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SOLUÇÕES EM NEGÓCIO
ELETRÔNICOS

COMO MONTAR UMA LOJA
VIRTUAL DE SUCESSO
VÍDEO: CASES DE SUCESSO

Clique aqui para ver o vídeo sobre como
montar um loja virtual de sucesso.

Acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=3uNZC609zms
Fonte: http://goo.gl/IX6mup

COMO POSSO AVALIAR A
CONCORRÊNCIA NA INTERNET?
COMO POSSO AVALIAR A CONCORRÊNCIA NA
INTERNET
Não basta fazer uma avaliação somente do público-alvo e demanda
do produto que você pretende comercializar. Muitas vezes o mercado
é grande, porém a concorrência é ainda maior, oferecendo uma
barreira tão grande que vale a pena pensar se é válido ou entrar na
“guerra” do mercado.

Fonte: http://goo.gl/t3araV

COMO POSSO AVALIAR A
CONCORRÊNCIA NA INTERNET?
Uma forma de conhecer os concorrentes na internet:
• Pesquisas:
•
•
•
•
•
•
•

fazer um levantamento rico e detalhado,
analisar formas de pagamento e facilidades que são oferecidas;
prazos de entregas;
que tipo de logística é feita.
Pode ser através dos correios ou de transportadora;
avaliar a descrição dos produtos;
e entre outros podem ser colhidos nos site concorrentes.
Fonte: http://goo.gl/me48Jg

COMO CRIAR UMA LOJA VIRTUAL
EFICAZ
COMO CRIAR UMA LOJA VIRTUAL EFICAZ
Uma pessoa que vai até uma loja física e
pretende comprar um produto, espera
encontrar opções facilmente disponibilizadas
nas prateleiras, além de ser bem atendida pelos
vendedores. Não ter transtornos quanto à
forma de pagamento, enfim, sentir-se
confortável no ambiente.
Fonte: http://goo.gl/XRVu6w

Na internet, não é diferente: o cliente interage com um sistema de
compras, precisando ser muito bem atendido da mesma forma que o
comercio tradicional; encontrar os itens facilmente e com rapidez,
caso contrário ele está há um clique de partir para outra loja.

COMO CRIAR UMA LOJA VIRTUAL
EFICAZ
COMO CRIAR UMA LOJA VIRTUAL EFICAZ
O cliente na internet é muito
exigente e informado, sabe o que
quer. Para conquistar o sucesso com
vendas online você precisa ter uma
boa loja virtual, estruturada para
transmitir todo o conforto que o seu
cliente deseja e espera.

Fonte: http://goo.gl/OcO7Mb

COMO CRIAR UMA LOJA VIRTUAL
EFICAZ
As lojas virtuais eficazes e bem sucedidas hoje no mercado têm
algumas características comuns, como:
• Descrição detalhada do produto/serviço;
• Confiança;
• Organização.
AJUDA NA DECISÃO DE COMPRA
Consumidores online vão várias vezes ao site para decidir a compra,
são muito propensos a adiar a compra, por esse dado comum nos
clientes virtuais é que as lojas precisam estimular a compra através
de descontos especiais, “cupons” para participar de sorteios, bônus
ou qualquer outro beneficio que seja percebido pelo cliente, e mais
que isso, que colabore definitivamente para clicar na tecla “comprar”.

Fonte: http://goo.gl/BnzEDy

COMO CRIAR UMA LOJA VIRTUAL EFICAZ

COMO CRIAR UMA LOJA VIRTUAL
EFICAZ
COMO CRIAR UMA LOJA VIRTUAL EFICAZ
ESTRATÉGIAS DE VENDAS
Na internet pode ser aplicado e
funciona muito bem a estratégia
de vendas “cross selling”, que
quer dizer oferecer um produto
complementar,
como
por
exemplo: se o cliente compra
um hidratante, o site sugere
automaticamente um sabonete.

