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COMERCIO ELECTR6NICO 

Urna visao abrangente 

Fernando Duarte Naves1 

Preambulo 

As cornunica<;6es electr6nicas trouxerarn grandes vantagens as Empresas 
e demais organiza<;6es. N6s, econornistas, ternos feito urn esfor<;o para com
preender este fen6rneno, que muitos estudiosos e academicos se tern empenhado 
por qualificar e quantificm~ facilitando assirn a nossa tarefa. 

E como denominador comum das comunica<;6es electr6nicas detectarnos 
tres elementos considerados de utilidade fundamental: o e-mail, a Intranet e 
a Internet. 

0 e-mail permite uma comunica<;ao rapida corn clientes, fornecedores, 
parceiros e dernais entidades que acedam ao aparato tecnol6gico. 

A Intranet podera ser usada corn grande eficiencia e eficacia nas cornuni
ca<;6es internas da Empresa ou organiza<;ao. 

A Internet pode utilizar-se como urna fonte de Inforrna<;ao quase ilimitada 
e tambem como urn meio de efectuar vendas, compras, registos, marketing, 
publicidade. Havendo transac<;6es cornerciais existe comercio, que devido a 
base de sustenta<;ao, se designara por Comercio Electr6nico. 

Este artigo prop6e-se dar uma visao econornicista do Comercio Electr6nico, 
estando por isso condenado a ser urna obra incompleta. Alem das vantagens 
que as comunica<;6es electr6nicas trouxeram as organiza<;6es, tambern existem 
os efeitos prejudiciais. E estes passarn pelo desrespeito de elementares norrnas 
eticas de comportarnento, pela utiliza<;ao incorrecta dos rneios tecnol6gicos 
disponfveis ou pela perversao das transac<;6es cornerciais corn o fim de obter 
beneffcios inadequados ou provocar prejufzos a outrern. 

Falta a este estudo a visao jurfdica, qual complemento indispensavel para 
urna visao global do Comercio Electr6nico e seu impacto na sociedade actual. 

' Economista. Professor na Universidade Lusiada. 
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Cam este artigo abrimos a porta para uma sala de reflexao, cuja moldura 
exibe as potencialidades, beneficios e vantagens do uso do Comercio Electr6nico, 
porta essa que devera ser fechada por colegas, juristas, cientes da percep<;ao 
que os visitantes adquiriram dessa mesma moldura mas na parte que exibe as 
irregularidades, dificuldades, ilegalidades e penalidades que esse mesmo uso 
pode consentir. 

Comercio Electr6nico, uma visao abrangente 
Dados, Informa~ao, Conhecimento e Saber 

A Informa<;ao tern os Dados coma materia-prima privilegiada, resultando 
do respectivo processamento . Quando uma pessoa declara a sua data de nasci
mento, por exemplo, 27 de Abril de 1974, esta a mencionar uma Dado, alga 
que quando guardado numa base de dados ficara imutavel, A idade desta 
pessoa sera a Informa<;ao, que resulta do processamento daquele Dado, e que 
e obtida ap6s a compara<;ao corn a data de hoje. 

A Informa<;ao existe quando o cerebra humano recebe urn conjunto de 
Dados e os utiliza coma entrada para algum tipo de processamento neural. Se 
nao houver esse processamento neural, o Dado nao se transforma em Infor
ma<;ao, continua a ser Dado. 

A Informa<;ao e a compreensao do Dado, e a materia-prima da actividade 
cerebral. Assim se compreende urn dos mais preciosos axiomas aplicaveis 
aquando do uso dos Sistemas de Informa<;ao: "Armazenamos Dad os e nao 
Informa<;6es. Quando guardamos Informa<;6es, perdemos Informa<;6es ... " 

Podera parecer urn preciosismo, mas sentimos que e oportuno fazer uma 
sucinta distin<;ao entre Tecnologias de Informa<;ao e Sistemas de Informa<;ao, 
usando urn formulario simples, da responsabilidade do autor: 

Tecnologias de Informa~ao (TI) = hardware (HW) + software (SW), e 
Sistemas de Informa~ao (SI) = TI + pessoas 

Este enquadramento podera ajudar-nos a compreender quando nos e 
proposto urn cenario especificamente tecnol6gico (TI) ou uma situa<;ao em que 
o envolvimento humano tern relevancia (SI). 

0 processamento da Informa<;ao (atraves da interven<;ao de Sistemas de 
Informa<;ao, qual extensao da nossa actividade cerebral) e s6 urn dos passos 
num processo mais vasto chamado de Ciclo de Processamento da Informa<;ao. 

Este ciclo tern cinco fases: entrada (input), processamento, safda (output), 

armazenamento e distribui<;ao (os Dados podem ser impressos ou distribufdos 
localmente ou a distancia de urn computador para outro). 

292 Lusiada. Direito. Lisboa, n.0 4/5 (2007) 



Comercio electr6nico, p. 289-325 

Ja o Conhecimento e a Informa<;ao que muda algo ou alguem, quer por 
transformar-se em base para a ac<;ao, quer por fazer urn individuo ou uma 
organiza<;ao ser capaz de ac<;6es diferentes e mais efectivas. 

A Informa<;ao torna-se uma componente do Conhecimento quando muda 
o estado de Conhecimento de urn individuo ou de uma organiza<;ao quanto a 
sua capacidade de ac<;ao. 

0 Conhecimento e o resultado de urn processo entre o Saber acumulado 
e a Informa<;ao adquirida e e diferenciado, devido as peculiaridades de cada 
urn [Dias Coelho, 2003]. 

Ouantidade 

Figura 1 - 0 edificio do Conhecimento 

A sequencia entre Dados, Informa<;ao, Conhecimento e Saber deve ser 
vista como representando urn continuo. Significa isto que, apesar de os Dados 
serem discretos, a progressao para a Informa<;ao e para o Conhecimento nao 
representa estadios isolados de Conhecimento. 

0 Conhecimento existe dentro das pessoas e e gerado pelas pessoas, 
embora possa ser conservado em documentos ou atraves de praticas, por 
exemplo. 

Atraves da ac<;ao, os Dados transformam-se em Informa~ao e a Infor
ma<;ao em Conhecimento. 

A nova Economia e as novas Empresas 

Nas Empresas tradicionais sao os activos fisicos que reflectem o sucesso; 
o conceito da nova Empresa neste inicio de seculo ja contempla os activos 

Lusfada. Direito. Lisboa, n. 0 4/5 (2007) 293 



Fernando Duarte Naves 

virtuais como factor predominante de sucesso; estamos a referir-nos aos dois 
principais elementos que se destacam nesses activos: a Informac;ao e o Conhe
cimento [Czerniawska e Potter, 2001] . 

A imersao nesta envolvente de nova Empresas, pedra avan<;:ada da nova 
Econornia, nao acontece par uma evolu<;:ao natural e continua. Foi visionada 
por Nikolas Kondratieff [Kondratieff, 1984] naquilo que ele charnou do Ciclo 
das Grandes Ondas, a partir do principio que a econornia e caracterizada por 
largas vagas de inova<;:ao que se desviarn da curva de crescirnento a longo 
prazo. 
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Figura 2 -As ondas de Kondratieff 

Caracterizou este novo periodo (que e aquele em que actualrnente nos 
encontramos), corno sendo equivalente a urna nova revolu<;:ao, corn uma nova 
econornia de rnercado, uma nova cornunidade global, urn novo estilo de vida, 
urn aurnento da perrnuta de Informa<;:ao, globaliza<;:ao dessa Inforrna<;:ao e por 
consequencia, globaliza<;:ao do cornercio. Kondratieff deu o norne de Revolu<;:ao 
Digital a este periodo. 

A caracteriza<;:ao desta nova era teve contributo de demais autores e que 
nos tern perrnitido uma percep<;:ao mais focada e uma rnaior compreensao de 
alguns fen6menos ernergentes quase desconhecidos poucos anos atras: 
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• George Gilder originou a Lei de Gilder: a largura de banda das teleco
rnunica<;:6es triplica todos os anos. 

• Robert Metcalf criou a Lei de Metcalf: o valor de urna rede cresce expo
nencialmente corn o n. 0 de pessoas interligadas. 
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• Cordon Moore criou a Lei de Moore: a potencia de processamento dos 
chips continuara a crescer exponencialmente por urn perfodo susten
tado de tempo. 

• Peter Drucker argumentou que na nova economia o principal meio de 
produ~ao nao e 0 capital mas 0 intelecto. 0 poder deslocou-se das 
organiza~oes para os indivfduos. Tambem descreveu como as novas 
tecnologias na economia digital tern de ser 10 vezes melhores que as 
que pretendem substituir. 

• Stan Davis e Bill Davidson foram dos primeiros a descrever o conceito 
de urn segmento de mercado unitario 

• Alvin Toffler criou o termo 'prosumer', que descreve o consumidor que 
contribui para o processo de produ~ao colaborando corn o fornecedor. 

• Mark Weiser foi o primeiro a escrever sobre 'computa~ao ubfqua ou 
pervasiva'. 

• Paul Romer desenvolveu as teorias e modelos simples que descrevem 
a economia digital em termos academicos. 

• Paul Saffo sugeriu que se falasse sobre 'value web' em vez de 'value chain'. 
Tambem introduziu o termo 'disinteremediation' para descrever o facto 
de que as redes digitais alteraram a intermedia~ao, em vez de a eliminar. 

A enfase na epoca que antecedeu este perfodo tao rico de participa~oes 
era no modo como se utilizavam as TI, e nao como era explorada a Informa~ao 
que por elas era produzida. A tendencia que sobressai e a de que as Empresas 
corn sucesso explorarao essa Informa~ao e o Conhecimento que dela se possa 
extrair. 

Estamos na presen~a do paradigma das novas Empresas, em que a impor
tancia da Informa~ao e do Conhecimento vai implicar em modifica~oes a todos 
os nfveis das Empresas, em sectores como: 

• lnvestiga~ao e Desenvolvimento 
• Produ~ao Industrial 
• Logfstica 
• Comunica~ao 

• Marketing e Vendas 
• Gestao 

Estas novas Empresas tern como meio envolvente a nova Economia, cujas 
tendencias se podem adivinhar. As Empresas industriais, e as Empresas em 
geral, partilharao a Informa~ao relevante. Muitas Empresas novas, e de pequena 
dimensao, aparecerao a utilizar a Informa~ao para competir corn as grandes 
Empresas, vendendo produtos espedficos directamente aos seus Clientes, a 
baixo custo, corn apoio nas TI a que agora passaram tambem a ter acesso de 
forma continuada. 
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A nipida difusao e o grande interesse no mundo da informatica, tern 
permitido a cria<;ao de TI particulares, tais como a Internet ea Web, ferramentas 
fundamentais para as redes de computadores e para os seus utilizadores, per
mitindo uma interconectividade e interoperabilidade muito mais simples e 
mais facil de abordar que antes. A Internet participa neste novo mercado que 
define a Revolw;ao Digital, a nova Economia, cujos recursos principais sao a 
Informa<;ao e as novas ideias fundamentadas, o Conhecimento. Os produtores, 
fornecedores de bens e servi<;os e utilizadores podem ter acesso a transmissao 
mundial de Informa<;ao, seja corn fins comerciais ou sociais. 

