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SOLUÇÕES EM NEGÓCIO
ELETRÔNICOS

TI E NEGÓCIOS

•
•
•

INTRODUÇÃO SOBRE SISTEMA DE INFORMAÇÃO
SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA COMÉRCIO ELETRÔNICO
INFRA-ESTRUTURA PARA COMÉRCIO ELETRÔNICO

TI E NEGÓCIOS
INTRODUÇÃO SOBRE SISTEMA DE INFORMAÇÃO
CONCEITO DE SISTEMAS
Grupo de componentes inter-relacionados que operam rumo à
consecução de uma meta comum mediante a aceitação de
entradas e produção de saídas em um processo organizado.
SISTEMAS DE INFORMAÇÕES
VÍDEO 2

Utiliza os recursos de pessoas, hardware, software, dados e redes
para executar atividades de entrada, processamento, saída,
armazenamento e controle que convertem dados em informação.

TI E NEGÓCIOS
INTRODUÇÃO SOBRE SISTEMA DE INFORMAÇÃO
CONCEITO DE DADOS
Dados são elementos ou valores discretos que vistos isoladamente não
têm por si só qualquer valor. Os dados são quaisquer registros ou indícios
relacionáveis a alguma entidade ou evento. Informação não processada ou
unidade de registro de conjunto (banco de dados).

CONCEITO DE INFORMAÇÃO
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Informação é o resultado do processamento, manipulação e organização
de dados de tal forma que represente uma modificação (quantitativa ou
qualitativa) no conhecimento do sistema (pessoa, animal ou máquina) que
a recebe.
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INTRODUÇÃO SOBRE SISTEMA DE INFORMAÇÃO
RECURSOS DE UM SISTEMA DE INFORMAÇÃO
• Recursos humanos: usuários finais e especialistas em SI
(usuários finais: pessoa que usa a SI e gerentes);
• Recursos de Software: programas e procedimentos
(procedimentos: manuais, folhetos explicativos, etc);
• Recursos de Hardware: máquinas, equipamentos e mídia;
• Recursos de Dados: banco de dados e base VÍDEO
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conhecimento (experiência anterior da empresa);
Utiliza os recursos de pessoas, hardware, software, dados e redes
executar
atividades
de de
entrada,
processamento,
saída,
• para
Recursos
de Rede:
meios
comunicação
e suportes
e
armazenamento e controle que convertem dados em informação.
redes.
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INTRODUÇÃO SOBRE SISTEMA DE INFORMAÇÃO
COMPONENTES DE UM SISTEMA DE INFORMAÇÃO
ATIVIDADES DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

•

Entrada: dados - interface com o
usuário;

•

Processamento: somar, comparar,
separar, classificar, atualizar;

•

Saída: produtos de informação
(monitor, som, impressão, gráficos);

•

Armazenamento: guardar de maneira
organizada para uso posterior;

•

Controle: desempenho e feedback
(correção
de
procedimentos)
autenticação, senha, criptografia,
segurança.

TI E NEGÓCIOS
SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA COMÉRCIO
ELETRÔNICO
Entre todos os acontecimentos ocorridos recentemente, um deles merece
destaque e reflexão: o avanço da Tecnologia da Informação. O modo como
essa tecnologia dominou o mundo dos negócios e se espalhou entre as
organizações justifica o destaque atribuído ao assunto. Tudo começou na
década de 40, com o surgimento do primeiro computador a válvulas. Foi o
primeiro passo. Desde então o avanço não parou. A invenção da Internet
eliminou barreiras geográficas e uniu mercados. A Internet é o caminho
para o comércio eletrônico (e-commerce) e um dos símbolos da
globalização.