Fonte: http://goo.gl/7g4AER

COMO CRIAR UMA LOJA VIRTUAL
EFICAZ
COMO CRIAR UMA LOJA VIRTUAL EFICAZ
ESTRATÉGIAS DE VENDAS
Outra estratégia que pode ser aplicada com louvor na web é o “up
selling”, você oferece um adicional por aquilo que já está sendo
comprado, como por exemplo: oferecer um shampoo de 300 ml
quando a compra era de 150 ml, mas é claro que o consumidor
precisa perceber o benefício.

Fonte: http://goo.gl/hslfp8

COMO CRIAR UMA LOJA VIRTUAL
EFICAZ
ESTUDO DE CASO DELL
DIFICULDADES
A maior dificuldade que se tem para colocar estes conceitos em prática é
identificar qual é a sugestão ideal para oferecer, porque se você sugerir errado
o cliente não compra, ou se sugerir muitas coisas, o cliente se irrita.
Se pessoalmente, conversando e observando o cliente já é difícil, imagine em
um e-commerce.

Pois é, mas a Dell nem se deu conta dessa dificuldade. Ela criou um
sistema onde o Up e o Cross-Selling são o âmago do processo de
vendas. Tudo com muita sutileza.
Através do site da Dell, é possível comprar computadores
personalizados por você, adaptados às suas necessidades e ao seu
bolso. O processo de compra é composto de 4 etapas.
Fonte: http://goo.gl/SO3kU9

COMO CRIAR UMA LOJA VIRTUAL
EFICAZ
ESTUDO DE CASO DELL
A partir do momento que o comprador escolhe um modelo préconfigurado, ele passa para a 1ª etapa da personalização, onde diversos
adicionais são sugeridos. Esta é a fase do Up-Selling. Vide print-screen
abaixo.

Fonte: http://goo.gl/SO3kU9

COMO CRIAR UMA LOJA VIRTUAL
EFICAZ
ESTUDO DE CASO DELL
Passando para a 2ª etapa, já com o notebook configurado, o sistema
começa a trabalhar o Cross-Selling, sugerindo produtos complementares.
Nesta fase, tão importante quanto aumentar o valor da venda é atender
todos os desejos de seus clientes, afinal, uma mochila cai muito bem
para que está comprando um notebook, não?
Vide print-screen abaixo.

Fonte: http://goo.gl/SO3kU9

COMO CRIAR UMA LOJA VIRTUAL
EFICAZ
ESTUDO DE CASO DELL
Fonte: http://goo.gl/Vu9HGs

Na 3ª etapa são oferecidos alguns serviços de manutenção, que não
deixam de ser up/cross-selling, mas merecem uma aba diferenciada,
porque ninguém quer falar de manutenção no começo da compra.
E para finalizar, o cliente verifica o carrinho e vai ao “caixa”. Um ecommerce muito inteligente com um forte e relevante uso de
Up/Cross-Selling, coisa difícil de ser ver nas lojas digitais. Digno de
uma empresa que almeja retornar à liderança do mercado mundial de
PCs.
Fonte: http://goo.gl/SO3kU9

EXERCÍCIO – AULA 2
ESTUDO DE CASO
• Conforme foi explicado pelo professor. Responda
as seguintes perguntas abaixo em grupo.
QUESTÕES
1. Você acha que a DELL tem resultados financeiros consideráveis
utilizando essas estratégias?
2. Explique o que entendeu sobre cross selling?
3. Explique o que entendeu sobre up selling?
4. Você acha que é comercial vender manutenção de serviços no
final do processo de vendas na loja da DELL?
5. Você já acessou algum site ou o próprio site da DELL que tenha
esses dois tipos de estratégias, conte a sua experiência.

LOJA VIRTUAL DE ROUPAS
VÍDEO: CASES DE SUCESSO

Clique aqui para ver o vídeo sobre como
montar um loja virtual de sucesso.

Acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=VfJk7pfxv5s
Fonte: http://goo.gl/IX6mup

ADMINISTRAÇÃO
OPERAÇÕES ONLINE
COMO FUNCIONA O ATENDIMENTO VIRTUAL?
O atendimento virtual é uma nova forma de
relacionamento com o cliente que vem
ganhando espaço no mercado, mesmo
acontecendo através de uma tela de
computador, ele deve manter a mesma
qualidade que o atendimento presencial,
apoiando o consumidor em caso de dúvida,
sugestão, reclamação ou fazendo vendas diretas,
a cordialidade precisa ser explícita, o foco deve
ser sempre no cliente.

Fonte: http://goo.gl/GKJixu

ADMINISTRAÇÃO
OPERAÇÕES ONLINE
COMO FUNCIONA O ATENDIMENTO VIRTUAL?
Cada situação exige uma forma de atendimento, ou seja, podendo
trabalhar com ferramentas adequadas para cada perfil, telefone, email, chat, SMS, Blog ou até o Fax.
É importante a empresa oferecer as diversas
formas de atendimento, deixando o cliente
utilizar aquela que melhor se enquadram.

Fonte: http://goo.gl/pqDqrM

ADMINISTRAÇÃO
OPERAÇÕES ONLINE
COMO FUNCIONA O ATENDIMENTO VIRTUAL?
Entre as reclamações mais comuns feitas pelo internauta a respeito dos
atendimentos online são:

•
•
•
•
•
•

Falta de conhecimento do atendente sobre uma promoção específica;
Demora no atendimento;
Resposta inadequada;
Falta de retorno da empresa;
Recorrência dos problemas;
Equipe destreinada;

Fonte: http://goo.gl/Z0nMjr

ADMINISTRAÇÃO
OPERAÇÕES ONLINE
COMO FUNCIONA O ATENDIMENTO VIRTUAL?
Outra função exercida pela equipe de atendimento online é
abordagem de forma ativa, isto é, desenvolvendo pesquisa de
satisfação, dando retorno as solicitações pendentes e avaliação de um
produto junto aos consumidores, esse tipo de ação ajuda as empresas
tomarem decisões e melhorar seus produtos, consequentemente suas
vendas.
Muito importante para pontuar em relação ao atendimento,
independente da forma que sua equipe vá atender um cliente, passivo
ou ativo, deve ter um padrão, todos precisam ter o mesmo discurso,
informação e focados no mesmo objetivo.

Fonte: http://goo.gl/uKVs1A

ADMINISTRAÇÃO
OPERAÇÕES ONLINE
QUAIS AS FORMAS DE ATENDER NA INTERNET?
Existem várias formas de atender
os consumidores no comércio
eletrônico, independente de como
atendê-lo, é preciso ser atencioso e
ágil.

Fonte: http://goo.gl/ObOJao

Na web a ausência da presença pessoal precisa ser compensada com
excelência no atendimento virtual e com uma velocidade
infinitamente maior para que o consumidor sinta-se seguro e
confortável, afinal rapidez é uma característica da internet.

ADMINISTRAÇÃO
OPERAÇÕES ONLINE
QUAIS AS FORMAS DE ATENDER NA INTERNET?

Fonte: http://goo.gl/qlCnmm

E-mail ou Correio Eletrônico é um serviço disponível na Internet com
o objetivo de controlar o envio e o recebimento de mensagens, um
canal de comunicação muito utilizado pelas empresas.

ADMINISTRAÇÃO
OPERAÇÕES ONLINE
QUAIS AS FORMAS DE ATENDER NA INTERNET?
Esse serviço pode ser através do
botão “fale conosco” na página
da loja, que normalmente abre
uma caixa de mensagem e o
cliente faz o envio da solicitação
desejada, ou pode disponibilizar
um endereço de atendimento
na loja virtual. É fundamental
que esteja visível.