Esta abertura de mercados e fundamental para o rapido crescimento da 
utiliza<;ao de novos servi<;os e assimila<;ao de tecnologias inovadoras. 0 modelo 
das alian<;as mundiais e regionais mostra, que urn mercado desta natureza, 
que funciona dentro dum marco regulador, responde as oportunidades ofere
cidas pela livre concorrencia e pela liberaliza<;ao. Na pratica, as Empresas 
estao a usar intensamente a Internet como urn canal de vendas alternativo ou 
complementar, substituindo frequentemente as visitas pessoais, troca de 
correspondencia e pedidos por telefone, ja que a gestao dum pedido por Inter
net custa 5% menos que faze-lo atraves dos meios tradicionais [Vieira, 2003]. 
Permite alcan<;ar uma promo<;ao digital de produtos e servi<;os, corn catalogos 
electr6nicos susceptiveis de actualiza<;ao imediata e de acordo corn o sector do 
mercado escolhido. Nasce entao o Comercio Electr6nico, como uma alternativa 
de redu<;ao de despesas e uma ferramenta fundamental no desempenho 
Empresarial. 

Caracteriza~ao das Tecnologias de Comercio Electr6nico 

Como ponto de partida, introduzimos uma defini~ao generica de Comer
cio Electr6nico (CE): 

• E o fornecimento relativo a produtos, servi~os ou pagamentos atraves 
de linhas telef6nicas, redes de computadores, ou outros meios de 
comunica~ao. 

Outras defini<;6es nos serao consentidas, nao pelas visoes e interpreta<;6es 
de prestigiados autores, mas por diferentes 6pticas. Assim, poderemos definir 
CE: 
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• Na 6ptica das Comunica<;6es, como sendo o acesso a Informa<;ao, pro
dutos, servi<;os ou pagamentos atraves de linhas telef6nicas, redes infor
maticas ou outros meios de comunica<;ao; 

• Na 6ptica das Empresas, como sendo a aplica<;ao a automatiza<;ao de 
transac<;6es comerciais, ou fluxos de Informa<;ao Empresariais no senti
do generico; 
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• Na 6ptica dos Servic;os, como sendo uma ferramenta que permite as 
Empresas, e aos seus Clientes, a reduc;ao de custos de servic;os prestados, 
aumentando a qualidade dos produtos e a rapidez da prestac;ao de 
servic;os; 

A definic;ao proposta pela extinta Missao para a Sociedade da Informac;ao 
(actualmente UMIC, Agenda para a Sociedade do Conhecimento, do Ministerio 
da Ciencia, Tecnologia e Ensino Superior, criada pelo Decreto-Lei n. 0 16/2005, 
de 18 de Janeiro) e a seguinte: 

"0 comercio electr6nico e aqui entendido, em linha corn as recomen
dac;oes da OCDE (Organization for Economic Cooperation and Development), 
como referindo-se a todas as formas de transacc;6es comerciais que envol
vam quer organizac;oes quer indivfduos e que sao baseadas no proces
samento e transmissao de dados por via electr6nica, incluindo texto, som 
e imagem. Contudo, no comercio electr6nico nao estao inclufdos servic;os 
que nao estabelec;am uma transacc;ao comercial." 

Podemos entender o comercio electr6nico como a integrac;ao de teleco
municac;oes, gestao de dados e mecanismos de seguranc;a que permitem as 
organizac;oes a troca de Informac;ao sensfvel relacionada corn vendas de pro
dutos e servic;os, constituindo-se uma rede s6lida, segura e fiavel. 

Garantindo nesta comunhao de interesses a viabilizac;ao de urn novo 
mercado - mercado global de indole digital, a Economia Digital. 

A abreviatura comum para designar Comercio Electr6nico - CE -
tambem pode surgir como E-com (de Electronic Commerce). 

A evolw;ao hist6rica do Comercio Electr6nico 

Os principais factores que permitiram o desenvolvimento do CE sao: 

• Econ6micos; 
• Comerciais e de Marketing; e 
• Tecnol6gicos 

0 CE nasceu para satisfazer a necessidade de melhorar a interacc;ao corn 
os Clientes, os processos de Gestao e a troca de Informac;ao dentro das Empre
sas, e entre as Empresas. 

Nos anos 70, o EFT (Electronic Fund Transfer, a chamada rede SWIFT) 
entre bancos, e sabre redes privadas, mudou radicalmente os mercados finan
ceiros. Tenhamos presente que SWIFT e o acr6nimo de Society for Worldwide 
Interbank Finantial TelecommunicationS', uma associac;ao de mais de 250 bancos 
europeus e americanos para desenvolver urn sistema especial de comunicac;oes. 
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0 EFT optimiza os pagamentos electronicamente de acordo corn regras 
de seguran<;a bem definidas. Por exemplo, a utiliza<;ao de cart6es de debito ou 
de credito atraves de terminais POS (Point of Sales ou ATM's), ou as transfe
rencias entre bancos nacionais e internacionais. 

Segundo a EFTA (Electronic Funds Transfer Association) as aplica<;6es actuais 
do EFT distribuem-se da seguinte forma, por numero de transae<;:6es: 

• ATM (Autonuitic Teller Machines ou caixas Multibanco 43% 
• POS (Point of Sales ou terminais de pagamento por cartao) 47% 
• Outras aplica<;6es 10% 

(Fonte: http:/ /www.ebtproject.ca.gov /library /November%202003% 
20Bulletin.pdf em boletim de Novembro de 2003) 

0 crescimento previsivel sera das transac<;6es em POS e das aplica<;6es 
Internet. 

No final dos anos 70 e 80 surge urn novo conceito, o EDI (Electronic Data 
Interchange), que e urn procedimento que permite a transferencia de dados 
estruturados segundo uma sintaxe de mensagens predefinidas, atraves de redes 
de comunica<;6es. 

0 conteudo e urn formato estandardizado pelas Na<;6es Unidas, o EIFACT, 
para facilitar 0 comercio mundial; 0 meio e composto por protocolos estandar
dizados de comunica<;6es (X.400, X.435, e outros), tendo este aparato a finalidade 
de reduzir os custos administrativos, permitir maior produtividade, melhoria 
da qualidade da Informa<;ao tratada, redu<;ao do tempo de processamento dos 
documentos e maior capacidade de resposta aos Clientes. 

0 CE passou a assumir a forma de "mensagens electr6nicas" entre organi
za<;6es atraves do EDI ou do correio electr6nico (e-mail). 

As "mensagens electr6nicas" reduzem os processos de Gestao, eliminando 
os circuitos manuais de papeis e aumentando a automatiza<;ao desses processos; 
o EDI apresentava-se sob uma forma estruturada e formal, enquanto que o 
correio electr6nico numa forma nao estruturada e informal. 

Contudo o EDI tambem revelou algumas desvantagens, tais como custos 
elevados, acessibilidade reduzida, necessidade de esquemas muito rigidos em 
termos de tecnologias subjacentes e em solu<;6es normalmente parciais e 
fechadas. 

Por consequencia assume urn formato Internet designado por Internet -
EDI, que mantem as mesmas caracteristicas que o EDI tradicional em termos 
de transmissao de documentos. Surgiu a necessidade da cria<;ao de standards 
Internet - EDI entre os varios Fornecedores destas tecnologias em termos de 
integridade, confidencialidade e assinatura digital. 0 resultado foi o cruza
mento do EDI corn o XML (Extensible Markup Language) de forma a utilizar os 
formatos tradicionais do EDI, mas sem as desvantagens identificadas. 
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0 Comercio Electr6nico e a Internet 

Os factores que permitiram o desenvolvimento do CE foram a economia 
de escala (urn meio mais econ6mico de fazer comercio) e economia de ambito 
(maior diversidade de interven<;ao do comercio) 

Repare-se que as Pequenas e Medias Empresas (PME) podem agora com
petir corn as grandes Empresas; basta-lhes urn computador pessoat urn modem 
(para converter sinais digitais em anal6gicos pr6prios das linha telef6nicas, e 
reconversao dos sinais anal6gicos para digitais para processamento pelo 
computador), uma linha telef6nica e uma conta na Internet. 

A Internet e uma rede de redes em escala mundial de milh6es de compu
tadores. Ao contrario do que se pensa comummente, Internet nao e sin6nimo 
de World Wide Web (WWW, tambem designada por Web). Esta e parte daquela, 
sendo a WWW, que utiliza hipermedia na sua forma<;ao basica, urn dos muitos 
servi<;os oferecidos na Internet. A Web e urn sistema de Informa<;ao muito mais 
recente que emprega a Internet como meio de transmissao. Corn inicial maius
cula, Internet significa a "rede das redes". Originalmente criada nos EUA, 
tornou-se uma associa<;ao mundial de redes interligadas, na globalidade dos 
pa:ises. Os computadores utilizam a arquitectura de protocolos de comunica<;ao 
TCP /IP, que foi originalmente desenvolvida para o exercito americano, e hoje 
e utilizada em grande parte para fins academicos e comerciais. Faculta trans
ferencia de Informa<;ao, grandes volumes de Dados e Informa<;ao, activa<;ao 
(login) remota, correio electr6nico, not:icias (news) e outros servi<;os, entre os 
quais o proprio CE. 

A combina<;ao do CE corn a Internet teve varios factores de dinamiza<;ao: 

• A interactividade, atraves do correio electr6nico, da partilha de ima
gens, videos, voz, etc.; 

• A espontaneidade, pois nao sao necessarios procedimentos muito com
plexos para desencadear uma transac<;ao ou interac<;ao; 

• A difusao, pois ja existem inumeros potenciais utilizadores, individuais 
e institucionais; e 

• A cria<;ao de mercados, dado que a Internet e ao mesmo tempo urn 
mercado e urn ve:iculo de comunica<;ao. 

Era previsfvel o crescimento do CE associado a Internet atraves da cria<;ao 
de novos mercados para produtos ou servi<;os ja existentes, da cria<;ao de novos 
produtos concebidos especificamente para estes novos mercados e da abertura 
de mercados internacionais atraves do designado Mercado Electr6nico. 
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Tipos de Comercio Electr6nico 

0 CE pode apresentar-se em contextos distintos, permitindo a sua tipifi
cac;ao de acordo corn os intervenientes, ou seja, Clientes, Empresas, organiza
c;6es de uma forma geral, cidadao, governo, etc. 

