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Resumo 
 
A cada dia o mundo está mais conectado. Esta conexão tem possibilitado o 
surgimento de serviços na web que buscam uma maior integração entre empresa 
e consumidor. Desta forma, vemos um sistema na Internet ter uma grande 
importância para o negócio, principalmente quando o negócio se trata de um 
comercio eletrônico (CE). A ilusão de que um bom sistema é suficiente para o 
sucesso do projeto é o primeiro passo rumo ao seu fracasso. Uma empresa que 
vai vender seus produtos na Internet deve fazê-lo com responsabilidade e 
planejamento, caso contrário o negócio fracassará, como qualquer outro. 
Apesar do sistema não ser o único fator de decisão no sucesso de um projeto de 
CE, é um fator de fundamental importância. Sabemos que o portal será o local 
onde o cliente poderá realizar pesquisas de preços, comprar novos produtos, 
pagar sua compra, entre outras atividades, e que a união e qualidade desses 
processos definirá se um cliente voltará ou não a comprar pela Internet através 
deste portal. 
 
O grandioso futuro do CE motivou o desenvolvimento deste artigo, que tem por 
objetivo levantar pontos importantes a serem considerados em um projeto deste 
tipo. Em primeiro lugar, foi analisado o mercado com informações sobre a 
expansão do e-business, o crescimento da Internet no Brasil e no mundo, o 
aumento da quantidade de computadores, bem como a facilidade que existe hoje 
em adquiri-los, e também sobre o constante crescimento do volume de negócios 
gerados na Internet. Em seguida, escrevo sobre a atenção que deve ser dada 
quanto a viabilidade do projeto, onde para isso deve ser levado em conta que hoje 
em dia ainda é difícil encontrar consumidores que comprem constantemente 
através da Internet. Muitos ainda não se sentem seguros para realizar a compra. 
Abordo também sobre a divulgação do portal, que é um fator decisivo no sucesso 
do projeto de CE. Hoje a publicidade na Internet é uma grande arma e deve ser 
utilizada. Por fim, lembro do quesito segurança, fundamental em projetos de CE. 
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Abstract 
 
Everyday the world becomes even more connected. This connection has been 
made possible due to the appearence of web services which seek for a bigger 
integration between companies and clients. Therefore, it appears that an Internet 
system has great importance in business, especially when focusing on eletronic 
trades.  
The illusion that a good system is efficient enough for a business to run well is the 
first step towards the project's precipice and failure.  A company that's going to sell 
its products from the internet must work responsibly and plan ahead, otherwise the 
business may face serious set-backs, just as any other company may.  
An eletronic trading system plays an important factor for the development of the 
efficient trade market for any new business today. Websites are where clients will 
retreive prices, buy new products, pay for their orders, etc. The quality and the 
level of professionalism of the companies' website will determine if a client will 
return to process new orders in the future. 
 
The development of this article was motivated by the great eletronic business’s 
future, aiming to bring up considerable important points in this kind of project. 
Firstly, it was analyzed the market with information about: the e-business 
expansion, the growth of Internet in Brazil and in the World, the increase of the 
number of computers, as well as how easy is to acquire one, and the constant 
volumetric increase of internet-generated business. Right next, I write about the 
attention that must be given regarding the viability of this project, since it must be 
taken in consideration that it´s hard to find consumers who constantly consume 
through the Internet. Many of them don´t feel safe yet to do it. I  approach, too, to 
the divulgation of the Portal, which is a decisive factor in the success of the 
electronic business project. At the present time, the publicity on the Net is a great 
weapon and it must be used. Lastly, I talk about the safety, a fundamental question 
for electronic business projects.  
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O mercado  
 
 
 
Segundo Kalakota e Whinston (1997), o CE pode ser definido como a compra e a 
venda de informações, produtos e serviços por meio de redes de computadores. 
Bloch,Pigneur e Segev (1996) estenderam essa definição, incluindo que CE é o 
suporte para qualquer tipo de transações de negócio sobre uma infra-estrutura 
digital. 
 
Devemos analisar também a opinião de Connoly (1997), segundo o qual os 
estudos de CE em geral são muito focados em segurança, criptografia, moedas e 
paga-mentos eletrônicos; mas comércio é mais do que apenas a troca de dinheiro. 
Inclui também pesquisa, desenvolvimento, marketing, propaganda, negociação, 
vendas e suporte, para citar somente alguns pontos. É considerado que um 
projeto bem sucedido de CE irá melhorar o desempenho de todas essas 
atividades. 
 
Sabemos que o sucesso dos projetos de CE dependem diretamente do 
crescimento da utilização da Internet. Hoje, a utilização da web está em franca 
expansão, contando inclusive com programas de inclusão digital financiados pelo 
governo, onde o maior objetivo é fazer aumentar o número de pessoas que 
possuem computador e que utilizam a Internet. 
 
