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Apresentação

Parabéns, você está recebendo o livro didático da disciplina
Comércio Eletrônico.
O processo de ensino e aprendizagem na UnisulVirtual leva
em conta instrumentos que se articulam e se complementam,
portanto, a construção de competências se dá sobre a
articulação de metodologias e por meio das diversas formas de
ação/mediação.
São elementos desse processo:
• O livro didático;
• O EVA (Espaço UnisulVirtual de Aprendizagem);
• Atividades de avaliação (complementares, a distância e
presenciais).
Os materiais didáticos foram construídos especialmente para
este curso, levando em consideração o seu perfil e as
necessidades da sua formação. Como os materiais estarão, a
cada nova versão, recebendo melhorias, pedimos que você
encaminhe suas sugestões sempre que achar oportuno via
professor tutor ou monitor.
Recomendamos que antes de você começar os seus estudos,
verifique as datas-chave e elabore o seu plano de estudo
pessoal, garantindo assim a boa produtividade no curso.
Lembre: você não está só nos seus estudos. Conte com o
Sistema Tutorial da UnisulVirtual sempre que precisar de
ajuda ou alguma orientação.
Desejamos que você tenha êxito neste curso!
Equipe UnisulVirtual
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Palavras do professor

Prezado(a) eestudante,
studante,

esta disciplina tem por objetivo oportunizar o estudo e
aprofundamento dos principais temas que juntos
representam a base tecnológica e operacional do Comércio
Eletrônico.
Como toda tecnologia, não há como explorar totalmente o
assunto, ainda mais quando ele está ligado às áreas de
Sistemas de Informação e Ciência da Computação, onde
novas mudanças ocorrem de um dia para o outro. Portanto,
nesta disciplina, como em qualquer outra, o importante é
entender os princípios e ficar de mente aberta para suas
possibilidades.
Lembre-se de que nenhuma disciplina é fechada em si,
mas complementada pela imaginação e esforço do aluno
em ir além do que o professor conteudista apresentou.
Aproveite então o seu tempo de dedicação e este material
para estudar uma das maiores revoluções de nossos tempos,
já que você, direta ou indiretamente, faz parte dela.
Mauro N. Madeira
Professor conteudista.
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Plano de estudo
O plano de estudo visa orientar você no desenvolvimento
da disciplina. Ele possui elementos que o ajudarão a
conhecer o contexto da disciplina e a organizar o seu
tempo
de estudo.
estudo
tempo de

Ementa da disciplina
Navegação, Modelos de Negócios, Mercados Digitais,
Leilões, Agentes, Conflitos, confiança, Segurança e
Criptografia, Privacidade, Propriedade Intelectual,
Regras da WEB, Ética na WEB, Conflito com canais
tradicionais de venda.
Créditos: 4

Objetivos da disciplina
Esta disciplina tem por objetivo a introdução ao
Comércio Eletrônico, o estudo das inovações
introduzidas pelo Comércio Eletrônico nas tradicionais
formas de comercialização e dos modelos utilizados para
execução de transações eletrônicas.

Agenda de atividades
Verifique com atenção o cronograma no “EVA”, organize-se para acessar periodicamente o espaço das
disciplinas cursadas. Lembre-se que o sucesso nos seus
estudos depende da priorização do tempo para a leitura,
da realização de análises e sínteses do conteúdo e da
interação com os seus colegas e professor tutor.
Antes de iniciar a realização das atividades de avaliação,
leia com atenção os critérios de avaliação apresentados
pelo professor tutor no plano de ensino da disciplina no
“EVA”.
Não perca os prazos das atividades. Registre no espaço a
seguir as datas -chave com base no cronograma
disponibilizado no EVA.
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Agenda de atividades
Avaliação a Distância (AD)

Avaliação Presencial (AP)
Avaliação Final (AF)
Demais Atividades (registro pessoal)

Tenha por hábito, usar o quadro para agendar e programar as atividades
relativas ao desenvolvimento da disciplina.
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UNIDADE 1

Introdução ao Comércio
Eletrônico
Objetivos de aprendizagem
Definir Comércio Eletrônico (CE).
Distinguir a diferença entre Comércio Eletrônico e
Negócio eletrônico.
Definir a cadeia de valor e de suprimento e as
mudanças trazidas pelo CE.
Identificar a tecnologia por trás do CE.
Descrever os modelos de negócios no CE.
Identificar as vantagens do CE.
Identificar as limitações do CE.

Seções de estudo
Seção 1 O que é Comércio Eletrônico?
Seção 2 A evolução dos sistemas de informação.
Seção 3 Cadeias de valor e de suprimento.
Seção 4 Categorias de Comércio Eletrônico (CE).
Seção 5 Vantagens e limites do Comércio
Eletrônico (CE).

13
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Para início de estudo

Você inicia agora a introdução ao estudo da disciplina de
Comércio Eletrônico. Você seguirá seu caminho de
aprendizagem conhecendo a definição de Comércio
Eletrônico (CE); distinguindo a diferença entre CE e
negócio eletrônico (NE); aprendendo a definir a cadeia de
valor e de suprimento e as mudanças trazidas pelo CE;
conhecendo a tecnologia por trás do CE; identificando as
vantagens e limitações do CE.

Vamos ao trabalho?

SEÇÃO 1 O que é Comércio Eletrônico?
O Comércio Eletrônico é uma nova forma de realizar
negócios, utilizando a WEB em sua versão mais
aprimorada. O Comércio Eletrônico (CE) possui toda a
complexidade de lidar com o mercado e manter-se nele, e
não basta simplesmente uma boa idéia para se estabelecer.
O objetivo mais simples do CE é comprar e vender pela
Internet realizando lucro, mas o seu motivo real é
aumentar a eficiência do negócio de um modo geral e,
por meio de novos canais, atingir novos mercados e
aumentar seu número de clientes.

O Comércio eletrônico utiliza sistemas de informação para
conduzir transações, compreendendo a compra e venda de
bens e serviços por consumidores particulares e empresas,
entre empresas e entre consumidores.

14
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Comércio Eletrônico

Na verdade, os sistemas de informações podem ser
utilizados de uma forma bem mais ampla, empregando
eletrônica para transferir toda a sorte de informações, desde
o chão de fábrica, no controle automático de produção, até a
transferência de informações entre departamentos dentro
de uma empresa ou mesmo entre empresas.
A toda esta integração por meio eletrônico podemos
ócio Eletr
ô nico
mér
cio
denominar Neg
egócio
Eletrô
nico. Já o termo Co
Comér
mércio
Eletr
ô nico define uma parte do Negócio Eletrônico, que é
Eletrô
aquela que se encarrega do relacionamento externo, o
contato entre consumidores, fornecedores e parceiros,
incluindo venda, marketing, ordens de compras, entrega,
serviço de atendimento ao cliente, compra de matériasprimas, suprimentos e serviços para a produção.

O Negócio Eletrônico inclui o CE e todos os
processos internos da empresa, como
produção, gerenciamento de estoque,
desenvolvimento de produtos, gerenciamento
de riscos, contabilidade, gerenciamento do
conhecimento e recursos humanos, o sistema
integrado de gestão (ERP), o gerenciamento de
relacionamento com o cliente (CRM), etc, ou
seja, tudo aquilo que emprega sistemas de
informação para aumentar a eficiência dos
processos, diminuindo custos e aumentando os
lucros da empresa.

Tanto o CE como o NE envolvem uma infra-estrutura de
bancos de dados, servidores de aplicações, redes de
computadores, ferramentas de segurança e sistemas de
gerenciamento, envolvendo a criação de novas cadeias de
valor entre a companhia e seus clientes e fornecedores e
dentro da companhia em si mesmo
(COMPUTERWORLD, 2000).
— Neste ambiente, você pode perceber que o CE é apenas
a ponta do iceberg, não é mesmo?

Unidade 1
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FIGURA 1.1 - E-BUSINESS X E-COMMERCE

Origens do Comércio Eletrônico
O que tornou possível o aparecimento do CE foi, em parte,
a disponibilidade de equipamentos e sistemas
computacionais, bem como o barateamento destes.
Houve vários passos até chegar ao que hoje é considerada a
inf
utur
a-estrutur
uturaa para o CE. Veja alguns marcos importantes.
infrra-estr
A partir de 1970, até o início da década de
1980, governo e empresas tiveram que criar
meios de aumentar a segurança na transmissão
de informações por meio eletrônico. Foi
desenvolvido então um padrão conhecido como
EDI – Electronic Data Interchange,
transformando-se na primeira geração de CE
entre empresas (B2B – business to business).
Utilizando redes de computadores privadas
alugadas, a EDI era uma tecnologia muito cara e
complexa, o que impediu sua proliferação,
ficando então restrita a algumas grandes
empresas e instituições financeiras.

16
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No final da década de 1980 até início da
década de 1990 é criada a internet, mas ainda
restrita ao meio acadêmico. Aparecem os
primeiros serviços eletrônicos, entre eles o
correio eletrônico, a transmissão de notícias e
bate-papo eletrônico (chat). Nasce aqui a
primeira geração de CE entre empresas e
consumidores (B2C - Business to Consumer).
Em 1995, nasce o navegador web
eb. É
inventado o protocolo HTML, linguagem na
qual são produzidas as páginas web. As
empresas começam a pensar em como usar a
web para seus empreendimentos comerciais.
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Em inglês, browser, referindo-se ao
ato de folhear impressos.
○

○

Ao final da década de 1990, nascem as
empresas ponto com
com. Estas empresas usam a
web como seu principal meio de negócios. Neste
início os negócios eram restritos às vendas ao
consumidor (B2C). O sucesso alcançado por
estas empresas puramente virtuais motiva então
as empresas convencionais a entrar no NE
NE.
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Também no final da década de 1990, as
empresas compreendem que podem também
utilizar a web para realizar negócios entre as
próprias empresas (B2B), fazendo umas das
outras como fonte de suprimentos, serviços etc.
Nascem então os primeiros mercados
eletrônicos (e-marketplaces), onde um sítio na
web integra vendedores e compradores por meio
de várias ferramentas.

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Em inglês dot com, referindo-se ao
fato de o endereço comercial na web
ter a terminação .com.
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Em inglês, as empresas que não têm
negócios realizados pela web são
denominadas brick and mortar –
tijolo e cimento. Ao se juntarem ao
mundo virtual passam a denominarse click and mortar, onde o click
refere-se ao ato de acionar os
elementos da interface web nos
navegadores com o mouse.

O que mudou com o aparecimento do CE?

Unidade 1
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A mudança produzida pelo CE
Com as possibilidades abertas pelo CE, as novas empresas
virtuais perceberam cedo que a demanda era muito maior
do que a capacidade montada e logística então disponível
para a entrega dos produtos.
Temos como exemplo o fim do ano de 1999, onde
empresas como a Toy"R"Us e a Amazon.com foram
pegas de surpresa com a enorme quantidade
inesperada de usuários comprando pela web. Há
estimativas de que naquele ano mais de 34 milhões
de americanos tenham gasto 10 bilhões de dólares
na web (ABOUT, 1999). Em função desta explosão
inesperada, algumas lojas tiveram de estampar em
seus sites que não seria possível entregar presentes
encomendados pela web a tempo para o natal,
fornecendo aos clientes alguma forma de
compensação. A Toysrus.com forneceu a seus
clientes cupons de desconto do valor de 100 dólares
para que fossem comprar em suas lojas de cimento.
A Amazon.com forneceu aos clientes 10 dólares de
compensação em cupons de descontos. Mas a
maioria das outras lojas virtuais não atuou assim,
trazendo uma má-fama ao CE naquela época.

Fatos como este mostram que, independente de a empresa ter
ou não uma presença física, a sua disponibilidade na web traz
uma necessidade de planejamento eficaz para poder atingir
um mercado muito mais amplo. Com a utilização da web, o
alcance de uma loja passou a se estender ao domínio global,
necessitando de maior capacidade de suprir esta nova
demanda. Como a visita a várias lojas significa o simples
clique do mouse, a rapidez e eficiência com que a escolha,
compra e entrega podem ser realizados significa a diferença
entre a prosperidade e a falência de um negócio. Toda a infraestrutura tem de se adaptar ao atendimento rápido ao cliente,
ao aumento de opções, à customização de produtos, formas de
pagamentos, entrega, fidelização e trabalho de pós-venda.

18
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Praticamente todas as companhias de quase todo tipo de
negócios estão sendo obrigadas a entrar para o comércio
eletrônico, pois isto permite que elas se expandam para
novos mercados. Esta oportunidade trouxe consigo uma
grande competição e, conseqüentemente, aumento de
competição geral, mudanças nos produtos, variedade, preço
e parcerias na cadeia de suprimentos (que será descrito
mais a frente).
Dando suporte a estes fatores, praticamente uma nova
concepção de marketing foi criada: o e-marketing,
produzindo a simulação da personalização, onde o cliente
sente que está sendo atendido individualmente.
Assim como no negócio tradicional, o conceito de
estabelecer uma marca na web tornou-se um fator
importante. Hoje existem marcas tão valiosas no mercado
virtual quanto no tradicional.
Um dos fatores que sempre diferencia uma empresa da outra
é sua capacidade de oferecer melhores serviços a seus clientes.
Na web, este fator além de importante, tornou-se um dos
eendimento
pilares de sucesso do empr
empreendimento
eendimento.
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Elementos como a facilidade de uso das
páginas web, quantidade e qualidade de
serviços oferecidos, facilidade de realizar
escolha de produtos e finalizar uma
compra, variedade de formas de
pagamentos, parcelamentos, tornaram-se
fundamentais e formas de competição.
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

SEÇÃO 2 A evolução dos sistemas de informação
No começo da utilização de sistemas computacionais não
havia a possibilidade de integração eletrônica entre uma
aplicação e outra, gerando-se uma grande quantidade de
relatórios em papel, o que era necessário para a
transferência de dados entre um processo e outro. Imagine
a integração entre o setor de vendas e a contabilidade de
uma empresa – no passado o relatório gerado pela aplicação
no setor de vendas era transferido para setor da
contabilidade na forma impressa, e tinha de ser
introduzido manualmente na aplicação que então
processava os dados da contabilidade.
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A centralização envolvendo grandes computadores, os
antigos mainframes, nas décadas de 1970-80, trouxeram
uma integração eletrônica aos processos internos das
empresas. Os sistemas deixaram de ser ilhas, para formar
blocos que se comunicavam por meio de uma infraestrutura de informação centralizada. Por fim, todos os
dados eram então armazenados em um banco de dados da
empresa.

FIGURA 1.2 - A INTEGRAÇÃO VIA COMPUTADOR CENTRAL.

Mesmo com esta melhora, a transferência dos dados de
uma aplicação para o computador central necessitava de
uma conversão. As aplicações, de um modo geral, não
"conversavam" entre si dentro de uma empresa, muito
menos para fora desta.
O próximo passo na integração se deu quando as empresas
de grande porte e poder econômico criaram sistemas de
comunicação próprios, ou proprietários, que permitiram
distribuidores e fornecedores acessar seletivamente a base
de dados da empresa e suas aplicações internas, produzindo
uma maior eficiência organizacional. Como exemplo,
temos o gerenciamento de almoxarifado que permitiu a
técnica just-in-time, que reduz praticamente a zero a
necessidade de estoques.
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Com a evolução dos sistemas de comunicação, foram
desenvolvidos padrões abertos de comunicação, o que
passou a permitir que os fabricantes, tanto de software
quanto de hardware , produzissem sistemas mais baratos,
portanto acessíveis a empresas de qualquer porte. Nasce a
internet.

○

FIGURA 1.3 - SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO PROPRIETÁRIOS PERMITINDO O ACESSO
EXTERNO
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Software: programas dos computadores.
Hardware: parte físicas do computador.

○

A internet é uma rede global de outras redes, que utiliza
padrões abertos para a comunicação de dados e
informações entre computadores. Ela opera sobre uma
rede global de telecomunicações.

Acima dela temos a web (world wide web ou ainda www),
que é um padrão de nomes e conexões que usa a internet
para localizar e transportar documentos de hipertexto e
outros arquivos e programas (scripts) armazenados em
computadores por todo o mundo. No topo desta hierarquia
temos programas como os navegadores HTML (Mozilla,
Internet Explorer, Opera), programas de comunicação P2P,
como ICQ e Messenger, formando assim a infra-estrutura
que é utilizada pelo comércio eletrônico.
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FIGURA 1.4 - ARQUITETURA DA INTERNET

A internet forneceu uma infra-estrutura pública e barata, o
que fez com que, aos poucos, as grandes empresas
substituíssem suas antigas soluções. As pequenas e médias
empresas, que não tinham como construir redes de
comunicações próprias, passaram a ter na internet um
potencial enorme para alcançar novos mercados a custos
baixos, processo que se auto-alimenta com a produção de
equipamentos em larga escala, tornando cada vez maior e
mais barata a rede.
Este cenário, no entanto, ainda não amadureceu
plenamente para muitas empresas. Em um estudo
conduzido por professores da USP e FGV (2006), o Brasil
tem prejuízos na ordem de R$ 45 bilhões por ineficiência
na integração de suas cadeias produtivas, especialmente nos
setores de agronegócios, têxtil, saúde e eletrônico.
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SEÇÃO 3 Cadeias de valor e de suprimento
A organização empresarial pode ser vista sob duas
perspectivas: cadeia de valor e cadeia de suprimento. Essa
divisão é necessária para se estabelecer a fronteira entre o
que contribui diretamente para o lucro da empresa e o que
faz parte do seu processo produtivo, mas não faz parte da
empresa.

A cadeia de valor e as mudanças trazidas pelo CE
O conjunto integrado de processos que se combinam para
entregar aos clientes produtos e serviços a partir de
matéria-prima é a cadeia de valor de uma empresa. Na
Figura 6 temos o modelo de uma cadeia de valor, onde cada
um dos componentes proporciona um custo e um lucro
para a empresa. O resultado produzido é o valor agregado
de cada um dos componentes, formando a cadeia de valor.
Neste exemplo de modelo observamos que os processos
estão em comunicação com os adjacentes e se comunicam
também com infra-estrutura de tecnologia de informação
(indicados pelas setas no modelo). A chave para a
coordenação de todos os processos é o compartilhamento
das informações, o que é função do sistema de informação.

FIGURA 1.5 - EXEMPLO DE UMA CADEIA DE VALOR

Unidade 1
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Ainda sobre o modelo apresentado na Figura 1.5, observe
que as setas podem indicar tanto fluxos físicos quanto
lógicos.

Como fluxo físico temos, por exemplo, o de
matéria-prima. Como lógico, o total de vendas de
um produto.

Podemos imaginar as partes físicas que são necessárias para a
montagem de um automóvel, como rodas, pneus, motor etc.
Também podemos imaginar o transporte físico de relatórios
do setor de vendas em papel. Por outro lado, temos o
transporte lógico de produtos e dados, que são carregados
eletronicamente para dentro do sistema de informação, como
por exemplo o tempo de montagem de um carro, o número de
carros montados em uma semana, a quantidade de pneus em
estoque, agendamento de entrega de produtos etc. De posse de
dados vindos de todos os processos, o sistema de informação
pode coordenar todas as etapas a fim de otimizar a produção e
qualidade e maximizar os lucros da empresa.
A introdução do CE trouxe a necessidade de novas
estratégias de gerenciamento interno das organizações.

Segundo Kalakota e Robinson (2000), o CE impõe o desafio
mais significante ao modelo de negócios desde o advento do
computador. Embora o computador tenha aumentado a
velocidade dos processos nos negócios, ele não mudou os
princípios básicos, mas o CE sim. Ainda segundo Kalakota e
Robinson (2000), "se um dos integrantes da cadeia de valor
começa a realizar seus negócios de forma eletrônica, os outros
integrantes desta cadeia são obrigados a também fazê-lo, sob
pena de se tornarem obsoletos e serem substituídos ou mesmo
excluídos". Como no exemplo das lojas virtuais, que logo
descobriram uma demanda maior do que sua capacidade de
atendimento, as empresas que se lançam no CE têm de se
adaptar para dar conta da demanda e velocidade com que os
pedidos chegam e precisam ser atendidos.
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Você sabe o que isto significa?

Significa que precisam adaptar toda a sua cadeia de valor
para atingir este objetivo.

A cadeia de suprimento
A cadeia de suprimento é um conjunto de processos de
negócios que permite entidades independentes, tais como
fornecedores, transportadores, vendedores etc, cooperarem
como uma organização "única" na produção de bens e
serviços. Observe que nem sempre os produtos são físicos,
mas podem ser digitais, tais como programas de
computador, músicas digitalizadas, etc, que são de especial
interesse ao CE, pois podem ser totalmente "trabalhados"
dentro dos computadores.

FIGURA 1.6 - CADEIA DE SUPRIMENTO

Dentro da cadeia de suprimento temos empresas que
trabalham auxiliando ou adicionando valor à cadeia. Eles
são os intermediários, como por exemplo uma empresa de
transporte, que entrega produtos manufaturas de uma
fábrica aos fornecedores, ou a empresa de correios,
entregando encomendas feitas pela internet. No CE temos
também empresas de hardware e software que mantêm os
programas necessários para armazenar, processar e
transmitir informações, permitindo o acesso à internet e a
web, sites de procuras, serviços de e-mail, pagamentos etc.
Unidade 1
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Na área do CE, a tecnologia é uma fonte de vantagem
competitiva.

A vantagem competitiva advém do fornecimento de algo que
é útil ao cliente e que outros não podem oferecer. Esta
vantagem faz com que seus clientes comprem em uma loja em
lugar de comprar em outras. O uso inovador da tecnologia é
uma fonte comum da criação da vantagem competitiva, uma
vez que aumenta a eficiência em pontos importantes.

A Paypal ainda não tem equivalente
no Brasil.
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Um tipo de inovação é a própria instalação de um
determinado negócio na internet antes inexistente,
como por exemplo a Amazon.com, que teve sucesso
na venda de livros, ou a forniture.com, que faliu.
Outro exemplo de inovação é o sítio Paypal.com,
que criou um sistema para transferir pequenas
quantias entre consumidores, facilitando a transação
em leilões, e compra de produtos de baixo valor,
como por exemplo livros digitais da
Fictionwison.com. Observe que muitas lojas
oferecem o PayPal como opção de pagamento.
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A adoção de uma nova tecnologia, como no caso de
se estabelecer na internet, traz um dilema: é melhor
ser o primeiro ou esperar para ver?

Como a Forniture.com e a Pets.com,
que não obtiveram lucro para se
manter (E-COMMERCE NEWS, 2000).
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Se a inovação traz um alto nível de aceitação pelo usuário, o
primeiro a oferecer ganha uma vantagem competitiva e os
concorrentes têm de correr para compensar, mas por outro
lado, se falha, o investimento é perdido. Ser um seguidor
reduz o risco, mas também reduz, em muito, a vantagem
competitiva. Algumas empresas entraram na internet e
falhar
am
falharam
am. No entanto, empresas como a Walmart e a
Sears foram seguidoras e obtiveram sucesso. Neste caso,
aprenderam com os erros dos pioneiros.
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○

○

○

○
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SEÇÃO 4 Categorias de Comércio Eletrônico (CE)
B, B2E, B2
C
Há quatro categorias predominantes de CE: B2
B2B
B2C
C além de outras derivadas.
e C2
C2C
○
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○

○

○

○

○

○

○
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○
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○

○

O "2", nestas siglas, representa a
preposição "to" em inglês, que significa
"para". Este uso advém da pronúncia
semelhante em inglês do "two" e "to".
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○
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○

○

○

○

○

○

○

○

○

B2B – Comércio empresa a empresa (business to business)
Representa a maioria das transações no CE. O que era
antes feito por papel, como ordens de compra, ordens de
venda, cotações etc, transferiu-se para o meio eletrônico,
trazendo velocidade e eliminação de erros. Como exemplo,
imagine uma montadora de automóveis e todos os seus
fornecedores de peças e equipamentos interligados pela
internet e realizando todas as suas comunicações por
sistemas de informação. Representa também a maior parte
do dinheiro.
B2E – Comércio empresa ao empregado (business-to-employee)
Integra setores internos às empresas. Influi na cadeira de valor,
aumentando a eficiência da empresa. São exemplos a
disponibilização de informações sobre produção, modelos de
documentos, informações sobre cadastro no setor de recursos
humanos, planos de saúde, etc, disponíveis aos empregados.
Note que esta modalidade está muito relacionada com o
funcionamento interno do negócio, e tem de ser estudada em
um contexto do negócio eletrônico.
B2C– Comércio empresa ao consumidor (business-to-consumer)
Troca de informações, produtos e serviços diretamente ao
consumidor. É a forma mais popular, embora em realidade
represente apenas uma pequena fração do CE. Vai de lojas
de livros aos portais de acesso à conta bancária.

Unidade 1
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C2C – Comércio consumidor ao consumidor
(consumer-to-consumer)
Troca de informações e produtos entre consumidores.
São representantes desta categoria os leilões, como o
www.mercadolivre.com.br, programas de troca de arquivos,
como Kazaa, sistemas de transferência de fundos, como o
Paypal, salas de bate-papo, programas de vídeo-conferência
etc, que atuam como intermediários.

Como geralmente esta modalidade envolve o uso de
uma ferramenta produzida por terceiros para permitir
as transações, não há um consenso de sua existência
como uma modalidade autônoma ou se ela realmente
não é mais uma sub-modalidade do B2C.

Além destas 4 categorias principais temos:
Comércio móvel – emprega dispositivos que se
comunicam por rádio. Um exemplo são compras e
pagamentos de contas efetuados por telefones sem fio;
Comércio governo cidadão G2C – são as
transações comerciais que envolvem compras
efetuadas pelo governo, bem como serviços
oferecidos. Esta categoria vem aumentando muito
em importância, pois é uma das formas de
racionalização de gastos do setor público.

SEÇÃO 5 Vantagens e limites do Comércio
Eletrônico (CE)
Como toda tecnologia, o CE introduz aspectos positivos e
negativos. Assim como a televisão nasceu como mais um meio
de comunicação, que não eliminou o rádio, também o
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desenvolvimento do CE não pretende eliminar ou concorrer
frontalmente com outros canais de venda, mas sim permitir
que mais um meio seja explorado. Portanto, verificamos que
há vantagens e desvantagens deste meio de comércio. Veja a
seguir.

