquer lugar que esteja com a utilização dos novos computadores de bolso.

Com as lojas virtuais os negócios na Internet cresceu extraordinariamente, devido a uma enorme 
gama de produtos que são oferecidos, juntamente com as lojas físicas, que vendem também pela rede, 
através de seus sites na grande rede de computadores. Existem muitos sites de venda de livros, software, 
CDs, leilões e troca de mercadoria,  assim, facilitando a vida dos clientes. Há disponibilidade de lojas 
virtuais que podem ser  acessados  através do endereço na Internet com excelentes formas de pagamentos, 
simples e segura, pode ser via cartão de crédito ou boleta bancária, sempre on-line para ter agilidade no 
processo. Grandes barreiras e alguns por usuários é de não aceitar a forma de pagamento pelo cartão de 
crédito, pois há receio da existência de hackers .

Quando efetuar uma comprar pela Internet, devemos nos preocupar com forma de entrega da 
empresa, principalmente pela distância da loja, verificar se a loja utiliza um serviço de entrega rápido e 
seguro.

Abaixo algumas técnicas que devem ser seguidas para atrarir clientes:

 

•        Nunca deixar seu site fora do ar.

•        O site dever ter uma bom design e boa qualidade, e que opera facilmente.

•        Para os clientes teve ser um opção de procurar sobre o itens desejado.

•        Não faça páginas que demorem a ser carregadas

•        Com o ganho de benefícios na vendas on-line os itens devem possuir preços mais baratos.   

•        Mostrar para o cliente que suas transações estão em ambiente seguros.

•        Transações rápidas.

•        Protocolos simples

 

Grandes empresas estão entrando no mundo dos negócios da web. Para estas empresas, a 
Internet não é só uma forma barata de publicação ou um neutralizador das diferenças de sistemas, mas 
sim uma nova plataforma para business, onde a força para reduzir custos e criar oportunidades de 
negócios conectando cada parte da sua corporação é uma realidade. Uma realidade chamada Corporação 
Virtual.

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

 

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


5.3. VISÃO GERAL

 

Há organizações desenvolvendo iniciativas de comércio eletrônico sem a mínima preocupação 
com os aspectos rotineiros de qualquer negócio varejista, como atenção à logística e atendimento ao 
cliente.

O empreendedor tem a postura de colocar em segundo plano o retorno do capital investido, dando 
prioridade a estratégia de implantação e manutenção do valor.

E contrariamente a todas as teorias, que indicam a Web como excelente meio de interação e 
relacionamento com o cliente, cerca de 90% dos sites de comércio eletrônico não exploram 
adequadamente este potencial, nem ao menos medindo a satisfação do cliente com a compra on-line. A 
conseqüência direta é uma baixa taxa de fidelidade dos consumidores com o site.

Aqui estão algumas característica para montar um E-Commerce:

•        levam as operações de baixo custo.

•        adequadas à comercialização online de produtos intangíveis de baixo valor unitário

•        ter pessoal com conhecimento do negócio e do ramo.

•        Trabalhar mas perto dos fornecedores, em parceria.

•        Ter agilidade, tecnologia, logística afinada, preços e serviços competitivos.

•        Ter um plano de negócios bem definido.

•        Eficiência e competência na distribuição, pois e a chave do E-Commerce.

 

5.4. DESAFIOS E RISCOS 

 

O mundo do E-Commerce cresceu a uma velocidade estonteante. Aproveitando esta explosão de 
interesse, muitas empresas ponto com foram anunciadas sem um coerente plano de negócios ou mesmo 
um suporte adequado de infra-estrutura para suportar suas operações. 

É indiscutível que esta situação tenderá a se normalizar. Nenhum mercado tem condições de 
sustentar a longo prazo um teto vinte vezes acima da receita.

Já estamos na fase de analisar com olhar mais racional , ver o que acontece de certo e errado nas 
iniciativas de E-Commerce.