O comércio online brasileiro deve crescer 56% neste ano, movimentando 3,9 
bilhões de reais, segundo dados da pesquisa Web Shoppers, que está em sua 13ª 
edição e é realizada pela consultoria e-bit. 
(WEBSHOPPERS, Raio-X do comercio eletrônico) 



Ao todo, foram ouvidas 500 lojas virtuais para compor os dados da pesquisa. 
 
A e-bit começou a medir o volume de vendas na Internet em 2001 e até o final de 
2005, foi registrado um aumento de 355% no volume de vendas na Internet 
brasileira. 

Em 2005, houve um aumento de 45%  nas vendas pela Internet em relação a 
2004, totalizando o volume de vendas de 2,5 bilhões de reais. 
 
Analisando os dados de muitas pesquisas, chegamos a conclusão que ainda 
existe muito à crescer. Pesquisas na área mostram dados animadores. 
 
Segundo o Ibope, no mês de março de 2006, 14.1 milhões de pessoas acessaram 
a Internet de suas residências no Brasil. 
 
Em 2005, 7.45% do total transacionado entre empresas e consumidores foi 
realizado através da Internet, segundo dados da FGV em pesquisa publicada em 
abril de 2006. Isso reflete um grande volume de vendas entre empresas e 
consumidores finais (business to client). Por outro lado, o CE entre empresas 
(business to business) teve uma inclinação ainda maior, apresentando um índice 
de 19.6% para o volume de vendas através da Internet, dado também divulgado 
pela FGV na mesma data. Apesar de números expressivos, constatamos que 
ainda existe um grande mercado a ser conquistado e esses números com certeza 
crescerão ainda mais. 
(IDGNOW! Os índices do comercio eletrônico) 
 
O número de computadores em uso no Brasil hoje é de 32 milhões, segundo a 
FGV. Segundo o IBOPE/ Netratings, hoje  o Brasil possui 13.2 milhões de usuários 
residências de Internet. 
 
A tecnologia da informação é um mercado em franca expansão, a venda de 
computadores e a utilização da Internet seguem o fluxo do crescimento. Com 
incentivos do governo e preços cada vez mais competitivos, os computadores e a 
Internet invadem as casas dos brasileiros. Em 2005, 83% dos computadores 
vendidos tiveram preço inferior à 2.000 reais e o crescimento para o mercado de 
computadores em Janeiro de 2006 foi de 30%, segundo a IT Data. 
 
Todos estes dados apontam um futuro promissor para o CE no Brasil e no mundo, 
onde teremos cada vez mais clientes em potencial, com o aumento e 
disseminação de computadores e da Internet. 
 
Projetos e projetos de comercio eletrônico 
 
Tudo pode ser vendido através da Internet, a questão primordial é : É um negócio 
viável ? Assim como os negócios presenciais, os negócios na web também devem 
ter como ponto de partida esta pergunta : É um negócio viável ? 
 



Infelizmente ainda existe uma grande tendência do consumidor a não realizar 
compras através da Internet, essa questão envolve principalmente  segurança, 
onde o consumidor ainda não está preparado para assumir o “risco” da compra 
on-line. A falta de informação e o recente surgimento do CE produz uma 
insegurança natural em quem vai comprar. 
 
Em recente pesquisa realizada nos EUA, foi constatado que 63% dos americanos 
que realizam pesquisas on-line de produtos os compram fora da rede, ou seja, no 
endereço tradicional das lojas. A Internet para eles ainda é apenas um canal de 
pesquisa e não de efetivação da compra. 
O estudo foi realizado pelo Google e teve como objetivo estudar a influência das 
buscas na Internet no hábito do consumidor. 
 
Nessa pesquisa também foi analisado o tempo entre as primeiras pesquisas e a 
efetivação da compra on-line. Pouco mais da metade, 56% dos compradores da 
web, efetivam suas compras logo após as sessões de pesquisa. 
 
Segundo o trabalho, 43% dos consumidores que fizeram buscas por roupas e 
acessórios finalizaram suas compras. Desse grupo, 65% foram aos locais físicos 
clássicos para fechar o negocio e o restante comprou online. 
(IDGNOW!, Perfil do consumidor americano na Internet) 
 
Para a categoria de games e consoles, apenas 17% dos que pesquisaram 
efetivam de fato sua compra. Curiosamente, 93% desse grupo fecharam o negocio 
offline. 
 
Fatores como estes, fazem com que o cuidado na hora da escolha do negócio que 
será aberto na Internet seja redobrado, o risco é grande e o consumidor ainda não 
está completamente acostumado as facilidades e “riscos” da tecnologia. 
 
