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SOLUÇÕES EM NEGÓCIO
ELETRÔNICOS
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•
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•
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•

Formado em Administração;
MBA em Gestão Empresarial;
Formado em Ciências da Computação;
Cursando MBA Gestão de Projetos;
10 anos de Experiência em Gestão de Empresas;
5 anos de experiência em palestras, cursos e treinamentos
Consultor Administrativo, Financeiro e Pessoal.

O QUE IREMOS APRENDER...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introdução
Modelo de Negócio
O que é B2C
O que é C2C
Loja Virtual precisa de CNPJ
Como planejar uma loja virtual
O que é bom para vender na internet
Para quem vou vender na internet
Como posso avaliar a concorrência na internet?
Como criar uma loja virtual eficaz?
Administração – Operações Online
Marketing

INTRODUÇÃO
O QUE É COMÉRCIO ELETRÔNICO?
Trata – se de uma forma de
transição eletrônica para compra e
venda de produtos ou serviços
especialmente através da internet,
sendo mais um canal para aquisição
de bens (tangíveis ou intangíveis)
disponíveis na rede através de lojas
virtuais.

Fonte: http://goo.gl/l4NN7U

A grande novidade é que no comércio eletrônico a compra é efetuada
através de um equipamento eletrônico: normalmente via computador
ou celular, por exemplo.

INTRODUÇÃO
HÁ DIFERENÇAS ENTRE COMÉRCIO ELETRÔNICO
E E-COMMERCE?
Não há diferença entre os termos: Comércio
Eletrônico é a tradução para o português da
expressão em inglês “E-commerce”. Ambas
referem – se a forma de como realizar esse
processo de comércio através da internet.
Fonte: http://goo.gl/3EMpvH

INTRODUÇÃO
O QUE É LOJA VIRTUAL?
A loja virtual é uma página na internet com
um software de gerenciamento para venda
de produtos, onde o cliente:
• digita o endereço eletrônico da loja,
como por exemplo: www.lojinha.com.br.
• acessa o site e visualiza os produtos
disponíveis.
Fonte: http://goo.gl/lhEpUJ

INTRODUÇÃO
PARA TRABALHAR COM COMÉRCIO ELETRÔNICO É
PRECISO TER UM SITE?
E preciso sim ter um site, pois o comércio eletrônico
funciona especificamente no ambiente virtual, ou seja,
na internet.
Todas as empresas que trabalham com o comércio
eletrônico precisam ter uma loja virtual, que
funciona através de um site com um endereço
eletrônico, no qual chamamos de domínio (ex:
www.sualojinha.com.br), sendo esse a identidade
da empresa no ambiente virtual. Esse endereço é
único, e através dele que sua loja poderá ser
encontrada na internet.
Fonte: http://goo.gl/9TLXxa

INTRODUÇÃO
QUAL A VANTAGEM DA LOJA VIRTUAL?
•
•
•
•
•

Custos menores que uma loja física;
Normalmente tem uma estrutura enxuta;
Seu funcionamento 24h;
Agilidade e comodidade de se comprar através da internet.
Pode oferecer serviços personalizados de acordo com o perfil de
cada consumidor;

Fonte: http://goo.gl/5cbK5J

INTRODUÇÃO
É IMPORTANTE COLOCAR MINHA EMPRESA NA
INTERNET?
O ambiente virtual vai muito além da transação eletrônica de
produtos e serviços: e a internet tem influenciado a vida das pessoas
e alterando o comportamento e estilo de vida, a forma como se
relacionam, trabalham e fazem negócios.

Fonte: http://goo.gl/PFZPwm

INTRODUÇÃO
É IMPORTANTE COLOCAR MINHA EMPRESA NA
INTERNET?
• Antes de começar a comercializar
seus produtos e serviços na
internet, deve-se avaliar através de
um “Plano de Negócios”;
• Pesquisas sobre o desempenho das
empresas do mesmo ramo no
Brasil;

Fonte: http://goo.gl/IY7kT7

INTRODUÇÃO
É IMPORTANTE COLOCAR MINHA EMPRESA NA
INTERNET?
Pode ser que o esforço de vendas para
sua empresa ainda não seja voltada
para o comércio virtual. Deve-se levar
em conta:
– Formas de pagamento;
– Seguras;
– Entregas rápidas;
– Cumprimento dos prazos;;
– Agilidade no atendimento ao
consumidor;
– Entre outros itens importantes.
Fonte: http://goo.gl/M5aVBv