Fonte: http://goo.gl/PwVHxn

ADMINISTRAÇÃO
OPERAÇÕES ONLINE
QUAIS AS FORMAS DE ATENDER NA INTERNET?
0800

É o Serviço de Atendimento ao Consumidor
gratuito, tem a função de atender as
necessidades dos clientes através do
telefone. Mesmo que a empresa não
disponibilize de um 0800, já que sabemos
que existe um custo adicional para este tipo
de serviço, é importante disponibilizar um
número de telefone, caso os clientes
queiram entrar em contato, não podemos
esquecer que o comércio eletrônico ainda é
novidade para certos perfis , é fundamental
o consumidor sentir-se seguro e amparado.

Fonte: http://goo.gl/Y7Ul97

ADMINISTRAÇÃO
OPERAÇÕES ONLINE
QUAIS AS FORMAS DE ATENDER NA INTERNET?
VOIP

É um tipo de atendimento com custo
muito baixo ou até zero, é utilização
serviço de voz sobre IP. Neste modelo
é preciso ter internet banda larga. A
ligação de Voip para Voip é gratuita,
para rede pública tem um custo
diferenciado, normalmente menor
que valor da ligação telefônica, este
serviço não teve grande adesão para
as empresas de comércio eletrônico
no Brasil.
Fonte: http://goo.gl/m0Ny89

ADMINISTRAÇÃO
OPERAÇÕES ONLINE
QUAIS AS FORMAS DE ATENDER NA INTERNET?
CHAT

Chat em português significa “conversação” ou
“bate papo”, é uma forma de se comunicar
em tempo real através da internet. Esta
ferramenta tem o custo bastante baixo, não
tem custo com o sistema, e sim, com as
pessoas para atender os clientes de forma
instantânea. Existem algumas empresas
fornecedoras desse tipo de serviço, utilizando
como modelo de Call Center, Telemarketing,
mas neste caso o instrumento para atender o
público é pelo chat.

Fonte: http://goo.gl/kZ0ig1

ADMINISTRAÇÃO
OPERAÇÕES ONLINE
QUAIS AS FORMAS DE ATENDER NA INTERNET?
MSN OU SKYPE

São softwares para troca de mensagens instantâneas. Muito utilizado
pelas empresas para conversar com fornecedores, fazer vídeo
conferência e algumas utilizam para atendimento, até disponibilizam
na página. Essa ferramenta é bastante informal, por isso precisa ter
cautela para utilizá-la da forma correta, trabalhar basicamente com
ela pode não inspirar confiança por parte do cliente.

Fonte: http://goo.gl/K8Qq3J

ADMINISTRAÇÃO
OPERAÇÕES ONLINE
COMO FUNCIONA A LOGÍSTICA NO COMÉRCIO
ELETRÔNICO?
A logística é a área responsável na empresa basicamente pelas
atividades de transporte e armazenamento, ou seja, no comércio
eletrônico tem a função de:
•
•
•
•

Gerenciar os pedidos;
Solicitar o produto no estoque;
Embalar;
Enviar para o cliente.

É necessário conhecer todo o processo
de logística e soluções existentes para
atingir o sucesso com vendas online.
Fonte: http://goo.gl/yKw38l

ADMINISTRAÇÃO
OPERAÇÕES ONLINE
COMO FUNCIONA A LOGÍSTICA NO COMÉRCIO
ELETRÔNICO?
As empresas podem gerenciar a logística internamente ou terceirizar o
serviço utilizando plataforma externa.
Qual a melhor alternativa?

A resposta é muito relativa, empresas com baixo volume de pedidos é
possível gerenciar internamente, à medida que o volume de pedidos
aumenta, a loja virtual torna-se popular, talvez seja interessante
estudar uma alternativa de terceirização da logística. Outra solução é
trabalhar com estoque zero, diversas pequenas empresas optam por
este tipo de estratégia, mas isso depende do acordo e relacionamento
com fornecedores.

ADMINISTRAÇÃO
OPERAÇÕES ONLINE
COMO FUNCIONA O ESTOQUE NO COMÉRCIO
ELETRÔNICO?
O estoque também é uma decisão que deve ser tomada de forma
estratégica pela empresa, não existe um modelo ideal, depende
muito os objetivos de cada corporação.