• Designa-se o CE entre Empresas pelo termo B2B (acr6nimo de Business 
to Business ); trata-se do relacionamento entre Empresas Clientes e 
Empresas Fornecedoras de produtos ou servic;os, aplicando-se tambem 
nos casos das ligac;6es de uma Empresa corn os seus canais de distri
buic;ao; 

• Designa-se o CE entre Empresas e Clientes finais por B2C (Business 
to Consumer), situac;ao em que estamos na presenc;a de uma venda a 
retalho electr6nica; 

• Designa-se o CE dentro das Empresas (Within Business), quando se 
destina a promover a troca e divulgac;ao de Informac;ao no seio das 
Empresas atraves da Internet, ou de uma rede do tipo Intranet. Tern 
sido apresentados estudos que incentivam a uma dinamizac;ao a este 
tipo de CE corn evidentes beneficios para as Empresas ou organizac;6es 
que o implementam [Alt et al, 2000]; 

• Designa-se o CE no relacionamento entre Empresas e Governo (Business 
Administration) para cobrir transacc;6es entre Empresas e as varias 
instil.ncias governamentais. 

• Designa-se urn outro tipo de CE que relaciona o Cliente, cidadao e o 
Governo (Consumer Administration) ja existente em Portugal, corn a 
possibilidade de entrega de declarac;6es e pagamento de impostos atra
ves da Internet, corn grandes perspectivas de expansao, pois ja se 
estendeu ao relacionamento corn a Administrac;ao Local. 

0 Comercio Electr6nico e as Assinaturas Digitais 

0 funcionamento da Internet associado ao CE baseia-se na confianc;a, 
dado que podem nao se conhecer as entidades corn quem estabelecemos as 
transacc;6es virtuais. 

As Assinaturas Digitais (AD) asseguram que quem envia o documento e 
quem diz que e. As AD sao emitidas por Empresas ou entidades certificadoras 
reconhecidas como tal. 

Os elementos da AD sao: 

• 0 nome da entidade 
• Nome da Empresa certificadora 
• Numero de serie da assinatura 
• Data limite de validade da assinatura 
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• Chave de encripta<;ao da Informa<;ao 
• AD da Empresa certificadora 

A AD no CE funciona da seguinte forma: 

• A entidade que pretende a AD dirige-se ao portal da Empresa certi
ficadora e solicita uma AD; 

• A Empresa certificadora emite a AD e armazena-a no disco magnetico 
da entidade requisitante assim como a chave de encripta<;ao; 

• Quando a entidade acede a urn portal, ou envia uma mensagem de 
correio electr6nico, anexa a AD e a chave de encripta<;ao; 

• Quando o receptor da mensagem recebe a mensagem a chave de en
cripta<;ao e confrontada corn a que esta na AD para assegurar a sua 
veracidade 

A lei que regulamenta as AD e o Decreto-Lei n. 0 290-D/99, de 2 de 
Setembro. 

A lmporHincia estrategica do Comercio Electr6nico 

0 valor para a organiza<;ao pode ser qualificado atraves da identifica<;ao 
dos factores que insinuam o valor acrescentado e definem as vantagens do seu 
uso. 

0 CE permite: 

• uma significativa redu~ao de custos tanto na produ<;ao como na distri
bui<;ao de produtos ou servi<;os; introduz uma simplifica~ao de pro
cessos, pois em vez de circuitos de papeis permite processos simplifi
cados corn circuitos automatizados de documentos electr6nicos; 

• faculta uma melhoria do servi~o ao Cliente, pois permite o seu acesso 
para consulta das transac<;6es em que esta envolvido; 

• promove a gera~ao de novos lucros atraves da venda de novos pro
dutos e servi<;os exclusivos dos mercados electr6nicos e melhorias nas 
vendas dos outros produtos ou servi<;os; e 

• faculta melhor e mais rapida tomada de decisao atraves do acesso a 
Informa<;ao mais alargada e de acesso mais rapido para a Empresa. 

As fases para implementa~ao do Comercio Electr6nico 

Para quem pretenda aderir ou beneficiar do CE, devera ter consciencia 
que a implementa<;ao deste novo canal comercial devera estar sujeita a urn 
conjunto de procedimentos que poderao acautelar o sucesso da explora<;ao. 
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Chamemos fases a esse conjunto de ac<;6es encadeadas, passando a identifica<;ao 
das mesmas, assim como uma aprecia<;ao aos resultados esperados: 

Fase 1 - Oar a conhecer o que e o Comercio Electr6nico 

A compreensao das caracterfsticas do CE leva a cria<;ao de uma plataforma 
comum para a ac<;ao. 

Os gestores e os responsaveis das Empresas mais informados sao capazes 
de descobrir novas formas de implementa<;ao do CE, novas oportunidades e 
mesmo novos modelos de neg6cio. 

Quando os Clientes tern conhecimento da presen<;a da Empresa na Internet 
terao natural curiosidade para constatar tal presen<;a. 

Fase 2 - Rever os modelos actuais de comercializali:ao 

Mudar o processo de cria<;ao de produtos ou servi<;os para uma configu
ra<;ao mais adaptada ao CE. 

Confirmar a utiliza<;ao da Internet como uma das formas possfveis para 
comercializa<;ao dos produtos ou servi<;os da Empresa integrada na sua estra
tegia global. 

Seleccionar os canais de comercializa<;ao possfveis. 

Fase 3 - Compreender o que os Clientes e Fornecedores esperam da 
presenli:a da Empresa na Internet 

Avaliar correctamente o nfvel de sofistica<;ao, seja organizacional e 
tecnol6gica, dos potenciais Clientes bem como da sua segmenta<;ao. 

Permitir o acesso de Clientes e Fornecedores em redes pr6prias, de acordo 
corn regras pr6prias, criando mercados electr6nicos espedficos. 

Analisar os ciclos ou processos de compra e venda e decidir sobre quais 
os produtos os servi<;os que deverao ser seleccionados para comercializa<;ao 
em CE 

Fase 4 - Estudar a forma de expandir os sistemas de Informali:ao da 
Empresa para o exterior 

Analisar os objectivos a atingir, as funcionalidades e apresenta<;ao do 
portal Internet da Empresa. 

Integrar, sempre que necessaria, os sistemas internos da Empresa no portal 
da Empresa. 

Procurar compatibilidades, criar interfaces, dos sistemas de Informa<;ao 
da Empresa corn os dos seus parceiros de neg6cio electr6nicos. 
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Fase 5 - Acornpanhar o que fazern os concorrentes 

Verificar continuarnente os concorrentes da Ernpresa que vao irnple
rnentando o CE. 

Desenvolver estrategias cornpetitivas corn base na dinarnica dos rnercados 
digitais e na capacidade de inovac;ao da propria Ernpresa. 

Reavaliar periodicarnente o rnodelo de neg6cio da Ernpresa corn base na 
concorrencia. 

Fase 6 - Desenvolver politicas de Marketing na Internet e novas 
forrnas de relacionarnento corn os Clientes 

Ter em atenc;ao as novas formas de Marketing proporcionadas pela Internet, 
e em particular o chamado Marketing Relacional, como uma nova forma de 
Gestao da Empresa centrada no Cliente. 

A Internet pode constituir uma componente tecnologicamente muito 
importante para a Empresa no contexto do relacionamento corn os Clientes 
geralmente designado por CRM (Customer Relationship Management). 

Fase 7 - lrnplernentar urn novo estilo de Gestao baseado nos novos 
mercados electr6nicos 

Decidir sobre o novo estilo de Gestao corn base nas seguintes alternativas 
de mercados electr6nicos: 

• mercados que nao afectam o mercado tradicional da Empresa; 
• mercados que afectam o mercado tradicional da Empresa, e poderemos 

estar na presenc;a de problemas de conflitos de canais 
• mercados tradicionais que afectam os mercados electr6nicos, sendo o 

enfase em novas formas de apoio ao Cliente 
• mercados tradicionais que nao afectam os mercados electr6nicos, e 
• produtos antigos que, por motivos variados, nunca poderao ser comer

cializados atraves do CE 

A implementac;ao de uma estrutura de comercializac;ao baseada em CE 
devera enfrentar urn conjunto de obstaculos, entre os quais destacamos: 

• falta de integrac;ao corn o processo de neg6cio 
• falta de compreensao corn o seu valor potencial 
• a nao existencia ainda de modelos de neg6cios suficientemente testados 

para serem copiados 
• a nao existencia ainda de boas praticas documentadas 
• as dificuldades em calcular prec;os 
• os obstaculos que algumas estruturas organizacionais ainda possam 

colocar a mudanc;a 
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• a falta eventual de pessoal especializado em numero suficiente na 
Empresa 

• dificuldade em prever o valor dos investimentos a realizar, e 
• conflitos entre canais 

Uma maneira de enfrentar tais obstaculos passaria pela aplica<;ao dos 
estudos de Michael Porter [Porter, 1991] atraves da compreensao e aplica<;ao 
da cadeia de valor ao CE, que pode ser caracterizada como a forma de organi
za<;ao das actividades necessarias para conceber, produzir, promover, comer
cializar, entregar e suportar os produtos ou servi<;os de uma Empresa. 

Atraves da identifica<;ao das actividades primarias (identifica<;ao dos 
Clientes, concep<;ao dos produtos, aquisi<;ao de materiais e materias-primas, 
prodw;ao, comercializa<;ao e vendas, entrega e servi<;os de apoio ap6s venda) 
e das actividades de apoio (financeira, recursos humanos e desenvolvimento 
tecnol6gico), os gestores terao oportunidade de identificar uma diferen<;a de 
relevo entre a cadeia de valor tradicional e a cadeia de valor do CE, ou seja, 
a estrategia a seguir num caso ou noutro. 0 panto de partida da primeira sao 
as compeh~ncias internas (aquilo de que somas capazes) e na segunda sao as 
necessidades do Cliente (as metas que teremos de atingir), visoes distintas que 
influenciarao o tipo de ac<;6es a serem estabelecidas. 

N eg6cio Electr6nico 
Caracteriza~ao 

0 primeiro conceito a reter e que Neg6cio Electr6nico (£-Business) e dife
rente do conceito de CE[Ferrao, 2000]. 0 CE (na Internet) diz respeito a tran
sac<;6es comerciais conduzidas atraves da Internet. Neg6cio Electr6nico e uma 
expressao usada normalmente para descrever o conjunto de procedimentos e 
sistemas que tern de ser implementados para que a utiliza<;ao da Internet se 
tome uma competencia nuclear da Gestao de uma dada Empresa e uma carac
teristica intrinseca de todas as suas cadeias de valor. 

0 E-Business tern urn mandamento: "customer satisfaction is everything": 
s6 importa a satisfa~ao do Cliente! Existem autores que insinuam que o futuro 
pertencera as primeiras Empresas que realmente conseguirem entender o 
alcance desta maxima e agir em consequencia. 