Fonte: http://goo.gl/Am9wzf

TI E NEGÓCIOS
SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA COMÉRCIO
ELETRÔNICO
Tecnologia da Informação, que são
objetos (hardware) e veículos
(software) criados com o intuito de
formar sistemas de informação. E
também o próprio Sistema de
Informação, que são os resultados
da adoção da Tecnologia da
Informação, através do uso de
computadores e mecanismos de
telecomunicação.
Fonte: http://goo.gl/mmFfR6

TI E NEGÓCIOS
CARACTERÍSTICAS DE UM SISTEMA DE
INFORMAÇÃO PARA COMÉRCIO ELETRÔNICO
• Gerenciamento do Relacionamento com o Cliente (Customer Relationship
Management - CRM),
• Desenho do Negócio (E-Tailing),
• Gerenciamento das Relações de Negócio (Network Afiliation e
Syndication),
• Gerenciamento do Processo de Cobrança (Electronic Money),
• Personalização (E-Customization),
• Gerenciamento do Conhecimento (Knowledge Management),
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• Colaboração (Colaboration),
• Gerenciamento da Compra dos Insumos à Produção (E-Procurement &
B2B Marketplaces),
• Pequenos Centros de Negócios (Small Business Centers) e
• Integração das Aplicações do Negócio (Enterprise Application Integration).
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GERENCIAMENTO DO RELACIONAMENTO COM O CLIENTE
(Customer Relationship Management - CRM)
Customer Relationship Management (CRM)
é um termo em inglês que pode ser traduzido
para a língua portuguesa como Gestão de
Relacionamento com o Cliente.
Fonte: http://goo.gl/yshfub

Criada para definir toda uma classe de ferramentas que automatizam as
funções de contato com o cliente, essas ferramentas compreendem
sistemas informatizados e fundamentalmente uma mudança de atitude
corporativa, que objetiva ajudar as companhias a criar e manter um bom
relacionamento com seus clientes armazenando e inter-relacionando de
forma inteligente, informações sobre suas atividades e interações com a
empresa.
Fonte: http://goo.gl/Dns4w0
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GERENCIAMENTO DO RELACIONAMENTO COM O CLIENTE
(Customer Relationship Management - CRM)
Ao nível da implementação do sistema, os passos passam por configurar o
modelo de relacionamento na tecnologia adquirida e implementar a
estratégia de relacionamento com o cliente, incluindo um conjunto de
ferramentas de apoio, como telemarketing, canais virtuais de
relacionamento, terminais de ponto de venda. Importa nesta altura ter em
conta os aspectos que contribuem para o sucesso desta fase:
• Foco nos processos, não na tecnologia. As TIC são apenas um meio para
alcançar os objetivos;
• Envolvimento, comprometimento e acompanhamento da gestão de
topo;
Fonte: http://goo.gl/Dns4w0
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GERENCIAMENTO DO RELACIONAMENTO COM O CLIENTE
(Customer Relationship Management - CRM)
• Seleção da tecnologia de acordo com o negócio;
• A Tecnologia deve preencher necessidades específicas do negócio;
• Perceber como as funcionalidades são realizadas e compreender a
arquitetura global do sistema;
• Apoio e formação aos utilizadores;
• Competência multidisciplinar da equipe de projeto;
• Estabelecimento de etapas e prioridades;
• Consistência da integração do sistema.
Fonte: http://goo.gl/oaYVsJ

Fonte: http://goo.gl/Dns4w0
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GERENCIAMENTO DO RELACIONAMENTO COM O CLIENTE
(Customer Relationship Management - CRM)
Em termos tecnológicos
características:

a

plataforma

apresenta

as

seguintes

• Vendas – SFA - Sales Force Automation: Prospecção, previsões; Modo
off-line, sincronização no sistema;
• Serviço ao cliente - Registro e acompanhamento de questões,
problemas, reclamações, sugestões, pedidos de informação;
Acompanhamento dos assuntos, agendamento, gestão do
conhecimento;
• Marketing - Data warehouse e data mining facilitam análise, permitindo
descobrir relações não antecipadas e padrões de consumo e
comportamento. São, como referido, identificados perfis de consumo,
auxiliando na tomada de decisão;
Fonte: http://goo.gl/Dns4w0

Fonte: http://goo.gl/31gQe2
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GERENCIAMENTO DO RELACIONAMENTO COM O CLIENTE
(Customer Relationship Management - CRM)
• Coerência e interoperacionalidade - Base de dados de clientes e
eventos de negócio que todas as aplicações da plataforma utilizam e
mantêm atualizada. O sistema de workflow que permite o fluir dos
processos dentro e entre módulos;
• Melhor gestão dos recursos existentes - Através do seu uso poupa-se
em tempo de recursos humanos e de máquinas que até então estariam
a ser utilizados para processamento de dados manual e
automaticamente. E ainda na passagem de informação que deixa de ser
necessária visto estar constantemente disponível e atualizada.