Vantagens
O CE traz algumas vantagens, dentre elas:
a disponibilidade de atendimento durante 24
horas por dia, sete dias por semana, o chamado
24X7;
grande diversidade de produtos, com origem em
qualquer lugar do planeta;
custo potencialmente menor, já que há a
eliminação de intermediários (vendedores,
atacadistas etc.) e um aumento concorrência;
a capacidade de agregar em um portal vários tipos
de serviços e produtos, com uma quantidade e
variedade difícil de manter em uma loja física;
a facilidade que se tem em comparar rapidamente
produtos de diferentes vendedores, existindo
inclusive portais web especiais para isto.
Como por exemplo o www.bondefaro.com.br, que lista
os fornecedores e os preços de um produto através de
uma ferramenta de pesquisa de produtos, classificando
por faixa de preço, fabricante e outras características.

Um outro aspecto interessante é a possibilidade de qualquer
um estabelecer seu negócio usando ferramentas C2C como
leilões. Portais especiais para este tipo de comércio, como por
exemplo o www.ebay.com ou o www.mercadolivre.com.br,
permitem a venda de um infinidade de produtos, estabelecendo
uma ponte entre vendedor e possíveis compradores.

Unidade 1
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Mas, quais são os limites do CE?

Limitações do CE
Há algumas limitações que trazem barreiras tecnológicas e
não-tecnológicas ao CE. Entre estas limitações mais
importantes:
a velocidade muitas vezes pequena do acesso
doméstico ou mesmo a inexistência de acesso ou
alto custo em certas localidades;
páginas web mal feitas, levando o usuário a não
encontrar os produtos que precisa ou difíceis de
efetivar sua compra;
a não-possibilidade de exame dos produtos antes
da compra, causando insegurança ao comprador
tanto da qualidade quanto da certeza do que está
comprando. Muitas pessoas não se sentem bem
comprando algo que não podem tocar com suas
mãos;
insegurança no momento do pagamento. Muitas
vezes recebemos notícias de furtos de números de
cartão de créditos, o que causa receio de muitos
compradores no momento de fornecer o seu
número de cartão de crédito;
problemas com o prazo de entrega como, por
exemplo, no período de natal, onde o acúmulo de
pedidos pode sobrecarregar a capacidade de
escoamento dos produtos;
baixa integração entre os aplicativos da cadeia de
suprimento, causando falhas no processo de
produção e entrega dos produtos, muitas vezes
causados entre sistemas antigos e o sistema de
informação da empresa.
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Tanto as limitações tecnológicas quanto as não tecnológicas
vão diminuindo com o passar do tempo, uma vez que a
tecnologia evolui, os custos diminuem, e cresce a
interatividade entre os portais e consumidores.

Um exemplo disto é o estabelecimento de chat entre
comprador e vendedor, onde dúvidas são esclarecidas
no momento da compra. Muitas empresas acabam por
incorporar em seus sistemas as melhores práticas de
suas concorrentes, como no caso da Amazon.com, que
hoje em dia é o padrão para o B2C, tanto na sistemática
do seu carrinho de compras quanto na usabilidade
geral do portal.
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O chat em um portal é proporcionado
por ferramentas como o messenger,
só que envolvendo apenas o
consumidor e o atendente de loja.
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Facilidade e satisfação no uso de um
sistema computacional.
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Nas próximas unidades você verá com maior profundidade
vários assuntos introduzidos nesta unidade, desde a infraestrutura tecnológica às várias formas de CE existentes.

Síntese
Como você viu nesta unidade, o CE é muito mais do que
apenas vender utilizando a internet. O CE, assim como a
internet, não nasceu pronto, mas é o resultado da evolução
de muitas tecnologias que amadureceram e se juntaram,
principalmente nas áreas das telecomunicações e
informática.
Para atingir sua operacionalidade, o CE se vale de todo o
desenvolvimento de sistemas de informação que existia
antes da internet e, visto que é um canal de relacionamento
com o cliente (incluindo aqui vendas) que se junta a outros
tradicionais e se insere no contexto atual das empresas, se
beneficia e necessita de todo um desenvolvimento
alcançado na administração, marketing e outras áreas de
negócios.

Unidade 1
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Por outro lado, a utilização da internet mostrou que, para
atingir níveis de competitividade, as empresas teriam que
se ajustar internamente, reduzindo custos, aumentando a
velocidade no atendimento ao cliente e aumentando os
serviços oferecidos a estes. Criar novas formas de satisfazer
desejos e necessidades dos clientes tornou-se a maior arma
para a produção de vantagens competitivas. Houve, então,
uma revolução interna das empresas a partir do momento
que tiveram de se ajustar à velocidade da internet.
Mas como toda tecnologia, o CE não é perfeito e não se
presta para todo tipo de ramo de negócios. Se por um lado
aumentou a concorrência, fornecendo ao comprador a
possibilidade de poder comparar preços rapidamente entre
várias lojas ou fornecedores forçando desta forma quedas de
preços, ela ainda traz um sentimento de insegurança e não
fornece ao cliente algumas características do comércio
tradicional, tais como interação entre comprador/vendedor
e poder manusear a mercadoria antes de comprar.

Atividades de auto-avaliação
1. Pelo que foi exposto nesta unidade, você já pôde verificar
que o CE está presente em muitas das suas atividades
diárias, seja direta ou indiretamente. Como tarefa, observe
ao seu redor, em seu trabalho ou em casa. Liste, então, onde
você nota que há CE. Por exemplo: se você assina um
sistema de TV a cabo, isto não pode fazer parte da lista?
Para cada item da lista, verifique esta possibilidade.
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UNIDADE 2

A web

Objetivos de aprendizagem
Explicar como o navegador e a web trabalham
em conjunto para apresentar as páginas HTML.
Entender o endereçamento na web – as URLs;
Como a página é transferida para o computador.
O que é a linguagem HTML e o que são os TAG's e
os hiperlinks.
Explicar com o tamanho das páginas influem na
sua usabilidade.
Explicar o que são applets, scripts e plugins.
Explicar o que são cookies e sua utilidade.
Identificar as camadas de software que compõem
o CE.

Seções de estudo
Seção 1

Como a web funciona?

Seção 2

As páginas web.

Seção 3

A relação cliente-servidor.

Seção 4

O que é firewall?

Seção 5

O que são cookies?
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Para início de estudo
Como você viu primeira unidade da disciplina, houve toda
uma evolução tecnológica para que o CE se tornasse uma
realidade. Dentro destas inovações, houve um marco inicial
que foi a invenção da página web.
A página web, que não tinha um propósito comercial,
tornou-se, então, o veículo principal sobre a qual todo o CE
está focalizado. Veremos então o que é esta tecnologia de
software e como ela é empregada para dar suporte ao CE.

SEÇÃO 1 Como a web funciona?
A web é composta de três camadas acima da internet.
liente/ser
vidor
liente/servidor
vidor, que você
Chamamos a estrutura web de ccliente/ser
verá mais adiante como funciona. A web fornece protocolos
padronizados para nomes e acesso a qualquer informação
na internet. Veja na figura a seguir.

FIGURA 2.1 - ARQUITETURA DA WEB.
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O elemento básico é a página web ou página HTML
HTML. O
que chamamos de site, ou sítio em português, é uma
coleção de páginas web conectadas por hiperlinks, que são
ponteiros lógicos que apontam para outras páginas
(Figura 2.2), que geralmente ficam em um mesmo servidor
e/ou endereço, por isto o nome sítio, que remete ao local
onde as páginas estão armazenadas. Ao entrarmos em um
sítio, geralmente o fazemos pela sua página principal, ou
inicial, denominada homepage em inglês.

FIGURA 2.2 - SÍTIO COMO UMA COLEÇÃO DE PÁGINAS.

Tanto a página inicial, quanto qualquer outra página do
sítio, também pode estar ligada, ou apontando, para
qualquer outra página armazenada localmente ou em outro
sítio na internet.
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Navegadores

O que você já sabe sobre os navegadores?

Quando entramos em uma página da internet, o fazemos
ega
dor
pelo nav
navega
egador
dor, ou browser em inglês. Ao fornecer o
endereço da página, como por exemplo
http://www.inf.unisul.br, o conteúdo em código da página
é transmitido caractere por caractere para o navegador.
Neste momento o navegador interpreta este código da
página e o mostra na tela do computador. A página fica
armazenada em um computador que chamamos de
ser
vidor
servidor
vidor. Cada clique que damos nos hiperlinks chama
outra página neste servidor ou em outro servidor
(endereço).
No computador servidor roda um programa chamado em
inglês de web server, que pega as páginas armazenadas em
seu disco rígido (HD) e as envia para o navegador. O meio
de ligação entre o computador do usuário e o servidor é a
internet, funcionando como a estrada para o transporte das
páginas. A Figura 2.3 apresenta uma visão esquematizada
dos elementos envolvidos. O processo inicia-se quando o
usuário digita o endereço ou clica um hiperlink em uma
página sendo apresentada no navegador (1) e termina
quando o resultado é apresentado (6).
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3
4

5
2
6
1

FIGURA 2.3 - O PROCESSO DE BUSCAR E VER UMA PÁGINA WEB.

Os endereços web
O endereço que digitamos no navegador é o que possibilita
escolher entre bilhões de páginas na internet ao redor do
mundo. Cada página na internet tem um endereço que é
chamado URL – Uniform Resource Locator.
Vamos dissecar o endereço http://www.inf.unisul.br/
index.html:
http:// – refere-se ao protocolo utilizado pelo
navegador para trazer a página para o
computador, em inglês, Hypertext Transfer
Protocol. Este protocolo é o padrão utilizado
pela internet para trazer o conjunto de caracteres
do computador servidor web para o computador
do usuário (cliente). Há outros tipos de
protocolos, como por exemplo FTP://, quando
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
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○

○

○

Protocolo: conjunto de regras que
emissor/receptor concordam em usar
na comunicação.
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
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queremos trazer arquivos de programas e outros,
HTTPS://, quando o processo envolver
segurança (veremos mais sobre isto mais para
frente do curso). Os dois pontos (:) é um
separador e os traços, //, indicam que um
endereço é descrito a seguir, e não um arquivo
que queiramos chamar;
www.inf.unisul.br – aqui temos o nome do
domínio, unisul.br, que indica o endereço da
organização – onde br indica o país. A parte inf
indica o servidor web dentro da organização.
Neste caso, o servidor mostrado pertence ao
curso de computação da universidade. As letras
www são uma convenção para designar páginas
públicas na web;

Quando o sítio contém geração de
página dinâmicas, no servidor web
podem existir outros arquivos que são
chamados como padrão, mas para o
usuário isto é transparente.
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

index.html – após o separador/, um diretório
dentro do servidor ou um arquivo é indicado.
No caso acima, index.html indica uma página
HTML (mais sobre isto a seguir). Um exemplo
mais complexo seria http://www.inf.unisul.br/
2005/sistemas2005A.html, onde/2005 indica
um subdiretório (pasta) onde se encontra a
página HTML sistemas2005A.html
sistemas2005A.html.
Geralmente a página principal de um sítio ou de
dentro de um subdiretório é omitida, pois há
arquivos HTML padronizados que são enviados
pelo servidor web quando não escrevemos o
nome do arquivo. Geralmente estes são
nomeados como index.html ou index.htm. Por
exemplo, ao se digitar http://www.inf.unisul.br,
a página index.html é chamada
automaticamente
automaticamente.Esta página principal de um
sítio é denominada homepage em inglês.
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

http://int.unisul.br/2005/sistemas2005a.html
subdomínio
diretório
protocolo
domínio

página
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O exemplo mostrado é bem simples. Geralmente você
observa endereços que contêm chamadas a páginas com
extensões não .htm e/ou ,html, mas .jsp, .php, .asp entre
outras. Estas terminações indicam que o conteúdo será
produzido por programas que geralmente consultam um
banco de dados, de onde extrai informações para apresentar
na página sendo gerada. Este processo denomina-se
“geração dinâmica de páginas”.
Um exemplo disso é quando acessamos nossa conta de
banco pela web. Os dados de nosso saldo, cadastro, etc, vêm
de dentro de bancos de dados, e neste caso, as páginas no
servidor web são na verdade programas (ou scripts) que
lêem e calculam vários dados para serem enviados ao
computador-cliente. Isto tudo, obviamente, é transparente
ao usuário.
Em relação aos endereços de domínio da web, observamos,
no fim de cada um, o país de origem, como por exemplo br
que indica Brasil.
Outros exemplos de países: temos uk, para o Reino
Unido, ar para Argentina e assim por diante.

Os EUA funciona como padrão e pode ser omitido, o que
seria o us
us.
Um pouco mais à esquerda temos outra indicação, como
por exemplo .com
.com. Esta parte da identificação determina a
característica principal das atividades da página. Nem
sempre esta classificação é utilizada com rigor. Verifique na
tabela seguinte outras terminações existentes (STANEK,
1997).
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TERMINAÇÃO

TIPO DE USO

COM

Comercial

EDU

Educacional

GOV

Governamental

MIL

Militar

NET

Rede (desenvolvedores, servidores de acesso
e outros serviços relacionados à rede)

ORG

Organismos sem fins lucrativos (geralmente)

SEÇÃO 2 As páginas web

A linguagem HTML

Há, no entanto, outros elementos que
podem ser embutidos na página, como
figuras e applets, que são programas
escritos em outra linguagem,
denominada JAVA.
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

A linguagem HTML, que vem de Hypertext Markup Language, ou linguagem de marcação para hipertexto, é a
linguagem padrão para a escrita das páginas web. Não
importa se no servidor as páginas são geradas de forma
dinâmica ou são estáticas, no computador do usuário, o
navegador sempre lida com uma seqüência de caracteres que
em
trazem elementos escritos nesta linguag
linguagem
em. Observe que o
que se vê no navegador não é transferido para o computador
página a página, mas sim, caractere a caractere. Os caracteres
vão se juntando no navegador e formando palavras-chaves, ou
tags, que têm um significado específico para o navegador,
indicando a ele o que fazer a seguir, ou vai formando
informações que devem ser apresentadas ao leitor da página.
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Veja um exemplo de arquivo no servidor escrito na
linguagem HTML: <center>Apenas um teste</center>

Ao ser trazido para ser apresentado, este código HTML
indica ao navegador que deve escrever a frase Apenas um
teste de forma centralizada. Veja na figura a seguir a saída do
código acima em um navegador.
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FIGURA 2.4 - SAÍDA NO NAVEGADOR.

A palavra-chave center
center, no exemplo é denominada tag. Os
tags trabalham em pares, onde < > marca o início do espaço
onde está indicando uma ação, até </ >, onde marca o fim
do seu efeito.
Para compor uma página são necessários vários tipo de tags
e estes podem ser combinados.
Por exemplo, se quiséssemos escrever a frase
Apenas um teste, além de centralizado, em negrito,
escreveríamos: <center><b>Apenas um teste</b></
center>

Exemplo de alguns tags:
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TAG

FUNÇÃO

TAG

FUNÇÃO

<a>

Hiperlink

<img>

Arquivo de Imagem

<b>

Negrito

<table>

Descrição de uma tabela

<big>

Texto grande

<h1>

Título nível 1

<body>

Início do
documento

<h2>

Título nível 2

<br>

Quebra de linha

<h3>

Título nível 3

<center>

Centralização

<head>

Cabeçalho do documento

<font>

Definição

<html>
de fonte

Indica que o documento é
escrito em HTML

<i>

Itálico

<u>

Sublinhado

Se você estiver interessado em entender
mais, existem vários guias de referências e
tutoriais gratuitos sobre HTML na internet,
não sendo interessante a compra de um livro
básico sobre o assunto, pois logo o conteúdo
fica desatualizado.

Hiperlinks
Com você viu no início da unidade, o que liga uma página a
outra são os hiperlinks. Um hiperlink é um pedaço de texto ou
uma imagem que, ao ser clicado, envia o navegador para
receber dados de um novo local. O local "linkado" pode ser na
mesma página no mesmo servidor ou estar tão distante como
em outro continente (STANICK, 1997).

Um exemplo de código HTML de um hiperlink para
uma página: <a href= "www.inf.unisul.br/
teste.html"> Clique aqui</a>
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Observe a saída na Figura 2.4.

FIGURA 2.4 - UM LINK EM UMA PÁGINA.

Por padrão, os hiperlinks não visitados aparecem em azul e
sublinhados. Os hiperlinks visitados aparecem em magenta
(experimente fazer isto em seu computador para ver a
mudança da cor do hiperlink). Esta padronização ajuda o
usuário, mostrando para ele em que parte do texto clicar e
quais hiperlinks ele já visitou. Muitos sítios acabam não
usando esta padronização, o que não é bom para a usabilidade
da página.

No endereço http://mmadeira.org/drweb
você encontra algumas dicas simples sobre
usabilidade na web e bibliografias sobre o
assunto.
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Páginas multimídia
Somente texto não faz uma página atraente para muitos
usuários. Na verdade, páginas que contêm apenas texto podem
ser chatas e não aproveitam a capacidade de comunicação de
outras mídias. Embora a linguagem HTML tenha sido
desenvolvida tendo o texto como prioridade, alguns tags
permitem a inclusão de imagens, sons e animações.
Veja este exemplo de inclusão de imagem:
<img src=http://www.unisul.br/arq/download/aunisul/
logo_rapido.jpg>
Veja, na figura a seguir, a saída no navegador.

FIGURA 2.5 - SAÍDA DO EXEMPLO DE APRESENTAÇÃO DE IMAGENS
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Os recursos de inclusão de figuras, animações e sons são
importantíssimos para o CE, uma vez que catálogos de
produtos e serviços podem ser criados utilizando estes
recursos. Imagine um sítio de venda de músicas, onde links ao
serem acionados trazem para o computador do consumidor
uma amostra da música que ele quer comprar; figuras de
peças, equipamentos; amostra de livros, e muito mais.

Tempo de carga da página
Considera-se o tempo de carga de uma página o intervalo
entre o clique no link da página desejada até o momento
em que a página é totalmente apresentada no navegador.

Há dois fatores que influem neste tempo: a velocidade da
linha de comunicação com a internet e o tamanho da
página a ser apresentada.
imeir
o fator depende da máquina do usuário,
O pr
primeir
imeiro
dela estar conectada a uma linha de comunicação
o.
rápida ou nã
não
O segundo fator depende do projetista da página
web a ser transferida. A inclusão de figuras, sons e
animações tornam as páginas mais atrativas, no
entanto fazem com que a quantidade de dados a
ser transmitida aumente. Portanto, um bom
balanço entre velocidade e conteúdo tem de ser
bem calculado, caso contrário, figuras, sons e
animações que foram incluídas na página para
atrair podem, por fim, acabar afastando o usuário,
que pode não ter paciência para esperar a página
ser carregada, indo para outro lugar. Existem vários
estudos que apresentam dicas de usabilidade de
páginas web, incluindo o tempo de carga da página
que os usuários estão dispostos a esperar até
desistirem e irem para outra página.
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O site www.useit.com é uma boa fonte de
informações mais avançadas sobre
usabilidade de páginas web.

Páginas dinâmicas
A linguagem HTML não possui muitos recursos. Ela é muito
limitada, se comparada a linguagens de programação, como por
exemplo JAVA, PHP, PERL. Ela foi desenvolvida apenas para
formatar a apresentação de informações na tela, mas não tem
capacidade de processar estas informações, não permite coisas
como buscar dados em bancos de dados, fazer pesquisas,
escolhas, ordenar o conteúdo etc. Escrever uma página web
apenas utilizando HTML nos limita a coisas estáticas. Um sítio
pode ser feito totalmente de páginas estáticas, mas exige um
trabalho enorme e, geralmente, impossível por parte de quem
mantém o sítio. Imagine que você precise adicionar um novo
produto a um catálogo de uma loja virtual. Isso significaria
escrever uma página ou alterar seu conteúdo, descobrindo o
melhor lugar para inserir a nova informação etc. Este tipo de
problema para ser solucionado envolve usar um banco de dados,
que é uma forma de guardar de maneira organizada uma
grande quantidade de dados e ter disponível uma variedade
grande de formas de pesquisar e buscar estes dados, além de
uma linguagem de programação capaz de interagir com este
banco, incluindo e extraindo informações dele.

Um exemplo da necessidade de processar
informações é quando preenchemos um formulário
de cadastro de uma compra on-line. Neste momento
estas informações têm de ser processadas, no nosso
próprio computador (cliente), para verificar, por
exemplo, se digitamos corretamente coisas com o
número do CPF e CEP, ou pode ser enviada para o
servidor, onde será processada e guardada em um
banco de dados, se for o caso. Em ambos os casos
(cliente ou servidor), precisamos mais do que o HTML.
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SEÇÃO 3 A relação cliente-servidor

Processamento no cliente (client side)
Quando falamos sobre processamento no cliente, dizemos
que tarefas serão realizadas no nosso navegador, para que
algo seja apresentado como resultado ou para que seja
enviado para o servidor com o qual estamos interagindo.
Para que isso possa ser feito, existem os chamados scripts,
que são pedaços de programas que ficam embutidos nas
páginas HTML e são executados quando a página é
carregada ou quando realizamos alguma ação que faz com
que eles entrem em ação. Temos como exemplo de
"linguagens" deste tipo o JavaScript, VBScript e JScript.
Um script pode ser usado para animar uma imagem,
realizar tarefas quando passamos o mouse sobre um link,
apresentar a data e hora locais, um calendário, etc, mas o
mais útil é a sua capacidade de validar dados de
formulários preenchidos pelo usuário.

A vantagem de usar o processamento no cliente em
lugar de no servidor é velocidade. Imagine que em um
grande formulário, o usuário cometa um erro. Se a
validação ocorre no servidor, é necessário que os dados
trafeguem até o servidor, sejam verificados lá e então os
erros voltem para o usuário ou para a continuação da
operação. No esquema de validação local, os dados só
são enviados se estiverem corretos.

Além de scripts, existem os applets. Eles permitem
processamento mais complexo do lado do cliente ou
"canais" de comunicação com um servidor. Imagine uma
área da página que atue como uma janela mostrando em
tempo real cotações de bolsas de valores, notícias, previsão
do tempo, sem que tenhamos de recarregar a página.
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Um applet emprega a tecnologia Java e é armazenado no
servidor e trazido para ser executado na máquina do
usuário. Para que isso ocorra, é necessário que a máquina
do usuário tenha instalado uma máquina virtual Java
Java.
Uma tecnologia mais recente, denominada AJAX, permite
que apenas partes da página sejam atualizadas, eliminando
também a recarga completa quando há mudanças nos
dados a serem apresentados.

Muitos dos formulários de acesso aos homebankings
são applets, como por exemplo o acesso a Caixa
Econômica Federal, onde são implementados
mecanismos de proteção de senhas.

Ainda do lado do usuário podemos contar com os plugins.
Eles estendem a capacidade do navegador para executar
novas funcionalidades. Geralmente, são interpretadores de
formatos de mídia proprietários que o produtor do
navegador não tem acesso. Um caso típico são as animações
produzidas pelo Macromedia Flash. Outros exemplos são
arquivos no formato PDF, músicas MP3 ou WMA, que
necessitam de plugins específicos para serem executados.

Lado do servidor (server side)
Quando nos conectamos a um endereço web, estamos
enviando pedidos de serviços a programas especiais que
rodam em máquinas que agem como servidores. Além do
servidor de páginas web, temos os servidores de e-mail,
transferência de arquivos (FTP), de notícias, e outros.
Estes programas podem rodar em uma mesma máquina ou
em várias máquinas separadas. Neste caso, um
equipamento denominado roteador direciona o pedido
para a máquina que possui o serviço. Veja um exemplo na
figura 2.6.
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FIGURA 2.6 - SERVIÇOS E COMO ESTÃO INSTALADOS.

O que distingue um destes serviços do outro é uma espécie de
endereçamento fino, denominado porta. Quando estamos
chamando uma página web, estamos usando o protocolo
HTTP e transparentemente a porta 80 (experimente digitar
um endereço no navegador e :80 no fim como em http://
inf.unisul.br:80) Quando estamos chamando e recebendo
ta 20 e 21
21, e
arquivos utilizando o FTP, estamos usando a por
porta
daí por diante. As portas 1 até a 1024 estão reservadas para
estes e outros serviços padronizados. Há várias portas
específicas para outras utilidades pouco conhecidas, como o
sincronismo do relógio da máquina local com relógios padrões
de observatórios, o NTP (Network Time Protocol), que se
utiliza da porta 123. Nestes casos, precisamos de programas
específicos para "entender" o protocolo de cada uma destas
portas. Os navegadores web conseguem "conversar" com
algumas, como FTP, HTTP e HTTPS.
○

○

○

○

○

○

Neste caso temos duas portas,
uma de controle e outra para a
transmissão dos dados.
○
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○

○

○

○

○
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No endereço http://www.iana.org/assignments/prt-numbers há uma lista
relacionando todas as portas e serviços
padronizados ou reservados.

Um servidor web recebe pedidos quando digitamos
endereços URL ou quando enviamos formulários
preenchidos, cujos dados seguem juntos no formulário, tudo
isto utilizando a transmissão de informações no padrão
HTTP. Veja um esquema do processo na figura 2.7:

FIGURA 2.7 - ARQUITETURA CLIENTE/SERVIDOR.

Com base nas informações recebidas, o servidor web ou
retorna páginas estáticas ou envia pedidos a uma camada
denominada middleware, que se comunica com bancos de
dados ou outras aplicações e retorna ao servidor web dados
que são formatados e direcionados ao cliente de volta no
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formato HTML, pois esta é a linguagem que os
navegadores trabalham (Figura 2.7). Isso acontece, por
exemplo, quando usamos o serviço on-line de um banco. O
programa que roda lá no servidor faz contato com o banco
de dados e traz as informações, realizando operações para
produzir extratos, cálculo do saldo, depósitos e retiradas em
caderneta, transferências etc.
No esquema cliente-servidor, as operações são em sua
maioria realizadas no servidor, deixando para o cliente
a apresentação dos dados e envio de formulários
validados ou não.

SEÇÃO 4 O que é um firewall?
Uma das maiores preocupações na internet é a proteção das
informações armazenadas. Imagine como é importante
manter com segurança o número do cartão de crédito e todas
as informações sobre um usuário em um servidor. Não é raro
ouvirmos que números de cartões de créditos “vazaram” e estão
na mão de criminosos.
Como você acabou de ver, os servidores contêm serviços
disponíveis para serem chamados pelos usuários da
internet. Estes serviços conectam-se a bancos de dados que
contêm as informações que a empresa armazena. Cada
serviço, destes trabalha em portas. Muitas vezes os
criminosos instalam programas nos servidores que usam
alguma porta não utilizada por nenhum serviço padrão
(portas acima de 1024 até 65535).