MODELO DE NEGÓCIO
O QUE É B2C?
Business-to-consumer, são negócios
que partem de uma empresa para
consumidores finais, ou seja, é o
modelo de negócio virtual mais
utilizado pelas empresas na web.
Podemos exemplificar como o “varejo
online”.
Exemplos:
• americanas.com.br;
• amazon.com;
• submarino.com.br.
Fonte: http://goo.gl/EFLNSl

MODELO DE NEGÓCIO
O QUE É B2C?
É uma das modalidades de comercialização eletrônica que pode ser
considerada como o “varejo eletrônico”. A referida modalidade se
caracteriza pela definição do shopping virtual, onde as empresas
instaladas na rede oferecem seus produtos ao consumidor em geral,
que acessa remotamente o site dessas empresas cujos seus produtos
se encontram à disposição para aquisição através da rede.

Fonte: http://goo.gl/A0EMFm

É o comércio efetuado diretamente entre a empresa produtora, vendedora
ou prestadora de serviços e o consumidor final, através da Internet.

MODELO DE NEGÓCIO
O QUE É B2C?
Existem três tipos de modelos de B2C, tais como:
1. leilões,
2. lojas online e
3. serviços online.

Fonte: http://goo.gl/aGF3dp

MODELO DE NEGÓCIO
O QUE É B2C?
1.

leilões,

O leilão eletrônico oferece uma aplicação eletrônico da licitação,
podendo ser acompanhada de uma apresentação multimídia da
mercadoria.
VANTAGENS DE LEILÕES NA INTERNET
Conveniência: Concede conveniência aos participantes de
permanecerem em sua casa ou escritório, e ainda participar no
concurso, tal como no leilão tradicional. Além disso, é também mais
conveniente para um candidato a descobrir mais sobre as mercadorias
leiloadas.

MODELO DE NEGÓCIO
O QUE É B2C?
1.

leilões,

VANTAGENS DE LEILÕES NA INTERNET
Flexibilidade: Leilões tradicionais permitem a sincronia de licitação
exigindo que todos os licitantes participem ao mesmo tempo. Em
contrapartida, a Internet permite leilões em tempos diferentes, de
licitação duradoura, que podem durar dias ou semanas, o que oferece
mais flexibilidade para os licitantes.

Acesso Global: O potencial de alcance de um site baseado na Internet
leilão é global e, portanto, o mercado de bens leiloados é muito
grande.

MODELO DE NEGÓCIO
O QUE É B2C?
1.

leilões,

VANTAGENS DE LEILÕES NA INTERNET
Econômica para operar: Estes leilões são mais baratos para executar
as despesas relativas ao lote de infra-estrutura não necessitando de
um sistema de leilão convencional.
EXEMPLOS

Fonte: http://goo.gl/r3RWO1

Fonte: http://goo.gl/pnUczk

MODELO DE NEGÓCIO
O QUE É B2C?
1.

LEILÕES

DESVANTAGENS DE LEILÕES NA INTERNET
Inspeção de mercadorias: Num leilão na Internet, não é possível
inspecionar fisicamente as mercadorias. Os candidatos têm de confiar
nas informações prestadas ou então pode ter que confiar em algumas
imagens eletrônica dos bens em leilão.
Potencialidade de fraude: A Internet proponente tem que confiar que
o vendedor será realmente bom para enviar o pagamento. Os
pagamentos são feitos normalmente, fornecendo informações de
cartão de crédito através da Internet, que normalmente é seguro para
o consumidor.

MODELO DE NEGÓCIO
O QUE É B2C?
2.

LOJAS ONLINE

Refere-se a uma comercialização dos produtos da empresa através da
web. Esta pode ser feita tanto para promover a empresa, produtos e
serviços ou para realmente vender os produtos / serviços através desta
loja virtual.
BENEFÍCIOS PARA OS CLIENTES
• Preços mais baixos;
• Maior escolha;
• Melhor informação;
• Conveniência.

O QUE É B2C
O QUE É B2C?
2.

LOJAS ONLINE

A lojas virtuais desempenham um papel estratégico para qualquer
negócio na Internet.
É nas lojas virtuais que o visitante será apresentado aos produtos e, e
se sentir motivado para realizar a compra. Partindo-se da premissa que
os produtos são de interesse do visitante e estão sendo oferecidos a
um preço justo, a decisão de compra vai depender da qualidade da loja
virtual em transmitir informações precisas ao comprador.
Além da confiabilidade, segurança e facilidade de navegação
encontrada.

O QUE É B2C?
O QUE É B2C?
2.

LOJAS ONLINE

EXEMPLOS

Fonte: http://www.americanas.com.br

Fonte: http://www.submarino.com.br

Fonte: http://www.shoptime.com.br

O QUE É B2C?
O QUE É B2C?
3.