Poderemos apresentar estas recentes abordagens (CE e £-Business) em 
termos de posicionamento relativo num grafico que esclare<;a a evolu<;ao destas 
aplica<;6es de Gestao, podendo caracterizar as fazes dessa evolu<;ao. 
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VALOR T-BUSINESS 
(TELEVISAO INTERACTIVA) 

I-BUSINESS 
(NEG6CIO BASEADO NA INOVACAO) 

M-BUSINESS 
(TRANSFORMACAO MULTI-DEVICE) 

E-BUSINESS 
(TRANSFORMACAO INTERNET) 

COMERCIO ELECTRONICO 
(INTERNET) 

NOVAS ARQUITECTURAS 
DEINFORMA9AO 

(SISTEMAS ERP) 

INTEGRA9AO DE PROCESSOS 
(REENGENHARIA) 

SISTEMAS DE INFORMA9AO 
(AUTOMATIZACAO) 

TEMPO & AMBITO 

Figura 3 - Evolw;ao das aplica<;6es de Gestao [adaptado de Ferrao, 2004] 

Fase 1 - Sistemas de Informa~ao 

Automatiza~ao das tarefas operacionais de Gestao atraves dos chamados 
Sistemas de Informa~ao de Gestao - SIG (Management Information Systems -
MIS) 

Fase 2 - Integra~ao de processos 

Reformula~ao dos processos de Gestao recorrendo a reengenharia 
(Business Process Reengineering - BPR) 

Fase 3 - Novas arquitecturas de Informa~ao 

Cria~ao de novas estruturas de Informa~ao baseadas em tecnologias avan
~adas, recorrendo aos sistemas ERP (Enterprise Resource Planning) 

Fase 4 - Comercio Electr6nico 

Fase 5 - E-Business 

A caracteriza~ao e compreensao do Neg6cio Electr6nico (E-Business) 
podem ser feitas pela sua estratifica~ao em 4 niveis, nas quais a referencia as 
tecnologias ajudar-nos-a atraves da evoca~ao das respectivas caracteristicas: 
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• No Nivell, em que a tecnologia se baseia no uso do correio electr6nico, 
e dominante o envio e recep<;:ao de mensagens electr6nicas; 

• No Nivel 2, corn o acesso ao WWW (World Wide Web) a relevancia vai 
para a difusao e acesso a Informa<;:ao; 

• No Nivel 3, era do Comercio Electr6nico, passa-se a compra e venda 
de produtos e servi<;:os; e 

• No Nivel 4, corn a tecnologia de Neg6cio Electr6nico, Fornecedores, 
Clientes para apoiar o relacionamento corn o Cliente. 

0 impacto do Neg6cio Electr6nico e sensivel em duas areas distintas. 
Na primeira o Neg6cio Electr6nico reduz os custos operacionais, dado 

que 0 formato digital e mais barato para muitas aplica<;:6es, e as despesas de 
publicidade e promo<;:ao sao reduzidas atraves dos portais, permitindo atingir 
mercados globais; os custos das transac<;:6es comerciais, do processo de aquisi<;:ao 
de materiais e da logistica do neg6cio (produ<;:ao e entrega dos produtos e 
servi<;:os) serao substancialmente reduzidos. 

Na segunda area o Neg6cio Electr6nico permite aumentar as oportuni
dades de lucros atraves de novas formas de valor acrescentado para os par
ceiros de neg6cio (Clientes e Fornecedores). 

Fase 6 - M-Business 

0 M-Business representa o conjunto de novas formas e modelos de neg6cio 
que assentam na convergencia do Neg6cio Electr6nico corn as comunica<;:6es 
sem fios (wireless communications). 

M-BUSINESS = PROCESSOS DE GESTAO + E-BUSINESS + 
COMUNICA<;OES SEM FIOS 

Urn dos pantos principais do M-Busines eo facto de o neg6cio poder ser 
gerido em qualquer momento (24 horas por dia nos 7 dias da semana) e em 
qualquer lugar para satisfazer as necessidades dos Clientes (Informa<;:ao e 
transac<;:6es), resolver problemas dos processos internos de Gestao de forma a 
aumentar a satisfa<;:ao dos Clientes, a produtividade da Empresa e reduzir 
custos [Kalakota, 2002]. 

Urn outro aspecto cm-responde principalmente a uma evolu<;:ao da utili
za<;:ao da Internet centrada no computador pessoal para uma utiliza<;:ao cen
trada no Cliente, independente do tempo e do lugar. 

As tendencias nos modelos de neg6cio M-Business assentam em tres pilares 
que sao apresentados dentro da ciencia da Gestao como verdadeiramente 
inovadores: 

1. prioridades dos Clientes 
2. inova<;:ao de infra-estruturas 
3. inova<;:ao em hardware e equipamentos 
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No que respeita as prioridades dos Clientes, sao abolidas as barreiras 
normalmente associadas aos aspectos demograficos, em que alguem e preju
dicado por habitar numa comunidade mais afastada. 

A cria<;ao de uma sociedade em rede faculta grande rapidez de servi<;o, 
corn simplicidade e grande conveniencia (exemplo, a formaliza<;ao de urn neg6-
cio em que a comunica<;ao e sustentada a partir de urn telem6vel). 

INOV AC;.Ao DE 
INFRA-ESTRUTURAS 

PRIORIDADES 
DOS CUENTES 

l 
!VlODELOS 

f>1-BUSINESS 

Figura 4 -As tendencias do M-Business 

INOV Af;_Ao Ef>1 
HARDWARE E 

EQUIPAf>1ENTOS 

Ja no que respeita a integra~ao de infra-estruturas, trata-se de encaixar 
urn ambiente tradicionalmente mais amplo numa nova situa<;ao em que a 
largura de banda e diferente, existe a necessidade de criar uma convergencia 
das tecnologias de redes (computadores a "falarem" entre si em wireless, ou 
telem6veis a serem considerados terminais de acesso a lnforma<;ao) ou a 
possibilidade de personalizar a largura de banda. 

Quanta a inova~ao em hardware e equipamentos 0 grande esfor<;o sera 
da miniaturiza<;ao, a integra<;ao de novos canais, convergencia das tecnologias 
dos equipamentos envolvidos e interfaces corn a voz (interpreta<;ao da voz 
humana e emissao de Informa<;ao falada pelo computador) 

Fase 7 - !-Business 

Situa<;ao que se atingira corn a Empresa Virtual, corn outsourcing de todas 
as suas actividades operacionais gerindo apenas as suas marcas. A sua mais 
valia basear-se-a na sua estrategia, capacidade de inova<;ao e capital intelectual 
dos seus colaboradores. 
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Fase 8 - T-Business 

Gra<;as ao evento SAPPHIRE, realizado em em Abril de 200t foi possivel 
a organiza<;ao SAP trazer a Lisboa o Pro( Ravi Kalakota cuja mensagem nao 
podia ter sido mais clara: a segunda gera~ao do Neg6cio Electr6nico ja come
~ou! 

De facto, enquanto a primeira vaga se estendeu de 1995 a 2000 e foi 
caracterizada pela experimenta<;ao em torno de projectos de B2C e B2B, a 
segunda vaga, corn inicio em 2001, caracteriza-se por urn maior rigor na con
cep<;ao e execu<;ao de projectos de Neg6cio Electr6nico em todas as suas novas 
vertentes: click-n-brick (combina<;ao de opera<;6es online e offline), m-business 
(mobile business) et-business (television business), em que se assume ser possivet 
corn base num sistema de televisao digital interactiva, ao telespectador, atraves 
do uso do comando da televisao, emitir ordens de compra (ou venda), pro
movendo assim transac<;6es comerciais. 

Enquanto a gera<;ao inicial acentuou a divulga<;ao dos conteudos, a 
segunda gera<;ao ira privilegiar a integra<;ao dos canais. Da orienta<;ao para o 
produto evoluir-se-a para a orienta<;ao para o Cliente, onde quer que ele esteja 
e como quer que ele deseje interagir corn o mundo a sua volta. 

Em termos praticos, isto significa nao s6 que a Internet sera acedida em 
cada vez mais plataformas, mas tambem que as mensagens e os produtos/ 
I servi<;os terao de estar cad a vez melhor harmonizados, para integrar as trocas 
de Informa<;ao nestas multiplas plataformas. 

Modelos 

Iremos caracterizar os modelos de neg6cio atraves da arquitectura dos 
seus produtos, dos servi<;os e dos fluxos de Informa<;ao, o que permitira a 
inclusao dos varios parceiros de neg6cio e das suas interac<;6es, uma descri<;ao 
dos potenciais beneficios para esses parceiros e uma descri<;ao das fontes de 
rendimento envolvidas. 

0 recurso as tecnologias em geral sera igualmente pertinente para carac
terizar modelos de neg6cio electr6nico, desde as aplica<;6es Web m6veis (M
Commerce) ao custo dos PDA (Personal Digital Assistant, ou seja, computadores 
de bolso) e telem6veis, alem da convergencia de infra-estruturas (voz, Dados 
e imagem) e de uma aprecia<;ao aos Fornecedores de tecnologia designados 
por ASP (Application Service Providers) [Kalakota, 2004]. 

Caracteristicas do Modelo de N eg6cio 

A combina<;ao da Informa<;ao corn os Sistemas e Tecnologias de Informa<;ao 
permitem uma grande variedade de Modelos de Neg6cio. 0 desenvolvimento 
tecnol6gico actual nao e o unico criteria de selec<;ao do Modelos de Neg6cio, 
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podendo a orientac;ao para o desenvolvimento tecnol6gico poder vir da defi
nic;ao de novos Modelos de Neg6cio [Ferrao, 2004]. 

Muito Modelos de Neg6cio, possfveis na Internet, ainda nao foram experi
mentados. Porem, o que os Modelos de Neg6cio tern de comum (aqueles ja 
validados e os outros a aguardarem uma aplicac;ao pratica) e o facto de permi
tirem que atraves do Neg6cio Electr6nico se atinja a integrac;ao de Clientes e 
Fornecedores no mesmo processo de neg6cio. Isto quer dizer que [Rodrigues, 
2002]: 

• os servic;os tornam-se mais importantes que os produtos, pois urn portal 
da Internet permite a prestac;ao de servic;os espedficos para cada 
Cliente; 

• Clientes diferentes podem ser tratados de maneira diferente; 
• existe a possibilidade de cross-selling (vou comprar urn livro e acabo 

por adquirir alem do livro mais resmas de papel para a impressora, 
material de desenho e spray de limpeza de material electr6nico), ou 
up-selling (vou comprar uma agulha de costura e acabo por comprar 
uma maquina de costura electrica), e isto atraves de links (ligac;6es) 
controladas para outros sites (portais de entrada); 

• existe a possibilidade da extensao da cadeia de valor das Empresas aos 
seus Fornecedores e Clientes; e, 

• os prec;os dos produtos ou servic;os estarem mais ajustados a realidade 
dos mercados. 

Modelo de Neg6cio - Lojas Virtuais 

E o modelo mais simples de Neg6cio Electr6nico corn o simples objectivo 
de promoc;ao da Empresa e venda de produtos ou servic;os. 

Os beneffcios esperados para a Empresa resultam de mais encomendas e 
urn custo mais baixo de promoc;ao de vendas, da possibilidade de integrac;ao 
corn outras tecnologias como sejam o "Database Marketing" e o CRM, pos
sibilidade de efectuar estudos de mercado mais dirigidos. 

Ja os beneffcios esperados para os Clientes gravitam a volta de prec;os 
mais baixos, maior possibilidade de escolha, melhor Informac;ao e apoio na 
selecc;ao e compra dos produtos ou servic;os, corn varias alternativas nas 
condic;6es de entrega. 