O que faz um firewall?
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O que um firewall faz é filtrar quem pode e quem não
pode se comunicar com o servidor por estas portas. Além
disso, ele pode filtrar as informações contidas em cada
pedaço de dado que entra nos servidores, rejeitando o que é
desconhecido ou não é permitido por regras estabelecidas
pelo administrador da rede, como por exemplo pornografia,
vírus etc. O firewall pode estar em uma máquina ou em
várias, muitas vezes constituindo camadas de proteção,
onde o que não é pego pela primeira pode ser detectado
pela segunda. Fazendo isto, o firewall tem o efeito de isolar
as máquinas internas de uma organização, ou mesmo uma
rede inteira dos computadores de uma empresa do mundo
anet (Figura 2.8).
exterior, fazendo desta rede uma intr
intranet

FIGURA 2.8 - O FIREWALL PODE ESTAR EM VÁRIAS CAMADAS E ISOLA A EMPRESA DA
INTERNET, CRIANDO UMA INTRANET, CRIANDO UMA INTRANET.
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SEÇÃO 5 O que são cookies?
Na maioria das vezes em que clicamos um link e fazemos um
envio para um servidor web, ele recebe o pedido, acha a página
que estamos chamando e a retorna para ser mostrada no nosso
navegador. Este é o propósito da origem do HTTP, ou seja,
apresentar páginas. Isto significa que não há uma conexão
transmitindo dados entre o navegador e o servidor o tempo
todo, mas somente quando está sendo realizada esta operação
de pedido/recebimento de uma página HTML. Este fato leva
a comunicação via HTTP a ser denominada sem estado, ou
em inglês stateless.
No entanto, há categorias de navegação que necessitam de
uma série de operações em como fazer compras em uma loja
virtual ou o acesso a um banco on-line. Nestes casos, o
servidor tem de identificar o usuário e marcar onde ele se
encontra em uma transação. Lembre-se de que vários usuários
podem estar conectados ao mesmo tempo ao servidor.
Para que uma série de transações possa ter sucesso, o servidor
tem de "lembrar" o resultado de operações anteriores.
Por exemplo, o primeiro passo para entrar em um banco
on-line é fornecer a sua identificação e sua senha para a
tela de login. Assim que o sistema verifica e autoriza sua
entrada, ele permite que você veja seu extrato, saldo etc,
sem no entanto ficar perguntando a sua identificação e
senha novamente a cada página que envia.
Como o sistema provavelmente está sendo acessado
por muitas pessoas ao mesmo tempo, ou mesmo
milhares, não há como ele guardar as informações de
quem está acessando o sistema em determinado
momento e em que lugar se encontra em um processo.
Como o servidor não guarda este tipo de informação,
dizemos que ele não guarda o estado em que está. Ou
seja, o servidor web não guarda o que estava fazendo o
usuário em cada uma das suas visitas. Para contornar
este problema, uma solução é guardar a informação no
cliente, ou seja, no computador do usuário.
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Criado pelo servidor, o cookie é um arquivo de texto bem
pequeno que guarda informações sobre o usuário ou em
que estado se encontra a aplicação rodando no servidor,
que é enviado e mantido no navegador do usuário.

Toda vez que o navegador do usuário transmite novos dados ou
chama uma nova página, o cookie é enviado ao servidor e o seu
conteúdo é utilizado para "lembrar" ao servidor do usuário e do
que ele estava fazendo e é reenviado para a máquina do usuário
novamente para a próxima ação do usuário.
Um caso típico do uso dos cookies é na compra virtual. As
lojas virtuais empregam uma simulação do carrinho de
compras que usamos em supermercados, onde selecionamos
cada item e depositamos no carrinho até que no fim desta
etapa passamos na caixa registradora e pagamos pela compra.
No caso da internet, o processo é similar. Ao entrarmos em
uma loja virtual,o servidor web envia para nosso computador,
para dentro do navegador, a informação de que iniciamos uma
sessão de compras. Ao selecionarmos itens, estes vão para o
banco de dados no servidor, onde a identificação da sessão é
guardada, ou seja, a identificação do nosso computador. Cada
vez que selecionamos um novo item, o cookie é enviado junto,
e o servidor web grava no banco de dados este novo item junto
com a identificação que o cookie contém. Caso nos
identifiquemos como alguém que já comprou nesta loja e/ou
tem suas informações de nome, cpf etc, armazenadas, a loja
virtual associa nosso nome à lista de itens que selecionamos,
mesmo quando voltamos à loja dias depois, ou seja, os itens
ficam no carrinho até pagarmos ou eliminarmos do carrinho.

Como algumas lojas sabem que estamos
retornando mesmo antes de fazermos o login?

Porque o cookie fica em nosso computador e é enviado
para o servidor web quando visitamos a loja novamente.
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Quando vamos para o momento de pagamento e envio da
mercadoria, o cookie vai junto, é examinado e com base na
identificação que contém o servidor retorna uma lista de todos
os itens que estão na base de dados e que fazem parte da nossa
sessão de compras.
O interessante neste sistema é que as lojas ou outros tipos de
portais podem lembrar-se de cada visitante, simplesmente
examinando o cookie que é enviado e comparando as
informações contidas nele com registros em seus bancos de
dados.
Um exemplo interessante é o da Amazon.com. Ao
comprarmos nesta loja, ela armazena informações de
nossas escolhas. Ao entrarmos novamente, o portal
examina o cookie que enviamos e pesquisa em sua base de
dados verificando quais são nossas preferências, baseado
naquilo que já compramos no passado e monta a página
principal com sugestões baseadas neste histórico.

Outros portais usam mecanismos semelhantes. O www.a9.com
é um portal de busca que, após efetuarmos uma inscrição, ele
envia um cookie para nosso computador e começa a registrar as
buscas que fazemos, de tal modo que ao entrarmos novamente
do mesmo computador, ou de outro que já tenhamos usado, ele
recebe o cookie e verifica quem somos e automaticamente lista
todas as buscas que já efetuamos anteriormente, sem
precisarmos efetuar nova inscrição ou login.
Para evitar confusões quando mais de um usuário acessa o A9
do mesmo computador, no canto superior direito podemos
fazer um "sign off" e, na prática, o cookie é apagado do
navegador. Na próxima vez que visitamos o portal do mesmo
computador, uma tela de login é apresentada, reiniciando o
processo. Já quando acessamos um banco on-line, o cookie
também guarda um prazo de validade, por isto se demorarmos
em realizar uma operação por um determinado tempo, o
servidor verifica que o cookie expirou e determina que novo
login é necessário. Isso é importante para evitar que
esqueçamos a página "aberta" e outra pessoa use o sistema.
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Em resumo, um cookie armazena informações importantes
para determinados portais detectarem quem somos e em
que ponto de um processo estamos durante uma seqüência
de operações.
Nos navegadores, por motivos de segurança, há como
desligar o recebimento de cookies. Neste caso, portais de
venda usam um método alternativo para o envio da
identificação do usuário e de sessão em curso, perdendo
algumas funcionalidades.

A página http://wp.netscape.com/newsref/std/
cookie_spec.html contém o documento original
com informações técnicas dos cookies. Esta
página somente possui versão em inglês.

Síntese
Nesta unidade você verificou que existem muitas tecnologias
por trás do navegador. A começar pelo fato de existirem
milhões de páginas ao redor do mundo e que cada uma delas
possui um endereço, que denominamos URL. Por esta razão,
atualmente uma das áreas de maior interesse e
desenvolvimento na web é a criação de ferramentas de busca,
permitindo ao "internauta" encontrar a informação que deseja.
Sítios como google.com, cade.com.br, vivissimo.com, estão
entre os mais úteis e visitados em todo o mundo.
As páginas web podem ser estáticas ou dinâmicas, são
armazenadas em servidores e são transferidas para o seu
computador e ali apresentadas no navegador. Viu que as
páginas dinâmicas são aquelas que são produzidas valendo-se
de informações armazenadas em bancos de dados e que são,
portanto, escritas com linguagens de programação mais
sofisticadas do que o HTML, que é a linguagem de
formatação básica das páginas no navegador.
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Manter as informações em bases de dados permite que sejam
construídos catálogos de produtos e armazenar informações
sobre o cliente, suas preferências e hábitos de compra,
essencial par ao CE.
Um dos elementos fundamentais também foi conhecido: o
hiperlink, que permite a ligação e a navegação entre os
elementos da página e entre páginas.
Você viu também o que são os scripts, pedaços de código que
permitem ao desenvolvedor aumentar a funcionalidade das
páginas, possibilitando a criação e o envio de formulários.
Aprendeu que os cookies permitem que os sítios os
identifiquem a cada acesso que você faz a eles. Toda esta
tecnologia está em constante aprimoramento, surgindo técnicas
e ferramentas de desenvolvimento quase que todo o dia.

Atividades de auto-avaliação
Como você viu nesta unidade, há toda uma gama de
componentes de software, como linguagens e outras tecnologias,
que compõem a infra-estrutura que permite o uso da internet no
CE. Muitas destas tecnologias são fáceis de se perceber quando
se usa um navegador, outras usamos, mas não percebemos.
Como tarefa, entre na internet usando o seu navegador favorito
e observe a presença dos elementos apresentados na lista a
seguir e que foram descritos nesta unidade, anotando, para sua
referência, os endereços das páginas encontradas (use, se
preferir, o próprio mecanismo de favoritos do seu navegador):
1. A cor dos hiperlinks e sua mudança ao ser clicado
(para isto, clique no link, espere a carga da nova
página e volte para a página do link).
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2. A linguagem HTML. Visite uma página e observe como
ela foi escrita. Para isto, procure no menu do navegador a
opção de mostrar a fonte da página que está sendo
apresentada. Em inglês esta opção apresenta-se como source.

3. Os tags. Veja em uma página sua fonte e observe os
tags como são usados.

4. Tempo de carga. Veja se consegue perceber o tempo
de carga de páginas que contêm mais elementos do
que outras, tais como figuras e sons. Para esta
experiência, é importante comparar páginas dentro de
um mesmo endereço, para descartar outros fatores
que influem na velocidade.

5. Cookies. Você pode verificar quais os cookies que
estão armazenados em seu computador. No navegador
internet Explorer, entre em Ferramentas, no menu
principal, clique em Geral, escolha Configurações,
Exibir Arquivos.
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A internet como negócio
Objetivos de aprendizagem
Compreender a importância do pleno de negócio para
empresas já estabelecidas e iniciantes.

3

Entender por que a redução de custos internos traz mais
competitividade do que a simples redução final do preço
dos produtos.
Identificar as três categorias de CE como subconjuntos de
um fluxo contínuo de informação e explicar como as cadeias
de valor e suprimento se integram para aumentar a
eficiência.
Explicar por que o CE é essencialmente uma tecnologia
digital.
Descrever os diferentes tipos de serviços intermediários, a
intermediação e desintermediação.
Identificar novos padrões de competição derivados do
desenvolvimento dos marketplaces e da acelerada taxa de
inovação.
Explicar como o reconhecimento da marca e do reduzido
ciclo de tempo é tão importante para o CE.
Explicar por que várias qualidades que fazem do CE tão
atraente também representam um perigo para a
estabilidade de um negócio.

Seções de estudo
Seção 1 O plano de negócio.
Seção 2 Reduzindo custos.
Seção 3 Intermediários no CE.
Seção 4 Vantagem competitiva.
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Para início de estudo

O Comércio Eletrônico é, sem dúvida, uma nova
possibilidade para ações empreendedoras. Para se estabelecer e
se manter no mercado, um negócio na web tem de levar em
consideração parâmetros que o torne eficiente e competitivo.
Para isso é necessário levar em conta fatores internos e
externos que, juntos, levam o empreendimento ao êxito. Nesta
unidade você conhecerá diversos destes fatores, que já podem
ser incluídos em um plano de negócio para novas empresas.

SEÇÃO 1 O plano de negócio
Uma empresa atinge eficiência organizacional quando suas
partes funcionais operam juntas para atingir um conjunto
comum de objetivos. Estes objetivos são definidos durante a
elaboração do plano de negócios que, bem estruturado, pode
ser a diferença entre o sucesso e o fracasso de um negócio. Ele
inclui a estratégia principal da empresa, definindo sua direção
e visão de longo prazo. Várias estratégias complementares da
empresa, como estratégia de produto, tecnologia da
informação, marketing, recursos humanos e CE, são
definidos em consonância com o plano de negócios. Em
um nível operacional, estas estratégias definem volume de
produção, orçamentos, lucro, e outros números capazes de
serem medidos, que influenciam a tomada de decisões
diárias.
Um plano de negócios pode ser utilizado para obter
capital de investidores, os chamados "investidores de
riscos" (venture capitalists), ou para reestruturar uma
empresa (TURBAN e KING, 2004).
Um plano de negócios pode ser utilizado tanto em empresas já
constituídas, mas é fundamental como ponto de partida para
novos empreendimentos.
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Um plano de negócios para novas empresas
Muitas vezes um plano estratégico é suficiente para
organizar as várias partes funcionais de uma empresa, mas
uma nova empresa precisa de um plano de negócios. Um
plano bem concebido é essencial para que possíveis
investidores tenham interesse na nova empresa. Uma boa
idéia simplesmente não é suficiente para atrair fundos, mas
a exposição detalhada em forma de um documento pode
atrair investidores.
Um plano de negócios deve cobrir, no mínimo, os seguintes
itens (AMERICAN EXPRESS, 2004):
a descrição do negócio – deve conter um
resumo do que será a empresa, sua missão, visão
e valores a serem perseguidos. Uma descrição da
posição pretendida para a empresa no mercado,
estratégia de composição de preços e a sua
vantagem competitiva;
o produto/serviço – estado do desenvolvimento
do produto/serviço a ser oferecido pela empresa,
processo de entrega do produto/serviço,
orçamento para o projeto/desenvolvimento,
necessidade de mão-de-obra, custos
operacionais, capital necessário, custo dos bens;
o mercado potencial – clientela a ser atingida,
tamanho do mercado, mercado-alvo,
competidores, estimativa de vendas;
vendas e marketing – desenvolvimento de um
plano para atração de clientes, canais de
distribuição, plano de propaganda e promoções;
contabilidade – risco envolvido, fluxo de caixa,
planilha de custos, necessidade de investimento,
retorno do investimento, lucro;
gerenciamento – composição societária,
estrutura de gerência, diretoria, serviços de
suporte à gerência.
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O plano de negócios para o CE
Segundo Turban e King (2002), há mais similaridades que
diferenças entre um plano de negócios geral e um
direcionado ao CE. A maioria do que se espera conter em
um plano de negócios estará contemplado, embora devam
ser destacados alguns pontos:
a internet é diferente de qualquer outro canal
de vendas, permitindo que as empresas
alcancem seus clientes a um custo baixíssimo e
com uma abrangência maior do que qualquer
loja física. Por outro lado, a internet também
permite muito mais capacidade de barganha por
parte dos consumidores, fornece um conjunto de
informações maior para benefício do cliente,
mas torna fácil para um competidor ter também
acesso a estas informações e invadir o mercado
desta companhia. Portanto, a primeira e maior
diferença no plano de negócio para o CE é a
necessidade do empreendedor reconhecer estas
características e capacidades da internet e
começar a pensar de forma diferente,
criativamente, sobre as oportunidades e
problemas que ela apresenta;
a internet é global. Estar na internet significa que
seu negócio será visível no mundo todo. Isso
introduz complexidades, tais como lidar com formas
de pagamento, conversão de moedas, formas de
entrega, projeto do portal e retorno de mercadorias;
lojas virtuais nunca fecham. Estar presente na
web significa que sua loja estará funcionando 24
horas por dia, sete dias por semana. O plano de
negócio deve levar em consideração esta
diferença, tanto no suporte técnico quanto no
atendimento ao cliente;
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a web permite grandes oportunidades na
personalização do conteúdo fornecido ao cliente,
marketing um a um e auto-atendimento. Se um
portal não incorporar estas propriedades, seus
concorrentes certamente o farão;
o CE é conduzido na velocidade da internet.
Isso significa que o lançamento de um portal
deve ser planejado em meses ou mesmo semanas,
e não em anos. A vantagem competitiva de ser o
primeiro será perdida se o negócio não tiver a
capacidade de se mover na velocidade da
internet, e os investidores ao estudar o plano de
negócio saberão disso.
A internet e as aplicações orientadas ao consumidor, que
ela torna possíveis, indicam que todos os negócios
eletrônicos devem estar totalmente concentrados no
consumidor. A internet aumenta e torna fundamental o
potencial da personalização, marketing um a um, datamining e gerenciamento da relação com o consumidor.
○

○

○

○

○

Data-mining: mineração de dados.
Trata-se de uma tecnologia de software
que analisa grandes quantidades de
dados em busca de informações, tais
como tentar encontrar padrões de
compra dos consumidores.
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Para um investidor em potencial, um plano de negócios
bem escrito fornece todas essas informações capazes de
predizer a possibilidade de sucesso ou fracasso de um
negócio e aumenta a confiança no empreendedor,
demonstrando que ele domina os princípios essenciais de
um negócio. Por outro lado, se um empreendedor não
consegue produzir um plano de negócios sólido, ele será
visto como um iniciante, cuja falta de conhecimento para
negócios representam um risco inevitável. O objetivo de
um investidor é receber um retorno substancial sobre seu
investimento, não ensinar alguém que tenha uma idéia, mas
que esteja despreparado para gerir um negócio.
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SEÇÃO 2 Reduzindo custos

Competição
A competição é levada ao máximo no CE, onde cada
negócio enfrenta concorrência de empresas de qualquer
lugar do mundo. Para ter sucesso em um ambiente destes,
uma empresa tem de alcançar uma grande vantagem
competitiva e mantê-la.
Uma das formas de alcançar um meio de manter-se na
ponta é ter algum atributo, como por exemplo ser único na
internet, trabalhar com algo patenteado, com direitos
autorais ou uma marca. Produtos únicos ou monopólios
ajudam, mas poucas empresas podem se dar ao luxo de têlos. A saída é competir em preços, serviço de atendimento,
qualidade, imagem, propaganda, reconhecimento da marca
e outros atributos que fazem o consumidor uma razão para
escolher uma loja a outra e manter-se fiel a ela.

Preço
A competição ao redor de preços é muito difícil, pois
quando uma loja apresenta um preço menor para
determinado produto ou serviço, imediatamente um
concorrente tem acesso a este e alinha seu preço. Ou seja,
qualquer oferta dá a uma loja uma vantagem que dura
muito pouco.
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Custo
A estratégia de cortar custos, por outro lado, seja em
qualquer etapa, como entrega, gastos com marketing,
processamento da venda, entre outras, faz com que a loja
obtenha maiores lucros e, caso tenha de baixar o preço de
seus produtos, pode mantê-los por mais tempo. Isso
acontece porque as formas de cortar custos é interna a
empresa e os concorrentes encontram dificuldades em
descobrir como ela se dá. Em um mercado competitivo, a
empresa que consegue melhor controle sobre seus custos
tem a capacidade de ser a mais lucrativa e competitiva.

Conflito de canais
Uma forma de reduzir custos é aprimorar os processos de
uma empresa. O objetivo é aumentar a eficiência,
aumentando os ganhos enquanto diminuem-se os custos.
Além de pensar nos processos individualmente, um ganho
maior é obtido quando todos os processos trabalham em
harmonia, tanto na cadeia de valor quanto na cadeia de
suprimento. Infelizmente, os objetivos de alguns
componentes da cadeia de valor e da cadeia de suprimento
geralmente estão em conflito.

Um exemplo se dá quando o almoxarifado de uma
empresa tem por objetivo manter seus estoques
elevados de tal forma que qualquer pedido de seus
clientes possa ser atendido imediatamente. No
entanto, manter grandes estoques é dispendioso, e
uma forma de minimizar este conflito é encontrar
uma solução ótima que compatibilize as duas
necessidades, atender os clientes e manter estoque
suficiente, maximizando o lucro e minimizando o
custo total.
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Atender rapidamente um pedido com qualidade impõe
um alto custo. Dosar qualidade, velocidade de atendimento
e custo é uma tarefa fundamental e isso somente pode ser
conseguido pelo estabelecimento de prioridades pela
gerência do negócio, fruto de um planejamento adequado.

Ambiente de negócios
O CE está mudando a forma como se estabelece a
comunicação entre as pessoas, como são realizadas compras,
nos investimentos, no ambiente de trabalho, na diversão, no
aprendizado, na forma da difusão de notícias. Mais e mais
produtos e serviços são oferecidos pela internet, e com este
crescimento, surgem empresas para satisfazer esta
demanda. Como em todo negócio, os custos têm de ser
controlados, e a tecnologia ao redor do CE evolui para
atingir esta meta. A tecnologia exerce uma influência tão
grande nas empresas que é comum o reconhecimento de
que o CE está mudando a forma com que são realizados os
negócios.

Uma vez que entrar na internet é relativamente barato,
qualquer empresa pode se estabelecer neste meio,
atingindo um mercado de alcance global. Mas isto tem o
efeito adicional de aumentar a concorrência, fazendo
com que uma vantagem competitiva seja mais
importante do que jamais foi para que a empresa se
mantenha no mercado.

Integração entre a cadeia de valor e a cadeia de
suprimento
Como vimos anteriormente, a empresa que consegue
reduzir seus custos é aquela que tende a produzir as
maiores margens de lucro. A tecnologia por trás do CE
aumenta o fluxo de informação entre os processos,
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conseguindo com isto uma maior integração e conseqüente
aumento de eficiência. Além desta integração interna, há
também a integração com os parceiros de negócios,
aumentando ainda mais a eficiência global do
empreendimento.
Podemos ver os três tipos básicos de CE: B2B, B2E e B2C,
como partes de uma estrutura integrada (Figura 3.1).

FIGURA 3.1 - INTEGRAÇÃO DOS MODELOS BÁSICOS.

Em um extremo temos a comunicação com outras empresas,
onde se desenvolve a relação de fornecimento da cadeia de
suprimento. No meio temos a integração interna, que depende
do fornecimento de produtos e serviços provenientes da
cadeia de suprimento e que, por fim, sofre pressões das
demandas dos consumidores no outro extremo. Nota-se que
quanto maior a integração entre quaisquer das partes, maior o
fluxo de informação, obtendo-se maior controle sobre o
processo como um todo. Temos um fluxo de informação que
parte dos fornecedores de matéria-prima até os consumidores
e volta até os fornecedores novamente.
Veja um exemplo de integração.
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A venda de automóveis pela internet desencadeia uma
série de operações para a fabricação e entrega do
veículo, pois, diferentemente de uma loja física, a loja
virtual de automóveis típica não mantém estoque, ou
seja, não há um local onde os automóveis estejam
estacionados a espera dos compradores, como acontece
com uma loja física.
O processo se inicia com o comprador escolhendo o
modelo e os acessórios desejados através de um
aplicativo configurador via web integrado ao sistema de
informação da fábrica. Este relacionamento é classificado
como B2C. Para garantir um mínimo compromisso na
negociação, um valor de entrada deve ser pago pelo
usuário. O recebimento deste valor pelo sistema
financeiro da empresa dispara o processo de fabricação
do automóvel. Como manter estoques, mesmo de
componentes, é uma atividade que envolve custos, o
ideal é que as partes para a montagem do veículo sejam
encomendados aos fornecedores após a confirmação do
pedido. Este processo, denominado em inglês just-intime, racionaliza a fabricação, uma vez que apenas o que
é necessário à montagem do automóvel configurado é
encomendado aos fornecedores. Ou seja, somente no
momento da montagem do automóvel é que os
componentes devem chegar à linha de montagem. Este
relacionamento entre a fábrica e os fornecedores é
denominado B2B. Quanto mais automatizado o fluxo de
informações entre as várias partes, maior o sincronismo
nas etapas e a economia e velocidade de atendimento.
Atualmente as fábricas são denominadas de
montadoras, pois os componentes do automóvel são
fabricados e muitas vezes montados pelos fornecedores,
mantendo na linha de montagem apenas o estoque
mínimo necessário para satisfazer as encomendas.
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Produtos físicos e produtos digitais
No comércio eletrônico podemos dividir os produtos em
dois tipos, os físicos e os digitais. Como físicos temos
produtos eletrônicos, livros em papel, remédios,
perfumaria, cds etc. Estes produtos precisam ser estocados
e transportados para os distribuidores e consumidores por
meios tradicionais, o que contribui de forma substancial
para o seu preço. As informações que controlam e
distribuem estes produtos físicos são transferidas e
armazenadas de forma digital, mas o produto em si tem de
ser fabricado, estocado e distribuído de forma física, o que
aumenta os custos indiretos com ele.
Como produtos digitais, temos aqueles que podem ser
guardados em computador e transmitidos para qualquer
lugar e a qualquer tempo no formato eletrônico, ou como se
diz, em forma de "bits". Nesta categoria temos música,
livros eletrônicos, softwares, imagens, filmes, notícias, etc.
Estes produtos têm sua existência totalmente digital e,
guardando um exemplo de cada, este pode ser copiado e
transferido um número ilimitado de vezes pelos canais de
transferência digitais, como a internet.

Unidade 3
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PRODUTO
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Tecnologia que transfere dados
para o computador em um fluxo
constante, de forma que uma
música, por exemplo, possa
começar a ser ouvida sem que
seja totalmente transferida para
o computador. Esta tecnologia
diminui o problema da falta de
velocidade da internet para
transferir grandes arquivos de
dados para apresentação de
multimídia.

○

○

○

Música
○

○

○

○

○

PRODUTO FÍSICO
○

○

○

○

○

○

CD
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

PRODUTO DIGITAL
○

○

○

WAV, MP3, streamed áudio
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Livros, jornais,
revistas

Papel, entrega pelo
correio

FTP, HTTP, RSS

Imagens, filmes

DVD, VHS

FTP, HTTP, streamed video

Os custos envolvidos na economia digital
digital, ou seja, a
economia baseada nos produtos e serviços digitais têm uma
cur
va de custo médio bem diferente daquela dos produtos
curva
físicos (TORBAN e KING, 2000). Para os produtos e
serviços tradicionais, a curva de custo médio tem o formato
de "U" (Figura 3.2 - a). Isso indica que, inicialmente, na
medida em que aumenta a quantidade, decresce o custo
médio. Se a quantidade aumenta ainda mais, o custo sobe,
em função do aumento dos custos variáveis (tais como
administrativos e de marketing) no curto prazo, quando a
capacidade de produção é fixa.
Em contraste, o custo variável por unidade de produtos
digitais é, na maioria dos casos, bastante baixo e
praticamente fixo, independente da quantidade. No
entanto, como ilustra a Figura 3.2 - b, o custo total por
unidade cai à medida que aumenta a quantidade, pois os
custos fixos são rateados pelo número de unidades.