Fonte: http://goo.gl/Dns4w0

Fonte: http://goo.gl/31gQe2
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GERENCIAMENTO DO RELACIONAMENTO COM O CLIENTE
(Customer Relationship Management - CRM)
Através destes sistemas são passíveis de observação os seguintes
processos:
• Planejamento - Verifica-se um plano de atividades rigoroso, com
identificação de todos os pontos críticos de relacionamento e a
estrutura do fluxo de trabalho; há um levantamento de pontos de
automação.
• Marketing relacional - Identificar, segmentar, interagir, configurar
através de programas de fidelização, com identificação clara e
construção de perfis do consumidor.
• Produtos e serviços de extrema qualidade que a concorrência a nível
global obriga. Com efeito, a tolerância ao erro, à falta de qualidade e à
ineficiência é cada vez menor, verificando-se uma ênfase na gestão do
conhecimento.
Fonte: http://goo.gl/Dns4w0
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GERENCIAMENTO DO RELACIONAMENTO COM O CLIENTE
(Customer Relationship Management - CRM)
• Solução de eCRM, onde são automatizadas tarefas rotineiras,
estruturação do relacionamento com o cliente, processamento da
informação transacional, entre outras.
• Portal de e-commerce atrativo, bem estruturado e eficiente promove a
divulgação dos produtos e serviços e a obtenção e partilha de
informação. É um excelente meio para a realização de sondagens e
estatísticas – sondagens de consumo e estudos de mercado. Este portal
quando atrativo e eficiente promove as transações comerciais, deve ter
boa capacidade de processamento de informação, ser Intuitivo e fácil de
navegar. Adicionalmente, deve ser permanentemente atualizado,
seguro, com políticas de privacidade e confidencialidade bem visíveis.

Fonte: http://goo.gl/Dns4w0
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GERENCIAMENTO DO RELACIONAMENTO COM O CLIENTE
(Customer Relationship Management - CRM)
• Acrescentar valor ao relacionamento - conhecimento obtido deve
orientar o relacionamento. Assim quem compra deve receber
exatamente o que deseja comprar e a informação que realmente lhe
interessa.
• Integração de outros canais de comunicação - telefone, fax, contato
pessoal, carta, etc. Os dados recolhidos por este meio devem ser
inseridos numa base de dados global.
• Detecção de Oportunidades de Negócio - através da análise dos dados
levando assim ao reconhecimento de padrões de comportamento
econômico e de relacionamento, o que por sua vez poderá sugerir
eventuais formas de criar novos negócios.

Fonte: http://goo.gl/Dns4w0
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GERENCIAMENTO DO RELACIONAMENTO COM O CLIENTE
(Customer Relationship Management - CRM)
O seu objetivo principal é auxiliar as organizações a angariar e fidelizar
clientes ou prospectos, fidelizar clientes atuais na busca de atingir a sua
satisfação total, através do melhor entendimento das suas necessidades e
expectativas e formação de uma visão global dos ambientes de marketing.
O CRM abrange, na generalidade, três grandes áreas:

• Automatização da gestão de marketing;
• Automatização da gestão comercial, dos canais e da força de vendas;
• Gestão dos serviços ao cliente.

Fonte: http://goo.gl/Dns4w0
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GERENCIAMENTO DO RELACIONAMENTO COM O CLIENTE
(Customer Relationship Management - CRM)
As vantagens de um gerenciador de relações com clientes são, antes de
tudo, econômicas e estratégicas. Então, um CRM permite:
• Aumentar os lucros da empresa (margem em cada cliente);
• Aumentar a taxa de fidelização da clientela (que custa 5 vezes menos do
que conquistar novos);
• Economizar tempo graças à automatização de certas tarefas (aumentar
a produtividade);
• Otimizar a colaboração entre os diversos serviços da empresa
(comercial, marketing, serviço pós-venda);
• Melhorar a reatividade em face de um problema específico (ex :
diminuição dos volumes de venda);
• Contribuir para vantagem competitiva da empresa.
Fonte: http://goo.gl/Dns4w0
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DESENHO DO NEGÓCIO (E-Tailing)
O Varejo eletrônico (e-tailing) é o varejo
conduzido on-line, pela Internet sendo o principal
tipo de B2C.Um varejista é um intermediário de
vendas, um vendedor que atua entre fabricantes
e clientes, só que agora eletrônico. o principal
caso de sucesso no Brasil é a Lojas Americanas.
Fonte: http://goo.gl/y7wgJP
Fonte: http://goo.gl/v2HUan