Modelo de Neg6cio - e-Leiloes 

E o modelo onde se facultam leil6es electr6nicos promovidos por uma 
entidade. Apresenta a possibilidade de apresentac;ao multimedia dos produtos a 
leiloar e tern normalmente a possibilidade da integrac;ao completa de todo o 
processo do leilao, que inclui o contra to, os pagamentos ea entrega dos produtos. 
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Os beneficios esperados para a Empresa passam pela publicidade que 
esta presente em todas as fases do processo e pela venda da utiliza<;ao da 
plataforma tecnol6gica. Permite tambem urn calculo sobre as comiss6es das 
transac<;6es efectuadas. 

Ja para os Fornecedores dos produtos a leiloar existe uma maior eficiencia 
e diminui<;ao do tempo da transac<;ao alem da possibilidade de fornecer 
eventuais stocks excedentarios corn encargos de venda mais reduzidos. 

Os Clientes tambem beneficiarao de uma maior eficiencia e diminui<;ao 
do tempo da transac<;ao, de uma redu<;ao dos custos de aquisi<;ao dos produtos 
e da possibilidade de aquisi<;ao de pe<;as isoladas ou mesmo de quantidades 
menores 

Modelo de Neg6cio - e-Fornecedores (e-Procurement) 

:E o modelo que e caracterizado pela pesquisa electr6nica de potenciais 
Fornecedores de produtos e servi<;os corn possibilidade de negocia<;ao e con
trata<;ao electr6nica bem como de uma nova forma de colabora<;ao em termos 
de concep<;ao de novos produtos e servi<;os. 

Os beneficios esperados para a Empresa Fornecedoras passam por mais 
oportunidades de vendas e menor custo das propostas de vendas e pela presen<;a 
global em termos de potenciais mercados. As PME podem partilhar propostas 
corn outras grandes Empresas num contexto de colabora<;ao. 

Os Clientes beneficiarao de urn sem numero de aspectos tais como processo 
de compra mais rapido, custo mais baixo, mais variedade e eventualmente 
melhor qualidade dos produtos e servi<;os. 

Modelo de Neg6cio - Centros Comerciais Virtuais 

Trata-se de urn conjunto de lojas virtuais reunidas num unico local. 
Permite sinergias em termos de publicidade, de venda da utiliza<;ao da 

plataforma tecnol6gica, obrigando contudo a gerir a participa<;ao das lojas de 
presen<;a, dos valores a cobrar e de outros servi<;os prestados. 

As lojas virtuais poderao beneficiar da publicidade e da promo<;ao do 
centro comercial virtual, e permitir-lhes-a urn refor<;o das marcas que repre
sentem. Irao diminuir as dificuldades das respectivas presen<;as na Internet e 
poderao utilizar sistemas de pagamentos mais adequados e seguros. Urn centro 
comercial virtual proporciona urn valor acrescentado devido ao conjunto de 
lojas que se podem visitar. 

Modelo de Neg6cio - e-Mercados (e-Marketplaces) 

Podemos designar os Mercados de Neg6cio virtuais (e-Mercados) como 
privados ou publicos; quando uma Empresa reline os seus Clientes e os seus 
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Fornecedores no contexto do seu portal estamos na presen<;:a de urn e-Mercado 
privado; quando a presta<;:ao de servi<;:os de marketing e comercializa<;:ao dos 
produtos e servi<;:os das Empresas aderentes (Clientes e Fornecedores) se aplica 
a mercados horizontais e verticais entao o e-Mercado e publico para varios 
compradores. 

Reengenharia do N eg6cio Electr6nico 

Haveni que ter algumas considera<;:6es estrategicas quando se pretende 
construir ou adaptar uma Empresa a vertente digital. Tal inten<;:ao devera 
passar por uma visao clara sabre as regras de neg6cio, os objectivos da Empre
sas e as respectivas restri<;:6es. 56 a partir desta primeira reflexao se podera 
partir para a defini<;:ao das infra-estruturas necessarias para a implementa<;:ao 
de uma arquitectura de neg6cio e tecnologia. 

Uma arquitectura de neg6cio e tecnologia ira incluir as politicas e os 
processos de neg6cio e as tecnologias que o suportam. Ha que ter presente que 
o Neg6cio electr6nico e essencialmente uma extensao do neg6cio, nao da tecno
logia [Ferrao, 2004] 

A evolu<;:ao dos mercados digitais assenta na extensao da arquitectura de 
neg6cio e tecnologia interna da Empresa para uma arquitectura inter Empresas, 
que tern a ver corn os tipos de processos de Gestao de Cliente e dos sistemas 
e tecnologias que os suportam. 

Como paradigma deste come<;:o de seculo herdaram-se algumas obras 
inacabadas dos anos 90, que passam pela implementa<;:ao de conceitos, tais 
como: 

• uma melhoria dos processos de Gestao (reformular processos ou cons
truir novas processos); 

• uma Gestao para a Qualidade Total (melhoria continua de processos); 
e 

• uma aplica<;:ao de conceitos emergentes de Gestao, seja numa Organi
za<;:ao Receptiva a Aprendizagem (Learning Organization) ou numa 
Empresa Virtual (obten<;:ao de processos mais colaboradores, flexiveis 
e maior capacidade de adapta<;:ao) 

A adapta<;:ao ou cria<;:ao destes processos apoiam-se em tecnologias orien
tadas a cria<;:ao e transforma<;:ao daqueles processos assim como a cria<;:ao de 
urn novo relacionamento corn os Clientes. 

Estamos na presen<;:a de urn esfor<;:o de convergencia para o Neg6cio 
Electr6nico presente actualmente no posicionamento de urn grande numero 
de organiza<;:6es ou Empresas, sejam grandes grupos Empresariais ou PME. 

E urn esfor<;:o continua revelador de urn fen6meno emergente, ou seja, 
incluir na estrategia uma vertente de Neg6cio Electr6nico. A transforma<;:ao 
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pode ser feita no sentido ascendente (Empresas que querem estender o seu 
neg6cio tradicional a Internet) ou descendente (Empresas que querem refor
mular a sua estrategia de Neg6cio, e passar de Neg6cios exclusivamente electr6-
nicos para os Neg6cios tradicionais, cara a cara corn os Clientes). 

0 grande desafio passa naturalmente na adopc;ao de novos processos e 
conceitos. Por exemplo, para passar a considerar o Neg6cio Electr6nico na 
Empresa os passos a dar sao arduos: ha que identificar os processos de Gestao, 
identificar os processos criticos da Empresa, fazer uma primeira avaliac;ao a 
automatizac;ao dos processos de Gestao, analisar esses processos e fazer as 
simulac;oes adequadas (por exemplo, que acontece se o prazo medio de entrega 
passar para 5 dias?), analisar a opiniao dos Clientes, definir o resultado dos 
processos orientados aos Clientes corn uma analise individual e detalhada a 
cada processo. 

Resumindo, para a transformac;ao em Neg6cio Electr6nico, uma Empresa 
deve: 

• conhecer o seu Neg6cio atraves dos seus processos de Gestao, e do 
Conhecimento acumuladO (geral da Empresa e dos seus colaboradores); 

• permitir a circula~ao da Informa~ao tornando-a acessivel a quem dela 
necessitar, acrescentando valor para os Clientes; 

• manter estruturas flexfveis baseadas em tecnologias e ferramentas 
que utilizam a Internet, e 

• preparar urn piano de Neg6cios no contexto do E-Business. 

Comercio Electr6nico e alguns mercados verticais 
Comercio Electr6nico nas Vendas a Retalho 

Existe urn conjunto de considerac;oes que deverao ser tidas em conta, a 
comec;ar pelo facto de nem todos os produtos ou servic;os serem adaptaveis ao 
CE. 

Uma pergunta pertinente e "seni que se pode vender tudo na Internet?". 
A resposta a esta questao pode ser dada por qualquer urn de n6s, basta pensar 
urn pouco, sera que faz sentido vender morangos na Internet? Pensamos que 
nao. A nao ser que se possua uma rede de distribuic;ao porta a porta que possa 
entregar a encomenda em poucas horas. Isto levanta outra questao Sera que 
e viavel vender artigos de baixo prec;o? Urn exemplo disto ea venda rebuc;ados, 
ou pastilhas, corn a venda destes artigos s6 passadas algumas decadas e que 
comec;ariamos a ter retorno do investimento. 

E artigos de prec;o bastante elevado, como casas ou carros? Estes sem 
duvida alguma ja justificavam o investimento, mas o que acontece e que a 
maioria dos portais deste tipo, existentes na Internet nem sequer possibilitam 
transacc;oes. Servindo estes apenas como expositores estaticos, em que no caso 
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da venda de casas mostram fotografias e breves descri~oes destas, mas muito 
dificilmente permitem efectuar a venda da casa logo "ali". 

Ou na compra de uma mistura de cafes em grao, a necessitarem uma 
participa~ao activa do Cliente so possivel numa boa loja de cafes, ou uma 
consulta corn urn medica especialista, sujeita a regras previstas no chamado 
acto medica? Ambas serao dificilmente adaptaveis, ainda que existam tenta
tivas realistas, como por exemplo, para a venda de cafes em http:/ I 
www.reniza.com/receitas/info/vexaocafe.htm ou a para a medicina a propria 
telemedicina, em http:/ /www.cidadevirtual.pt/ adt/ , portal da Associa~ao 
para o Desenvolvimento da Telemedicina. 

Quest6es a ponderar sabre o CE nas vendas a retalho: 

• que tipo de produtos se adaptam melhor ao CE; 
• quais sao as caracteristicas do software de interface corn o utilizador 

que facilitara a compra; 
• que tipos de fases do processo de compra deverao estar no dialogo 

corn o Cliente; 
• quanta e que os Clientes estarao dispostos a pagar por este servi~o; 
• que esquemas de pagamento poderao ser utilizados pelos Clientes; e 
• que factores contribuem para uma nova dinamica no retalho. 

0 CE nas vendas a retalho podera ser altamente atraente pelo excesso de 
oferta dos meios tradicionais de comercializa~ao. Tern tambem a seu favor as 
tendencias de mudan~as demograficas corn enfase nas faltas de tempo para 
consumo dos Clientes, nas mudan~as de comportamento dos Clientes ·corn 
enfase em pre~os mais baixos, e na necessidade de Informa~ao e de outros 
servi~os da parte dos Clientes. 

0 CE nas vendas a retalho traz novas desafios, a come~ar pela defini~ao 
de uma nova estrategia de actua~ao e relacionamento corn o Cliente, pela 
Gestao de eventuais conflitos entre canais (o tradicional vs. o on-line), pela 
aprendizagem do estabelecimento de pre~os, pela execu~ao de uma boa Gestao 
das marcas e por criar incentivos certos para os Clientes. 

Comercio Electr6nico na Distribui~ao 

A distribui<;ao integra cada vez mais a produ<;ao, a venda a retalho, os 
Clientes e os Fornecedores como uma organiza<;ao virtual. 