Muitos empreendimentos ponto com começaram sem um conhecimento adequado dos 
fundamentos do que seja realmente comércio eletrônico e das características do próprio negócio varejista. 
A Internet não é um fim em si mesmo, mas um canal adicional de comunicação e vendas ao consumidor, 
ao lado dos telefones e lojas físicas.



Uma variável importantíssima e geralmente subestimada é a complexidade e custo da entrega dos 
bens ao cliente. Em conseqüência foram desenhados modelos de negócio fantasiosos, que simplesmente 
desprezaram esta atividade. Uma empresa ponto com que não tenha um suporte eficiente de logística e 
distribuição não vai sobreviver. 

A Internet não tem o poder de alterar a distribuição física. Uma venda on-line exige, como 
qualquer venda, que o produto vendido esteja no estoque, seja manuseado, embalado e entregue 
fisicamente na casa do comprador. A nota fiscal deve ser emitida corretamente e a empresa deve estar 
preparada para eventuais reclamações e devoluções.

Os empreendimentos de comércio eletrônico no Brasil tem que dominar perfeitamente os seus 
custos e compreender que a escala de negócios ainda é muito pequena. Os entraves da nossa realidade, 
como a baixa cultura e disseminação da informática e a desigualdade econômica não podem em absoluto 
serem menosprezados.

O comércio eletrônico no Brasil tem apresentado razoável grau de sucesso apenas em alguns 
segmentos, que são os produtos de menor valor e mais padronizados (produtos comoditizados), como 
livros, CDs e produtos de informática. 

Os resultados da imensa maioria das empresas do comercio eletrônico, desprezando-se as 
entrevistas propagandísticas, mostram-se decepcionantes. Fala-se em explosão de vendas, mas quando os 
números são analisados em mais detalhes, vemos que muitos estão gastando muito e ganhado pouco,  e 
com poucas perspectivas de melhora rápida.

A entrada, ainda que lenta, dos varejistas tradicionais neste espaço, pode mudar bastante o cenário 
dos empreendimentos ponto com. São empresas que tem experiência no varejo e suas manhas, conhecem 
as dificuldades do fulfillment e dispõem de reputação da marca, fator muitas vezes determinante na 
decisão de qualquer compra. Mas seu sucesso estará também na relação direta de uma estratégia bem 
definida a azeitada, e não na afobação do crescimento a todo custo.

O sucesso do comércio eletrônico depende dos fatores que levam para montar uma  infra-estrutura, 
que a torne capaz de atender a demanda do mercado.

Os recursos tecnológicos estavam acima da capacidade dos seus eventuais consumidores. A 
conseqüência era que o tempo de download das imagens era desgastante e os usuários simplesmente 
desistiam de acessá-lo. 

Entrar no comércio eletrônico não gera riqueza automática do outro lado. Negócios que vivem de 
vendas, terão condições de sobrevivência a longo prazo. Por que ser fiel a um site que apenas venda CDs? 
Que diferencial de experiência de compra ele poderá apresentar para que o cliente lhe seja fiel no longo 
prazo?

Muitos investimentos na Internet apenas recriam no site as lojas e seus processos físicos. Não 
estão preparados para serem ágeis e valorizarem a experiência do relacionamento interativo com o cliente. 

 

 

5.5. IMPACTOS NAS EMPRESAS

 

Analisando o fenômeno B2C, observamos que no primeiro momento houve uma verdadeira 



explosão de interesse. Milhares de sites foram desenvolvidos e só se falava em vendas pela Internet. 
Posteriormente, como em todo ciclo de negócios, a curva de crescimento tende a diminuir, à medida que 
o fator novidade desaparecer e este meio de vendas se incorporar à natureza comercial. 

Portanto, é um fenômeno normal este período de turbulência nas empresas ponto com. É provável 
que estejamos assistindo a um novo recomeço, com muitas empresas desaparecendo e outras sendo 
assumidas por organizações mais fortes. Estamos vendo os primeiros sintomas dos processos de 
consolidação, onde apenas os mais aptos sobreviverão. 