FIGURA 3.2 - CURVA DE CUSTO PARA PRODUTOS TRADICIONAIS E DIGITAIS (TORBAN E
KING, 2000)
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Efeito Cauda Longa
Alguns estudos mostram ainda que os negócios na internet tem
se beneficiado da venda de produtos de baixa procura. Uma loja
física geralmente concentra seu estoque nos produtos que mais
vendem, possuindo, portanto uma gama pequena de produtos de
baixa saída. Já como uma loja na internet pode trabalhar sem
estoque, sua gama de produtos é bem maior. O total de venda de
produtos de baixa procura acaba representando boa parte no total
das vendas.
Isto é particularmente acentuado na indústria de
entretenimento. O total de vendas das músicas que estão
nas paradas de sucesso acaba por ser menor do que o total
de músicas antigas vendidas. Se você entrar em uma loja de
cimento e tijolo, verá que seu estoque de CDs e DVDs é
pequeno, se comparado a um vendedor na web, e que a
maioria dos títulos presentes são de trabalhos recentes, que
estão nas paradas de sucesso.
Na loja física, a regra que explica este fenômeno é
denominada 80/20, e se aplica a praticamente tudo no
comércio convencional, onde 20% dos produtos
correspondem a 80% das vendas e dos lucros (ANDERSON, 2006). Já no mundo de música digital, onde não
existem custos de embalagem e de estoque, a não ser
capacidade em servidores para armazenar mais bits, quanto
mais são adicionados títulos de músicas antigas, mais
aumentam as vendas, pois há maior capacidade de atender
aos mais diferentes gostos e nichos dos consumidores.
O nome cauda longa vem deste fenômeno recente, que a
Amazon e outras empresas acabaram por se beneficiar,
pois, os produtos menos procurados vendem pouco, mas
eles são tão numerosos que, no todo, representam uma parte
significativa de suas vendas totais.
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Um estudo feito por Anderson (2006) com os dados de
venda de músicas da empresa Rhapsody apresentou a curva
da cauda longa. Esta empresa trabalha com assinatura para
fornecimento de música em tempo real (streaming), como
mais de 1,5 milhão de faixas de discos. A curva de
demanda da Rhapsody (fig. 3.3) se parece com a curva de
qualquer outra loja: enorme procura pelas principais faixas,
despencando abruptamente e se estende numa cauda cada
vez mais fina, abrangendo as músicas menos populares.
Observe que o gráfico apresenta um alcance horizontal
limitado, mas na verdade, ele se estende além das 900 mil
faixas mais importantes. Compare isto ao “estoque” de
faixas de um varejista como a Walmart, limitado a 60 mil
faixas. O custo de manter um disco que não vende na
prateleira é o mesmo de manter um disco que vende muito,
por isto é importante para a empresa física manter apenas
aqueles que vendem muito, maximizando seus lucros.
Por outro lado, o comprador não irá encontrar músicas
pouco vendidas. O contrário acontece com uma loja virtual,
que pode armazenar em seu catálogo músicas antigas e
pouco vendidas, mas que algum consumidor sempre se
interessa. Esta extensão, a cauda do gráfico, é uma
característica que torna mais vigoroso o sucesso da empresa
virtual.

FIGURA 3.3 - CURVA DE DEMANDA DA RHAPSODY.
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SEÇÃO 3 Intermediários no CE

Intermediação
Os intermediários são empresas que ficam entre duas partes,
ajudando ou adicionando valor pela facilitação da produção,
seleção, distribuição e/ou manutenção de serviços/
produtos(Figura 3.4).

FIGURA 3.4 - TROCA DE INFORMAÇÕES ENTRE PARTES.

A necessidade de intermediários existe quando os serviços
que eles oferecem estão fora da cadeia de valor da empresa
e requerem conhecimentos ou equipamentos caros, ou não
se encaixa na estratégia da empresa fornecê-los. Nestes
casos, a terceirização se faz necessária. Segundo Deitel,
Deitel e Steinbuhler (2001), é comum a terceirização da
mpr
a.
operacionalização do “fullfilment” de uma co
compr
mpra.
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Fullfilment – armazenagem, envio,
gerenciamento de estoque e
procedimentos de retorno de
mercadorias.
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Por exemplo, uma loja virtual não precisa manter
estoques. Em lugar disto, pela operacionalização online, pode se valer do próprio fabricante ou
distribuidor, geralmente reduzindo o preço de um
produto com compras em grandes lotes.
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No CE temos formas bem especializadas de intermediação,
como exemplificado no quadro a seguir.

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Infra-estrutura de comunicação

Companhias telefônicas, serviços de
rádio, provedores de internet, aluguel
de redes.

Infra-estrutura de web

Projeto e desenvolvimento de portais,
armazenamento de páginas,
gerenciamento de
conteúdo, bases de dados.

Serviços de negócios

Sistemas de pagamentos (cartões de
crédito, geração de boletos etc.),
propaganda, CRM, sites
de leilões, serviços de financiamento,
gerenciamento de suprimentos,
entrega de produtos.

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

CRM: Customer Relationship
Management – Gerenciamento
do relacionamento com o cliente.
Serviços de informação

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Cadeia de Valor compreende as
atividades que adicionam valor a
um produto ou serviço oferecido
por uma empresa. Para maiores
informações consulte o glossário.

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Marketplaces, ferramentas de buscas,
comunidades virtuais, serviços de
busca de preços, agentes de compras,
agentes de vendas (corretores).

Prover serviços de intermediação pode ser lucrativo, mas
como estão fora da cadeia de valor da empresa, ou seja,
não fazem parte de um de seus processos internos, podem
ser substituídos por provedores menos caros e/ou mais
eficientes, ou mesmo podem ser dispensados, caso a
empresa venha a fornecê-los, ela mesma.
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Desintermediação
Uma vantagem potencial do CE em relação ao comércio
tradicional (tijolo e cimento) é a necessidade de poucos
intermediários. Este foi o maior fator de atração de muitas
empresas para a web: a possibilidade de vender direto do
produtor ao consumidor. Em um portal de entrega de
produtos digitais, como músicas e filmes, por exemplo, não
há a necessidade de serviços de entrega, estoque,
balconistas etc, como há na loja típica, e mesmo os
produtos não digitais eliminam o varejista. A eliminação
dos intermediários entre a empresa e seus clientes
diminuiu, potencialmente, o custo operacional e
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conseqüentemente os preços dos produtos. Este processo
da eliminação do intermediário é chamado
desinter
media
desintermedia
mediaçç ã o .

Reintermediação
Percebe-se, no entanto, que cortar o intermediário traz
outros problemas, entre eles o custo em atender pequenas
encomendas, a quantidade enorme de serviço de suporte ao
cliente no momento da compra e o descontentamento dos
seus parceiros de vendas tradicionais com a concorrência
criada (conflito de canal). As empresas geralmente têm
dificuldade em planejar a quantidade de recursos
dispensados em serviços pré e pós-vendas ao usuário e nos
custos da produção e manutenção dos portais de vendas.
media
Estas circunstâncias produzem a r einter
eintermedia
mediaçç ã o . Um
exemplo interessante é o caso da companhia de roupas Levi
Strauss & Co (KING, 1999). Ela lançou-se na internet e
eliminou os intermediários que vendiam suas roupas pela
internet. Inicialmente o pensamento da empresa era ter o
monopólio da venda pela web de suas roupas. Mas, menos
de um ano depois, a fábrica de 6 bilhões de dólares, que
investiu milhões de dólares na sua tentativa de se
estabelecer na web, pára de vender pela web e deixa este
mercado para varejistas, como J.C Penney Co, e
Macys.com. Tudo indica que a venda pela web não
conseguiu gerar lucros suficientes para se manter.
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FIGURA 3.5 - DESINTERMEDIAÇÃO, REINTERMEDIAÇÃO

AUMENTANDO O PODER DO CONSUMIDOR
Com a facilidade com que empresas são criadas na internet, a
competição é ampla e abrange o mundo todo. Como resultado, o
consumidor, tanto no modelo B2B quanto B2C, tem uma também
ampla oferta de produtos a sua escolha. Isto faz com que os
consumidores tenham o poder de exigir mais qualidade, condições
de pagamentos, maior rapidez na entrega e menor preço.
Conseqüentemente, a disputa entre os fornecedores por oferecer
estas condições faz com que os lucros sejam menores, e a saída é a
diminuição dos custos internos, trabalhar para manter as margens
de lucro ou mesmo diminuí-las para continuar no mercado. Muitas
empresas não conseguem se manter neste cenário, uma vez que é
preciso atuar em larga escala para obter lucro.
Isto traz a salutar dificuldade em encontrar o melhor preço e
condições entre vários fornecedores. Para isto existem ferramentas
que ajudam ao consumidor encontrar as melhores ofertas. Entre
elas temos os portais que ajudam a comparação de preços. Nestes
portais, componentes de software, denominados agentes
inteligentes, procuram na internet preços e retornam para o portal,
onde são apresentados por ordem de preço. Como exemplos temos
o portal nacional http://www.bondfaro.com.br e o americano http:/
/price.com.
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SEÇÃO 4 Vantagem competitiva
Uma constante na internet é a luta para se manter
competitivo. Para isto, há a necessidade de inovação
constante. Uma inovação acontece quando uma empresa
atrai consumidores inventando ou prevendo novos canais
potenciais para satisfazer seus clientes (KALOKOTA e
ROBINSON, 2000). Empresas de todo o mundo têm por
objetivo facilitar a forma com que os usuários realizam
negócios com elas. Outras querem que o cliente tenha uma
grande variedade de escolhas. Em praticamente qualquer
indústria, a base de clientes se fragmentou em segmentos
demográficos, com seus próprios comportamentos e
necessidades.
A crescente diversidade de gostos e necessidades dos
consumidores levou a uma revolução em como, quando e
onde são comprados produtos e serviços que eles
procuram. A produção em massa cada vez mais cede lugar
à customização em massa (DEWAN; JING; SEIDMANN,
2000). Empresas como a Ford já permitem que os clientes
customizem os carros que vão comprar, escolhendo cores,
tipo de motor, acessórios etc. Fabricantes de computadores,
como DELL e COMPAQ, permitem que os usuários
escolham processadores, quantidade de memória, tipos de
discos rígidos etc. Nos EUA, empresas como a Gap,
permitem que o usuário faça pedidos específicos de
tamanhos de suas roupas.
Neste cenário, a empresa que consegue impor sua solução
ao mercado tem sucesso tanto em concorrência como
lucros. O processo geralmente compreende um ciclo:
descoberta ou antevisão de uma
necessidade do cliente – neste ponto a
empresa identifica uma nova forma de atingir
seus consumidores, inventando algum serviço ou
vantagem a ser oferecida ao cliente. Podemos
usar como exemplo o pioneirismo da
Amazon.com ao iniciar suas vendas de livros
pela internet;
Unidade 3
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oferecimento da solução ao mercado – quanto
maior é a inovação, maior o potencial de ganho na
vantagem em relação aos concorrentes, mas
também maior o risco de não aceitação pelo
consumidor. Portanto, o lançamento de uma
inovação tem de ser bem planejada, envolvendo um
criterioso estudo de custos/benefícios pretendidos;
aceita
nsumidor – neste ponto, quando
ceitaçção do co
consumidor
há aceitação dos clientes, a inovação se mostra
compensadora, recompensando o pioneiro;
imitação pelos concorrentes e expansão –
algum tempo depois, os competidores começam
a empregar as mesmas técnicas, roubando a
vantagem competitiva da empresa que lançou a
idéia inovadora. A empresa, então, tende a
ampliar sua vantagem competitiva, expandindo
suas ofertas de serviços e produtos. Aqui
observamos que, com o sucesso da Amazon.com,
muitas livrarias físicas começam a se lançar na
internet. A Amazon.com contra-ataca,
oferecendo diferenciais, tais como acompanhar o
gosto do consumidor, oferecendo novos
lançamentos de acordo com compras anteriores,
facilidade na hora da compra (1 click buy),
publicação de trechos de livros, aumento de sua
base de produtos etc.;
generalização – finalmente a inovação deixa de
ser inovação, pois todas as empresas acabam por
empregar a mesma técnica. A força inicial da
vantagem competitiva obtida se extingue, onde
são apresentadas ao mercado apenas variações do
tema original.
A vantagem competitiva obtida pelos pioneiros gera um grande
movimento onde os competidores tentam alcançar o pioneiro e
este tenta manter-se na posição de líder. Isso acontece até que
fatores externos forçam novas mudanças. No seguinte quadro,
extraído de Turban e King (2000), tem-se um resumo de
fatores que influenciam mudanças em um negócio.
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PRESSÕES DE MERCADO
E ECONÔMICAS
TECNOLÓGICAS

Forte competição
Economia global

PRESSÕES SOCIAIS
E AMBIENTAIS

PRESSÕES

Mudanças da natureza
da força de trabalho

Acordos de mercado
regional (Ex.: NAFTA)

Quebra de regras
governamentais, o que
leva a mais competição

Mão-de-obra
extremamente barata
em certos países

Diminuição de
subsídios

Mudanças freqüentes
e significativas nos
mercados
Aumento do poder do
consumidor

Aumento da
importância de
assuntos legais e éticos
Aumento da
responsabilidade social
das empresas

Rápida
obsolescência
tecnológica
Mais inovações e
novas tecnologias
Aumento da
sobrecarga de
informações
Rápido declínio do
custo da
tecnologia versus
taxa de
desempenho

Mudanças políticas
rápidas

Você sabia?
Redução de ciclo de produção e lançamento de produtos
Com a velocidade na qual as inovações são apresentadas e com o
pequeno tempo em que uma empresa consegue se "manter no topo"
com uma inovação, uma forma de obter vantagem competitiva é lançar
um produto ou serviço mais rapidamente do que seus concorrentes.
Para isto é vital que o tempo para completar determinada atividade
produtiva, que vai do projeto à venda de um produto ou serviço, seja o
menor possível. Para que isto seja alcançado, a integração interna e
externa por meio de um sistema de informação é fundamental. Além
disto, uma empresa pode lançar mão de parceiros de negócios,
terceirizando etapas na criação de um produto.
Os sistemas de informação permitem uma redução dramática do
cliclo de vida de um produto. Novos carros vão do conceito aos
salões de venda em menos de 24 meses, uma redução de 50% em
relação à década de 1990. Os sistemas de projeto baseados em
computador (CAD – computer aided design) são outro fator. Processos
de projeto que antes consumiam tempo com a produção de modelos
em barro, são agora feitos on-line. A colaboração global também
reduz o ciclo. Engenheiros na fábrica da GM em Detroit, EUA, usam
a intranet para trocar documentos complexos, desenhos, esquemas
elétricos, software, etc, com colegas de todo o mundo.
A internet é outro fator que ajuda a diminuir o tempo, especialmente
para o lançamento no mercado. Os métodos tradicionais de entrevistas
e reuniões estão dando lugar a sistemas de retorno pela internet, onde
os consumidores estudam e criticam protótipos virtuais.

Unidade 3

comercio_eletronico.pmd

79

79

30/1/2007, 10:22

Universidade do Sul de Santa Catarina

Síntese
Nesta unidade o foco mudou da tecnologia em si para o
âmbito da administração de negócios. Como é possível
notar, apenas a tecnologia da internet não é suficiente para
garantir o sucesso de um negócio. Todo o conhecimento na
área de administração, marketing e vendas é necessário para
garantir a instalação e sobrevivência de um
empreendimento. E, para começar, é necessário verificar a
viabilidade, produzindo um plano de negócios, que além de
servir como ferramenta para levantar recursos de possíveis
investidores, serve para planejar o funcionamentoda
própria empresa.
Ainda, nesta unidade, foi possível verificar as características
próprias do negócio digital, tipos de negócios e particularidades
dos produtos e serviços negociáveis, incluindo a intermediação,
desintermidiação e reintermediação. Você pôde também
entender o que são as cadeias de suprimento e de valor e sua
importância geral no CE. Foram também apresentados fatores
que levam à obtenção de vantagens competitivas e sua
importância para manter rentável e garantir a sobrevivência de
um negócio na web.
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Atividades de auto-avaliação
Como você viu nesta unidade, as inovações são uma vantagem
competitiva na internet. A Amazon.com é uma das maiores
fontes de inovação na web, fazendo com que sua página sirva
de padrão para várias outros negócios. Como atividade para
esta unidade, visite o sítio da Amazon.com e compare o que
ela oferece em relação a o outro sítio de vendas de livros.
Observe desde a quantidade de informações gerais e sobre os
produtos apresentados até os serviços oferecidos. Veja a
quantidade de itens que o sítio que você pegou como
comparação não oferece. Tente também detectar algo que este
sítio tem que não é oferecido pela Amazon.
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UNIDADE 4

Comércio Eletrônico empresa
consumidor (B2C)

4

Objetivos de aprendizagem
Explicar o que significa a revolução digital e a
explosão da bolha especulativa das empresas
.com.
Explicar o que é reconhecimento da marca.
Explicar quem são os consumidores na internet.
Explicar o que é customização e fidelização na
internet.
Identificar as fontes de lucro na internet os
negócios possíveis de serem realizados.
Identificar empresas sem fins lucrativos.
Identificar as modalidades de serviços
intermediários.

Seções de estudo
Seção 1 A Revolução do .com.
Seção 2 Consumidores.
Seção 3 Fontes de lucro no B2C.
Seção 4 Serviços intermediários.
Seção 5 Provedores e hospedagem.
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Para início de estudo

A modalidade mais popular do CE é, sem dúvida, o
comércio entre empresa-consumidor. Chamamos de
comércio, mas nem sempre está envolvido diretamente a
compra e venda de um produto e serviço, mas muitas vezes
oferecendo suporte às suas atividades, como por exemplo
empresas de telefonia, TV por satélite, e muitas outras. É
um dos ambientes mais inovadores, abrindo oportunidades
para pequenas empresas com produtos que, caso contrário,
não teriam um canal de venda. Mas também é um ponto de
presença indispensável para grandes empresas que não
querem deixar um vazio para ser preenchido pela
concorrência.
O CE tem atingido um crescimento muito grande no
mundo e no Brasil. Segundo a e-bit
(COMPUTERWORLD, 2007), o faturamento do setor
de comércio eletrônico do Brasil atingiu 4,4 Bilhões de
reais no fim de 2006. A tabela a seguir ilustra o
crescimento.
Ano

Faturamento do setor de CE

2001

549 milhões de reais

2002

850 milhões de reais

2003

1,2 bilhões de reais

2004

1,75 bilhões de reais

2005

2,5 bilhões de reais

2006

4,4 bilhões de reais

2007

6,4 bilhões de reais (projeção)
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SEÇÃO 1 A revolução do .com
Desde seu início, a internet tem tido um crescimento muito
grande, próximo à velocidade da adoção do rádio e da
ios
televisão, em números absolutos de usuár
usuários
ios. Nos seus 10
primeiros anos, somente nos Estados Unidos, houve um
acréscimo de aproximadamente 75 milhões de usuários
(HANNEMYR, 2003). Este crescimento atraiu e atrai muitos
empreendedores. Com a possibilidade de expandir mercados
de forma global, houve um grande estabelecimento de vendas
pela web, tanto de novas empresas, como de tradicionais, que
viram na internet uma forma de cortar custos, lidando
diretamente com o consumidor.
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Embora o crescimento da adoção pela
população da internet seja alardeado
como exponencial por muitos meios de
comunicação, dados concretos mostram
que, comparado ao rádio e à televisão,
em números proporcionais por habitante,
a internet fica em terceiro lugar, após a
televisão e o rádio. Estes dados podem
ser verificados em http://folk.uio.no/
gisle/essay/diff.html.

A verdadeira corrida aconteceu no fim da década de 1990,
causando uma especulação muito grande na bolsa de valores
dos Estados Unidos. Mas, como a tecnologia era ainda
incipiente e não se sabia como gerar lucro neste novo meio,
houve a chamada "explosão da bolha especulativa" entre 20002001. Nesta época, houve um excessivo otimismo com relação
às empresas virtuais e muita gente investiu suas economias na
compra de suas ações. Logo a seguir, descobriu-se que a
maioria das empresas estava tendo prejuízos e muitas foram à
falência. O novo canal passou a ser olhado com mais cautela a
partir de então. Com resultado, descobriu-se que para obter
lucros pela internet eram necessários novas estratégias. Após
uma verdadeira evolução, onde somente os mais adaptados
sobreviveram, existem muitos mais dados para serem usados
como base em planos de negócios para novas empresas na
web.
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Estabelecimento na internet
Abrir uma loja na internet é substancialmente mais barato do
que se estabelecer fisicamente. Não há a necessidade de alugar
ou comprar um prédio para a loja em um lugar movimentado.
Não existe a necessidade de comprar estantes, prateleiras, e
vários itens presentes em uma loja, incluindo alvarás de
funcionamento e impostos. Na internet, a localização do
servidor não importa e a operacionalização da loja pode estar
situada em qualquer lugar do mundo, incluindo lugares onde
aluguéis de escritórios e mão-de-obra são mais baratos. O
sistema de venda por cartão pode ser terceirizado, prática
muito comum, barateando de forma importante a cobrança. A
própria instalação do sistema de loja, do software ou hardware,
podem também ser terceirizados. Há empresas que fornecem
todo o suporte, desde o servidor web e provedor da internet
até os sistemas de pagamento, cobrando taxas por realização de
vendas. Isso permite que com pouco investimento um negócio
possa testar sua viabilidade.

O portal https://www.rumo.com.br/ é um
exemplo de empresa que cria, hospeda e
mantém sistemas de pagamentos para quem
quer montar sua loja na web.

A corrida para ser pioneiro
Na metade da década de 1990, quando houve a grande
explosão de empresas .com nos Estados Unidos, ser o
primeiro era o que contava e muitas empresas foram
construídas ignorando aspectos fundamentais de um negócio.
Ser o primeiro a oferecer algo neste meio já era por si só uma
vantagem e era relativamente fácil conseguir financiamento
para lançar um negócio na web. Com esta relativa facilidade,
muitas empresas tinham produtos que sequer sabiam se valia
a pena vendê-los. Movida pela força da novidade, a maioria
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das empresas não preenchiam os requisitos para estabelecer
um negócio. Muitas empresas faliram, no que foi considerada
uma época de experimentação.
Estabelecer um negócio na internet, como você viu, é
relativamente barato e para todos em qualquer lugar do
mundo. Isto significa muita concorrência. Manter-se, por
outro lado, requer constante inovação e rapidez no
lançamento de produtos e serviços. O tempo entre o
reconhecimento de uma vantagem competitiva potencial e
o tempo para os competidores contra-atacarem está
diminuindo. Isto quer dizer que o tempo para criar e lançar
um produto no mercado é uma estratégia chave, uma vez
que atrasos significam vendas perdidas para sempre.

Reconhecimento da marca
Uma das lições deixadas pela falência de muitas empresas
na web é que estabelecer uma marca é fundamental.

Como exemplo temos a Amazon.com, que é a
pioneira na venda de livros pela internet. Fundada
em 1995, ela ganhou uma vantagem competitiva
imediata em relação às livrarias concorrentes que
não vendiam pela internet.

Um dos pontos-chave de seu sucesso, segundo Jeff Bezos, é
fornecer algo que o consumidor não encontra nas lojas
tradicionais que, no caso da Amazon.com, é a capacidade
de listar mais de um milhão de livros, enquanto uma
livraria física fica em torno dos milhares de títulos. A
livraria Barners & Nobble e outras responderam
rapidamente, mesmo sabendo que perderiam dinheiro com
a empreitada. Fizeram isto pois reconheceram que a
iniciativa da Amazon.com elevava a venda de livros a um
outro patamar, afinal, não estar na web significava ser uma
empresa atrasada. O contra-ataque era necessário para que
os nomes das livrarias tradicionais continuassem
reconhecidos.
Unidade 4
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É interessante notar que mesmo sendo o maior e o
mais inovador portal de vendas na internet, a
Amazon.com somente conseguiu obter lucros
concretos em outubro de 2003, oito anos após iniciar
suas atividades (BEHR, 2003).

A Barners & Nobble lançou mão de uma outra grande
vantagem competitiva nesta área: ter sua presença no
mercado tradicional (tijolo e cimento). Muitos
compradores pensam na presença física como fator de
segurança.

As lojas Americanas.com.br e Pontofrio.com.br são
exemplos de empresas tijolo e cimento que se
lançaram na web (tornando-se clique e cimento).
Atualmente, a maioria das grandes lojas brasileiras de
eletrodomésticos têm sua presença na web, e tem uma
vantagem estratégica em termos de estoque.

SEÇÃO 2 Consumidores

Consumidores potenciais
A propaganda é uma ferramenta reconhecida para atrair
fregueses e estabelecer uma marca. Embora a internet possa
ser usada como meio para a propaganda, os meios
tradicionais, como rádio, televisão, jornais e revistas ainda são
eficazes. Na internet, o uso de ferramentas de buscas, como
Google, Yahoo, A9.com, são muito interessantes, uma vez
que são ferramentas utilizadas por todos que procuram
informações na internet. Todos os portais de buscas têm
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formulários para que qualquer um cadastre sua página
gratuitamente, onde inclui palavras-chaves relacionadas ao
conteúdo da página. Quando alguém acessa uma ferramenta
de busca e usa estas palavras como pesquisa, a página
cadastrada é apresentada.
Mais profissionalmente, e de forma paga, os portais de
pesquisa vendem espaço de propaganda. O Yahoo.com.br
tem várias formas de propaganda disponíveis, em formato
de banners, áreas na página etc. O Google tem o serviço
Google AdWords, que é um sistema onde você cadastra o
seu sítio e palavras-chave associadas a ele.

Por exemplo, se você vende automóveis, pode cadastrar
seu sítio relacionado à frase "venda de automóveis". No
momento em que alguém fizer esta pesquisa no Google,
ele irá retornar de forma destacada o endereço de seu
sítio. Até aqui, você não paga nada, a não ser uma
pequena taxa de cadastro. Caso o usuário clique no seu
endereço, uma taxa será debitada de um máximo que
você estipula por dia. O valor por clique é calculado em
função de alguns parâmetros que você configura. Para
que a propaganda seja mais eficiente, você determina a
área de abrangência de sua propaganda, que pode ser
nacional, regional ou customizada. Em qualquer caso, o
Google só apresenta sua propaganda para endereços de
máquinas que estejam ligadas à região que você indicar.