No caso das empresas que trabalham internamente cuidando do
estoque, armazenagem e envio dos pedidos, precisam ter um bom
sistema de gerenciamento, uma vez que o pedido é efetuado na loja
virtual, o pagamento é confirmado, imediatamente o produto precisa
ser enviado para a casa do cliente, caso não esteja disponível, o erro
pode ser fatal, além de correr o risco de perder futuras compras,
pode haver má referência da loja na web.

ADMINISTRAÇÃO
OPERAÇÕES ONLINE
COMO FUNCIONA O ESTOQUE NO COMÉRCIO
ELETRÔNICO?
A empresa que tem alto volume de vendas e o gerenciamento da
logística torna-se complexo internamente, é comum buscar
alternativas de terceirização do serviço, ficando assim, nas mãos do
fornecedor captar a venda no sistema, embalar e enviar para o
cliente, passando automaticamente todas as informações para a loja
virtual.
O acompanhamento da logística por parte da loja é fundamental.
Neste modelo também é necessário a comunicação afinada entre
empresa e fornecedor, além de um excelente sistema de
gerenciamento que coordene visando a satisfação do consumidor
final.

COMO MONTAR UMA LOJA
ONLINE SEM ESTOQUE?

E

Z STOQUE
RO
No caso das empresas que trabalham com estoque zero, o custo é
ainda menor, pois não há necessidade de armazenagem, na medida em
que pedidos chegam a loja faz a solicitação para o fabricante ou
indústria, em contrapartida a loja virtual fica dependente do
fornecedor, a comunicação entre as partes precisa ser ainda mais
afinada, à satisfação do cliente é fundamental para ambas as partes.

COMO MONTAR UMA LOJA
ONLINE SEM ESTOQUE?

E

Z STOQUE
RO
Inicialmente você precisa entender passo a passo como a sua loja irá funcionar e
o principal motivo pelo qual não é necessário montar um estoque de produtos.
Você pode fazer os pedidos simultaneamente no seu próprio fornecedor, não
necessitando assim de ter grandes estoques montados e ocupando espaços.
Nesse caso, você montará sua loja virtual, colocará os produtos a venda de
acordo que o seu fornecedor tem, quando um cliente comprar na sua loja, você
vai diretamente no site daquele fornecedor, faz a compra pagando mais barato e
envia diretamente para a casa do cliente!

COMO MONTAR UMA LOJA
ONLINE SEM ESTOQUE?

E

Z STOQUE
RO
Dropshipping

Esse processo é chamado de
e ele é usado hoje
em dia por muitas lojas virtuais em todo o Brasil, porém o meio mais rentável
para trabalhar com isso é através da importação de produtos. Tudo isso
porque ao comprar diretamente dos fornecedores nos Estados Unidos ou na
China, por exemplo, é possível ter uma margem de lucro chegando até a casa
dos 400% sobre cada produto revendido.
Fonte: http://goo.gl/s9ARd3

COMO MONTAR UMA LOJA
ONLINE SEM ESTOQUE?

E

Z STOQUE
RO
RISCOS ENVOLVIDOS NO DROPSHIPPING:
• Produto sem estoque: poderá ocorrer tanto antes de efetuar a compra
como depois da confirmação do pagamento.
• Nem sempre o prazo estabelecido de entrega do produto é cumprido, pode
ocorrer o atraso na entrega por diversos motivos (produto sem estoque e
ou aguardando reposição, alguns imprevistos no transporte, extravio e se o
produto for importado, pode ser que esteja na alfândega aguardando
liberação).
Fonte: http://goo.gl/s9ARd3

COMO MONTAR UMA LOJA
ONLINE SEM ESTOQUE?

E

Z STOQUE
RO
RISCOS ENVOLVIDOS NO DROPSHIPPING:

• Se você comprou algum produto importado, o destinatário terá que arcar
com os impostos de importação (federal e estadual), porém nem todos os
produtos são taxados, principalmente aqueles cujo valor são inferiores a
100 dólares.