O produto que será vendido, bem como os demais detalhes do processo de venda 
devem ser cuidadosamente analisados, afim de definir a viabilidade dos projetos 
de CE. 
 
Divulgação, o coringa do comercio eletrônico 
 
Ter uma divulgação eficiente é um dos principais elementos para os sites de 
varejo a pessoas físicas sobreviverem atualmente no espaço do comércio 
eletrônico. Podemos equiparar a força da divulgação e publicidade para sites de e-
commerce com a importância que a localização tem para as lojas físicas. 
 
No varejo tradicional, o ponto onde a loja será aberta é um dos fatores de maior 
importância e sucesso do negócio. 
Isso não é possível no CE, logo a divulgação se torna a maior arma para se atrair 
clientes. 
 
Hoje, sabemos que nos últimos anos a maior evolução relativa aos sites de e-



commerce foi quanto ao quesito segurança. Assim, a confiança do consumidor 
aumentou, o que fez conseqüentemente com que as vendas também 
aumentassem. Porém, hoje se percebe a grande importância da divulgação para 
estes sites, que começam a investir mais neste quesito. 
 
Segurança, um quesito fundamental 
 
A segurança em sites de CE é um fator de fundamental importância, para não 
dizer o de maior importância. Se um cliente acessa um site para realizar compras 
e não sente segurança, inevitavelmente não realizará a compra e nunca mais 
voltará. 
 
Com essa preocupação O Comitê Jurídico da Câmara Brasileira de Comércio 
Eletrônico (Camara-e.Net) lançou a cartilha do e-Consumidor, procurando orientar 
internautas e lojistas sobre as boas práticas de negócios na internet. (CAMARA-E, 
cartilha do consumidor) 
 
A cartilha, que está disponível online, faz recomendações sobre como identificar 
uma loja virtual segura, reconhecer scams (golpes online que procuram roubar 
dados financeiros do internauta), tomar cuidados com senhas e outros dados 
pessoais para efetuar pagamentos seguros. 
 
Ter um site de CE com suporte a certificado de segurança é um dos itens 
imprescindíveis no projeto,  onde as páginas utilizam o “https” como canal de troca 
das informações criptografadas. Ver o cadeado de segurança e o protocolo “https” 
em sites de compra é fundamental para que o cliente se sinta seguro e realize a 
compra. 
 
Os dados dos clientes também devem ser protegidos e sua exposição de forma 
não intencional no site pode ser um ponto alto para o fracasso do projeto. 
 
Como exemplo podemos citar a livraria Saraiva. Segundo dados do Grupo 
Saraiva, o serviço de e-commerce teve faturamento de 63,8 milhões de reais em 
2005, correspondente a 23% do total de vendas da livraria no ano.   
(IDGNOW!, Segurança virtual) 
 
Mesmo assim a livraria permitiu uma brecha na segurança em seu sistema em 
abril de 2006, onde visitantes podiam ver os dados de cadastro de qualquer 
pedido, alterando apenas a url de carregamento dos dados e passando o número 
da nota de compra. 
 
Falhas como esta colocam em dúvida a segurança do sistema de CE e faz com 
que os clientes pensem duas vezes antes de realizar a compra. 
 
Visando a regulamentação e segurança do CE, o deputado Júlio Semeghini 
apresentou a comissão especial de CE o projeto que regulamenta o comércio 
eletrônico no Brasil. Entre alguns dos pontos levantados por Semeghini, estão a 



assinatura digital e aplicação de multas para empresas que permitam de forma 
irresponsável que os dados de seus clientes sejam resgatados por terceiros. 
A segurança é um quesito tão primordial no CE que passará a ser um requisito 
obrigatório e não apenas desejado. (IDGNOW!, Relatório sobre a regulamentação 
do E-COM) 
 
Conclusão 
 
Percebemos que as portas do CE estão abertas no Brasil e no mundo e que o 
futuro nos trará grandes possibilidades quanto a realização de transações 
comerciais na Internet. Porém, percebemos que o mercado apesar de estar em 
grande expansão, tem pontos fracos como : insegurança do consumidor, pouca 
disseminação da Internet, falhas na segurança nos sistemas de CE e o hábito do 
consumidor que ainda reluta em realizar compras on-line. 
 
Desta forma, o planejamento realizado para abertura de empresas que desejam 
vender através da Internet deve ser minuciosamente realizado, afim de evitar 
projetos fracassados. 
 
O CE é o paraíso, cada vez mais real a medida que o tempo passa e o número de 
computadores e internautas cresce. Porém, para chegar ao paraíso, deve-se 
percorrer uma estrada onde as empresas devem estar de olhos bem abertos para 
os detalhes como segurança e mercado consumidor. 
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