Uma outra forma de propaganda é o uso de e-mail. O
destino das mensagens pode ser direcionado ou não. O
maior problema com este tipo de propaganda é sua
degeneração em spam. O spam é o envio indiscriminado
de mensagens com propagandas para endereços de e-mail
cujos donos não solicitaram. Atualmente é a maior praga na
internet, causando um tráfego de até 83% de todas as
mensagens enviadas nos EUA (LEYDEN, 2004). Há
empresas clandestinas que fazem este serviço. Elas
procuram na internet endereços cadastrados em portais
portais, ou
mesmo tentam aleatoriamente nomes seguidos de
domínios válidos e enviam suas propagandas. Geralmente
os endereços de origem das mensagens são bloqueados por
○
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○

○
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Chamamos de portais, sítios que
possuem uma grande quantidade de
informação direcionada a um assunto
ou área, classificados como portais
verticais, ou com muita informação
sobre vários assuntos ou áreas, que
são os portais horizontais.
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empresas que monitoram o procedimento (black lists), mas
rapidamente eles trocam para outros endereços. Muitas
invasões a máquinas têm por objetivo usá-las para o envio
de spam.

Consumidores freqüentes
O objetivo de qualquer propaganda é atrair o cliente até a
loja virtual. A partir daí o importante é que ele compre algo
e mantenha-se um cliente que volta muitas vezes. Uma
forma de atrair o consumidor é fornecer para ele um portal
atraente, que agregue valor a sua visita. Um portal bem
projetado, com conteúdo de utilidade ao visitante, com
mecanismo de procura e compra bem feitos, é aquele que
tem maiores chances de capturar e manter seus visitantes.
Além de ter um mecanismo de compras, portais como a
Amazon.com possuem sistemas que mantêm um histórico
de todas as compras e interesses dos consumidores, de tal
forma que, havendo um lançamento na área de interesse do
consumidor, ele é avisado por e-mail e por dicas oferecidas
no momento que se identifica na visita ao portal. A
apresentação de um catálogo baseado nos gostos e
preferências do usuário também é uma forma de atrair o
consumidor, economizando seu tempo com procuras.
Um portal bem montado se composto como um sistema de
CRM (customer relationship management –
gerenciamento de relação com o cliente). Ele incorpora
diversas ferramentas que dão apoio a vendas e marketing.
Um CRM colhe dados de todos os pontos de contato com
os clientes e consolidam estes dados em um banco de
dados. Uma análise destes dados permite à empresa
identificar preferências individuais de seus clientes,
tendências demográficas, avaliar a eficiência de uma
campanha publicitária etc. Qualquer contato ou material
direcionado ao cliente passa, então, a conter informações
baseadas nas informações colhidas.
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Fidelização
Segundo Turban & Kink (2004), "atrair um novo cliente
custa de cinco até oito vezes mais do que manter um
cliente já existente. Além disso, a fidelidade fortalece a
posição de mercado da empresa, já que consumidores fiéis
ficam longe da concorrência".
Um dos exemplos mais conhecidos de programa de
fidelidade é o programa de milhagem oferecido por
empresas de aviação, onde a cada vôo ou compra efetuados
com um cartão de crédito associado conta pontos. Quando
a quantidade de pontos chega a determinado número, o
cliente pode trocar por passagens aéreas e/ou outros
produtos/serviços associados. Para não fragmentar o
acúmulo de pontos, o usuário tende a somente utilizar uma
empresa aérea. Muitos portais de vendas recompensam
seus compradores freqüentes com descontos. Eles são
distribuídos por meio de senhas que o consumidor usa ao
fazer uma compra.

Customização
Customização é a ação de modificar um produto ou serviço
para que fique adequado às exigências de um consumidor.
Na internet, esta é uma das fontes de vantagem
competitiva. Páginas web usam formulários para cadastrar
seus clientes e spyware para coletar informações sobre o
comportamento dos clientes. As informações obtidas são
utilizadas para direcionar propaganda específica de interesse do usuário, páginas personalizadas e acesso a serviços
especiais oferecidos aos clientes registrados. Isto permite
com que a empresa possa tratar de forma diferente cada um
dos seus clientes, baseado no histórico de compras, sexo,
idade, poder aquisitivo, gostos musicais etc. Estes dados
acabam por ser considerados um dos bens mais valiosos de
uma empresa e chegam a ser vendidos para outras.
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spyware: programa que se instala no
computador de forma consentida ou
não pelo usuário.
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Um exemplo de portal que oferece um tratamento
diferente para quem se cadastra nele é o
www.santander.com.br, onde estão disponíveis
cursos a distância.

Há vários portais na internet que permitem o download de
programas, imagens, animações etc, na troca de seu
cadastro.

Ao se cadastrar em um portal para obter alguma
informação ou download, procure usar um e-mail
específico para isto. Muitas vezes o seu e-mail acaba
sendo usado para envio de propaganda nãosolicitada (spam). Ou use portais como o
www.bol.com.br para criar e-mails alternativos
gratuitos para estas ocasiões.

SEÇÃO 3 Fontes de lucro no B2C
O modo com a qual sua empresa obtém lucros é
denominada modelo de negócios
negócios. Há várias formas de
modelos de negócios como você verá a seguir.

Venda de produtos físicos
A venda de produtos físicos requer, na verdade, dois canais: a
internet, para a apresentação e procedimentos de compra, e o
transporte para envio (e eventual retorno) da mercadoria.
Podemos dizer que as perdas que os correios tiveram com o
advento do e-mail, onde as cartas e outros documentos em
papel deixaram de ser enviados por muitas pessoas e empresas,
foram compensadas com a entrega de produtos nas compras
on-line.
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A venda de produtos físicos tem muita competição, causando
uma margem de lucros pequena. O importante é manter os
custos internos sob controle.

A Amazon.com, por exemplo, controla seus custos
mantendo estoques bem pequenos, apenas com
produtos com alta saída. Para outros produtos, a
Amazon.com mantém associações com distribuidores
e intermediários para fornecer produtos de menor
saída, constituindo-se assim um estoque "virtual".

FIGURA 4.1 - AMAZON ESTOCA APENAS PRODUTOS MAIS VENDIDOS.

Na venda de produtos físicos é onde ocorreu a maioria das
falências na explosão da bolha expeculativa das .com, pois
não é fácil competir com lojas tradicionais, tanto em relação
ao tipo de produto, que pode ser inadequado para vendas
on-line, como mobílias e animais de estimação, quanto no
custo adicional para o envio.
Observamos que no Brasil as lojas geralmente oferecem
algumas vantagens para que os consumidores comprem
pela internet, tais como maior prazo para pagamento,
descontos em pagamentos à vista, promoções de custo zero
para envio.
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Algumas lojas, como Pontofrio.com.br e
Colombo.com.br, se valem de suas lojas físicas para
eliminar o frete do preço cobrado ao consumidor.
Isto acontece quando a entrega é feita na mesma
área em que a loja mantém seu estoque, utilizando
seu transporte normal de entrega de mercadorias
para a região.
Na verdade, muitas lojas on-line
estenderam as condições de
pagamento para as lojas físicas,
eliminando em parte o conflito no
canal de vendas.
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É interessante observar que, muitas vezes, o produto na loja
tem o mesmo preço, mas condições de pagamentos menos
atrativas
atrativas. Em outras ocasiões existem promoções nas lojas
on-line que não existem na loja física.
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A venda on-line conta ainda com alguns atrativos em
termos de comodidade, condições de pagamento,
comentários de outros compradores, informações sobre o
produto (variando de loja para loja), facilidade de
comparação de preços e disponibilidade de produtos não
fornecidos em dada localidade. No entanto, muita gente se
sente desconfortável em não poder "pegar" na mão o
produto para examinar e insegura em fornecer o número
do cartão de crédito pela internet.

Venda de produtos digitais
O produto digital é ideal para a venda on-line. São digitais
ou possíveis de ser digitalizados produtos como programas
de computador, música, filmes, imagens, jogos, revistas,
notícias, entre outros. Algumas de suas vantagens:
uma cópia pode ser distribuída um número
infinito de vezes, gerando retornos financeiros
sem custo adicional;
custo de distribuição muito pequeno. Como são
eletrônicos, podem ser transmitidos pela
internet. Música, por exemplo, é distribuída
tradicionalmente em CD. A transmissão direta
do servidor do produtor ao computador do
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consumidor elimina custos de gravação, mídia,
estocagem, embalagem e transporte. O mesmo
vale para outros produtos nas versões digitais;
um ganho ecológico. Eliminam-se vários
materiais e processos poluidores, como papel
para embalagens e consumo de combustíveis no
transporte dos produtos.
Algumas desvantagens:
os artigos digitais são facilmente copiados e
distribuídos de forma ilegal. Ou seja, a internet
facilita e corta custos na entrega do produto ao
consumidor, mas também facilita a pirataria. As
técnicas anti-pirataria estão evoluindo e
eliminando este problema;
nem todos os produtos são bem aceitos. A
maioria das pessoas não gosta de ler livros e
revistas na tela do computador.
Há, no entanto, produtos que sua versão para o computador
reveste-se de praticidade, como por exemplo músicas e
enciclopédias. A distribuição de notícias e revistas também
é beneficiada com a transmissão digital, principalmente
pela velocidade da veiculação.

Um exemplo interessante é o portal de distribuição
www.zinio.com. O usuário assina uma revista e baixa
um leitor especial. Ao ser lançada uma edição, ele
recebe um aviso por e-mail da disponibilidade da
revista. Ao mesmo tempo, um programa residente
no computador transfere a revista para o
computador. O programa de leitura possui várias
facilidades, como zoom, índice e a simulação do
folhear da revista, que fornece uma experiência de
leitura mais parecida com seu equivalente em papel.
Observa-se que neste sistema o preço da assinatura
é muito menor e o recebimento de cada edição
muito mais rápido, evitando-se extravios e custos de
correio ou outro meio de distribuição.

Unidade 4
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Venda de serviços
A prestação de serviços representa uma fonte natural de
recursos para o CE. Serviços como homebanking e
corretagem de valores cobram taxa por transação. Outros,
como leilões e agências de viagens, recebem uma
porcentagem por cada transação realizada. Portais de
empregos, como catho.com.br, cobram taxas mensais para a
divulgação de curriculum vitae. Há uma profusão de
portais de classificados, que cobram por anúncios. Existem
também portais que ajudam jogadores a realizar apostas,
compras de passagens aéreas e terrestres, seguros, reserva
em hotéis etc.

Venda de propaganda
Uma forma de ganhar dinheiro com a internet é a venda de
espaço para propagandas. Há estratégias específicas para esta
atividade neste meio. A mais comum é a veiculação em portais
web. Quanto mais visitado o portal, ou seja, mais popular,
mais efetiva e cara a propaganda (isto assemelha-se a um canal
de televisão). Vários portais oferecem serviços gratuitos de
interesse do usuário para aumentar sua visitação,
conseqüentemente aumentando a difusão de suas
propagandas.

Como exemplos destes serviços temos e-mail gratuito,
espaço gratuitos em servidores para armazenar
arquivos do usuário, espaço para páginas pessoais,
ferramentas de procura, informações diversas, como
meteorologia, mapas, notícias, informações turísticas,
fóruns de discussões e muitos outros.
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Cada serviço oferecido é um meio de atrair visitantes,
aumentando proporcionalmente a divulgação de propagandas.
A propaganda em si pode tomar várias formas. As mais
comuns são os banners, que são retângulos de texto, imagens
ou animações, horizontais e verticais, que podem ser
apresentados em qualquer posição na página. O espaço é
cobrado em função de seu tamanho. Outra forma comum são
as janelas pop-up, que se apresentam geralmente ao se digitar
o nome da página que queremos visitar, forçando o usuário a
fechar a janela que se abre por cima do objetivo. Este tipo de
propaganda é geralmente considerado negativamente, havendo
programas e, nos navegadores mais modernos, opções de
bloquear sua apresentação.
Não existe uma forma de medir com precisão a eficiência da
propaganda na web, em conseqüência o estabelecimento de
preço não é padronizado. Medidas como números de clique,
essã
o , porcentagem sobre
CPM – custo por milhar de impr
impressã
essão
compras efetivadas através de cliques, mensalidades, leilões (o
anunciante que der o maior valor ganha o espaço), são
exemplos de técnicas praticadas.
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Uma impressão equivale a
uma apresentação no
navegador.
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Para aumentar a eficiência, técnicas de direcionamento
também são utilizadas. Nestas técnicas, a propaganda é
direcionada para a região do consumidor (como você viu na
propaganda do Google) ou para usuários específicos,
escolhidos por seus hábitos na internet, obtidos por dados
colhidos em visitas anteriores do consumidor em
determinados portais ou técnicas que invadem a privacidade
do usuário, como você verá mais adiante no curso com mais
detalhes.
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Assinaturas
A internet é repleta de conteúdo gratuito. No entanto, aos
poucos vemos mais e mais conteúdo pago. A capacidade de
oferecer um produto gratuito ou não, depende do tamanho
da organização, do número de anunciantes e do modelo de
negócios empregado.
Alguns exemplos:
http://www.estadao.com.br/ – Este portal,
ligado ao jornal O Estadão, permite a leitura de
todo o seu conteúdo de forma gratuita e também
oferece e-mail gratuito. Observa-se no portal
uma profusão de anúncios;
Este e-mail será usado
posteriormente como mais um
canal de propaganda.
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

http://oglobo.globo.com/ – Este portal,
denominado O Globo On-line, permite a leitura de
notícias gratuitamente, mas o usuário deve cadastrar
seu endereço de e-mail
e-mail. Neste portal também é
possível ler o jornal O Globo em sua totalidade;
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

http://www.uol.com.br/ – Além de notícias,
este portal lista uma grande quantidade de
revistas on-line, mas diferentemente dos outros
portais, é preciso pagar uma assinatura mensal
para ter acesso à maioria do conteúdo. A
assinatura do portal pode ser feita
individualmente ou conjugada a uma assinatura
de acesso discado à internet.

Sem fim lucrativo
A internet possui uma infinidade de conteúdo e serviços
gratuitos, mantidos por entidades sem fins lucrativos, como
institutos de pesquisa, clubes, associações, fóruns de
discussões, material técnico, programas de computador.
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Exemplos:
http://www.forumxt600.com.br – Portal
destinado aos donos e admiradores de
motociclismo;
http://www.aquahobby.com – Portal sobre
aquários e peixes ornamentais.
Na área governamental, que denominamos G2C, temos
vários exemplos de prestação de informações e serviços.
Exemplos:
http://www.brasil.gov.br – Portal de partida
para vários outros no âmbito federal;
http://www.ciasc.gov.br – Vários serviços de
âmbito estadual, incluindo consulta a multas e
valores IPVA;
http://www.dominiopublico.gov.br –
Repositório de textos, vídeos, imagens que já
entraram para o domínio público;
http://www.dict.org – dicionário on-line
inglês-inglês;
http://sistemas.anatel.gov.br/sipt/
Atualizacao/Importante.asp – Consulta a tarifas
telefônicas para ligações locais, DDD e DDI das
várias operadores de telefonia.

SEÇÃO 4 Serviços intermediários
Como você viu nas seções anteriores, para que um negócio
se estabeleça na web são necessários vários tipos de
intermediários, que são a camada de serviços entre o
produto e o cliente.

Unidade 4
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Pagamentos
Para que um negócio tenha sucesso na Internet, é
necessário que estejam disponíveis sistemas de pagamento
confiáveis e variados. Tanto no exterior quanto no Brasil
existem diversos meios de pagamento, de acordo com as
características culturais e dos sistemas financeiros próprios
de cada país. Observe a seguir alguns exemplos:
Cartão de crédito – de longe esta é a forma mais cômoda
e mais utilizada na Internet. O Brasil possuía em março de
2004, só da bandeira VISA, 92 milhões de cartões,
movimentando 20 bilhões de dólares (VISA, 2004).
Para que um portal possa utilizar este sistema de
pagamento, é necessário que ele tenha uma conta em um
banco que disponha convênio com a bandeira que quer
utilizar. No Brasil, temos os sistemas Visanet e RedeCard
que disponibilizam os programas para acesso que são
incluídos no portal da loja virtual.
No momento em que o cliente fornece os dados do cartão,
estes são transferidos de forma segura (você estudará mais
sobre este assunto nas próximas unidades) diretamente
para o sistema de venda, aumentando a segurança das
compras, já que o portal da loja não tem acesso aos dados,
recebendo apenas a autorização ou não da transferência em
tempo real.
Validados os dados e autorizada a transação pelo banco, a
quantia envolvida é transferida para a conta do
comerciante, no prazo determinado pelo contrato com o
banco. As taxas a serem pagas para o banco dependem do
tipo de atividade do negócio e são negociadas com cada
administradora. O serviço fornece sistemas com acesso pela
Internet para verificar a captura dos pagamentos.
Nos endereços www.visanet.com.br e
www.redecard.com.br existem boas informações de
como funciona o sistema.
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Depósito Bancário – esta opção é de baixo custo para o
lojista e comprador, pois não envolve taxas. O lojista
informa ao cliente o valor da compra e os dados da conta
bancária para que o cliente deposite a quantia.
Este sistema envolve mais trabalho para o consumidor, já
que ele deve realizar a transferência ou depósito da quantia
na conta e enviar uma cópia da guia de depósito para o
lojista, confirmando o depósito e permitindo que o lojista
envie a encomenda. Pela dificuldade em conferir os
depósitos, esta modalidade é pouco utilizada.
Boleto Bancário – outra forma também utilizada nas
compras em lojas virtuais é a geração de boletos em tempo
real. A geração do boleto é feito por um sistema
proprietário (feito pelo lojista), comprado de
intermediários
intermediários, ou fornecido pelo banco conveniado
diretamente. Neste caso, ao fechar uma compra, o usuário
imprime o boleto que aparece no navegador ou que é
recebido por e-mail. O lojista então aguarda a confirmação
do pagamento pela instituição financeira e só então
processa a entrega do produto.
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Observe um exemplo em
http://www.cobrebem.com/
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Para usar este sistema, o lojista abre uma conta em um
banco e avisa ao banco que pretende vender por esta
modalidade. O banco fornece todos os dados necessários. A
utilização de cada boleto envolve uma taxa fixa, incluída no
preço apresentado no boleto. O lojista recebe um extrato
periódico mostrando os depósitos feitos.
Tanto o depósito bancário quanto o boleto têm atraído
atenção pelos descontos oferecidos, mas ainda perdem para
o cartão de crédito na preferência.
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Cheque Eletrônico On-Line – é uma forma de
pagamento à vista, como no boleto bancário. A loja tem de
estar associada à rede Cheque Eletrônico, como, por
exemplo, Unibanco, Caixa Econômica, entre outros. O
comprador deve possuir conta em um dos bancos
associados. Os pagamentos são então debitados
diretamente da conta do comprador. Para usar o sistema, o
banco fornece ao cliente o Número de Identificação do
cliente (NIC). No momento da compra, o consumidor é
direcionado a um ambiente integrado ao Internet Banking
do banco. Feito o pagamento, o banco tem o prazo de até 2
(dois) dias úteis para confirmar a transação.
Como no caso do boleto bancário, somente após esta
confirmação é que a loja inicia o processo de envio da
mercadoria.
Para obter mais informações, visite o site http://
www.banco24horas.com.br/prd_aemp/cheque.html.

Cartão eletrônico digital – são cartões em que se
armazenam valores que podem ser gastos em compras
feitas em lojas que participam do sistema. Ele se restringe
aos pagamentos feitos pela Internet e o portador não
precisa ter uma conta em um banco.
Você pode observar exemplo pesquisando em
www.ecard.com.br.

Junto com o cartão, o usuário pode baixar para seu
computador uma carteira virtual. A carteira virtual é um
programa que guarda todas as informações necessárias no
momento de utilizar o cartão, tais como nome do
comprador, CPF, etc. Isto evita que estas informações
tenham de ser passadas aos portais de venda sempre que
uma nova compra é efetuada.
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Um problema que existe entre o uso de um sistema e outro
é a questão da quantia mínima. O custo por transação
prejudica pagamentos abaixo de determinado valor por
cartão de crédito ou boleto, pois a taxa de transação pode
custar tanto quanto ou mais do que a mercadoria ou uma
boa parte dela, como por exemplo na compra de uma
música ou um livro virtual, por exemplo, que têm baixo
custo unitário.
Sistemas que solucionam isto são denominados sistemas de
micro-pagamentos, e o cartão eletrônico, que é ma forma de
pré-pago, é uma solução para este problema.
Dinheiro Digital - este sistema ainda não está
amplamente presente como solução efetiva para
pagamentos no comércio eletrônico brasileiro. As operações
envolvendo dinheiro digital necessitam de programas de
computador específicos, os quais são usados para gravar o
valor no computador. A questão legal referente à
certificação digital também impede o uso desse sistema.
O dinheiro digital é o equivalente às moedas e notas
bancárias tradicionais, que são substituídas por arquivos
assinados digitalmente. Para adquirir dinheiro digital é
preciso conectar-se a um banco na Internet ou dirigir-se a
caixas eletrônicos no mundo físico, mediante débito direto
da conta bancária ou pagamento com cartão de crédito.
As fraudes podem ser evitadas por meio de certificação
digital e criptografia. O fato de copiar os arquivos contendo
o valor não aumenta a quantidade de dinheiro, ou seja, não
é possível alterar a quantidade de dinheiro digital. Uma
outra forma de prevenção de fraudes seria criar marcas
digitais que evitem que o dinheiro seja usado mais de uma
vez. Assim como as transações com dinheiro em papelmoeda, o dinheiro digital deve ter a possibilidade de ser
trocado entre as partes sem a necessidade de uma
intermediação bancária (PAULA JUNIOR, 2004).
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Cartões Inteligentes - os cartões inteligentes possuem
chips eletrônicos contendo informações diversas, como
dinheiro, informações de contas e dados pessoais do
proprietário, entre outras. Geralmente, esses cartões
possuem sistema de criptografia com senha pessoal como
forma de garantir a segurança das informações
armazenadas.
A solução de pagamento envolvendo cartões inteligentes
necessita de equipamentos de leitura, que fazem a
transferência do valor para a conta do comerciante no
momento do pagamento por meio de uma chave do banco
emissor, que possibilita esta transferência.
Esses cartões permitem a seus usuários efetuar pagamentos
também em estabelecimentos não virtuais, ou no mundo
físico.
Para usar os cartões inteligentes como forma de pagamento
na Internet é necessário, primeiramente, carregá-lo em um
banco, fazendo a transferência da conta para o cartão. O
pagamento com esse tipo de cartão possibilita não só que o
dinheiro seja transferido para a conta bancária do
comerciante como também que o dinheiro digital possa ser
transferido entre os cartões inteligentes.
A diferença entre o pagamento com cartão inteligente e o
pagamento com dinheiro digital é que o dinheiro digital só
pode ser usado como forma de pagamento na Internet,
enquanto os cartões podem ser usados também no
comércio tradicional, fora da rede. Essa solução de
pagamento traz consigo a possibilidade de efetuar micropagamentos. Funcionando como um cartão multiuso, esse
sistema permite que seus usuários realizem transações e
troca de dinheiro diretamente, sem a necessidade de
intermediários (PAULA JUNIOR, 2004).
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SEÇÃO 5 Provedores e hospedagem
Outras fontes de renda na Internet são o provedor de
acesso à Internet e a hospedagem e registro de domínios.

Um provedor de acesso à Internet é aquele que
“subloca” uma conexão à Internet. Ele possui
servidores que se ligam à Internet por meio de
conexões rápidas (links), dividindo a largura de
banda entre seus clientes.
○

○

○

○

○

○

○

Quantidade de dados que podem
passar por um canal de comunicação
ao mesmo tempo.
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Para cada conexão é cobrada uma mensalidade. A conexão
entre a provedora e o usuário, seja uma casa, prédio ou
condomínio, pode ser feita por linhas telefônicas
convencionais, cabos de rede ou rádio.
Para que o computador possa usar estas linhas de
comunicação, é preciso um modem
modem, que converte os dados
digitais em sinais compatíveis com a conexão telefônica, ou
placas de rede, no caso de cabos, ou ainda placas de rádio,
para conexões sem fio. A velocidade de transferência dos
dados via linha telefônica vai de 56Kb/s para modems
modestos até 1 Mb/s ou mais para modems ADSL. Nas
conexões de cabo ou rádio, estas podem passar facilmente
de 100Mb/s. Em caso de prédios e condomínios, podem
ser criadas redes internas (intranets), administradas
geralmente pelas provedoras (mas não necessariamente).
Com a evolução da tecnologia, as empresas de
telecomunicação acharam lucrativo entrar no ramo de
acesso doméstico, provendo elas também o meio físico para
a ligação à internet, mas, para não haver concorrência
desleal, não tiveram permissão para oferecer hospedagem e
os outros serviços. É por isto que, quando você contrata o
serviço de conexão, deve contratar também o serviço de
hospedagem com outra empresa.
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○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Hospedagem: aluguel de espaço
em um servidor conectado à
internet para manter páginas web.

○

○

○

em e r egistr
o de do
mínios são
Os serviços de hospedag
hospedagem
egistro
domínios
interessantes para quem não tem o necessário
conhecimento técnico ou para baratear custos com mãode-obra e equipamentos.
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Registro de domínio: é a criação do
endereço na web e sua ligação com
o servidor. No Brasil veja em
http://registro.br. O custo é anual.

FIGURA 4.2: PROVEDORES E HOSPEDAGENS.

Geralmente o provedor fornece:
Espaço em disco em um servidor para
armazenas as páginas WEB: quanto maior o
espaço, maior o preço do plano;
Serviço de e-mail: geralmente um plano de
hospedagem fornece ao cliente a capacidade de
criar um número de contas de e-mail com um
determinado espaço em disco para armazenar as
mensagens e arquivos atachados;
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Serviços de construção de sítios: muitos
provedores vendem também soluções de páginas
para os clientes, incluindo soluções para
comércio eletrônico, blogs, fóruns, etc. ;
Largura de banda: o provedor se liga à internet
a uma alta velocidade e compartilha a largura de
banda com os clientes;
Registro de nomes: a maioria dos provedores
ajuda os clientes com o registro dos nomes de
seus sítios.
Um exemplo de hospedagem e registro de domínios
você pode ver em http://www.nitelands.com.br.