A busca por novos visitantes é cada vez maior. Assim sendo, é necessário
procurar parcerias que garantam no mínimo um volume constante e
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significativo de visitas ao site da empresa. Uma das técnicas mais utilizadas
é a criação de uma rede de interligações com outros negócios, cujas
atividades possuam afinidades com a natureza do negócio realizado pela
empresa. A maneira mais simples de implementar é através dos banners de
propaganda, que aparecem dentro de contextos próprios.
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A pergunta que se faz é: por que uma
empresa de grande porte estaria interessada
em estabelecer uma rede de reforço de
negócios com empresas menores ainda que
não rivais?
A resposta está na possibilidade de empresas
menores identificarem segmentos de mercado
ainda não percebidos pelas empresas maiores,
sem que essas tenham que ter o trabalho e os
custos para identificar esses novos grupos de
clientes.

Fonte: http://goo.gl/HRLXaW

DESENHO DO NEGÓCIO (E-Tailing)
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DESENHO DO NEGÓCIO (E-Tailing)
Por exemplo, uma grande empresa de venda de
discos, CD's, etc. alia-se a uma pequena empresa que
vende material musical especializado. Os clientes da
empresa menor, potencialmente, possuem o perfil
comercial que se ajusta à grande empresa, podendo
se transformar em futuros compradores.
Fonte: http://goo.gl/Pl85JO

Para a empresa menor, o tamanho da empresa de grande porte, com sua
maior base de clientes, provavelmente aumentará o fluxo de visitas e,
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consequentemente, aumentará a chance de vendas. Ambas as empresas
estarão adicionando mais um item à lista de serviços aos seus respectivos
clientes usuais, uma vez que oferecem mais uma informação com todos os
serviços correspondentes.
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GERENCIAMENTO DAS RELAÇÕES DE NEGÓCIO
(Network Afiliation e Syndication)

Network Afiliation e Syndication são
técnicas utilizadas para se estabelecer e
implementar parcerias de sucesso, cujos
benefícios gerados são aproveitados por
todos os envolvidos.

Fonte: http://goo.gl/ZmNd5Q
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GERENCIAMENTO DAS RELAÇÕES DE NEGÓCIO
(Network Afiliation e Syndication)
Syndication consiste na técnica pela qual sites conectados passam a
alimentar o conteúdo dos provedores de conteúdo.

POR EXEMPLO

Syndication ajuda na formação e detecção de novos produtos, ao agregar
valores através da confluência de especialidades (conhecimentos específicos
que determinados grupos detêm).
Um jornal de grande porte muito provavelmente não vê interesse de manter uma
sessão, na parte de esporte, sobre o jogo de cricket, o qual, praticamente, não é
conhecido no Brasil. No entanto, com o intuito de oferecer variedade com
qualidade através de syndication, um jornal especializado para aficionados pode
fornecer as matérias sobre o assunto numa base regular. Similarmente, um jornal
local, que não possa enviar fotógrafos para cobrir eventos internacionais
esportivos, pode obter fotografias de um provedor de informação com fotos
atualizadas, as quais o jornal pode utilizar para ilustrar sua matéria de qualidade,
mantendo um enfoque específico para a comunidade a que serve.
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GERENCIAMENTO DO PROCESSO DE COBRANÇA (Electronic Money)

