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• Descrever as características distintivas do comércio 
eletrônico, dos mercados digitais e das mercadorias 
digitais

• Analisar como a tecnologia de Internet vem alterando as 
proposições de valores e os modelos de negócio

• Descrever os vários tipos de comércio eletrônico e como 
ele vem mudando o varejo e as transações entre empresas

• Avaliar o papel do m-commerce nos negócios e descrever 
as aplicações de m-commerce mais importantes

• Comparar os principais sistemas de pagamento usados no 
comércio eletrônico

OBJETIVOS DE ESTUDO
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• Comércio eletrônico (e-commerce): uso da Internet e 
da Web para conduzir negócios; transações 
comerciais realizadas digitalmente

• Começou em 1995 e cresceu exponencialmente; 
continua crescendo a uma taxa annual de 25 por
cento

• Empresas que sobreviveram ao estouro da bolha
ponto-com e agora prosperam

• A revolução do comércio eletrônico ainda está em
seus estágios iniciais

O O ComércioComércio EletrônicoEletrônico HojeHoje
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O Crescimento do Comércio EletrônicoO Crescimento do Comércio Eletrônico
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PorPor QueQue o o ComércioComércio EletrônicoEletrônico É É DiferenteDiferente

• Ubiqüidade (marketplace, custos de transação)

• Alcance global

• Padrões universais (custos de entrada no mercado, 
custos de busca)

• Riqueza

• Interatividade

• Densidade da informação (transparência de preços, 
transparência de custos, discriminação de preços)

• Personalização/Customização
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PersonalizaçãoPersonalização do Sitedo Site
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ConceitosConceitos--chavechave no Comércio Eletrônico: no Comércio Eletrônico: 
Mercados Digitais e Mercadorias DigitaisMercados Digitais e Mercadorias Digitais

• Simetria da informação

• Custos de menu

• Determinação dinâmica de preços

• Desintermediação
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ConceitosConceitos--chavechave no Comércio Eletrônico: no Comércio Eletrônico: 
Mercados Digitais e Mercadorias DigitaisMercados Digitais e Mercadorias Digitais

• Mercadorias digitais: fornecidas através
de uma rede digital

• Modelos de negócios de Internet

• Comunicação e comunidade (banners 
de propaganda, anúncios pop-up, redes
de relacionamento social)

• Conteúdo digital, entretenimento e 
serviços (podcasting, sindicalizadores)
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CategoriasCategorias do do ComércioComércio EletrônicoEletrônico

• Comércio eletrônico empresa-
consumidor (B2C)

• Comércio eletrônico empresa-empresa 
(B2B)

• Comércio eletrônico consumidor-
consumidor (C2C)

• Comércio móvel (m-commerce)
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Conquistando Intimidade com o Cliente: Conquistando Intimidade com o Cliente: 
Marketing Interativo, Personalização e Marketing Interativo, Personalização e AutoAuto--

atendimentoatendimento

• Marketing interativo e personalização
• Rastreamento de cliques

• Filtragem colaborativa

• Blogs

• Auto-atendimento do cliente
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• Troca Eletrônica de Dados (EDI)

• Procurement/E-procurement

• Redes setoriais privadas

• Bolsas privadas

• E-marketplaces

• Bolsas

Comércio Eletrônico EmpresaComércio Eletrônico Empresa--Empresa: Novos Empresa: Novos 
Relacionamentos e EficiênciasRelacionamentos e Eficiências
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Troca Eletrônica de Dados Troca Eletrônica de Dados (EDI)(EDI)
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Serviços e Aplicações de Serviços e Aplicações de MM--commercecommerce

• Pagamento de contas móvel

• Conteúdo e produtos

• Serviços bancários e financeiros

• Publicidade sem fio

• Serviços baseados em localização

• Jogos e entretenimento
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Personalização para o Cliente Graças à Personalização para o Cliente Graças à 
UbiqüidadeUbiqüidade da Internetda Internet
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• Limitações de dados

• Tamanho da tela

• Serviço de banda larga 3G

• Portais sem fio (portais móveis)

Acessando Informações a Partir da Web Acessando Informações a Partir da Web 
Sem FioSem Fio
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• Inconveniência de teclados e telas

• Velocidades de transferência de dados

• Custos

• Memória e bateria limitada

• Conteúdo

DesafiosDesafios do Mdo M--commercecommerce
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• Sistemas digitais de pagamento por cartão de crédito
• Carteiras digitais
• Micropagamento
• Sistemas de pagamento digital de saldo devedor 

acumulado
• Sistemas de pagamento de valor pré-armazenado
• Dinheiro digital
• Sistemas peer-to-peer (P2P)
• Cheques digitais
• Sistemas eletrônicos de apresentação e pagamento 

de faturas

Tipos de Sistemas de Pagamento Tipos de Sistemas de Pagamento 
EletrônicoEletrônico
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• As compras do m-commerce geralmente envolvem
micropagamentos

• Os sistemas de micropagamentos são bem-sucedidos
na Europa e na Ásia

• Modelo de ‘quintal privativo’

• Interoperabilidade

• Sistema de pagamento universal de m-commerce

SistemasSistemas de de PagamentoPagamento Digital Digital parapara MM--
commercecommerce
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EE--commerce commerce –– Brigas na InternetBrigas na Internet

Prof. André Luís Belini 

E-mail: andre.belini@aedu.com

Blog: http://profandreluisbelini.wordpress.com