Embora o comércio empresa consumidor (B2C) seja bem
representado e popular, temos de lembrar que ele é apenas
uma pequena parte, onde o B2E e B2B representa a maior
aplicação do CE.

Síntese
Como você viu nesta unidade, o CE direcionado ao
consumidor é a modalidade mais popular. Estabelecer um
negócio na internet é bem mais barato que no mercado
tradicional de tijolo-e-cimento, mas que manter-se
competitivo é muito mais complexo. Neste tipo de CE,
estabelecer uma marca é fundamental. Isto é alcançado,
muitas vezes, ao oferecer ao consumidor um produto ou
serviço pioneiro, que é difícil de ser copiado por
concorrentes. Neste ponto é fundamental a tecnologia,
trazendo facilidades para os consumidores.
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comercio_eletronico.pmd

107

107

30/1/2007, 10:22

Universidade do Sul de Santa Catarina

Você viu também que sai mais barato manter um
consumidor do que atraí-lo. Para isso é necessário criar
mecanismos de relacionamento, que vão desde a coleta das
preferências dos clientes até o armazenamento de dados
sobre suas compras e hábitos ao interagir com a web,
oferecendo a estes páginas customizadas com produtos de
seus interesse.
Também nesta unidade você tomou conhecimento que há
uma grande variedade de serviços intermediários
importantes para manter os negócios na web.

Atividades de auto-avaliação
1. Como atividade para esta unidade, faça uma lista de
cinco produtos e de cinco serviços e tente encontrar
exemplos de lojas virtuais já estabelecidas na internet
para eles.
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2. Tente imaginar um produto ou serviço que você não
tenha conhecimento de que seja vendido pela
internet. Para vender seu produto, liste o que será
necessário em termos de propaganda e suporte para
estabelecer uma loja virtual.
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UNIDADE 5

Comércio Eletrônico empresa
para empresa (B2B)

5

Objetivos de aprendizagem
Explicar o que é uma cadeia de suprimento e sua
relação com o e-B2B.
Explicar a importância da interconexão para o eB2B.
Explicar o que é uma extranet.
Explicar a necessidade da linguagem XML.
Explicar o que é e-procurement.
Explicar os vários tipos de e-merketplaces.

Seções de estudo
Seção 1 A cadeia de suprimento e a evolução do
B2B.
Seção 2 O que é uma interconexão?
Seção 3 Aplicações e serviços para o B2B.
Seção 4 Mercados eletrônicos (e-marketplaces).
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Para início de estudo

Mesmo sendo uma das partes menos visíveis na internet, o
comércio empresa para empresas é, de longe, o que mais
movimenta recursos. Observe que a maioria das lojas no
B2C precisa de fornecedores. Só com isto já se percebe a
importância do B2B. No B2B, não é somente a transação
que envolve dinheiro que é considerada CE. Como
exemplo, temos a rede de assistência médica da UNIMED,
que utiliza a internet para interligar as diversas clínicas
conveniadas às suas centrais, aprovando exames e
tratamentos de seus pacientes. Há vários exemplos como
estes e muito mais ainda para produtos.
Como você verá nesta unidade, atualmente é difícil
encontrar um ramo de atividade que não tenha sido, de
uma maneira ou de outra, tocado pela web.

SEÇÃO 1 A cadeia de suprimento e a evolução
do B2B
Uma empresa raramente é auto-suficiente. Geralmente ela
precisa de fornecedores, fábricas e outros serviços ao seu
redor para que possa realizar suas funções, produzindo e
fornecendo produtos e serviços ao consumidor. A este
imento
conjunto dá-se o nome de c a deia de supr
suprimento
imento.
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FIGURA 5.1 - CADEIA DE SUPRIMENTO.

O que faz o B2B?

O que o B2B faz é integrar todas estes componentes
visando a sua eficiência. Isso é feito pelo compartilhamento
de informações, coordenando todos os processos da cadeia
de suprimento.

Temos aqui de fazer uma diferenciação entre B2B e eB2B. Neste estudo estamos mais interessados no uso da
internet como meio de realização de comércio, o que
podemos denominar e-B2B. Antes do uso da internet, as
empresas já realizavam suas transações por outros
meios, que ainda são muito utilizados. Portanto, neste
livro nos dedicamos mais a apresentar o escopo do eB2B, que é o B2B utilizando a internet e suas
ferramentas.
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A idéia de integração da cadeia de suprimento não é nova.
Há muito tempo, as empresas procuram formas de
aumentar sua comunicação entre os fornecedores,
consumidores e auxiliares em todo o processo de produção
e entrega de seus produtos e serviços. Com a evolução da
tecnologia, é cada vez mais fácil esta integração,
aumentando a eficiência na logística das empresas.
Observa-se que por empresas consideramos qualquer tipo,
seja particular, sem fins lucrativos, ou governamentais.
O meio de transferência de dados mais utilizada ainda é o
EDI – Electronic Data Interchange, ou troca de dados de
forma eletrônica, que foi o primeiro sistema de amplo uso.
A rede construída ao redor desta tecnologia dá suporte ao
processamento de grandes volumes de dados, permitindo
que as empresas enviem requisições diretamente aos
distribuidores, reduzindo erros, aumentando a velocidade
do processamento e reduzindo o uso de papel, enquanto
reduzem custos. Por outro lado, esta tecnologia é cara, não
sendo possível de ser adotada por pequenas empresas.
Mais ainda, o sistema é caro de manter e não fornece
transparência, como podemos observar em sistemas feitos
para a internet. Com o surgimento da internet, com seus
padrões abertos e baratos de implementar, muitos
compradores e fornecedores começaram a usá-la para
implantar ou trocar os seus sistemas EDI.

SEÇÃO 2 O que é uma interconexão?
O que torna possível a integração tanto interna quanto
externa são as redes de computadores. Através das redes os
diversos dispositivos, programas e computadores podem
trocar dados com outros dispositivos, programas e
computadores.
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Redes privadas
No passado, caso alguém quisesse criar uma rede de
comunicação de dados, havia a possibilidade de usar a rede
telefônica convencional, utilizando-se modems, que eram
lentos, incapazes de suportar o tráfego necessário às
transações financeiras. Outra possibilidade era alugar redes
dedicadas, mas caras.
Além da rede, eram necessários sistemas que conversassem
entre si, ou seja, as empresas que quisessem se comunicar
deveriam possuir sistemas compatíveis, que empregassem o
mesmo protocolo de comunicações. Como não havia ainda
um mercado grande de sistemas computacionais de
"prateleira", ou seja, que pudessem ser comprados e
utilizados sem grandes modificações, a maioria dos
sistemas era feita sob medida, e não eram compatíveis entre
si. Outro impedimento era não serem facilmente
expansíveis em função do aumento do negócio. As únicas
vantagens das redes privadas são sua segurança e
confiabilidade, já que são geralmente ponto-a-ponto,
destinadas a conectar um número reduzido de parceiros.

Value-Added Networks (VAN's)
As Value-Added Networks (redes com valor adicionado)
são redes semi-privadas, operadas por um intermediário. O
pagamento do serviço se dá por meio de uma mensalidade
mínima e por tráfego de caracteres
(SEARCHNETWORKING.COM, 2004). O termo "valor
adicionado" vem do fato de que além de alugar o meio para
a transferência dos dados, o intermediário fornece outros
serviços, tais como e-mail, gerenciamento de relatórios,
conversão de dados entre empresas, segurança, autenticação
e criptografia.
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Em relação às linhas privadas, as VAN's são menos seguras
e também menos caras, mas mesmo assim, representam um
custo alto.

FIGURA 5.2 - EMPRESAS CONECTADAS POR UMA VAN.

Internet
A internet surgiu como uma solução tanto para o alto custo
das linhas privadas quanto para o problema de
padronização na comunicação entre sistemas, empregando
o protocolo de conhecimento público TCP-IP. Para se
juntar à internet basta contratar os serviços de um
provedor, com largura de banda necessária ao volume de
dados da empresa. A expansibilidade também ficou muito
facilitada, com várias ofertas de conexão, que vai de uma
linha discada a soluções mais caras, como fibra ótica.
Por outro lado, o funcionamento da rede bem como sua
segurança não é tão consistente como as soluções anteriores,
sujeitando-se a empresa a estabelecer internamente seus
meios de defesa em relação a invasões, interceptação de
informações enviadas e recebidas e ataques de vírus.
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Virtual Private Networks (VPN)
Uma solução para aumentar a segurança da internet é usar
a VPN. Rede Virtual Pré-ativa. Uma VPN é, como o nome
diz, o estabelecimento de conexões representando uma rede
virtual. Esta rede funciona com um protocolo particular,
acrescentando uma camada de software que criptografa os
dados enviados pela internet. Isto é feito com cada pacote
de informação que é enviado pela rede. Diz-se que o
protocolo cria um “túnel” dentro do protocolo da internet,
que é o TCP-IP, impedindo que terceiros tenham acesso ao
seu conteúdo.
A VPN fornece segurança aos benefícios trazidos pela rede
pública que é a Internet. A VPN é bem mais barata e mais
expansível do que uma VAN ou rede privada. Por outro lado, o
software que implementa a VPN é caro e complexo, e cada
parceiro na comunicação tem de ter software compatível.

Sistemas antigos para integração da cadeia de
suprimento
a) Sabre
O primeiro sistema de informação em tempo real da era
computacional, Semi-Automatic Business Research Environment – SABRE, entrou em funcionamento na década
de 1960. Ele foi desenvolvido para a companhia aérea
American Airlines para controlar as reservas de vôos. Com
o passar do tempo, o SABRE transformou-se em
um
sistema de propósito geral, incorporando a maioria das
empresas aéreas de grande porte (SABRE, 2004). A versão
mais recente já permite reservas feitas pela web.
Desde então, vários sistemas foram sendo implantados,
culminando com a sofisticação da rede Wal-Mart, que tem
um gerenciamento de estoque controlado por informações
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que vêm das caixas registradoras nos pontos de venda. Sua
cadeia de suprimento é alimentada diretamente das
informações do estoque, realizando pedidos automaticamente.
Atualmente, este tipo de sistema é comum em várias cadeias
de supermercados e outras empresas de grande porte.

Sistemas baseados na web para integração de
empresas
a) Extranets
Uma forma de integrar os sistemas internos de uma empresa
entre filiais ou parceiros de negócios, é expandir sua intranet
(vide fig. 2.8) criando uma extranet. Uma extranet utiliza
a tecnologia TCP-IP, o modelo cliente/servidor,
servidores web e navegadores. Muitas empresas
terceirizam a criação e manutenção de suas extranets.
Podemos imaginar a extranet como uma miniinternet.
Extranets permitem que documentação, como
especificação de produtos, guias de treinamento,
contatos e informações de um modo geral sejam
compartilhados entre filiais e entre os parceiros de negócios.
b) XML
O maior problema na interação entre sistemas diferentes
sempre foi o protocolo a ser utilizado. O TCP-IP e a internet
resolveram o problema de estabelecer a comunicação de dados.
E-mail, HTTP, HTML, são interessantes para estabelecer
comunicação entre pessoas e organizações, mas ainda
insuficientes para a transmissão de dados entre diferentes
sistemas. A solução para este problema foi o desenvolvimento
do XML - eXtensible Markup Language, ou linguagem de
marcação extensível. Assim com o HTML foi concebido para
a apresentação de dados, o XML foi concebido para a
descrição, validação, interpretação, e transmissão de dados
entre aplicações ou sistemas.
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Um documento escrito em HTML, como vimos, consiste de
palavras-chave denominadas tags e texto, onde as palavraschave servem para apresentar o texto. XML, por outro lado,
usa tags para especificar dados. Na verdade, XML permite
que novas tags sejam criadas (por isto extensível). Também
podemos chamar XML de uma meta-linguagem, ou seja, uma
linguagem que especifica outras linguagens. Podemos usar
XML para delimitar campos em tabelas de dados ou base de
dados. Por exemplo, em uma base de dados, um cartão de
apresentação é armazenado como a seguinte estrutura de
dados, que denominamos tabela cartão:
NOME

TELEFONE 1

TELEFONE 2

EMPRESA

Pedro de Alcântara

55-47-3332333

55-47-92222299

Imperial S/A

Francisco Antônio

55-48-43334567

55-48-91008766

Coroa LTDA

João Carlos

55-11-21128998

55-11-90001002

Marques LTDA

Imaginemos que uma aplicação precise enviar para outra ligada
pela internet estas informações. Diferentes formas de
codificação poderiam ser inventadas para isto. Usando XML,
poderíamos esquematizar o primeiro cartão da seguinte forma:
<?xml versão="2.0"?>
<cartao>
<Nome>Pedro de Alcântara</Nome>
<Telefone_1>55-47-3332333</ Telefone_1>
<Telefone_2>55-47-92222299</ Telefone_2>
<Emprea>Imperial S/A</ Empresa>
</cartao>

Uma vez que duas aplicações tenham conhecimento do
esquema utilizado, ou seja, o que representa cada uma das
tags criadas (Nome, Telefone_1 etc) a transferência de
dados é facilmente realizada. Existem no mercado diversas
ferramentas que extraem e apresentam e/ou armazenam os
dados nos mais diferentes meios usando XML.
Atualmente, até as aplicações como planilhas e editores de
texto gravam e lêem documentos em XML, facilitando a

Unidade 5

comercio_eletronico.pmd

119

119

30/1/2007, 10:22

Universidade do Sul de Santa Catarina

leitura por aplicações de outros fabricantes. XML tende a
substituir outras linguagens de descrição de dados, como o
formato EDI (Electronic Dada Interchange), FIX (Financial Information Exchange) e outras.

SEÇÃO 3 Aplicações e serviços para o B2B
A realização de uma transação entre uma empresa e outra
pode ser realizada diretamente ou por um intermediário. A
expansão do CE está mudando a forma com que as empresas
realizam seus negócios, montam suas cadeias de suprimento,
tornando-se mais uma arma no arsenal de ferramentas para
aumentar a competitividade das empresas.

Compras empresariais eletrônicas (e-procurement)
O procurement
Commodities: qualquer bem em
estado bruto, geralmente de origem
agropecuária ou de extração mineral
ou vegetal, produzido em larga escala
mundial e com características físicas
homogêneas (Dicionário Houaiss da
Língua Portuguesa, 2001).
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

As empresas adquirem matéria-prima e outros materiais
de seus fornecedores, realizam operações com estes
insumos (agregação de valor) e passam para outras
empresas dentro de sua cadeia de suprimento. As
transações vão de simples trocas de commodities até
negociações demoradas e complexas entre comprador/
vendedor. Uma compra pode ser de material feito
exclusivamente para a empresa ou de prateleira. A maioria
das empresas possui processos de compra, e racionalizar
esta função é uma das maneiras de aumentar a eficiência,
reduzindo os custos operacionais envolvidos.
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Neste ponto, temos de melhor definir o que é uma compra
e o que é procurement. Uma compra envolve a aquisição de
materiais e as atividades relacionadas ao processo de
compra, o que é uma parte do procurement. O procure-
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ment é mais amplo, incluindo requisição, autorização,
compra, transporte, armazenamento, pagamento etc. O
procurement é um processo fechado, que começa com a
requisição e termina com o pagamento (Figura 5.3).

FIGURA 5.3 - EXEMPLO DE PROCUREMENT.

Modelos de procurement
São cinco os desafios do procurement atual:
redução de custos com o processamento de
pedidos;
fornecer acesso em toda a empresa às
capacidades de procurement;
permitir que os empregados possam realizar
requisições on-line;
integrar o sistema de procurement aos outros
sistemas de apoio da empresa (back-office);
elevar a função de procurement a uma posição
estratégica importante dentro da empresa.
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Antes da internet
Antes do nascimento da internet, a tecnologia utilizada era
o EDI (Electronic Data Interchange). Utilizando este canal
de integração, é possível automatizar o procurement,
automatizando a reposição de estoque e aproximar o
relacionamento entre compradores e seus vendedores
principais. Como vimos anteriormente, esta tecnologia pelo
seu custo é restrita a grandes empresas.
Com a internet - e - procurement B2E
Uma tendência nos sistemas de e-procurement é fazer com
que as requisições de compras sejam disparadas pelo
empregado que necessita dela no seu local de trabalho
através de sua estação de trabalho, eliminando papel e
processos manuais de preenchimento de formulários,
requisição de autorizações etc. Veja exemplos ilustrativos
deste processo:
a secretária do departamento de finanças está
sem canetas. Ela procura no catálogo de material
de escritório em sua estação de trabalho
montado pelo sistema de e-procurement, que
contém todo o material aprovado pela empresa
dos fornecedores já conhecidos e selecionados
para operar com a empresa, e seleciona o que
precisa. Em pouco tempo o material chega ao
escritório;
haverá uma reunião na semana seguinte. Será
necessário a instalação de um serviço de café.
A encarregada do evento entra no sistema de
e-procurement e seleciona o prestador de serviço
dentre os autorizados pela empresa, com as
características do serviço que ela precisa. Não há
necessidade de contato direto nem
preenchimento de formulários e todo o processo
manual de aprovação geralmente empregado;
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uma máquina empacotadeira quebra durante o
turno noturno de uma fábrica, parando a
produção de toda uma linha de produtos. Uma
peça de 200 reais é necessária para consertá-la.
Imediatamente, o encarregado do setor procura
no sistema de informação da empresa a peça, e
descobre que não há em estoque. Aciona, então,
o sistema de e-procurement e faz o pedido da
peça no catálogo apresentado pelo computador.
Em pouquíssimo tempo, a peça chega a seu
departamento e a máquina retoma sua produção.
Embora simples, estes exemplos ilustram o grau de
automação que se pretende com sistemas de e-procurement. Por muitos anos as empresas tentam aprimorar seu
procurement, melhorando seus processos de compra,
geração de relatórios, tempo gasto com o recebimento de
produtos. Isso se deve ao fato de as compras representarem
de 50% a 60% de todos os bens e serviços que são
vendidos. Estima-se que se gasta mais dinheiro na compra
de materiais e serviços para dar suporte às operações da
empresa do que qualquer outro tipo de gastos combinados.
Bilhões são gastos anualmente com sistemas de aquisição
ineficientes.
Com a requisição feita pelo empregado de forma on-line, a
empresa pode eliminar papel e o custo manual do
processamento. O sistema automaticamente analisa e
autoriza a ordem de compra, utilizando parâmetros
estabelecidos pela empresa, enviando-a diretamente aos
fornecedores selecionados pela empresa. Este sistema torna
mais fácil racionalizar as compras, pelo credenciamento de
um número pequeno de fornecedores centrais, que podem
oferecer descontos nas compras em volume.
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Portais corporativos ou portal empresarial de
informações
Mais e mais empresas estão implementando portais
internos para facilitar a compra tanto de bens necessários à
produção quanto aqueles não relacionados diretamente à
produção. Como bens relacionados à produção temos
matéria-prima e componentes pré-montados. Os bens não
relacionados à produção incluem material de escritório,
computação, passagens etc, que são denominados MRO
(Maintenance, repair and overhaul, ou manutenção, reparos
e operações).
RELACIONADOS À PRODUÇÃO

AUXILIARES

Matéria-prima e componentes

MRO – Manutenção, reparos e
operações

Aquisição planejada em
função da produção
Requisição feita por
operadores do processo

Aquisição por demanda
Requisição feita por
funcionários não diretamente
ligados à produção

Não necessita de aprovação

Necessita aprovação

Alto grau de automação

Não pode ser automatizado
em sua maioria

Especificado por projetos

Especificado por catálogos

Vantagens destes portais:
permitem um controle maior do processo de
procurement, implementando as regras
empresariais com mais consistência;
facilitam a escolha entre diferentes
fornecedores;
funcionam também como um repositório de
estatísticas e documentos da empresa.
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SEÇÃO 4 Mercados eletrônicos (e-marketplaces)

Primeira geração: comunidades comerciais,
facilitadores de RFP/RFQ.
Uma solução para realizar compras é utilizar portais que
facilitam o encontro entre compradores e vendedores. Estes
portais oferecem dicas e tendências sobre segmentos
industriais, informações sobre produtos, catálogos de
fornecedores e classificados. Além disso, fornecem
mecanismos de comunicação, como salas de bate-papo,
fóruns de discussões e central de recursos humanos. Estes
portais se sustentam de propaganda.
Um exemplo de portal deste tipo é http://
www.mercantil.com/default.asp?country=5, onde
podemos encontrar fornecedores do Brasil e também
de outros países da América Latina.

Outra forma de modelo de primeira geração é o facilitador
de operações com RFP – Request For Proposal
(Requisição de Proposta) e RFQ – Request For Quote
(Requisição de cotação de preço). Neste mercado, um
grupo pré-aprovado de fornecedores enviam um preço fixo
em uma proposta selada em resposta a uma RFQ enviada
por um comprador. O RFQ inclui tanto um resumo
quanto detalhes técnicos que o fornecedor tem de satisfazer.
O comprador nem sempre fecha negócio com o menor
preço, mas sim com o que melhor satisfaz os requisitos a
um preço competitivo.
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FIGURA 5.4 – E MARKETPLACES (TURBAN E KING, 2000)

Segunda geração: distribuidores virtuais e agregadores
de leilões
Um problema com a primeira geração de comunidades e
facilitadores é sua pouca especialização, ou seja, não há
muita informação segmentada por áreas. Por isto, este tipo
de agregador de informações está dando lugar aos
agregadores de transações. O modelo de negócio destes
portais consiste em receber comissões nas transações
realizadas.
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Os distribuidores virtuais coletam informações de produtos
de múltiplos catálogos e fornecedores/fabricantes e compilam
um grande repositório. Geralmente eles não possuem controle
de inventários ou meios de envio de mercadorias, mas ajudam
os compradores providenciando transportadoras para os itens
encomendados. Uma das vantagens dos distribuidores virtuais
é juntar vários pedidos em um único e obter descontos com a
compra por volume. Com a evolução do conceito, os
distribuidores virtuais atualmente oferecem um sistema que
se integra ao procurement das empresas, permitindo o
controle da compra ao estoque.
Um exemplo pode ser encontrado em http://
www.br.elcom.com.

Uma outra forma muito usual de realizar compras e vendas
empresariais é o leilão. Compradores e vendedores
reúnem-se para negociar matérias-primas, energia elétrica,
e outros commodities. Estes portais podem ser
direcionados para vendedores ou para compradores. Os
leilões são de dois tipos:
normal – permite que vários compradores
dêem lances por produtos ou serviços de um
único vendedor. O vendedor anuncia os itens
que quer vender e o prazo de duração do leilão.
O vendedor também estipula um preço mínimo
de venda, que se não for atingido não obriga o
vendedor a realizar a negociação. É possível
também especificar se o vendedor vende um lote
ou fração, dependendo do produto. O
comprador que der o maior lance é quem realiza
a negociação. Os leilões são muito utilizados
para a liquidação de excedentes;
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reverso – neste caso os compradores cadastram
os produtos ou serviços que necessitam e
vendedores pré-qualificados dão lances para
preencher os requisitos. Ao fim do tempo
estipulado para a duração do leilão, os compradores
são obrigados a fechar negócio com o fornecedor
que ofereceu o produto ou serviço pelo menor
preço. O nome reverso vem do fato de os preços
baixarem com o passar do tempo, o contrário do
que acontece com leilão normal.

FIGURA 5.4 - LEILÕES NORMAIS E REVERSOS

Terceira geração: "hubs" de colaboração
Na terceira geração, além de auxiliar na compra e venda, a
funcionalidade é estendida ao gerenciamento completo da
cadeia de suprimento. Os "hubs" de colaboração fornecem
uma plataforma que permite aos participantes da cadeira
de suprimento de um ramo industrial compartilhar
informações, conduzir negociações e colaborar em nível
operacional e estratégico.
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FIGURA 5.6 – HUBS (TURBAN E KING, 2000)

Entre os benefícios dos hubs de colaboração temos:
tecnologia de integração comercial, onde há a
automação do processamento de negociação;
serviços de corretagem, oferecendo logística e
serviços financeiros, incluindo armazenamento,
transporte, seguro e crédito financeiro;
outros serviços e suportes, incluindo serviço ao
consumidor, processamento de produtos
devolvidos e cobertura de garantia.
Os níveis de colaboração podem também incluir valores
mais internos à empresa, como o planejamento e projeto de
novos produtos, demanda e previsão de demanda, reposição
de produtos e materiais, preços e estratégias de marketing.

Consórcios de indústrias
Em um consórcio, empresas se juntam, combinando sua
grande capacidade de compra para forçar quedas de preços.
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Você sabia?
O mais famoso consórcio é o Covisint. Criado em 2000 pelas
gigantes GM, FORD e Daimler-Chrysler (logo seguidas por
Nissan e Renault). Elas juntaram-se para formar um marketplace com extensão mundial. A Covisint nasceu como uma
empresa independente, oferecendo serviços e produtos com
a função de ajudar os fabricantes e fornecedores de peças de
automóveis a alcançar eficiência na sua cadeia de suprimento.
O maior motivador da criação deste consórcio foi a
necessidade de aumentar a eficiência em uma indústria que
possui milhares de fornecedores.

De forma similar às cooperações de compradores, os
consórcios de fornecedores também estão se formando em
ramos industriais onde poucas firmas representam o
máximo em termos de força de mercado.

Síntese
Nesta unidade você viu a importância da cadeia de
suprimento para o sucesso geral da empresa. Afinal, todo
empreendimento necessita de vários parceiros para que seja
possível a produção de bens e serviços. Para que a produção
de cada um dos parceiros contribua e para que o produto/
serviço final seja realizado, é necessário que todos tomem
parte de maneira sincronizada, para que cada etapa tenha
em tempo seus suprimentos, seja de matéria-prima, partes
semi-acabadas ou serviços. Quanto maior a integração,
maior a eficiência, o que só é atingido com o
estabelecimento de canais de comunicação entre cada
parceiro. O barateamento da tecnologia está
proporcionando que empresas de todos os portes utilizem
sistemas de informação capazes de fornecer esta integração.
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Alem disso, você viu que um dos maiores ganhos com esta
integração foi na área de procurement. Atualmente empresas e
organismos governamentais estão conseguindo muita
economia, utilizando-se de vários tipos de mecanismos, onde
fornecedores concorrem para fornecer a preços cada vez
menores, barateando o custo final de seus produtos.