SERVIÇOS
Fonte: http://goo.gl/zuS8YX

Muitas companhias usam a Internet para fornecer serviços a clientes.
Serviços bancários e de ações comerciais.
Sites como o do Governo do Estado trouxe a facilidade para o
internauta em tirar segunda via de suas contas, emplacamento do
carro, etc.

O QUE É B2C?
O QUE É B2C?
3.

SERVIÇOS

Este tipo de serviços podem também fornecer
–
–
–
–
–
–
–
–

Seguros, baseados na Internet;
Soluções para a empresa e para o mercado consumidor;
Transferências bancárias;
Cancelar serviços públicos ,tais como o gás, eletricidade e telefone local;
Televisão por cabo,
Chamadas telefônicas via internet;
Jornais;
Revistas, etc.

O QUE É B2B?
O QUE É B2B?
Business-to-business, são negócios que partem de uma empresa para
outra empresa, esse modelo é utilizado por grande maioria das
empresas, nem que seja simplesmente para trocar e-mails, realizar
pedidos de orçamentos podendo finalizar a compra através desse
mesmo canal, ou não.
PRODUTOS MAIS VENDIDOS
Produtos químicos, computadores s suprimentos, energia, gás,
produtos agrícolas, veículos automotores, produtos petroquímicos,
papel, material de escritório e produtos alimentícios.

O QUE É B2B?
O QUE É B2B?
PARTES ENVOLVIDAS

O B2B pode ser realizado diretamente entre um comprador e um
vendedor ou conduzido por um intermediário on-line.
O intermediário é um parceiro que faz a intermediação da transação
entre o comprador e pode ser virtual ou não.

Fonte: http://goo.gl/VzOqpL

O QUE É B2B?
O QUE É B2B?
TIPOS DE TRANSAÇÃO
Compra Spot: é a compra de bens e serviços à medida que se precisa
deles, em geral aos preços vigentes no mercado, determinados
dinamicamente pela oferta e demanda.
Ex. Bolsas de valores e de Commodities. Pode ser realizada com grande
economia em bolsas de terceiros.
Suprimento estratégico: envolve compras regidas por contratos de
longo prazo, que usualmente se originam de negociações privadas
entre vendedores e compradores.

O QUE É B2B?
O QUE É B2B?
TIPO DE MATERIAL NEGOCIADO
Materiais diretos: são utilizados na fabricação do produto (o aço nos
automóveis e o papel nos livros).
Materiais indiretos: suprimentos de escritório, produtos de limpeza,
usualmente são usados em atividades de Manutenção, Reparos, e
Operações.
Portais para colaboradores (intranet) – Estas redes são restritas aos
colaboradores da empresa ou grupo de empresas, permitindo o acesso
a um conjunto de recursos da rede interna dessa empresa ou grupo de
empresas.

O QUE É B2B?
O QUE É B2B?
TIPO DE MATERIAL NEGOCIADO
Portais para parceiros (extranet) – São redes que unem a empresa e
os seus parceiros de negócio, com o objetivo de promover a
colaboração e a partilha de informação;
Portais de terceiros ou e-markeplaces – são plataformas de
intermediação que promovem a união de várias organizações
compradoras e vendedoras.

O QUE É B2B?
O QUE É B2B?
TIPOS BÁSICOS DE TRANSAÇÕES
a) Lado da venda. Um vendedor para muitos compradores. Ex. Cisco
b) Lado da compra. Um comprador para muitos vendedores.

Fonte: APOSTILA DA UNEPI

O QUE É B2B?
O QUE É B2B?
TIPOS BÁSICOS DE TRANSAÇÕES
• a) Bolsas. Muitos vendedores para muitos compradores. Ex.
Mercadoeletronico.com.br.

• b) Comercio Colaborativo: comunicação e compartilhamento de
informação, projeto e planejamento entre as empresas parceiras.

Fonte: APOSTILA DA UNEPI

O QUE É B2B?
O QUE É B2B?
Um e-Hub, é plataforma da Web que permite encontrar parceiros
comerciais, troca e partilha de informações relacionadas com as
atividades de compra e venda. Diversas transações vinculadas ou
desvinculadas necessária ao cumprimento de pedidos dos clientes são
automatizadas.

e-Hub como um conjunto de tecnologias que proporcionam ao
longo de toda a cadeia de suprimentos a integração e colaboração,
partilha de informação, uma visibilidade ampla de atividades
relacionadas com o planejamento, aquisição direta, e a execução
final. Ao fazê-lo assim, a e-Hub aperfeiçoa a rede de fornecimento
propriamente dita e todos os seus participantes

O QUE É C2C?
O QUE É C2C?
Consumer-to-consumer, são negócios
feitos entre consumidores finais, esta
é grande novidade da internet.
• sites de Leilões;
• mercadolivre.com.br.