0 enfase na distribui~ao e orientado mais para o Cliente do que para a 
propria Empresa, pois ha que compreender as necessidades dos Clientes, e 
entregar os produtos e servi~os que os satisfa~am de forma integrada corn a 
Internet e a Intranet. 

As fun~oes principais da Distribui~ao sao a Gestao da Informa~ao acerca 
dos pedidos dos Clientes e dos mercados, do fluxo de materiais dos Fornecedores 
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da prodw;ao, do processo produtivo para assegurar custos baixos e dos fluxos 
financeiros entre Fornecedores e Clientes. 

As Tecnologias mais usadas sao a Internet para permitir a liga<;ao dos 
Clientes aos Distribuidores, do EDI na Internet para a troca de documentos 
entre as varias Empresas e da Intranet para o funcionamento interno das 
Empresas. 

Comercio Electr6nico e as Empresas Industriais 

0 CE nas Empresas Industriais serve para, de uma forma eficaz e 
atempada, responder as respectivas necessidades, para se adaptarem a novas 
condi<;6es socio-econ6micas e para serem flexfveis o suficiente de modo a 
controlar as respectivos processos de Gestao, ou seja, a montante para os seus 
Fornecedores e a jusante para os seus Clientes. 

A cadeia logfstica estende-se para ah~m do modelo tradicional Fornecedor 
- Cliente constituindo o que se designa por Empresa Virtual englobando outras 
entidades para alem apenas dos Fornecedores e Clientes (normalmente os 
sistemas informaticos para implementar este modelo de Gestao sao designados 
por ERP - Enterprise Resource Planning) . A integra<;ao destes sistemas das varias 
Empresas faz-se sobretudo atraves das redes Intranet, Extranet e da propria 
Internet. 

Comercio Electr6nico na Banca 

0 CE tern sido urn dos factores que mais tern contribufdo para uma maior 
competitividade na Banca, naquilo que soe designar-se por Acesso ao seu Banco 
a partir de Casa (Home Banking). Tern promovido uma mudan<;a do comporta
mento dos Clientes, gra<;as ao CE, mas tambem uma optimiza<;ao do funciona
mento das agendas como forma de reduzir os custos, uma mudan<;a das tenden
cias demograficas e tern permitido a cria<;ao de novos mercados potenciais 
assim como de novos produtos financeiros. 

Os factores que tern contribufdo para o desenvolvimento actual do Home 
Banking sao encabe<;ados pelos conhecimentos tecnol6gicos dos Clientes, pela 
maior divulga<;ao dos servi<;os bancarios on-line, por uma base instalada de 
computadores pessoais na casa dos Clientes corn urn crescimento exponencial 
e pela constata<;ao que as outras alternativas tern custos elevados. Nao e pois 
de estranhar que ate neste segmento do Home Banking existe uma grande 
concorrencia entre as institui<;6es bancarias. 

Perversamente o CE trouxe urn novo problema, ou seja, a melhoria da 
presta<;ao de servi<;os aos Clientes por parte das institui<;6es bancarias corn 
suporte na tecnologia facilitou a "infidelidade" desses mesmo Clientes (F6rneas, 
2003]. 
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Foi necessaria criar uma estrutura de apoio, ou seja, promover o desen
volvimento de sistemas de "back office" capazes de suportar a dinamica e a 
sofistica<;:ao das interfaces corn os Clientes. Mas note-se que o resultado foi na 
evolu<;:ao do modelo de funcionamentos das institui<;:6es bancarias de urn 
esquema rfgido, corn poucas op<;:6es, para urn modelo flexfvel, que proporciona 
o acesso a urn conjunto alargado de produtos e servi<;:os tais coma: Seguros, 
Gestao de Investimentos, Gestao de Patrim6nios, Planos de Poupan<;:a, Trans
ferencias, Pagamentos de Servi<;:os e de Impostos, etc. 

Comercio Electr6nico na Administra~ao Publica 

Decididamente que o grande passo tera estado na nova forma de encarar 
o cidadao mais coma Cliente - Cidadao. 

Mas existem outros factores que contribufram para o incremento do CE 
na Administra<;:ao Publica, a saber, a implementa<;:ao da dita "Sociedade de 
Informa<;:ao" corn todas as suas implica<;:6es em termos de divulga<;:ao da 
Internet e do CE, bem coma da presta<;:ao de novas servi<;:os ao cidadao. 

Esta materia e tanto mais pertinente quando em 12 de Janeiro de 2005 foi 
lan<;:ado o Portal de Compras da Administra<;:ao Publica, que pretende revolu
cionar o relacionamento entre o Estado e os seus Fornecedores, corn ganhos de 
eficiencia e transparencia, mas tambem de poupan<;:a financeira. As estimativas 
do Governo apontam para que em 2007, quando o programa nacional de 
compras electr6nicas estiver totalmente desenvolvido, o Estado possa poupar 
cerea de 30% da sua despesa em aquisi<;:6es de equipamentos e servi<;:os. Ou 
seja entre 129 a 267 milh6es de euros anuais, o equivalente a 3,5% do Or<;:amento 
do Estado. 0 lan<;:amento do portal interliga-se corn a consagra<;:ao em Decreto
-Lei, em Novembro de 2004 ultimo, do chamado acto publico electr6nico. A 
partir daquela lei, o portal electr6nico sera assumido como o meio primordial 
do Estado para anunciar concursos publicos e realizar as suas compras. Todos 
os procedimentos relacionados corn os concursos publicos, desde o envio de 
documenta<;:ao e levantamento de cadernos de encargos ate aos leil6es propria
mente ditos e a adjudica<;:ao serao realizados electronicamente, disse ao DN 
fonte da Unidade de Missao, Inova<;:ao e Conhecimento (UMIC), a entidade 
encarregue da implementa<;:ao do projecto ja previsto em Resolu<;:ao do Conselho 
de Ministros n. 0 36/2003 de 12 de Mar<;:o de 2003. 

Comercio Electr6nico e a Sociedade Portuguesa 

0 Decreto-Lei n. 0 7/2004, de 7 de Janeiro, destina-se fundamentalmente 
a realizar a transposi<;:ao da Directiva n.0 2000/31/CE, do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 8 de Junho de 2000. Do respectivo preambulo extrafmos as 
considera<;:6es que se seguem. 
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"A directiva sob re comercio electr6nico, nao obstante a designa<;:ao, nao 
regula todo o comercio electr6nico: deixa amplas zonas em aberto ou porque 
fazem parte do conteudo de outras directiv:as ou pm·que nao foram consideradas 
suficientemente consolidadas para uma harmoniza<;:ao comunitaria ou, ainda, 
pm·que nao carecem desta. Por outro lado, versa sobre materias como a contra
ta<;:ao electr6nica, que s6 tern sentido regular como materia de direito comum 
e nao apenas comercial. 

Na tarefa de transposi<;:ao, optou-se por afastar solu<;:6es mais amplas e 
ambiciosas para a regula<;:ao do sector em causa, tendo-se adoptado urn diplo
ma cujo ambito e fundamentalmente o da directiva. Mesmo assim, aproveitou
se a oportunidade para, lateralmente, versar alguns pontos carecidos de regu
la<;:ao na ordem juridica portuguesa que nao estao contemplados na directiva. 

Uma das finalidades principais da directiva e assegurar a liberdade de 
estabelecimento e de exercicio da presta<;:ao de servi<;:os da sociedade da Infor
ma<;:ao na Uniao Europeia, embora corn as limita<;:6es que se assinalam. 0 
esquema adoptado consiste na subordina<;:ao dos prestadores de servi<;:os a 
ordena<;:ao do Estado membro em que se encontram estabelecidos. Assim se 
fez, procurando esclarecer quanto possivel conceitos expressos em linguagem 
generalizada mas pouco precisa como <<servi<;:o da sociedade da Informa<;:ao». 
Este e entendido como urn servi<;:o prestado a distancia por via electr6nica, no 
ambito de uma actividade econ6mica, na sequencia de pedido individual do 
destinatario - o que exclui a radiodifusao sonora ou televisiva. 

A directiva regula tambem o que se designa como comunicaroes comerciais. 
Parece preferivel falar de <<comunica<;:6es publicitarias em rede», uma vez que 
e sempre e s6 a publicidade que esta em causa. 

A contrata<;:ao electr6nica representa o tema de maior delicadeza desta 
directiva. Esclarece-se expressamente que o preceituado abrange todo o tipo 
de contratos, sejam ou nao qualificaveis como comerciais. 

Procura tambem regular-se a chamada contrata<;:ao entre computadores, 
portanto a contrata<;:ao inteiramente automatizada, sem interven<;:ao humana. 
Estabelece-se que se regula pelas regras comuns enquanto estas nao pressupu
serem justamente a actua<;:ao (humana)." 

A Lei do CE veio servir de referendal ao mercado portugues num segmento 
de funcionamento onde existiam lacunas, deficientes interpreta<;:6es e falta de 
sintonia corn a Uniao Europeia. 

Esta em curso urn esfor<;:o corn vista ao global esclarecimento da vertente 
fiscal. 0 comercio electr6nico internacionat em virtude das suas caracteristicas 
essenciais, coloca novos desafios ou amplia os desafios existentes nos sistemas 
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fiscais actuais e respectivas pollticas. Os novos usos comerciais derivados das 
novas tecnologias de Informa<;ao e de comunica<;ao, corn a ajuda dos novos 
intermediarios no ambiente da Internet, criam ou agravam os problemas no 
que respeita a jurisdi<;ao, categoriza<;ao do rendimento ou transac<;6es e 
administra<;ao fiscal e cumprimento. 

Acresce que, as institui<;6es, em materia de tributa<;ao domestica ou inter
nacional, sao na sua maioria nacionais e soberanas [Guerreiro, 2000]. 

No que concerne ao CE, as politicas fiscais, a legisla<;ao fiscal ou inter
preta<;6es e a sua adapta<;ao aos desafios especfficos desta actividade tern vindo, 
consequentemente, a ter lugar, a nfvel nacional, relevantes esfor<;os tendentes 
a promover urn esclarecimento social generalizado. Para tal tern contribufdo 
o dedicado esfor<;o de alguns academicos e profissionais (Professor Doutor 
Manuel Pires, Professor Doutor Rogerio Fernandes Ferreira, Prof. Dr. Miguel 
Pupo Correia, Dr. Mario Braz, Dr. Medina Carreira, Dr." Olga Esperan<;a, entre 
tantos outros). 

Urn novo meio, uma nova linguagem 

Se saltarmos os anos 60, corn a Guerra Fria e os Beatles, nos anos em que 
a Arpanet e as Universidades deram acesso aos computadores aos seus alunos 
e muitos outros, se, saltarmos os anos 80 corn os seus yuppies e chegarmos ao 
HTML de Tim Berners-Lee e ao Mosaic de Marc Andreessen; poderemos entao 
passar aos anos 90, do seculo passado; a decada do verdadeiro arranque do 
CE. A decada em que a Internet se tornou em algo mais popular do que o 
Beatles e mais deslumbrante do que urn yuppie, corn sucesso na bolsa; em algo 
que e incontornavel, que faz parte da vida de milh6es de pessoas, e que tudo 
indica, fara parte do nosso dia a dia daqui para a £rente [Vasconcelos, 2000] . 