Atividades de auto-avaliação
1. Como você pôde deduzir, o B2B é estabelecido
utilizando-se de várias tecnologias. Para enumerá-las
e classificá-las, desenhe um círculo no meio de uma
folha, representando um negócio e, ao seu redor,
desenhe outros círculos, representando as tecnologias
disponíveis para dar suporte ao B2B. Nesta descrição,
agrupe as tecnologias por tipo, como hardware, software, serviço.
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2. Dentro de suas possibilidades, procure na internet
ou na bibliografia relacionada neste livro didático,
casos de empresas que usam tecnologias B2B em seu
funcionamento. Agrupe informações sobre a empresa
pesquisada. Um bom exemplo de estudo é a
fabricante de computadores DELL, umas das mais
automatizadas existentes. Publique seu trabalho na
ferramenta Exposição do Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA).
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UNIDADE 6

Crime eletrônico

Objetivos de aprendizagem
Reconhecer o jargão da área.
Reconhecer as várias formas de roubo de senhas.
Reconhecer os vários tipos de programas de
computador que causam prejuízos aos sistemas.
Explicar a importância do uso de antivírus.

Seções de estudo
Seção 1 A natureza experimental da internet.
Seção 2 O roubo de senhas.
Seção 3 Cavalos de tróia e bombas de tempo e
lógicas.
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Para início de estudo

Infelizmente, como em todas as atividades humanas, existem
pessoas que aproveitam oportunidades para praticar atos ilícitos
na internet. Quando se pensa em internet, vem à mente o medo
de informar para um portal o nosso número de cartão de
crédito, mandar um e-mail com um conteúdo sigiloso ou
estabelecer uma conversa via programas de chat. Nesta unidade
você conhecerá como são conduzidas as atividades que
comprometem a segurança na utilização da internet.

SEÇÃO 1 A natureza experimental da internet
A internet nasceu com uma ferramenta acadêmica,
destinada a conectar universidades e divulgar artigos. A
internet também nasceu democrática, aberta a quem quiser
para expor idéias e experimentar. O tempo passou e o
crescimento fez com que suas aplicações extrapolassem em
muito o âmbito acadêmico, onde segurança e privacidade
não eram requisitos fundamentais, diferentemente do seu
uso em empresas, onde o sigilo é uma vantagem
competitiva e a segurança fundamental no momento da
transferência de dados de um cartão de crédito.

Você se sente seguro quando seu computador
está conectado à internet?

O crime eletrônico, também chamado crime virtual ou
crime cibernético, é conduzido no mundo virtual criado
pela internet, que é composto de arquivos, mensagens e
toda sorte de "vida" digital.
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Neste mundo digital, dependendo de sua
"especialidade", os criminosos recebem nomes
específicos. Como são todos criados em inglês, não há
como traduzir nomes como hackers, crackers, phreakers e
outros, pois estes nomes nem sempre se ligam ao
contexto da atividade, são como apelidos.

Na década de 1970, eram considerados hackers os melhores
programadores de computadores, que produziam programas
capazes de solucionar problemas complicados. O termo não
era pejorativo. Mas, com o passar do tempo, o termo começou
a designar pessoas que invadem sem autorização sistemas
computacionais. Para diferençar os dois, atualmente existem
os white-hat-hackers, que seguem uma norma de conduta.
Para eles, invadir um sistema é apenas uma prova de seu valor
e não deve causar conseqüências negativas. Acabam por
descobrir falhas em sistemas e ajudam a melhorar a segurança,
publicando seus achados em páginas web e listas de discussão
ao redor do mundo. Muitos acabam empregados em grandes
empresas.
O oposto são os black-hat-hackers, que invadem os
computadores com intenções negativas. Suas atividades vão
desde causar problemas sérios por pura diversão, deixando
sistemas fora do ar ou mudando o conteúdo de portais
famosos, até aqueles que roubam números de cartões de
crédito, senhas e números de contas bancárias, causando danos
financeiros diretos. Muitas vezes estas pessoas trabalham em
grandes empresas gastam tempo de forma indevida para
realizar suas atividades, aproveitando-se de privilégios de
acesso aos sistemas da empresa.
Há uma outra variante denominada freaker. A atividade do
freaker é invadir redes telefônicas a fim de interceptar ligações
e realizar ligações gratuitas. Há o caso, que não se sabe se
verdadeiro ou não, de um freaker que conseguiu invadir uma
central telefônica nos EUA e fez com que todas as ligações
para estações de rádios fossem bloqueadas, com exceção
daquelas feitas pelo seu número de telefone. Sua intenção era
ganhar todas as promoções do tipo em que o primeiro a
ligar para a rádio recebe o prêmio.
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O comum entre estes dois tipos é sua grande capacidade
técnica, que permite a eles realizar seus prodígios sem serem
descobertos. Outra característica é sua persistência. Os
melhores se debruçam sobre um problema até que consigam
resolvê-lo, não importando o tempo que leve. Uma atividade
comum entre os hackers é escrever programas que auxiliam a
invasão. Estes programas são, então, publicados em portais
abertos ou protegidos por senha, onde a comunidade dos
hackers os coleciona como troféus.
Veja a seguir quais os tipos comuns de invasões e
problemas causados pelos hackers.

SEÇÃO 2 O roubo de senhas
Força bruta
Geralmente, o acesso a um sistema requer o conhecimento de
uma conta e senha. O que hackers fazem é testar milhares de
palavras comuns em busca de uma que tenha sido usada como
senha. O nome da conta é geralmente de fácil conhecimento
ou padrão. Como muitas pessoas não tomam cuidado com as
senhas que escolhem, usando nomes comuns do dia-a-dia, os
hackers acabam invadindo vários sistemas simplesmente
testando pacientemente várias senhas. Cuidados devem ser
tomados para que senhas não sejam descobertas, tais como não
escrever em notas e deixar perto ou na sua estação de trabalho;
não escrevê-las em arquivos no próprio computador, já que
alguém que tenha acesso ao sistema pode copiá-las e também
passar para outras pessoas, pois a informação acaba sendo
escrita em algum lugar e pode facilmente ser desviada.
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A escolha de uma senha é uma das maiores armas que
um usuário tem para se prevenir de invasões. Como regra
geral, não se deve escolher nome próprio de nenhuma
espécie, nenhum nome que se pode encontrar em
dicionários de qualquer língua e nenhum apelido, nome
de animais, ou qualquer nome que tenha algum
significado. Uma boa dica é usar números entremeados
por letras, bem como letras maiúsculas e minúsculas ao
mesmo tempo. Por exemplo, um nome comum, Paulo,
poderia ser escrito como Paulo123, dificultando, mas
ainda assim é óbvio. Xd234F é muito melhor...

Engenharia Social
É denominado também phishing em inglês, onde
literalmente o falsário tenta “pescar” o usuário, já que vários
recebem e-mail ou outra forma de convite e alguns caem na
armadilha. Este tipo de ataque usa a ingenuidade,
curiosidade ou ganância do próprio usuário para poder
funcionar.
Geralmente o usuário recebe uma mensagem por e-mail ou
vê uma propaganda que o convida a entrar em um sítio que
imita a página de um banco ou outra entidade conhecida.
Uma vez neste endereço, o usuário tem de preencher um
formulário com dados pessoais para prosseguir, como conta
e senha de seu banco ou número de cartão de crédito. Estes
dados são posteriormente usados de forma ilícita.
O phishing direcionado a bancos tem causado perdas
enormes ao correntistas e aos próprios bancos, que são
obrigados a ressarcir os usuários quando o acesso não é
feito pelos mesmos. Nos Estados Unidos, estima-se que
somente em 2006 houve um prejuízo de 2,8 bilhões de
dólares com phishing (GARTNER, 2006).
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Para se proteger deste tipo de ataque, o usuário tem de
verificar a origem do convite e o endereço do sítio sendo
acessado. Geralmente este tipo de convite não é feito por
bancos ou outras entidades. Caso o usuário tenha dúvida, o
mais indicado é que entre em contato com a instituição
que supostamente enviou o convite e pergunte se este é
verdadeiro.
Recentemente os navegadores começaram a incorporar
medidas para evitar que os usuários entrem neste tipo de
portal. No navegador Firefox 2.0, um alerta é emitido caso
a página sendo visitada tenha sido denunciada como
fraudulenta (Fig. 6.1). O navegador constantemente baixa
de forma transparente ao usuário uma lista atualizada de
endereços denunciados. O usuário também pode denunciar
um endereço.

FIGURA 6.1 – PHISHING.

138

comercio_eletronico.pmd

138

30/1/2007, 10:23

Comércio Eletrônico

Sniffers
O Sniffer, ou melhor, packet Sniffer, é uma técnica que
intercepta os dados que circulam em uma rede. Ele pode ser
instalado em qualquer computador de uma rede, pois os
pacotes, assim chamados os pedaços de informação que um
computador envia ao outro em uma rede como a que dá
suporte à internet (TCP-IP), circulam de computador a
computador até serem "absorvidos" pelo destinatário.
Pesquisando cada um destes pacotes, o programa Sniffer
monta as mensagens que as máquinas enviam entre si.
Uma análise posterior das mensagens pode detectar login e
senhas que uma estação possa estar enviando para um
servidor, solicitando acesso. Observe que uma rede bem
protegida não permite este tipo de acesso.

FIGURA 6.2 - SNIFFER INSTALADO EM UM COMPUTADOR DA REDE
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Há Sniffers capazes de montar e-mails, por exemplo. Nem
todos os Sniffers são usados de modo criminoso. Agentes
policiais, com o FBI americano, os usam para combater
crimes, como por exemplo o Carnivore, que intercepta
e-mails. Há também sistemas eletrônicos sofisticados que
interceptam comunicações sem fio.

SEÇÃO 3 Cavalos de tróia e bombas de tempo e
lógicas
Muitas vezes a intenção ao invadir um computador, é instalar
um programa malicioso. Entre estes temos os programas que
começam a realizar tarefas quando determinada data é
atingida ou alguma operação feita no computador, como rodar
um programa, por exemplo. Ações comuns destes programas
são apagar dados do HD, enviar e-mails para endereços
armazenados no computador, ou simplesmente tornar o
computador lento.
Há casos em que o programa lanças cópias de si na
memória do computador de maneira exponencial e são
denominados rabbits (coelho em inglês), dada a sua
capacidade de reprodução. Estas cópias são como bombas
que são ativadas em determinada data e começam a enviar
solicitações pela rede para determinado portal para
congestioná-lo. Imagine estas bombas instaladas em
milhões de computadores agindo ao mesmo tempo. Isto é
uma tática empregada para derrubar um servidor na rede,
com já aconteceu com a página da Microsoft, causando um
DOS – Denial Of Service, que é uma falha no sistema, por
ter sido solicitado mais vezes do que é capaz de responder.
De acordo com SYMANTEC (2006) somente no
primeiro semestre de 2006 mais de 4,5 milhões de
máquinas ao redor do mundo foram invadidas e utilizadas
para a criação de redes Zumbis - ou botnets. Elas são
sincronizadas para realizar ataques DOS ou para enviar
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spams. As redes zumbis tornaram-se a maior fonte de
spams em 2006. Estima-se que a cada instante haja 50.000
máquinas enviando spams. Cada máquina é operada em
média por 45 minutos e depois silenciada, dificultando sua
identificação. Mais recentemente estas máquinas têm sido
utilizadas para efetuar o clickfraud. Neste tipo de ataque, as
máquinas simulam usuários clicando em propagandas em
páginas web, aumentando a conta que as empresas
anunciantes têm de pagar ao sítio que veicula seus
anúncios.
Um cavalo de tróia (Trojan Horse) é um programa que parece
inofensivo, mas que traz dentro dele a instalação de outros
programas, estes sim perigosos. Uma forma de estes
programas entrarem no computador é por arquivos anexos em
mensagem de e-mail. Atualmente no Brasil é comum
recebermos mensagens de e-mail dizendo que há uma
mensagem para ser lida em portais do tipo Voxcards e O
Carteiro. Todos falsos, claro. Mas, por trás do endereço que ele
pede para ser clicado há um cavalo de tróia que instala uma
bomba lógica que monitora as operações no teclado no
momento que o usuário se comunica com um banco via
internet. Nos Estados Unidos, uma destas bombas conseguia
detectar quando os usuários acessavam um banco de uma lista
de 50. O programa monitorava o acesso ao homebanking e
permitia que o criador da bomba recebesse as senhas
utilizadas.
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Os bancos agora apresentam em seus
sistemas de homebanking um
pequeno teclado na tela para ser
operado com o mouse, para evitar o
uso do teclado e sua detecção por este
tipo de programa.
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Para se defender dos cavalos de tróia, não baixe em seu
computador programas gratuitos da internet. Muitos
deles são cavalos de tróia. Para detectar estes
programas, nem sempre os anti-vírus são suficientes,
pois a “vacina” pode ainda não ter sido inventada. Um
outro cuidado é verificar se o endereço apresentado em
um e-mail recebido é realmente de onde parece ser. Para
checar, passe o mouse sobre o endereço e veja na barra
de status do leitor de e-mails o que vem depois de http:/
/. Verifique se o domínio está correto, pertencendo a um
endereço confiável.
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Outra maneira de se proteger é nunca abrir ou executar
(dois cliques) em arquivos anexos aos em e-mails.

Backdoors
Backdoors são trechos de códigos inseridos em programas
com o intuito de fornecer acesso externo. São como portas
deixadas abertas para futuras invasões. O hacker que teve
acesso a um sistema, seja descobrindo uma senha ou de
outra forma, instala o backdoor muitas vezes para apagar
pistas de sua invasão inicial. Muitos servidores são
invadidos para serem usados posteriormente como
depósitos de fotos pornográficas e envio de pacotes TCPIP para máquinas que querem derrubar na internet, pelo
congestionamento que causam. Em certos casos, são até
propositalmente inseridos quando um programa está sendo
desenvolvido, mas esquecidos depois de pronto para
distribuição.

Para se comunicar com o mundo exterior, os programas
que contêm backdoors precisam operar por uma
determinada porta do computador, que é o subendereço da internet (ver unidade sobre web). Uma
forma de bloqueá-los é instalar um firewall.

Portais seqüestrados
Este tipo ataque é uma falha no
navegador Internet Explorer e pode
ser consertado instalando-se uma
atualização da Microsoft.
○

○

○

○

○

○

○
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○

○

○

○

○

○

○

○

○

São portais que foram modificados por hackers e contêm
imagens com links para portais populares. Ao clicar em
us é aacio
cio
na
do
uma destas imagens, um vír
vírus
ciona
nado
do.
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○
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Como o Internet Explorer é muito visado pelos hackers,
eles exploram eventuais falhas no programa e lançam
freqüentemente vírus que comprometem sua segurança.
Uma opção é utilizar o navegador Mozilla Firefox. Este
navegador é gratuito e tem algumas ferramentas
interessantes, como bloqueador de páginas pop-up. Use
este endereço para baixar o arquivo instalador do Firefox
http://getfirefox.com.
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Vírus e worms

○

○

○
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○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Pop-ups são janelas que se
abrem sem que tenhamos
solicitado. Geralmente são
ativadas como propaganda por
um portal que estamos
visitando.

O vírus é um pequeno programa que é capaz de se replicar
e se alastrar para outros computadores ligando-se a outro
programa para se disseminar. Uma forma comum de
transportá-los para dentro do computador é por disquetes,
programas baixados por downloads da internet e atachados
em e-mails. Os vírus são capazes de modificar dados e
apagar arquivos ou um disco inteiro. Mas os mais
problemáticos são aqueles que atuam silenciosamente.
Já o worm se propaga sem a necessidade de outro
programa. Os worms podem ser tão destrutivos quando os
vírus, mas são geralmente utilizados para coletar e enviar
informações. Dependendo da sofisticação do vírus, pode ser
difícil destruí-lo depois que ele se instala, por isso o mais
recomendável é não deixar que um sistema seja infectado.
Existem vírus que tem a capacidade de se modificar a cada
cópia que ele faz de si mesmo, tornando-se ainda mais
difícil de ser detectado. A arma mais eficaz em relação aos
vírus são os antivírus.
O antivírus é tão eficaz quanto mais freqüente fazemos sua
atualização. Novos vírus são criados todos os dias, e o
antivírus tem de ter informações sobre os novos tipos para
que consiga detectá-los, evitá-los e/ou apagá-los do
computador. Para isso, diariamente os fabricantes recebem
cópias de vírus de pessoas que foram contaminadas para
que sejam estudadas e as informações sejam atualizadas.
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Estas informações sobre os vírus ficam armazenadas em
pequenos arquivos, que o antivírus lê no momento de
pesquisar o sistema. Se novas versões destes arquivos não
são instaladas, o antivírus só tem efeito em vírus antigos,
deixando o sistema desprotegido.
Os vírus são uma preocupação das empresas também,
causando anualmente bilhões de dólares em prejuízos. No
âmbito das empresas, são instalados antivírus corporativos,
com mecanismos de atualização constante.
Normalmente os antivírus são instalados no computador e
ficam monitorando arquivos, mensagens de e-mails e
outras atividades que importam a transferência ou leitura
de arquivos e mensagens. Os anti-vírus atuais
automaticamente "baixam" seus arquivos de atualização
automaticamente dos servidores dos fabricantes, mas é
necessário verificar se esta opção está habilitada.

Existem antivírus bons e gratuitos para uso
doméstico. Um dos mais interessantes é o
Avast, que pode ser baixado de
www.avast.com.

Síntese
Como você viu, um dos fatores fundamentais no uso de
sistema de informação é a segurança, caso contrário, estes
sistemas não podem ser utilizados nos negócios. Para isso,
várias estratégias foram desenvolvidas para que
informações e a identificação de usuários trafeguem com
segurança entre usuários e computadores. Mesmo assim, da
mesma forma que a tecnologia e conhecimento de
segurança tornam-se disponíveis para os desenvolvedores e
engenheiros que produzem os sistemas, ela logo cai nas
mãos de criminosos, forçando o contínuo desenvolvimento
nesta área.
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Você viu também que o elo mais fraco na cadeia é
justamente o usuário, pois a escolha e o armazenamento de
senha de forma descuidada põe em perigo a segurança de
qualquer sistema.
Ainda nesta unidade foram discutidas as diversas formas
de ataque aos computadores modernos e como é possível se
proteger em várias situações.

Atividades de auto-avaliação
1. Observe no seu dia-a-dia de uso da internet quais
são suas atividades. Classifique o que você acha
sigiloso em suas comunicações. Para cada uma delas,
imagine o risco que você corre, caso elas sofram
algum tipo de extravio. Verifique para cada uma,
como ela pode ser desviada; inclusive suas senhas.

2. Verifique para cada uma das suas senhas, incluindo
as que você usa para as contas bancárias, a facilidade
ou dificuldade para que sejam "adivinhadas". Você
está seguro?
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UNIDADE 7

Segurança

Objetivos de aprendizagem
Explicar o que significa segurança em um sistema
de informação.
Reconhecer ferramentas, técnicas e critérios
envolvidos.
Explicar as várias técnicas de cifragem de
mensagens.
Explicar o que é SSL.

Seções de estudo
Seção 1 A segurança na rede.
Seção 2 Ferramentas, técnicas e critérios.
Seção 3 O que é criptografia?
Seção 4 O que é SSL?
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Para início de estudo

Como você estudou na unidade anterior, as ameaças de
invasão aos sistemas são grandes. Então, pense nas
seguintes questões:

Você entra em sua conta do banco on-line. Como são
transferidos os dados de nome do usuário e senha
para o banco? Alguém pode interceptar e ler estes
dados?
Você faz uma compra em uma loja virtual. Alguém
pode ler os dados do cartão enquanto estão sendo
transferidos?
Uma empresa faz uma transação eletrônica usando a
web. Como ela pode ter certeza de que estes dados
são confidenciais?

Uma hora ou outra, estas perguntas surgem na mente de
quem usa a internet. Como você verá adiante, existem várias
formas de aumentar a segurança dos sistemas, tornando a
transferência e armazenamento de dados mais seguros?

SEÇÃO 1 A segurança na rede
Implantar sistemas de segurança envolve um custo que
pode ser alto dependendo do tamanho do sistema e do grau
de segurança que se quer empregar. Imagine a segurança de
uma rede sendo monitorada diariamente por uma equipe
de especialistas que verifica as mensagens que trafegam por
ela? Por outro lado, não implantar um sistema de segurança
pode significar a perda de muito dinheiro ou mesmo a
confiança de um parceiro de negócios ou cliente.
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Imagine o custo para uma grande loja virtual, caso
os números de cartões de crédito de pessoas que
compraram nesta loja vazem para as mãos de
criminosos?

Há também um custo em perda de facilidade de uso. Um
exemplo é a necessidade de fornecermos identificação e senha
para entrar em um sistema.
Veja o caso das caixas eletrônicos dos bancos. Em um passado
não muito remoto, o que era necessário para acessar uma conta
era o cartão do banco e uma senha. Logo apareceram
criminosos que ficavam ao lado das caixas observando a senha
que era digitada e, de uma forma ou de outra, clonavam o
cartão ou davam um jeito de o roubarem da vítima, sacando
todo o dinheiro da conta. Isto quando o assalto não se dava na
caixa mesmo, quanto o cliente era obrigado a digitar a senha e
sacar o dinheiro e entregá-lo ao ladrão sob a mira de uma
arma. Duas medidas se seguiram: a limitação da quantia
máxima que pode ser sacada por dia e a instalação de câmeras
de vídeo.
Limitar a quantia a ser sacada mexe diretamente com o
balanço que o ladrão faz de custo benefício e este é um limite
entre um sistema seguro ou não. Qualquer sistema pode ser
invadido, mas os recursos a serem empregados têm de
compensar o trabalho gasto pelo ladrão, e o custo, caso venha a
ser pego ou mesmo em tempo/recursos gastos para invadir
um sistema. Por isso que muitos ladrões preferem os
automóveis que não têm sistemas de alarme aos que têm. São
mais rápidos de ser roubados, expondo o ladrão a menos riscos
de ser pego. Sem contar que o ladrão tem de ter mais
conhecimento para roubar os carros que têm sistemas
antifurto. O mesmo acontece no mundo eletrônico.
Ainda sobre as caixas eletrônicas, mais recentemente alguns
bancos pedem ainda do cliente a data do seu nascimento ou
algum outro código, além da senha, dificultando o acesso ou
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mesmo a leitura do que o usuário está digitando, pois o
código se apresenta sempre em teclas diferentes.
Isso nos leva a outra consideração. A inclusão de medidas de
segurança diminui a facilidade de interação com o sistema,
podendo causar o impedimento de seu uso mesmo para usuários
legítimos, caso ele se esqueça de tantas senhas e códigos.
Um outro aspecto interessante é o tempo de acesso a um sistema
do ponto de vista computacional. A inclusão de segurança
implica adicionar uma camada, ou camadas, de software ao
sistema, o que aumenta o tempo de acesso. Isso torna os sistemas
mais caros para serem construídos e necessitando máquinas mais
rápidas e caras para processar os dados.
Nem sempre o dinheiro é o alvo. Há também a coleta de
informações para espionagem industrial ou mesmo o acesso
indevido a serviços, como leitura de revistas, notícias e tanta
informação presente na internet.
Como você já viu aqui, aumentar a segurança traz
inconvenientes para usuários legítimos e custa dinheiro. Não
empregar segurança traz o perigo de perdas financeiras e
convida criminosos a investir nos ataques. O que se procura é
um balanço entre uma coisa e outra.

SEÇÃO 2 Ferramentas, técnicas e critérios
Os sistemas de segurança devem garantir certos
parâmetros. Na lista a seguir estão os critérios relacionados
a garantir a segurança de um sistema.

Autenticação
A autenticação tem como propósito assegurar que o
usuário de um sistema é quem diz ser e está autorizado a
usá-lo. Há algumas técnicas utilizadas para tal:
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características pessoais – sistemas que
identificam a pessoa pela altura, peso, rosto, íris,
impressão digital, voz, ou outra característica
física. Este campo do conhecimento é
denominado Biometria;
localização física – em certas ocasiões pode-se
checar a localização do usuário, como por
exemplo se este está acessando um sistema de
uma estação válida;
posse de um objeto – um cartão de
identificação, cartão de crédito, cartão com chip
eletrônico, são exemplos de objetos que guardam
a identificação da pessoa, para ser conferida no
momento do uso;
posse de um segredo – uma senha ou qualquer
código guardado na mente da pessoa que se
identifica para um sistema. São comuns sistemas
que confirmam a identificação perguntando dados
guardados pela pessoa, tais como data de
nascimento, nome dos pais etc, como mais um
meio de confirmar a identidade. O par
identificação + senha é o padrão para a maioria
dos sistemas. No momento em que a identificação
é fornecida (login), o sistema procura em sua base
de dados e, encontrando, prepara-se para comparar
a senha que é fornecida àquela associada ao nome,
que também é guardada na base de dados de forma
criptogafada (veremos mais a seguir sobre este
termo). Caso a fornecida pelo usuário seja idêntica
aquela guardada na máquina, o usuário prova sua
identidade, ou pelo menos a posse do segredo.
A melhor forma de conseguir a autenticação é combinar
uma ou mais técnicas. Como, por exemplo, o cartão do
banco com a senha associada.
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Integridade

Um byte significa praticamente um caracter
no computador. Nosso alfabeto, por
exemplo, é composto de letras. De forma
comparativa, o alfabeto do computador é
composto de bytes. Ou seja, quando uma
mensagem ou arquivo é enviado, os bytes
são os elementos básicos. Cada byte tem
um peso numérico para o computador,
portanto, é possível somá-los.
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Para que haja segurança em um sistema, são necessários
meios de conferir se os dados transferidos não foram
alterados. Manter a integridade de uma mensagem
significa, em termos digitais, verificar se todos os dados
que foram transmitidos chegaram em número e conteúdo
na sua recepção. Umas das técnicas mais usadas para
garantir a integridade de uma mensagem é calcular, por meio
do uso de um algoritmo, o checksum de uma mensagem ou
arquivo a ser transmitido. A forma mais simples, que
envolve somar os by tes da mensagem, arquivo, ou outro
tipo de dado que se quer transmitir. O número resultante é
enviado com a mensagem. Ao receber, soma-se novamente
os bytes da mensagem e verifica-se se este resultado coincide com a soma enviada.
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Um pequeno exemplo.
Um dos mais antigos padrões, utilizados
para que caracteres iguais sejam
representados pelos mesmos valores
numéricos independente do computador
utilizado.
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

A

65

32

○

○

○

○

○

Suponha que você tenha que enviar a seguinte
mensagem:
A terra azul.
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Usando-se o padrão ASCII, as letras são
representadas no computador pelos seguintes
valores
○

○

○

○

○

○

○

T

e

r

r

a

116

101

114

114

97

○

○

○

○

○

32

○

○

○

a

z

u

l

.