Fonte: http://goo.gl/R4yWRm

OUTROS TIPOS DE COMÉRCIO
ELETRÔNICO

OUTROS TIPOS DE
COMÉRCIO ELETRÔNICO
Fonte: http://goo.gl/B9qhPM

OUTROS TIPOS DE COMÉRCIO
ELETRÔNICO
B2E (BUSINESS TO EMPLOYEE)
Business-to-Employee (B2E), vertente de B2C e B2B, é uma
modalidade de marketing voltado para dentro das organizações,
onde o advento Internet e Intranet dá aos colaboradores a mesma
agilidade de acesso à informação que dá aos compradores. Ainda
em fase embrionária, esse conceito se traduz, atualmente, em eRecruitment e e-Learning.
A tradução literal seria "Negócio com o colaborador" e remete ao
trabalho da informação interna de maneira estratégica, desde sua
elaboração, disponibilização e atualização, inserida no contexto e no
plano de Marketing interno.

OUTROS TIPOS DE COMÉRCIO
ELETRÔNICO
B2E (BUSINESS TO EMPLOYEE)
•
•
•
•
•

comunicação de novos projetos
mudanças na empresa
conhecimento sobre RH
glossário técnico
anúncio de compra e venda

Fonte: http://goo.gl/j0J7Rm

OUTROS TIPOS DE COMÉRCIO
ELETRÔNICO
C2B (CONSUMER TO BUSINESS)
Transações feitas entre o consumidor e a empresa:
•

•

o comprador define preço, prazo,
recebimento do produto e a
empresa analisa as melhores
ofertas.
um exemplo é um leilão de
passagens aéreas

Fonte: http://goo.gl/4SHIjB

OUTROS TIPOS DE COMÉRCIO
ELETRÔNICO
G2G (GOVERNMENT TO GOVERNMENT)
Relações entre governos da mesma esfera ou não.

•
•
•
•
•

compartilhamento ou integração de bancos de dados
orçamento do Estado
cadastro de pareceres jurídicos e jurisprudência
sistema de remoção e transferência de presos
Atestado de Antecedentes

Fonte: http://goo.gl/MzlzIh

OUTROS TIPOS DE COMÉRCIO
ELETRÔNICO
B2G (BUSINESS TO GOVERNMENT)
Prestação de serviços de uma empresa para o governo.
• Utilização da internet para realização
de concursos públicos.
• compras de materiais variados para
o governo

Fonte: http://goo.gl/385wiA

OUTROS TIPOS DE COMÉRCIO
ELETRÔNICO
C2G (CITIZEN TO GOVERNMENT)
O governo proporciona um serviço online aos cidadãos.
Contem informações como benefícios, políticas, impostos e
etc.
•
•
•
•

licenciamentos de veículos
petições eletrônicas
disque Detran
Posto de Atendimento ao Trabalhador

OUTROS TIPOS DE COMÉRCIO
ELETRÔNICO
E-BUSINESS X E-COMMERCE
Há uma diferença entre e-business e e-commerce. Uma
empresa pode ter um site e-commerce mas não ser um ebusiness, pois o e-commerce é a venda de produtos online
enquanto o e-business é a integração das atividades como
produção, serviços e procedimentos com a internet.
Portanto o e-business abrange o e-commerce e acrescenta
outros processos internos da empresa. O e-business portanto
não é só compra pela internet, é também realização de
serviços aumentando a qualidade de vida de consumidores,
empresas e governos

LOJA VIRTUAL PRECISA DE
CNPJ?
LOJA VIRTUAL PRECISA DE CNPJ?
Sim, é necessário cumprir com todas as
obrigações legais como qualquer outra empresa:
se você vai vender um produto ou serviço precisa
emitir uma nota fiscal, concorda?
As empresas virtuais que pretendem trabalhar
com vendas na web também! Devem ficar
atentas aos deveres: CNPJ, cadastros Estaduais e
Municipais, bem como pagar todos os impostos
sobre as vendas, entre outros, além das
obrigatoriedades fiscais.