Agora neste come<;o do seculo XXI, as portas do CE via Internet, estao 
definitivamente abertas. 

Sejamos claros: no comercio electr6nico, nao se trata de distribuir bens e 
servi<;os de gra<;a, nem de ter urn papel importante no acesso a Informa<;ao, 
para a felicidade dos utilizadores. Nao. Essa e uma outra Internet, a qual 
existira sempre dentro de n6s, os que seguem e respeitam os princfpios da 
Netiqueta (Etica na Internet), os que, apesar de tudo, tambem usam e precisam 
da Internet comercial. Duas realidades na mesma rede das redes. 0 CE nao 
tern a ver corn a colabora<;ao, ou associa<;ao que caracterizou a Internet dos 
primeiros anos. 0 CE tern a ver corn neg6cio - puro e simples. 

Apenas o meio e diferente. E e diferente no modo como se anuncia e 
sobretudo como se informa sobre os bens, como trata, ou satisfaz o Cliente, no 
modo como processa o pagamento e resolve o envio da mercadoria, ou servi<;o, 
a quem comprou. E diferente no modo como se considera o Cliente! 

A diferen<;a entre comercio e CE esta pois na adapta<;ao, ao novo meio de 
comunica<;ao, das velhas tecnicas e regras de ganhar dinheiro. 
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Antes de mais, e importante saber o que se vai vender e uma vez em 
pleno conhecimento dessa ideia come<;ar a organizar urn plano de ac<;ao. 

Para consultar relat6rios sobre o CE em Portugal, pode consultar os 
inqueritos da Unicre (em colabora<;ao corn a Vector XXI, responsavel pelo servi<;o 
Plano 21). E nao deixe ainda de investigar o site de Jorge Nascimento Rodrigues, 
o Janela na Web. 

Em termos internacionais, pode explorar a sec<;ao eCommerce e eBusiness 
dos sites das big five, as Empresas multinacionais americanas de consultoria. 

Anderson Consulting - urn site totalmente virado para o cliente, corn 
especial enfase na disciplina do "Customer Relationship Management" . 

Ernst & Young - importancia ao comercio electr6nico logo a seguir ao 
imitil splash screen inicial e uma extensa e util biblioteca online. 

KPMG International - a KPMG e a Empresa de consultoria em que a 
Cisco Systems decidiu investir. 

McKinsey & Company - embora a home page do site nao seja promissora, 
a biblioteca de relat6rios e uma mina de informa<;6es. 

PricewaterhouseCoopers E-Business - forum sobre a prossecu<;ao de 
estrategias para neg6cios on-line, incluindo naturalmente o Comercio Electr6-
nico. 

Na Europa, a resposta as Big 5 americanas parece ser a Roland Berger & 
Partners, uma Empresa de consultoria baseada na Alemanha. Aceda ao 
respectivo site, tecnicamente avan<;ado, e compare . 

Outros links a explorar: IBM, Sun, Gartner Group e Forrester Research . 

Glossario 

318 

ARPANET - (acr6nimo em ingles de Advanced Research Projects Agency 
Network) Rede de computadores criada em 69 pelo Departamento de 
Defesa norte-americano, interligando na altura institui<;6es militares; 
em meados dos anos 70 varias grandes universidades americanas 
aderiram a rede, que deu lugar a actual Internet. 

ASP - (Application Service Provider) Empresas que gerem e distribuem 
servi<;os baseados em software para outras companhias distantes, 
pela Internet atraves de uma central; os ASPs permitem que as com
panhias poupem dinheiro, tempo e recursos. 

Assinatura digital - Em criptografia, a assinatura digital e urn metodo 
de autentica<;ao de Informa<;ao digital tipicamente tratada, por vezes 
corn demasiada confian<;a, como analoga a assinatura flsica em papel. 
Embora existam analogias, tambem existem diferen<;as que podem 
ser importantes; o termo assinatura electr6nica, por vezes confundido, 
tern urn significado diferente: refere-se a qualquer mecanismo, nao 
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necessariamente criptografico, para identificar o remetente de uma 
mensagem electr6nica. 

B2B - (Business to Business) 0 comercio de B2B e o comercio electr6nico 
feito directamente entre Empresas, via Internet, corn redw;ao de 
custos e uma consequente margem maior nas vendas e custo menor 
nas compras. 

B2C - (Business to Consumers) 0 chamado B2C e o comercio electr6nico 
efectuado directamente entre a Empresa produtora e o consumidor 
final; em geral o consumidor adquire os produtos a pre<;o mais com
petitivo pois evita o intermediario. 

BPR - (Business Process Reengineering) A Reengenharia de Processos de 
Neg6cios, bastiao da teoria organizacional do Racionalismo Radical, 
foi urn termo originalmente criado por Michael Hammer e James 
Champy, e que significa urn redesenho radical dos processos de neg6-
cios corn o objectivo de obter melhorias drasticas em tres areas: custos, 
servi<;os e tempo; e urn instrumento importante para conduzir as 
organiza<;6es no novo caminho; engloba urn programa de mudan<;a 
organizacional amplo e profundo. 

Computa~ao pervasiva- A ideia basica da computa<;ao pervasiva e dispo
nibilizar acesso computacional de modo invisfvel, em todo lugar, o 
tempo todo. Invisfvel no sentido de que o utilizador nao precisa de 
se dar conta da tecnologia, pois ela pode estar embutida nos mais 
diversos dispositivos incluindo o computador pessoal, o PDA, o tele
m6vel, a propria roupa, qualquer acess6rio como o rel6gio ou 6culos. 

Computa~ao ubiqua - A computa<;ao ubfqua estende o conceito de com
puta<;ao pervasiva em direc<;ao a mobilidade, isto e, independente 
da nossa localiza<;ao temos acesso a todos os servi<;os e recursos 
corn pu tacionais. 

Conhecimento - 0 conhecimento inclui, mas nao esta limitado, as des
cri<;6es, hip6teses, conceitos, teorias, prindpios e procedimentos que 
sao ou uteis ou verdadeiros. 0 estudo do conhecimento e conhecido 
como epistemologia. 

CRM - (acr6nimo de origem inglesa Customer Relationship Management 
que significa em portugues Gestao do Relacionamento corn o Cliente) 
Designa<;ao de metodologias e software que permitem a uma Empresa 
melhorar a satisfa<;ao dos seus clientes e aumentar os seus resultados, 
corn base nomeadamente no conhecimento aprofundado das neces
sidades dos seus clientes, no tratamento privilegiado dos melhores 
clientes, na gestao mais eficiente de campanhas de marketing e na 
melhoria da gestao dos canais de vendas. 

Cross selling- Oferecer produtos complementares e/ ou agregados aquele 
que o consumidor adquiriu ou possui; ac<;ao sistematica e automatica 
em opera<;6es de base de dados de marketing. 
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Dado - Representa<;ao de factos, conceitos ou instru<;6es de uma maneira 
formal e que seja apropriada para a sua comunica<;ao, interpreta<;ao 
ou processamento. 

Disinteremediation - Corn as novas tecnologias, poderia parecer que os 
intermediarios tradicionais estivessem a desaparecer (facto que em 
Portugues se poderia designar por algo parecido corn desinter
mediac;iio); mas este fen6meno, segundo o autor Paul Saffo e realmente 
uma miragem, pois e uma parte de estatica de urn processo maior 
em que a introdu<;ao dos novos de sistemas de Informa<;ao perturba 
o mercado ambiente, criando oportunidades para urn novo tipo de 
intermediarios cuja a presen<;a amea<;a os intermediarios classicos 
que podem desaparecer a nao ser que se adaptem as novas realidades 
do mercado; assim, o que parecia ser a extin<;ao de uma actividade 
e afinal urn fen6meno de maior dinamismo, que poderemos designar 
por desinteremediac;iio. 

Economia de escala - Redu<;ao de custo unitario corn a produ<;ao em 
grande escala que gera distribui<;ao de custos unitarios numa quan
tidade maior de unidades. 

EIFACT - Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and 
Transport das Na<;6es Unidas. 

ERP - (Enterprise Resource Planning) Aplica<;6es complexas utilizadas em 
grandes Empresas para gerir inventarios e integrar processos Empre
sariais em varias divis6es, reduzindo barreiras organizacionais. 

Extranet- Pode ser definida corn urn conjunto de duas ou mais Intranets 
ligadas em rede. Geralmente, as Extranets sao criadas tendo como 
base a infra-estrutura da Internet e servem para ligar parceiros de 
neg6cio numa cadeia de valor. 

Hardware (HW) - Termo que indica todas as partes fisicas, electricas e 
mecanicas de urn computador. Em outras palavras, o equipamento. 

Hipermedia - Na acep<;ao mais vulgar do termo, trata-se de hipertexto 
enriquecido por elementos multimedia (imagens estaticas, imagens 
em movimento, sons, segmentos de video, etc.). 

Hipertexto - (Hypertext) Em computa<;ao, hiper texto e urn sistema para 
a visualiza<;ao de Informa<;ao cujos documentos contem referencias 
internas para outros documentos (chamadas de hiperlinks ou, simples
mente, links), e para a facil publica<;ao, actualiza<;ao e pesquisa de 
Informa<;ao. 0 sistema de hiper texto mais conhecido actualmente e 
a World Wide Web. 

Home Banking- Disponibiliza<;ao ou venda de produtos e servi<;os ban
carios atraves de aplica<;6es disponiveis em computadores; atraves 
das comunica<;6es electr6nicas permitidas por urn computador o 
cliente pode aceder ao banco, e efectuar movimentos na sua conta 
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bancaria, assim como adquirir produtos outer acesso a determinados 
servi<;:os. 

HTML - (Hypertext Markup Language) E uma linguagem de descri<;:ao de 
paginas de Informa<;:ao, standard no WWW; corn essa linguagem 
(que, para alem do texto, tern comandos para introdu<;:ao de imagens, 
formularios, altera<;:ao de fontes, etc.) pode-se definir paginas que 
contenham Informa<;:ao nos mais variados formatos: texto, som, 
imagens e anima<;:6es. 

Informa~ao - 0 significado que o homem da aos dados, por meio de 
conven<;:6es usadas para a sua representa<;:ao. 

Input - Alimenta<;:ao do sistema corn dados. 
Internet- E uma rede de redes em escala mundial de milhoes de com

putadores; Internet nao e sin6nimo de World Wide Web; esta e parte 
daquela, sendo a World Wide Web, que utiliza hipermedia na sua 
forma<;:ao basica, urn dos muitos servi<;:os oferecidos na Internet; a 
Web e urn sistema de Informa<;:ao mais recente que emprega a Internet 
como meio de transmissao. 

Intranet - E uma rede de computadores privativa que utiliza as mesmas 
tecnologias que sao utilizadas na Internet; o protocolo de transmissao 
de dados e o TCP /IP e sobre ele podemos encontrar varios tipos de 
servi<;:os de rede comuns na Internet, como por exemplo o e-mail, 
chat, grupo de noticias, HTTP, FTP entre outros. 