Fonte: http://goo.gl/s9ARd3

COMO MONTAR UMA LOJA
ONLINE SEM ESTOQUE?

E

Z STOQUE
RO
RISCOS ENVOLVIDOS NO DROPSHIPPING:
• Poderá ocorrer de o produto chegar com defeito, amassado.
• Se o produto chegar em mau estado é você quem arca com o prejuízo em
muitas das vezes.
• Para o cliente, o vendedor fonte é você, então se ocorrer algum problema é
você quem terá de resolve-lo.

Fonte: http://goo.gl/s9ARd3

ADMINISTRAÇÃO
OPERAÇÕES ONLINE
COMO FUNCIONA O SISTEMA DE ENTREGAS DE
SERVIÇOS DO COMÉRCIO ELETRÔNICO?
Entrega de serviços online tem características idênticas à entrega de
serviços no ambiente físico, ou seja, a avaliação acontece no
momento que a venda ocorre, exigindo aqui a mesma dedicação.
As lojas virtuais que trabalham com venda de software, games, ebooks, serviços online, entre outros, a entrega é bastante simples,
podendo ser tudo no mesmo instante através de download, que
significa baixar ou descarregar um arquivo, isto é, no ato da compra o
cliente consegue adquirir o produto/serviço através que de um link
que transfere de um computador para o outro através da rede.

ADMINISTRAÇÃO
OPERAÇÕES ONLINE
COMO FUNCIONA O SISTEMA DE ENTREGAS DE
SERVIÇOS DO COMÉRCIO ELETRÔNICO?
Exemplo de loja virtual que vende através de download:

Fonte: http://luz.vc/sobre-a-luz/

A LUZ é uma empresa especializada
em planilhas empresariais em Excel
que facilitam o dia-a-dia de
empreendedores
e
profissionais
gestores. São mais de 3.000 produtos
comprados todos os meses em sua
loja virtual, onde um amplo portfolio
contempla planilhas prontas, planilhas
integradas, apresentações, propostas,
relatórios e checklists.

ADMINISTRAÇÃO
OPERAÇÕES ONLINE
TEM COMO PERSONALIZAR UMA LOJA VIRTUAL?
A personalização da loja virtual de acordo com o perfil dos clientes é
um passo bastante avançado, pois exige que a empresa tenha
informação sobre seu consumidor final. É preciso fazer um esforço
para coletar alguns dados e a partir daí iniciar o processo de
personalização da loja virtual.

Fonte: http://goo.gl/OMmeB8

ADMINISTRAÇÃO
OPERAÇÕES ONLINE
QUAL TECNOLOGIA UTILIZADA PARA CRIAR LOJA
VIRTUAL?
As empresas que tem interesse de trabalhar na área do comércio
eletrônico, abrir uma loja virtual na web, é importante avaliar qual a
tecnologia melhor atende a necessidade para vendas, alguns pontos
são relevantes para tal escolha: perfil dos usuários (clientes), a
segurança das transações, a qualidade e quantidade das informações e
a estrutura de suporte, dentre outros aspectos, esses itens moldam a
estrutura da sua loja virtual, determina a tecnologia adequada para sua
empresa.
A indicação sobre qual a tecnologia que melhor se enquadra
para o seu negócio é fornecida por profissionais da área da tecnologia
da informação (TI), programadores ou técnicos na área de informática.