97

122

117

108

46

Somando estes valores temos 1161. Se enviarmos a
mensagem e este valor para uma pessoa que
queremos nos comunicar e dissermos para ela como
conseguimos o resultado, ela pode somar os valores
e verificar se o resultado confere. Caso seja diferente,
provavelmente uma ou mais letras foram alteradas.
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Logicamente que este nosso exemplo é muito simples, pois
podemos conseguir várias mensagens que resultam na mesma
soma. Há algoritmos sofisticados que não são fáceis de driblar,
que detectam, por exemplo, a mudança na ordem das letras.

Privacidade
A finalidade da privacidade é proteger os dados de
terceiros. A forma mais comum de fazê-lo é cifrar a
mensagem, de tal forma que um pretenso leitor não possa
tomar conhecimento da mensagem sem que tenha uma
c hav
cesso
havee de aacesso
cesso.
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Mais a frente você verá as técnicas
utilizadas para conseguir este efeito.
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Irretratabilidade
Um sistema deve também ser capaz de registrar se
realmente uma transação foi realizada. Isto evita que haja a
negação posterior de envios de documentos, realização de
pedidos, e outras situações em que uma das partes possa
negar sua participação.

Capacidade de auditoria
Para que posteriormente uma transação possa ser verificada
é necessário que um sistema armazene, não só o resultado
da transação, mas todas as comunicações ou trocas de
mensagens que foram efetuadas para gerar as operações
necessárias. Estes registros são importantes também para
detectar transações não completadas e/ou transações falsas,
realizadas por terceiros não-autorizados.
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SEÇÃO 3 O que é criptografia?
Se falharem as medidas de segurança e um intruso
conseguir acesso a mensagens e arquivos de um sistemas
ou rede, uma forma de protegê-los é utilizar a criptografia
ou cifragem de dados.
A criptografia é a ciência que suprime o significado de
uma mensagem para proteger seu conteúdo e também
sua integridade.

Tipos de cifragem
a) Substituição
É a forma mais simples de cifragem. Dizem que foi usada
ou talvez mesmo inventada pelo imperados Júlio César. A
técnica consiste em substituir as letras da mensagem
original por outras que se seguem. Por exemplo, a palavra
ABCATE ficaria BCDBUF , onde a letra A foi substituída
pela sua próxima no alfabeto, B; a letra B pela C, e
assim por diante. Podemos escolher qualquer forma
de substituição, não necessariamente a letra
seguinte, nem em qualquer ordem. A única
exigência é que o receptor da mensagem saiba da
regra de substituição. Este tipo de cifragem não
tem utilidade real, pois é muito fácil de ser
quebrado. A regra de substituição que permite a
decifragem da mensagem é chamada chave. O que
torna esta técnica frágil é o fato de possuirmos apenas 26
letras no alfabeto (incluindo x, y e z).
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b) Chave simétrica
Na criptografia utilizando chave simétrica, a mensagem é
cifrada com uma chave e a mesma é enviada para o receptor da mensagem, que a usa para decifrá-la, da mesma
forma como na substituição (veja Figura 7.1). Observe que
o envio da chave para o receptor tem de ser feita de
maneira segura, pois qualquer um que a tenha pode
decifrar a mensagem. Na prática, emprega-se um agente
terceirizado para controlar o envio da chave secreta.
Para que a mensagem cifrada não possa ser facilmente
decifrada sem a chave, o algoritmo de cifragem evoluiu
muito. Em 1970, o governo dos EUA desenvolveu o DES
– Data Encryption Standard, que cifra uma mensagem e
gera uma chave de 128 bits
bits. Este código foi utilizado para
as comunicações seguras entre bancos até sua substituição
pelo AES – Advanced Encryption Standard, em 2000.
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Bit é a unidade básica de informação do
computador. Ele pode valer 0 ou 1, o
equivalente elétrico de desligado ou
ligado. Um byte, que é a palavra de
computador e que é também empregada
para representar caracteres no
computador é o agrupamento de 8 bits.
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

FIGURA 7.1 - CIFRAGEM SIMÉTRICA

Existem várias técnicas para decifrar mensagens sem
possuir a chave, original por isso o tamanho desta é fundamental. Uma das técnicas mais simples é ir tentando chaves
até conseguir a correta. Esta técnica é chamada de forçabruta
bruta. É tentar todas as combinações possíveis para criar
uma chave. Para se ter uma idéia do que significa a
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importância do tamanho da chave, a tabela a seguir mostra
o número de combinações possíveis e o tempo para
descobrir a chave utilizando-se a técnica da força bruta em
um computador com velocidade da tecnologia de 2002.
TAMANHO DA CHAVE

NÚMERO DE CHAVES POSSÍVEIS
9

TEMPO PARA DECIFRAR

32 bits

10

Minutos

56 bits

1016

1000 anos

128 bits

1038

1024 anos

168 bits

1050

1036 anos

c) Chave assimétrica pública
Como você viu na técnica da chave simétrica, transmitir a
chave é o grande problema, pois alguém pode interceptá-la em
ic
seu caminho até o receptor. A técnica da chave assimétr
assimétric
icaa
resolve este problema gerando duas chaves, uma privada e
uma pública
pública. O receptor mantém em sua posse a chave
privada e dá a chave pública para o transmissor cifrar a
mensagem que deve ser enviada para ele. Como só a chave
privada pode decifrar a mensagem, a chave pública pode cair
nas mãos de qualquer um.

FIGURA 7.2 - CIFRAGEM COM CHAVE ASSIMÉTRICA PÚBLICA
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A técnica da chave assimétrica pública só é interessante
para mensagens curtas, pois o tempo para cifrar-decifrar a
mensagem é grande, pois o algoritmo é complexo. Um
efeito interessante desta técnica é que a chave pública é
usada para cifrar a mensagem e a chave privada para
decifrá-la, como vimos, mas também podemos fazer o
contrário, usar a chave privada para cifrar e a pública para
decifrá-la.
O que vemos então é que, mesmo que alguém consiga
invadir um sistema ou mesmo interceptar pela rede a
transmissão de mensagens ou arquivos cifrados, estes
estarão relativamente protegidos, já que o custo para
decifrar mensagens utilizando estas técnicas é muito
grande, tanto em termos de tempo quanto em capacidade
de computador.
d) Envelopes digitais
Como você viu no item anterior, a técnica de chave
simétrica tem sua fragilidade na transmissão da chave. Por
outro lado, a técnica assimétrica é complexa e não serve
para cifrar grandes textos ou mensagens. Utilizando-se as
duas técnicas consegue-se um efeito interessante: usa-se a
técnica da chave simétrica para cifrar a mensagem e a
técnica da chave assimétrica para cifrar a chave simétrica,
pois a chave simétrica em si mesma é bem pequena. Desta
forma, obtêm-se o melhor das duas técnicas.
e) Assinatura digital
Como você já viu anteriormente, um dos problemas que
existe é certificar-se de que um arquivo ou mensagem
enviada por uma rede chegou intacta, sem alterações, ao ser
receptor. Existe uma técnica, chamada assinatura digital,
que resolve este problema.
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Veja os passos tomados para o envio de um documento:
usando-se um software especial, pega-se o
documento que se quer enviar e produz-se um
hash da mensagem, que é uma espécie de
resumo da mensagem, convertido em uma
cadeia de dígitos denominada digest;
pegamos agora este digest e passamos no
algoritmo da chave assimétrica, usando uma
chave privada nossa, que só nós conhecemos.
Este digest cifrado é a assinatura digital, pois
somente nós podemos gerá-la, pois só nós
conhecemos a chave privada;
de posse do documento e do digest cifrado,
usamos a chave pública do destinatário e
ciframos os dois, e enviamos para o destinatário
junto com a chave pública que cifrou o digest;

FIGURA 7.3 - PROCESSO DE ENVIO DA ASSINATURA DIGITAL
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Passos para o recebimento:
o receptor pega o pacote recebido e decifra
usando sua chave privada;
pega o pacote e decifra-o com a chave pública
que mandamos (lembre-se que se a chave
privada cifra, a pública decifra e vice-versa).
Pega, então, o documento e passa no mesmo
software especial que usamos para gerar o digest.
Ele compara este digest gerado com o que
decifrou e verifica se são iguais. Se forem, o
documento não foi alterado.

FIGURA 7.4 - PROCESSO DE RECEBIMENTO DA ASSINATURA DIGITAL

f) Certificados digitais
A assinatura digital contém apenas um problema. Um hacker
pode gerar uma chave pública em nome de um emissor e
enviar um documento cifrado em seu nome. O receptor
recebe o documento e o decifra. O documento recebido é
autêntico, mas nunca foi enviado pelo emissor correto.
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Para resolver este problema, o emissor pode se utilizar de um
certificado digital, que é encomendado de uma autoridade
certificadora
certificadora. Primeiro o emissor se registra em uma
autoridade registradora
registradora, que é uma espécie de departamento
de identificação. Este departamento leva à autoridade
certificadora o pedido do emissor que gera então para este um
par de chaves, privada-pública. O emissor pode então distribuir
sua chave pública para quem ele quer receber mensagens
cifradas. A qualquer momento, alguém que estiver para enviar
uma mensagem pode checar a validade do certificado,
verificando os dados armazenados na entidade certificadora,
como número de série, validade e origem da chave pública. Este
sistema é chamado PKI – Public Key Infra structure.

SEÇÃO 4 O que é SSL?
Ao realizar uma compra pela internet, você já deve ter notado,
ou ter sido informado pela loja, um cadeado que aparece na
parte inferior direita do navegador. Quando este cadeado está
fechado, indica que a informação que está sendo enviada e
recebida entre navegador e servidor está em um ambiente
seguro. Além disto, notamos que o endereço URL não começa
por http mas sim por https
https. Isto indica o uso do SSL, Secure
Socket Layer, O SLL é um protocolo que se estabelece no
contexto do protocolo TCP-IP. Ele utiliza o esquema de
cifragem com chave pública, um envelope digital, assinatura
digital e uma verificação digital para autenticar e estabelecer
uma conexão segura com chave simétrica entre o navegador e
o servidor durante a duração de uma sessão, assegurando a
integridade e privacidade da comunicação.
Vemos, portanto, que todas as tecnologias apresentadas
são capazes de se combinar para tornar a transmissão de
informações mais segura na internet. Mas como sempre,
o usuário é o elo mais fraco da cadeia, seja por escolher
senhas simples de serem adivinhadas, armazenar suas
senhas de forma fácil de ser encontrada ou instalar
programas suspeitos em seu computador.
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Transação Eletrônica Segura (Secure Electronic
Transaction - SET)
Este protocolo, Secure Electronic Transaction (SET), foi
desenvolvido numa parceria entre as operadoras de
cartões VISA e MASTERCARD. Projetado especificamente
para permitir pagamentos no comércio eletrônico,
autenticando as partes envolvidas em uma transação –
o consumidor, o vendedor e o banco do vendedor utiliza-se de criptografia de chave pública. Para que as
transações sejam realizadas, o vendedor deve ter o
software SET instalado em seu servidor e um certificado
digital, alem do software que implementa uma carteira
digital, guardando informações de um ou mais cartões,
incluindo ainda uma certificação digital para identificar o
portador. A carteira digital evita que os usuários tenham
de informar seus dados cadastrais e os números de seus
cartões em todas as compras.

O processo pode ser decomposto nas seguintes etapas:
o comprador escolhe a(s) mercadoria(s) no
portal do vendedor;
o navegador WEB do comprador recebe e
confirma através do certificado do vendedor de
que o vendedor é válido;
o navegador envia as informações sobre a
compra. Esta mensagem é criptografada com a
chave pública do vendedor. A ordem de
pagamento é criptografada com a chave pública
do banco, não podendo ser lida pelo vendedor.
Também é enviada uma informação que
assegura que o pagamento só pode ser utilizado
nesta compra;
o vendedor verifica o comprador, verificando a
assinatura digital no certificado do comprador
junto ao banco ou a um outro órgão certificador;
o vendedor envia uma ordem de compra para o
banco, incluindo a chave pública do banco, a
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informação de pagamento do comprador e o seu
certificado;
o banco verifica o vendedor e a ordem de
compra. O banco usa a assinatura digital no
certificado dentro da ordem e verifica os dados
do pagamento;
o banco assina digitalmente e envia a
autorização para o vendedor, que completa o
pedido do comprador.
Neste sistema, o vendedor não tem acesso às informações
do comprador, isto evita que o número do cartão de crédito
do comprador seja armazenado no servidor do vendedor,
reduzindo o risco de fraudes.
Embora forneça um alto grau de segurança, o protocolo
SET é pouco utilizado, pois requer software e servidores
especializados, aumentando o custo das transações e
também o tempo para sua realização.

Estegnografia
De acordo com o dicionário (HAUISS, 2002), a palavra
estegnografia significa cifrar uma mensagem. Em se
tratando da área de informática, a estegnografia é a
atividade de esconder uma mensagem dentro de outra, de
tal forma que a primeira não é aparente, a não ser que se
conheça a forma de detectá-la. A estegnografia é utilizada
geralmente para a criação de marcas d’água.
O exemplo mais comum de marca d’água é aquela presente
em papel moeda. Esta marca é embutida no papel durante
o processo de fabricação da cédula, antes de serem
impressos em tinta o restante das inscrições que
caracterizam o valor da nota. O que se pretende aqui é
incluir no material uma informação pouco perceptível, ou
mesmo invisível, para que possa ser feita uma identificação
da legitimidade da nota. No caso de papel moeda, a marca é
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visível quando se examina a nota contra uma fonte de luz.
A figura a seguir apresenta uma nota de 20 dólares e uma
face que se apresenta, observe a face acima do número 20,
ela aparece apenas contra a luz.

FIGURA 7.5: EXEMPLO DE MARCA D´ÁGUA.

A marca d’água digital funciona de maneira similar,
embutindo em um produto digital informações que
aparecem sob determinadas circunstâncias. A marca d’água
pode ser utilizada para embutir a autoria de uma obra e
também informar a aparelhos ou software que uma obra,
como por exemplo uma música, possui direitos de autoria.
Vale observar que sinais de autoria ou de proteção contra
cópias podem ser incluídos em uma obra como um sinal
adicional, mas a marca d’água possui três propriedades:
é imperceptível na apresentação do material;
não pode ser retirada sem que o material original seja comprometido;
a marca d’água sofre as mesmas transformações
da obra em um processo, denunciando
modificações por que passou a obra original.
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Gerenciamento Digital de Direitos
Em inglês, digital rights management (DRM), é um termo
que descreve genericamente várias técnicas usadas para
controlar o acesso a uma obra em função dos direitos
autorais destas. As obras que geralmente empregam
proteção contra cópia e outras técnicas restritivas são
filmes, imagens, músicas, programas de computador e jogos
eletrônicos.
Muitas lojas virtuais usam DRM para restringir o uso das
músicas adquiridas em seus sites.

O site www.imusica.com.br é um exemplo no Brasil
que emprega a tecnologia da Microsoft para obter
este intento.

No mundo, a loja Itunes da Apple é a líder em vendas,
permitindo a aquisição de músicas por 0,99 centavos de
dólar. As músicas adquiridas podem ser gravadas em CD‘s
e nos aparelhos Ipod, que armazenam e reproduzem
músicas e mais recentemente filmes.
As músicas adquiridas da Itunes estão no formato AAC,
que é reproduzível em uma gama pequena de “tocadores”, o
que já restringe bastante seu uso. Além disto, através de
DRM, a Apple pode alterar as restrições que achar
conveniente, como por exemplo, a quantidade de vezes que
o usuário pode gravar uma lista de músicas, o número de
computadores em que as músicas adquiridas por um
usuário podem ser tocadas, e também o impedimento de
edição e alteração.
○

Conheça o site em http://
www.napster.com/
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Já a Napster
apster, usa a possibilidade de, por uma taxa mensal,
o usuário baixar qualquer número de musicas, mas se o
usuário deixa de pagar a mensalidade, as músicas não
podem ser mais executadas. Caso o usuário queira
transferir músicas para aparelhos portáteis, há uma taxa
○

○

○

○

○

○

○

○

○
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mensal adicional, além de cobrar 0,99 centavos de dólar
por música transferida para CD. Assim como as músicas
da Apple podem ser executadas em Ipods, os do Napster
também utilizam “tocadores” específicos.
Geralmente estes sistemas de venda e manuseio requerem
programas específicos que devem ser instalados nos
computadores dos clientes para que as músicas possam ser
baixadas, executadas e transferidas.
Já as músicas adquiridas no portal www.imusica.com.br,
por exemplo, são executadas pelo tocados Media Player
versão 10 da Microsoft. Versões anteriores à 10 não
possuem DRM e não são capazes de executar músicas
protegidas.

Síntese
Nesta unidade você estudou como os sistemas de
informação se tornam mais seguros com o emprego de
técnicas que dificultam conhecer o conteúdo de mensagens
que, porventura, sejam extraviadas. Viu, também, que um
documento digital pode ser assinado, confirmando sua
autenticidade. Também conheceu métodos de assegurar
que determinada pessoa enviou um documento, impedindo
que ela venha a negar tal fato no futuro. Todas estas
tecnologias se juntam para tornar os sistemas de
informação, especificamente a internet, um ambiente
propício a realização de negócios.
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Atividades de auto-avaliação
1) Como você pôde verificar, esta unidade
complementa a unidade 6, onde você estudou
questões sobre o crime cibernético. Algumas técnicas
descritas nesta unidade são possíveis de prevenir os
ataques conhecidos na unidade 6. Como atividade de
auto-avaliação, relacione três fragilidades
apresentadas na unidade 6 com duas soluções
apresentadas nesta Unidade 7.
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Para concluir o estudo

O avanço acelerado da tecnologia e, principalmente, o
advento da Internet estão mudando profundamente as
relações entre parceiros, vendedores, compradores e
fornecedores. Estão mudando modelos de negócios
tradicionais e suas estruturas de custos. A Velocidade de
mudança é tão acentuada, que num espaço de tempo de
uma década tivemos algumas fases (KALAKOTA &
ROBINSON, 2000).
De 1994 a 1997 a internet era pensada apenas como um
forma de exercer presença. As empresas ainda não tinham
razões operacionais para ter um endereço WEB, mas
achavam importante estar presentes. Era uma fase de
experimentação. Muitas empresas publicavam suas páginas
e o que importava era a descrição da empresa, de sua
diretoria, e muito pouca usabilidade.
Na segunda fase, de 1997 a 2000, o CE significava vender
e comprar pela WEB. O que importava era o número de
vendas. Algumas destas vendas significavam pôr em
contato vendedores e compradores que, de outra forma,
nunca teriam se encontrado. Outras significavam apenas
aceitar pedidos pela Internet em um processo igual aquele
feito por uma ordem em papel e declarar que tal negócio
foi realizado pela WEB. De qualquer forma, o número de
transações era o que importava, mesmo que a venda não
resultasse em lucro. Muitas empresas acabaram por falir
no estouro da bolha.
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De 2000 em diante, a internet passou a ser vista pela
perspectiva de como ser usada para aumentar os lucros do
negócio. Não apenas no processo de vendas mas, como
introduzido neste livro, como uma forma de colaboração
entre parceiros, em toda a cadeia de suprimento. Com a
tremenda concorrência enfrentada pelas empresas em
nossos dias, estar na internet não é mais um luxo, mas sim a
diferença entre a vida e a morte de uma empresa.
Nesta disciplina você viu os principais elementos no
universo do comércio eletrônico e, por extensão, detalhes do
negócio eletrônico que lhe dá suporte. Como sempre,
nenhum curso da área tecnológica de computação esgota
qualquer que seja seu objeto de estudo, seja por sua
extensão, seja pela introdução de novas tecnologias que vão
sendo aperfeiçoadas e postas em uso, acrescentando mais
formas de interação entre empresas, consumidores e
parceiros de negócios. No entanto, seja qual for o futuro,
esta disciplina apresentou as bases que estão permitindo
uma espécie de nova revolução tecnológica, comparada à
invenção do motor à vapor em sua época.
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Glossário

AJAX - Asynchronous JavaScript and XML - permite que o
navegador web troque pequenas quantidades de dados com o
servidor web de modo transparente ao usuário, de tal forma
que não seja necessário que toda a página HTML seja
recarregada toda vez que o usuário produz uma mudança,
como por exemplo no envio de um formulário ou quando
novos dados em partes isoladas da página precisam ser
atualizados.
Aplicações – Chamamos de aplicações programas de
computador que atendem determinada tarefa, como
contabilidade, estoque etc.
Cadeia de Suprimento - Uma empresa não existe isolada,
pois precisa de insumos e serviços de terceiros para poder
oferecer seus produtos e serviços. O conjunto destes
fornecedores é denominado cadeia de suprimento. Quanto
maior esta cadeia, maior o desafio na sua integração, papel
delegado aos sistemas de informação, que tornaram possível a
moderna empresa, principalmente aquela que opera na
internet.
Cadeia de Valor - A cadeia de valor compreende as atividades
que adicionam valor a um produto ou serviço oferecido por
uma empresa. As atividades primárias compreendem a
logística de entrada, a produção ou operações, logística de
saída, marketing, vendas e manutenção. As atividades de apoio
incluem a estrutura de administração, RH, pesquisa e
desenvolvimento e procurement. O custo de cada um destes
itens estão representados no preço final do produto. O
gerenciamento criterioso destes itens por meio de
ferramentas de planejamento estratégico levam à
minimização de custos, aumento da lucratividade e menores
preços de vendas de serviços e produtos.
Cadeia de Valor Estendida - Para que seja possível entregar
uma variedade de produtos ao consumidor final, uma empresa
tem de se valer de uma grande cadeia de suprimentos. Cada
uma destas empresas ou fornecedores da cadeia da
suprimentos possui e gerência sua própria cadeia de valor. A
sincronização de todas estas cadeias de valor dá lugar a um
cadeia de valor estendida, às vezes com alcance global.
Analisar cada valor gerado por toda a cadeia de suprimento é o
novo desafio da estratégia gerencial.
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Cookie - informação que um servidor web envia a um
navegador para que este identifique o usuário entre sessões
(envio e recebimento de páginas relacionadas a uma tarefa).
Muito utilizado para identificar o usuário em uma compra via
portal de comércio eletrônico e também para “lembrar” do
usuário e montar uma página de acordo com suas preferências
ou histórico de navegação.
Cupons de desconto – Nos EUA, é comum a distribuição de
cupons que dão descontos na compra de produtos e serviços.
Estes cupons podem ser encontrados em revistas, folhetos, e
mais recentemente na web.
Fidelização – Capacidade de um site atrair e manter a atenção
de um usuário, fazendo-o retornar freqüentemente.
HTML - HyperText Markup Language (HTML) - é a
linguagem básica com a qual as páginas web são escritas. Esta
linguagem permite formatar a aparência dos elementos a
serem apresentados, como títulos, listas, negrito, itálico, etc.
JavaScript - linguagem de programação desenvolvida pela
SUN para uso em páginas WEB. Não substitui o HTML, mas o
complementa, fornecendo à página WEB características
dinâmicas, como validação de formulários, apresentação de
calendários, etc.
Logística – Processo de planejar, implementar e controlar de
maneira eficiente o fluxo e armazenagem da matéria-prima, da
produção, à entrega de produtos acabados. Incluem-se as
informações relativas a estas atividades, desde o ponto de
origem até o ponto de consumo, com o propósito de atender
aos requisitos do cliente.
Carrinho de compras eletrônico – Simulação em software de
um carrinho de compras de supermercado, onde o cliente
seleciona e posteriormente se dirige ao pagamento.
Rebate – Espécie de desconto em que o cliente tem de enviar
a cópia da nota fiscal do produto e às vezes o número de série
estampado na caixa do produto que comprou ao fornecedor do
produto para receber, dentro de um período de tempo, o
desconto estampado em uma promoção.
Sítio web ou site – Ponto na internet denotado por um
endereço, como por exemplo http://inf.unisul.br
Modem – Vem das palavras inglesas Modulater DEModulator. É
um dispositivo que conecta o computador à linha telefônica,
permitindo que haja transferência de dados entre
computadores.
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Customização – Produção de produtos com características
determinadas pelo consumidor.
Streamed media – Tecnologia que permite assistir a filmes e
ouvir músicas sem ter de transferir totalmente os arquivos para
o computador. Neste caso, é trazido um trecho para ser tocado
enquanto o trecho seguinte é transferido. Este processo resolve o problema da taxa de transferência reduzida da web
para filmes e músicas.
XML - Extensible Markup Language - linguagem de
formatação de dados desenvolvida para facilitar a transferência
da dados entre sistemas diferentes, especialmente os
desenvolvidos para a internet.
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Respostas e comentários das atividades de autoavaliação

UNIDADE 1
Ao nosso redor temos vários serviços que têm uma
presença na web. O número de opções cresce
constantemente. Alguns exemplos de alguém em
Florianópolis:
companhias de telefone fixo e celular – A maioria
permite verificar as tarifas, emitir contas, fazer
reclamações e solicitar novos serviços;
http://www.directv.com.br – Permite ver a
programação, comprar pacotes, tirar dúvidas, ver
extrato de pagamentos etc;
http://www.ciasc.gov.br – Vários serviços, como
consulta a multas, taxas de IPVA, seguros etc;
http://www.hippo.com.br/ – Supermercado, com
compra on-line e entrega em domicílio.

UNIDADE 2
Esta atividade não tem uma resposta definida, pois você
terá de explorar a internet e o uso do navegador.

UNIDADE 3
Esta atividade não tem uma resposta definida, pois você
terá de elaborar sua resposta comparando um sítio de
sua escolha com o Amazon.com.

UNIDADE 4
Esta atividade não tem uma resposta definida, pois você
terá de basear sua resposta em função de sua
experiência e exploração da internet.
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UNIDADE 5
A primeira parte da questão envolve desenhar um
diagrama para resumir as tecnologias apresentadas. A
seguir, um exemplo:

Para a segunda parte é necessária uma pesquisa na
internet.

UNIDADE 6
Aqui as respostas dependem do seu contexto. Não há
certo ou errado, apenas uma reflexão.

UNIDADE 7
Nesta atividade, você tem de indicar como se proteger
das fragilidades que encontrou na atividade de autoavaliação da unidade 6, baseado no que é apresentado na
Unidade 7. Não há, também, uma resposta fixa.
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