Learning organization - Criado por Chris Argyris, professor em Harvard, 
designa por learning organizations (organiza<;:ao em constante apren
dizagem) as Empresas que aprendem a medida que os seus traba
lhadores vao ganhando novos conhecimentos; 0 conceito e baseado 
na ideia de Argyris, chamada double-loop learning (quando os erros 
sao corrigidos por meio da altera<;:ao das normas empresariais que 
os causaram). 

Lei de Gilder - George Gilder refere-se a explosao da largura de banda, 
relativamente a quantidade de dados que podem ser transportados 
numa linha de comunica<;:6es. 

Lei de Metcalf - Robert Metcalf definiu a lei que pode ser aplicada a 
qualquer produto ou servi<;:o de tecnologia; de acordo corn a teoria, 
o valor de uma rede e igual ao ntimero de utilizadores ao quadrado; 
isto e, na nova economia o valor da rede e maior do que a da soma 
de seus integrantes. 

Lei de Moore- Cordon Moore, co-fundador da Intel, em 1965 previu que 
o ntimero de transistores num chip duplicaria a cada dois anos, algo 
que efectivamente tern ocorrido. 

Login - Identifica<;:ao de urn utilizador perante urn computador; fazer o 
login e o acto de dar a identifica<;:ao do utilizador ao computador. 
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MIS - (Management Information System) Sistema de Gestao da Informa<;:ao, 
sistema de Informa<;:ao que integra dados de todos os departamentos 
que serve e que fornece as areas de opera<;:6es e de gestao da Empresa 
a Informa<;:ao de que elas necessitam. 

Netiqueta - E a etiqueta que se recomenda observar na Internet; trata
se de recomenda<;:6es para que se evitem mal-entendidos em textos 
presentes na Internet (especialmente em e-mails, chats, listas de dis
cuss6es, etc.), e tambem serve para disciplinar condutas em situa<;:6es 
espedficas (como, ao colocar-se a sinopse de urn livro na Internet, 
informar o que aquele texto cita; ou indicar o nome do portal ou 
autor de urn texto quando e copiado e colado noutro local - desde 
que o autor permita). 

Output - Saida de informa<;:6es ou sinais. Oposto ao input. 
Outsourcing - Trata-se de contratar uma entidade exterior a Empresa 

para executar servi<;:os nao estrategicos (que nao produzem valor 
acrescentado para os clientes), em vez de os produzir internamente; 
a grande vantagem reside na redu<;:ao de custos que tal op<;:ao implica; 
talvez ainda seja mais importante o facto de o outsourcing libertar 
mais tempo os executivos para se dedicarem mais as core competence 
(compeh~ncias estrategicas) da Empresa. 

PME - Acr6nimo de Pequena e Media Empresa, que para permitir uma 
transi<;:ao fluida a nivel comunitario e nacional, tern uma nova 
defini<;:ao que entrou em vigor em 1 de Janeiro de 2005. 

Categoria Efectivos Volume de Total de Balan<;:o 
(inalterado) Neg6cios 

media empresa < 250 :s; 50 milh6es de euros :s; 43 milh6es de euros 

pequena empresa <50 :s; 10 milh6es de euros :s; 10 milh6es de euros 

micro empresa < 10 :s; 2 milhoes de euros :s; 2 milh6es de euros 

Fonte: Servi<;:o de Imprensa da Comissao Europeia - IP/03/652, Bruxelas, 
8 de Maio de 2003. 
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Prosumer - E urn termo criado por Alvin Toffler, palavra composta pelas 
designa<;:6es "produtor (ou profissional" e "consumidor (em ingles, 
consumer)"; trata-se de urn mecanismo que permite oferecer uma 
vasta gama de produtos e servi<;:os, mas corn grande independencia 
das vagas de £undo da economia tradicional. 

Saber - Ter conhecimento, ciencia, Informa<;:ao ou noticia de. 
Sistema de Informa~ao (SI) - Urn sistema, automatizado ou manual, 

que compreende pessoas, maquinas, e/ ou metodos organizados para 
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colectar, processar, transmitir e disseminar dados que representam 
Informa<;ao para o utilizador. 

Software (SW) - Sao os programas, dados e rotinas desenvolvidos para 
computadores e respectivos manuais. Os programas de software 
precisam ser instalados nos computadores para que eles passem a 
desempenhar determinadas fun<;6es. 

TCP/IP - (Transmission Control Protocol I Internet Protocol ou Protocolo de 
Controle de Transmissao I Protocolo da Internet) Os dois protocolos 
basicos da Internet, usados para viabilizar a transmissao e troca de 
dados de redes diferentes, permitindo assim que os computadores 
comuniquem entre si. Foi criado em 1970 pelo departamento de 
defesa americano. 

Tecnologia de Informa\aO (TI) - conjunto de recursos tecnol6gicos e com
putacionais para gera<;ao e uso da Informa<;ao; a TI esta fundamen
tada nos seguintes componentes: hardware e seus dispositivos 
perifericos. 

XML - (Extensible Markup Language, ou Linguagem de Marcas Extensive!) 
Especifica<;ao criada pelo W3C, desenvolvida especialmente para 
documentos da Web; permitira criar tags (liga<;6es) personalizadas 
corn funcionalidades nao disponiveis no HTML; a Microsoft pretende 
adoptar este padrao em futuras vers6es do Internet Explorer. 

Web- A World Wide Web -a Web, W3C ou WWW para encurtar- ("teia 
do tamanho do mundo", traduzindo literalmente) e uma rede de 
computadores na Internet que fornece Informa<;ao em forma de hiper 
texto; para ver a Informa<;ao, pode-se usar urn software chamado 
navegador ("browser") para descarregar informa<;6es (chamadas 
"documentos" ou "paginas") de servidores de Internet (portais ou 
"sites") e mostra-los no ecra do utilizador do computador; esta 
designa<;ao foi primeiro dada por Sir Tim Benners-Lee do CERN -
Laborat6rio. Europeu de Fisica de Particulas, na Sui<;a em 1993. 

Wireless - Tecnologia que permite a conexao entre computadores e redes 
atraves da transmissao e recep<;ao de sinais de radio. 

Bibliografia 

Alt, R., Reichmayr, C., Zurmiihlen, R. [2000L "Developing eCommerce within 
Business Networks- The Case of ETA SA], Klein, S., Gricar, L Pucihar, A. 
(Eds .): Global Networked Organizations, Bled, Slovenia, 19.06.2000, 
Moderna Organizcija, Kranj, 2000, pp. 182 - 199. http:/ /verdi.unisg.ch/ 
org/iwi/iwi_pub.nsf/wwwPublRecentEng/ 
D11989304C3A90BBC1256E40005D01C8 

Lusiada. Direito . Lisboa, n. 0 4/5 (2007) 323 



Fernando Duarte Naves 

Czerniawska, Fiona e Potter, Gavin [2001], "Business in a Virtual World; Exploi
ting Information for Competitive Advantage", Purdue University Press, 
paperback. 

Davis, Stan e Davidson, Bill [1991], "2020 vision: transform your business today 
to succeed in tomorrow's economy", Simon & Schuster, New York, USA. 

Dias Coelho, J. [2001], "A Sociedade da Informa~ao e do Conhecimento, Urn 
Desafio Epistemol6gico nos Sistemas de Informa~ao", Faculdade de 
Economia, Universidade Nova de Lisboa, trabalho publicado, passivel de 
aces so em http:/ lportal.je. unl.pt/FEUNL/bibliotecas /BANIWPFEUNL/ 
WP2000/wp396.pdf 

Ferrao, Francisco [2000], "e-Business", Escolar Editora. 
Ferrao, Francisco [2003], "CRM Marketing e Tecnologia", Escolar Editora, 

colec<;ao e-Gestao. 
Ferrao, Francisco [2004], "e-Empresa", Escolar Editora, colec<;ao e-Gestao. 
Freire, Adriano [2001], "Bem-vindos a segunda gera~iio do e-business", artigo de 

opiniao, Edigest Maio 2001, Centro Atlantico http:/ /www.centroatl.pt / 
edigest/ edicoes2001 I ed_mai/ ed79opiniao.html 

F6rneas, Nuno [2003], artigo "Novas canais, velhos problemas: Estaremos a destruir 
a nossa rela~iio cam os Clientes?" Parner NovaBase Consulting, em Expresso, 
http:/ /www.novabase.pt/showNews . asp?idProd 
=resnovoscanaisvelhosproblemas 

Guerreiro, Tiago Caiado, [2000], "A fiscalidade do Comercio Electr6nico", artigo 
de opiniao originado por Franco Caiado Guerreiro & Associados - Socie
dade de Advogados, acessfvel em http: / /www.gesbanha .p t /fisc/ 
tribut.htm 

Kalatota, Ravi [2002], "M-business: The race to Mobility (Brill's Japanese Studies 
Library)", McGraw-Hill Education, Hardcover 

Kalakota, Ravi [2004], "Offshore Outsourcing: Business Models, ROI and Best 
Practices", Mivar Press, N.Y. 

Kondratieff, Nikolas D. [1984], "The Long Wave Cycle", New York: Richardson 
and Snyder. 

Porter, Michael [2001], "Strategy and the Internet", Harvard Business Review, 
traduzido em Portugues publicado em Executive Digest n .. 0 79 Maio 
2001), http: I I www.centroatl. pt I edigest/ edicoes2001 I ed_mai/ 
ed 79 ges tao-ca pa .h tml 

Rodrigues, Dario [2002], "E-Business na 6ptica de Marketing", Lidel - Edi<;6es 
Tecnicas. 

Romer, Paul [2000], "Should the Government Subsidize Supply or Demand in the 
Market for Scientists and Engineers?" (NBER Working Paper 7723, Maio 
2000) 

Saffo, Paul [2005], "Farewell Information, It 's a Media Age", Institute For The Futu
re, comunica<;ao em http:/ /www.saffo.com/ essays/ essay farewellinfo.pdf 

324 Lusiada. Direito. Lisboa, 11.
0 4/5 (2007) 



Comercio electr6nico, p. 289-325 

Toffler, Alvin [1980], "A Terceira Vaga", Colec~ao "Vida e Cultura", Edic;ao 
Livros do Brasil, Lisboa. 

Vasconcelos, Pedro [2000], "Comercio Electr6nico, Principios e Pnitica na Internet", 
AlP - Associac;ao Industrial Portuguesa, artigo publicado em http:/ I 
www.estudar.org I eCommerce I 

Vieira, F. A. da Grac;a [2003], "Comercio Electr6nico", Departamento de Enge
nharia Informatica, Universidade de Coimbra, comunicac;ao em http:/ I 
s tu den t.dei. uc. pt I- fvieira I artigos I comercio .htm 

Weiser, Mark e Russell, Dan [1998], "The Future of Integrated Design of Ubiquitous 
Computing in Combined Real and Virtual Worlds", Proc. CHI-98, Los Angeles, 
CA, pg 275-276. 

Lusiada. Direito. Lisboa, n. 0 4/5 (2007) 325 