Assim, para uma organização estar presente com sucesso no E-Commerce, no pós-consolidação, 
alguns conceitos e idéias devem ser perfeitamente compreendidas. 

Primeiro, entender que o pêndulo do poder passa para o lado do cliente. Estes passam a ter infinitas 
alternativas de informações sobre os vendedores e seus produtos, bem como suas opções de preços 
diferentes, ao alcance da mão (textualmente, pois basta um clique para entrar em um site de pesquisas de 
preços). 

Por outro lado a oportunidade da comunicação interativa permite que a empresa conheça com 
mais detalhes o visitante de sua loja virtual. Coisa impossível na loja física. Quantas vezes entramos em 
uma loja, indagamos por um produto e saímos sem nada? Esta informação valiosa (produto procurado e 
não existente) não saiu de dentro da cabeça do vendedor e foi para a empresa como um todo. No site, esta 
informação estará disponível para que os gestores do negócio tomem decisões. Mas, hoje, a maioria dos 
sites de E-Commerce desperdiçam esta mina de ouro de informações.

As empresas vão sofrer impactos diferentes com a disseminação do E-Commerce. Algumas foram 
criadas exclusivamente para a Internet. E só existem porque existe a Internet, como a Yahoo e os demais 
portais. Com mudança de cenários, podem sair do mercado ou serem obrigadas a se redesenharem 
totalmente. 

Existem também aquelas que capitalizaram negócios tradicionais em cima da Internet, criando 
novos modelos de negócios, como a Amazon.com e a eBay (leilões virtuais). Existem as companhias ditas 
da velha economia que estão se transformando por causa da Internet. Podemos citar as do segmento 
financeiro e as de logística como UPS e Federal Express. 

Temos as que usam a Internet como extensão de seus negócios, como empresas aéreas (vendas de 
passagens) e lojas de varejo e supermercados (um exemplo típico é a americanas.com e Ponto Frio). 

E existem empresa que não atuam e nem atuarão no B2C, como as que vendem plataformas de 
petróleo, que ficarão concentradas no B2B. Finalmente o papel da intermediação. Os intermediários que 
vivem em cima das dificuldades da obtenção das informações, sem agregar valor estão mortos. Mas, por 
outro lado aparecem oportunidades para os já chamados infomediários, que atuam como agentes de 
negócio, buscando conectar vendedores e compradores, diminuindo os tempos de busca e aumentando a 
conveniência. 

Podemos, como exemplo de intermediação, falar dos impactos na venda de automóveis. É um 
campo de batalha interessante: de um lado as montadoras vêem oportunidades de comunicação direta com 
os compradores. E os atuais intermediários, as concessionárias, tentam manter suas posições, 
conquistadas ao longos dos anos. 

Mudar este contexto não é muito simples. Exige desde mudanças culturais à mudanças na atual 
legislação. 

As tentativas no segmento já são bem variadas: sites que fazem intermediação de veículos usados, 
tipo leilões; montadoras vendendo online; concessionárias virtuais com promessas mirabolantes de 
entregas em qualquer lugar; portais especializados, etc. 



As concessionárias deverão evoluir muito para serem competitivas. E devem aproveitar seus 
pontos fortes como espaço de mostruário e a cultura do comprador de testar fisicamente o carro (test  
drive). Mas, por outro lado são ineficientes no relacionamento com estes clientes. O B2C tenderá a ser 
mais um canal de vendas e de relacionamento. 

As montadoras, acessando diretamente seus clientes passarão a ter um conhecimento muito 
valioso sobre eles. E poderão controlar melhor seu estoque e sistema de produção e distribuição. Poderão 
produzir sob demanda e não mais por estoque. 

Portanto, existem espaços e ameaças a todos os atuais integrantes da cadeia de distribuição 
automobilística. Mas, apontar qual o modelo de sucesso é prematuro. Podem ser todos! 