ADMINISTRAÇÃO
OPERAÇÕES ONLINE
QUAIS FORMAS DE PAGAMENTO UTILIZADAS?
A disponibilização dos meios de pagamento eficiente
para seus consumidores é um fator decisivo para a
finalização de uma compra na loja virtual, hoje, temos
soluções inteligentes e eficazes no mercado que atende
muito bem a necessidade de diferentes usuários.
Quando se fala em pagamento pela internet, muitas
pessoas ainda ficam inseguras em postar dados
confidenciais na rede, porém o número de compradores
na web vem crescendo em ritmo acelerado, por isso a
importância das empresas disponibilizar as diversas
formas existentes, deixando a critério do cliente como
quer pagar.
Fonte: http://goo.gl/At7P0r

ADMINISTRAÇÃO
OPERAÇÕES ONLINE
QUAIS FORMAS DE PAGAMENTO UTILIZADAS?
As principais formas de pagamentos são:
BOLETO BANCÁRIO
O boleto é impresso pelo cliente no
fechamento da compra online, pode pagar
no banco de sua preferência, caixa
eletrônico ou bankline (banco na internet).
Este ainda é a forma de pagamento mais
utilizada pelos compradores online, muitos
ainda não possuem cartão de crédito,
outros não se sentem a vontade em postar
dados bancários na web.

Fonte: http://goo.gl/hJo2eL

ADMINISTRAÇÃO
OPERAÇÕES ONLINE
QUAIS FORMAS DE PAGAMENTO UTILIZADAS?
As principais formas de pagamentos são:
CARTÃO DE CRÉDITO
Essa é uma forma bastante prática para se
comprar na internet e vem crescendo o
número de compra através deste meio de
pagamento. Ao fechar a compra em uma loja
virtual, o cliente digita o número do cartão de
crédito, por meio de conexão segura, direto no
sistema da operadora. Assim que a aprovação
do crédito conclui a compra é finalizada e o
produto enviado para a casa do cliente.

Fonte: http://goo.gl/iniJ3C

ADMINISTRAÇÃO
OPERAÇÕES ONLINE
QUAIS FORMAS DE PAGAMENTO UTILIZADAS?
As principais formas de pagamentos são:
TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE FUNDOS – TEF

Fonte: http://goo.gl/XfdL7d

Cliente efetua a compra através do pagamento em forma de
transferência bancária, o cliente digita a senha bancária em conexão
segura com o banco e autoriza a transferência do valor, assim que
confirmado por parte do banco a compra é finalizada. Este é um meio
que também vem crescendo entre os usuários do comércio
eletrônico, funciona como débito automático.

ADMINISTRAÇÃO
OPERAÇÕES ONLINE
QUAIS FORMAS DE PAGAMENTO UTILIZADAS?
As principais formas de pagamentos são:
INTEGRADO A MEIO DE PAGAMENTO?
Este modelo é viável para a micro e pequena empresa. O lojista online
terceiriza o processo de recebimento para uma integradora das formas
de pagamento na internet, fica sob responsabilidade da operadora o
recebimento e também os riscos de fraudes. Existem muitas opções no
mercado oferecendo esses serviços: pag seguro ou pague fácil por
exemplo.

Fonte: http://goo.gl/WmBPnQ

ADMINISTRAÇÃO
OPERAÇÕES ONLINE
QUAIS FORMAS DE PAGAMENTO UTILIZADAS?
As principais formas de pagamentos são:
INTEGRADO A MEIO DE PAGAMENTO?

Para ter este serviço na sua
loja virtual é bem simples,
basta entrar em contato com
as empresas integradoras e
solicitar o cadastramento,
importante analisar os custos
para ter o serviço na loja
virtual.
Fonte: Próprio site do Pag Seguro

ADMINISTRAÇÃO
OPERAÇÕES ONLINE
COMO CONTRATAR SERVIÇOS DE PAGAMENTO
ONLINE?
Os pagamentos online são contratados diretamente com os bancos, é
necessário contratar o sistema de transferência ou emissão de
boleto, pois exige conexão segura com o banco. Já para os
pagamentos através do cartão de crédito, a operado quem libera o
serviço para as lojas virtuais, precisa verificar também quais as
exigências feitas para disponibilizar esta forma de pagamento.
Qualquer meio de pagamento contratado para a loja virtual gera
algum custo para a empresa, vale à pena fazer uma análise minuciosa
das propostas existentes no mercado e contratar a que melhor se
adapta ao seu negócio.
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