Fonte: http://goo.gl/GSQV7V

LOJA VIRTUAL PRECISA DE
CNPJ?
LOJA VIRTUAL PRECISA DE CNPJ?
Um ponto importante para discutir aqui é sobre a confiabilidade que
uma loja virtual transmite para o internauta: quando não se emite
uma nota fiscal na venda de um produto, será que os clientes
comprariam?
Conquistar um cliente através “da tela do computador” não é uma
tarefa fácil, principalmente quando a empresa ainda não tem
tradição no mercado. O fato de a loja virtual emitir NF dos seus
produtos gera confiança e credibilidade para o cliente, isso você
também pode aplicar uma pesquisa e avaliar.

COMO PLANEJAR UMA LOJA
VIRTUAL?
COMO PLANEJAR UMA LOJA VIRTUAL?
O Plano de Negócios é fundamental para abertura de uma nova
empresa: é um instrumento valioso para entender o mercado, o
produto e o perfil do empreendedor.
•

•
•
•
Fonte: http://goo.gl/e2agir

buscar informações detalhadas sobre o
setor que pretende atuar;
buscar informações sobre o produtos e
serviços que serão oferecidos;
conhecer os concorrentes e fornecedores;
analisar os pontos fortes e fracos do seu
negócio.

O QUE É BOM PARA VENDER NA
INTERNET
O QUE É BOM PARA VENDER NA INTERNET
Primeiramente vamos pensar nos produtos que podem ser
oferecidos na internet –
Os bens tangíveis - aqueles que as características são percebidas
imediatamente pelo consumidor, tais como: embalagem,
características, cor, forma, peso, entre outras. Podemos exemplificar
os CDs, livros e DVD.
Os bens intangíveis, isto é, aqueles que têm suas características não
explícitas, não são percebidos imediatamente pelo consumidor,
como: tradução, ensino à distancia, software, entre outros.

O QUE É BOM PARA VENDER NA
INTERNET?
O QUE É BOM PARA VENDER NA INTERNET

Na realidade o bom produto é aquele que
satisfaz a necessidade ou desejo do
consumidor. E aí vem a pergunta clássica:
como posso saber se o meu produto terá um
bom desempenho na internet? Claro que
alguns podem ser mais fáceis, exigir menos
esforços, outros necessitaram de uma
estratégia mais agressiva.

Fonte: http://goo.gl/uN3W49

O QUE É BOM PARA VENDER NA
INTERNET?
O QUE É BOM PARA VENDER NA INTERNET?
Os produtos mais vendidos na web têm uma série de características e
vale a pena fazer uma análise comparativa, ver as similaridades dos
produtos que você pretende vender com os que lideram as vendas no
comércio eletrônico.
Essas características são:
Portabilidade: o comércio eletrônico pode implicar na facilidade de
manuseio do seu produto, influenciando diretamente no custo do
frete;
Padronização: O cliente ao adquirir algo conhecido terá uma noção
das dimensões desse produto; desempenho e funcionalidade,
passando assim uma segurança maior;

O QUE É BOM PARA VENDER NA
INTERNET?
O QUE É BOM PARA VENDER NA INTERNET
Essas características são:

Preço: na internet vender produtos com custo relativamente baixo
diminui a sensação de risco por parte do consumidor, ou seja, a
chance de adquirir um DVD é infinitamente maior que comprar um
carro.
Tecnologia: o perfil do comprador na web é o consumidor que tem
maior afinidade com a internet, a maioria com ensino superior e
disposto a comodidade. Com isso vem aumentando o numero de
produtos para download como e-book, assinatura de jornais e revistas
online, software e outros.

PARA QUEM VOU VENDER NA
INTERNET?
PARA QUEM VOU VENDER NA INTERNET
• Você só vai vender um produto ou serviço se esses despertarem o
interesse de um consumidor;
• Se realmente satisfizer os desejos ou as necessidade do mesmo.

Você precisa avaliar a seguinte questão:
• Não são todos os produtos que terão bom
desempenho na web. O comprador online
ainda é uma fatia pequena no mercado,
porém com grande potencial e é
considerada a “elite dos consumidores”
ocupando o topo da pirâmide com alto
grau de escolaridade e poder aquisitivo.
Fonte: http://goo.gl/65cqrJ

EXERCÍCIO – AULA 1
EMPRESAS:
•
•
•
•

LOJA DE INFORMÁTICA
LOJA DE ARTIGOS ESPORTIVOS;
LOJA DE CELULARES
LOJA DE ROUPAS PARA MULHERES

QUESTÕES

1. Falar sobre as categorias.
2. Como mostrar uma empresa?
3. O que deve levar em consideração na abertura de uma empresa
neste segmento?
4. Como irá divulgar seus produtos?
5. Fale um pouco dos seus produtos e da loja virtual.
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