 

 

5.6. COMUNICAÇÃO        DE        MARKETING 

EFETIVA

 

Novamente, os componentes básicos de marketing são o quatro :

•        Produto (desígnio e desenvolvimento do produto)

•        Preço (determinando o preço)

•         Lugar (seleção e desígnio de canais de distribuição para chegar a um mercado)

•        E Promoção (todos os aspectos de gerar ou aumentar demanda para o produto, incluindo, mas não 
limitou e anuncia). 

Muitas pessoas pensam em marketing como simplesmente anunciando, e embora anunciar é uma 
parte crucial de marketing, é só um aspecto. Nós preferimos uma aproximação global. Quando nós 
falamos de marcom, pequeno por comercializar comunicações, nós estamos enviando anunciando, 
publicidade, atendimento ao consumidor, comunicações de inter-office, e uma variedade inteira de outros 
modos nos quais informação é transferida. 

 

 

 

 



5.7. LOGÍSTICA

 

            O E-commerce impõe grandes desafios para garantir a competividade das empresas que investem 
na venda Internet. Além do marketing, estrutura de venda, planejamento produtivo e controle-financeiro. 
O sucesso depende de uma eficiência na parte administratriva da logística garantindo a entrega do produto 
certo, no prazo combinado, e a fidelidade do cliente.

            A logística assume um papel fundamental por tratar da operação que vai garantir a fidelidade do 
cliente,  a estratégica é a grande arma para não perder o cliente, assim não deve ocorrer falhas na entrega.

            O fluxo é o acesso ás informações também é extremamente importante que as ferramentas de 
tecnologia de informações utilizada ,seja capaz de integrar soluções de gerenciamento de pedidos, 
estoque, gestão de armazêm e transporte para que seja compatíveis com a nova tecnologia de transmissão 
eletrônicas de dados, são necessários:

 

•        Captação de pedidos ,aprovação e informação ao cliente.

•        Rastreamento do pedido on-line para que ,seus clientes possam acompanhar o andamento das 
compras.

•        Gestão de estoque confiável.

•        Pré-processamento dos itens de vendidos fracionados ou sobre forma de kits.

•        Preparação do pedido confiável e rápida.

•        Carregamento paletizado.

•        Entregas Roterizados.

•        Controle performance do nível de serviço ao cliente e da qualidade de atendimento

•        Gestão de custos.

•        Formação de alianças estratégicas com fornecedores.

 

 

5.8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

Este capítulo teve a finalidade de monstrar o novo comércio, e todas as características voltadas 
para montar um E-Commerce com princípio de lucratividade ao empresário ou empresa que esta entrando 
no mundo do comércio na Internet.



A importância de um projeto bem modulado é mostrar a direção que a  empresa ou empresário deve 
seguir para ver as condições reais que o comércio poderá retornar a eles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.0 CONCLUSÃO
 

Baseado nas informações adquiridas e analisadas, as empresas  que estão voltadas ao comércio eletrônico, 
têm que obter uma estrutura bem montada, pois é um área de negócio que envolvem certas diretrizes que 
devem ser respeitadas e analisadas.

A Internet é uma rede que faz parte da área de trabalho do E-Commerce, que divide em business to  
business e business to consumer, onde geram transações de dados, dados que são armazenados em um 
banco de dados para serem manipulados e consultados.

Segurança é um tópico de muito importância, devemos obter um projeto de segurança física e lógica 
adquado ao nosso comércio, para estar no ambiente seguro.

Na área de informática a uma forma crescente de tecnologia, tendo em vista este conhecimento, o 



comércio eletrônico tem que esta sempre constituido por essas grandes massas de informações, onde 
serão tomadas as descisões coerente para a estruturação do mesmo.
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8.0 FIGURAS



Figura[1] – Estrutura geral – Fonte : Sistema de Banco de Dados.

Figura[2] – Estrutura da Internet  

Figura[3] – Estrutura de um navegador – Fonte : www.centershop.com.br
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