O ELECTRONIC MONEY é entendido como uma
forma de armazenar dinheiro convencional por
meio de sistemas eletrônicos, portanto, o valor
permanece o mesmo como moeda original. Isso
difere de moeda digital que varia em valor e é
negociável como uma nova moeda e o valor de que
irá mudar com o tempo. O dinheiro eletrônico é
simplesmente guardar dinheiro online, sem alterála de outra forma.
Fonte: http://goo.gl/7pXHZM
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GERENCIAMENTO DO PROCESSO
DE COBRANÇA
(Electronic Money)
Fonte: http://goo.gl/wyDJ9z

O gerenciamento efetivo do processo de
cobrança vale mais a pena para os grandes
cobradores: empresas de telecomunicações,
instituições financeiras, etc., uma vez que
existem cuidados com segurança que não
são fáceis e nem baratos de serem
implementados e acompanhados.
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GERENCIAMENTO DO PROCESSO DE COBRANÇA (Electronic Money)
Muitas vezes o processo é gerenciado por um
centro especializado no processo de cobrança.
Assim a empresa usuária desse sistema precisa
apenas incluir nas suas páginas algumas
diretivas específicas, que encaminharão o
cliente para o provedor do serviço de cobrança,
o qual saberá como lidar com questões
relativas as autenticações, confirmação de
dados comerciais e questões relativas à
segurança e privacidade. Normalmente, para
cada cobrança efetivamente realizada, uma
taxa é cobrada da empresa-cliente.

Fonte: http://goo.gl/V6h2Pf
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PERSONALIZAÇÃO (E-Customization)
A informação tem de estar acessível o
tempo inteiro ou o cliente poderá
mudar para outro site. Assim sendo é
imprescindível criar-se um valor a mais
ao ato de acessar um site. A maneira
mais natural é adicionar técnicas de
personalização. Lembrar-se do cliente
significa identificar dados relacionados
com seu acesso à Web.

Fonte: http://goo.gl/xs3YXA

Essas são informações muito úteis e devem ser obtidas tão logo VÍDEO
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possível. Elas podem ajudar a gerar ações efetivas que particularizam e
sinalizam para o cliente que o site comercial sabe quem ele é. Existe uma
preocupação da loja virtual em mostrar que ela está atenta às necessidades
particulares de cada cliente.
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PERSONALIZAÇÃO (E-Customization)
• Existem diferentes formas de personalização que são aplicadas numa
escala de tempo e de diálogo com o cliente/usuário.
• É possível utilizar personalizações imediatas levando-se em conta
fatores como a origem geográfica do acesso e a origem dinâmica na
Web.
• Pode-se alterar desde a aparência, o idioma utilizado, como pequenas
alterações de conteúdo que de imediato realizem algum nível de
personalização.
Com o evoluir da relação com o cliente/usuário, outras informações
podem ser mantidas de modo a guiar alterações mais significativas do
conteúdo da apresentação, com o intuito de dar uma clara impressão de
continuidade, entendimento e de que a fidelidade do usuário é notada.
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PERSONALIZAÇÃO (E-Customization)
• Para uma efetiva personalização é preciso observar cada indivíduo.
• Com o tempo a quantidade de dados individuais pode ajudar a
definir perfis de grupos de usuários/clientes cujos comportamentos
passam a ser bem conhecidos, podendo assim ser tipificados e bem
caracterizados.

Fonte: http://goo.gl/JhTmQ3
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PERSONALIZAÇÃO (E-Customization)
• Isto permite que o processo de personalização possa ser
implementado através de regras predefinidas.
• A filtragem colaborativa determina preferências dos usuários,
identifica grupos com preferências comuns e oferece conteúdo
personalizado.

Fonte: http://goo.gl/JhTmQ3
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GERENCIAMENTO DO CONHECIMENTO (Knowledge Management)
O conhecimento deve ser tratado como um patrimônio da empresa, no
sentido de que qualquer um deve poder usá-lo quando necessário, na
execução de suas tarefas específicas. Gerenciar o conhecimento também é
colocá-lo à disposição da comunidade.

A chamada Inteligência do Negócio (Business
Intelligence) ajuda a identificar tendências,
especialmente em termos de informações de
vendas.

Fonte: http://goo.gl/miDzuY
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GERENCIAMENTO DO CONHECIMENTO (Knowledge Management)
Outra parte importante do gerenciamento
do conhecimento é o gerenciamento dos
documentos da empresa. São nesses
documentos que a história comercial do
negócio está descrita.
Fonte: http://goo.gl/dYY4n3

• A definição de palavras-chaves para um documento representa uma
tentativa de criar indicadores semânticos que facilitem a localização de
um documento relevante para um determinado assunto.
• Pequenas descrições e resumos de tais documentos representam outros
indicadores que podem facilitar a determinação da relevância de um
documento em um dado contexto.
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COLABORAÇÃO (Colaboration)
O e-commerce serve para que uma rede de parceiros da cadeia de
suprimentos identifique e responda rapidamente às demandas de clientes
recebidas pela Internet.
O e-collaboration facilita a coordenação das decisões sobre atividades e
transações entre os parceiros da cadeia de suprimentos, fornecedores e
clientes, por meio da Internet.
Fong (2004) define e-collaboration (colaboração eletrônica) como um
processo amplo em que indivíduos ou grupos desenvolvem juntos
aplicações práticas baseadas em tecnologia de informação. O trabalho
colaborativo apoiado por tecnologias permite usar a dimensão virtual,
independentemente da hora e local. O e-collaboration oferece uma
alternativa para compartilhamento de informações e conhecimentos
entre empresas e se chegar a uma melhor
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GERENCIAMENTO DA COMPRA DOS INSUMOS À PRODUÇÃO
(E-Procurement & B2B Marketplaces)
Uma das regras básicas de qualquer negócio é obter lucro, o que pode ser
feito somente com o aumento das vendas, somente com a diminuição dos
custos fixos, ou conseguindo-se que as duas situações ocorram ao mesmo
tempo.
O gerenciamento eletrônico da compra de insumos está diretamente
relacionado com o estabelecimento da cadeia de suprimentos. É preciso
saber antes de tudo o que comprar, os padrões de qualidade, quando
comprar e quanto comprar, caso contrário não será possível realizar
compras adequadas. Em segundo lugar, devemos utilizar as vantagens da
Internet, onde o consumidor, em princípio, tem mais poder de barganha.
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PEQUENOS CENTROS DE NEGÓCIOS (Small Business Centers)
Um dos maiores desafios das pequenas empresas no Comércio Eletrônico é:
Como se tornar ou se manter virtual, com um orçamento restrito,
utilizando-se de tecnologias complexas e, normalmente, caras?
Uma solução é buscar a cooperação com outras empresas de modo a
conseguir um barateamento dos custos com o aumento da escala dos
pedidos. Empresas pequenas podem formar redes de afiliação, participar de
portais verticais, etc. Assim os pequenos centros de negócios oferecem
serviços que são a união dos serviços prestados por cada negócio
participante, agrupando os melhores serviços em um único e conveniente
ponto de entrada, no qual o fornecimento de conteúdo correlato ao
negócio agrega valores.
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É importante destacar que cada site
possui características e necessidades
particulares, que podem exigir
tecnologias mais específicas voltadas
para o negócio da empresa. A ideia
aqui é mostrar os recursos
tecnológicos mais utilizados nos sites
de e-commerce.

VÍDEO 2

Fonte: http://goo.gl/zyKw4E
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CONSTRUÇÃO DE WEBSITES COMERCIAIS
A comunicação entre os donos do negócio e a equipe que está
desenvolvendo o site comercial não é uma tarefa fácil. Para atingir os
objetivos do negócio é preciso a utilização correta de metodologias e
sinergia entre os dois lados.
É preciso entender que o desenvolvimento de um site não é igual ao
desenvolvimento de uma aplicação convencional.
Um Web site é mais dinâmico e exige um
foco maior na navegação e em aspectos
visuais. O projeto de um site funcional
deve mostrar o comportamento do Web
site para os designers e para os
desenvolvedores.

VÍDEO 2

Fonte: http://goo.gl/YVSGBx
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CONSTRUÇÃO DE WEBSITES COMERCIAIS
Um Web site é mais dinâmico e exige um foco maior na navegação e em
aspectos visuais. O projeto de um site funcional deve mostrar o
comportamento do Web site para os designers e para os desenvolvedores.
Normalmente, o projeto de um Web Site possui as seguintes etapas:
• Briefing;
• Estruturação lógica e Planejamento estratégico;
• Projeto Gráfico;
• Montagem e Programação;
• Simulação, controle de qualidade e auditoria;
• Lançamento e divulgação.

Fonte: http://goo.gl/VeIMlN
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CONSTRUÇÃO DE WEBSITES COMERCIAIS
O briefing nada mais é que o conjunto de informações que facilitam o
desenvolvimento de um trabalho.

•
•
•
•
•

Nele que está um breve histórico da marca;
Os tipos de orientações que o cliente traz;
Os objetivos e metas que queremos alcançar;
Características de um determinado produto e;
O que deverá ser criado.
Fonte: http://goo.gl/of6Pq8

Ele deve elaborar um roteiro de ação para criar a solução que o cliente
procura, é como mapear o problema, e com estas pistas, ter ideias
para criar soluções.
Fonte: www.hojetech.com.br/briefing-criacao-de-video
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VÍDEO: BRIEFING
Caso esteja vendo esse
material em PDF solicito
que acesse o link abaixo.

Clique aqui para ver o vídeo sobre Briefing

Acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=md9oRq-JYHs
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CONSTRUÇÃO DE WEBSITES COMERCIAIS
O Briefing é uma reunião preliminar de
levantamento de dados e necessidades
com o cliente. Nessa fase, são definidas
as exigências e metas do projeto.
Algumas técnicas podem ser utilizadas
para tornar o briefing mais eficiente,
como por exemplo: todo site necessita
de um propósito básico, ou seja, uma
missão que direcionará a equipe de
desenvolvedores, focará o os objetivos
do site e atrairá seus usuários.
Fonte: http://goo.gl/XZseMj
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CONSTRUÇÃO DE WEBSITES COMERCIAIS
Algumas perguntas são clássicas e podem ser usadas como referência:

• Quais são seus objetivos com este site?
• Qual é seu público alvo?
• O que você quer que os seus usuários sintam
em relação a este site?
• Quem são seus competidores?
• O que manterá um usuário no seu site?
• O que fará um usuário voltar ao seu site?
• Como você saberá que o seu trabalho foi bem
sucedido?
• De que você gosta na Web?
• De que você não gosta na Web?

Fonte: http://goo.gl/AOuvVh
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CONSTRUÇÃO DE WEBSITES COMERCIAIS
Normalmente, as questões se enquadram em três áreas gerais:

• QUESTÕES TÉCNICAS: relacionadas com o uso efetivo de interatividade e
aspectos tecnológicos (capacidade de servidor, banda de comunicação,
softwares de apoio em geral, etc);
• QUESTÕES DE APARÊNCIA E FUNCIONALIDADES: relacionadas com o
trabalho do Web Designer (imagens, forma de navegação, etc);
• QUESTÕES SOBRE A ARQUITETURA DA INFORMAÇÃO: relacionadas com
a organização das informações dentro do site, especialmente com formas
de apresentar as informações ao usuário que tornem sua busca mais
simples.
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CONSTRUÇÃO DE WEBSITES COMERCIAIS
DESENVOLVIMENTO DE UMA LOJA VIRUTAL

Fonte: http://goo.gl/ynt0jt
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CONSTRUÇÃO DE WEBSITES COMERCIAIS
No projeto de um Web site é importante obter informações resultantes de
pesquisas já realizadas com usuários da Internet, sobre o que eles gostam e
sobre o que eles não gostam na maioria dos sites. Por incrível que possa
parecer, existem muito mais críticas do que elogios. Entre as principais
críticas relacionadas nas pesquisas, podemos destacar:
• O usuário sabe que o site possui a informação, porém não consegue
encontrá-la;
• O usuário chega em uma página do site através de um link externo (ex.:
usando uma ferramenta da busca), porém não consegue se localizar
dentro do site;
• O conteúdo se move com muita frequência: o que existia ontem não
existe mais no mesmo local;
• Esquemas de navegação pobres: cabeçalhos e rodapés inconsistentes de
página em página, mudando inclusive os fundos e cores;
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CONSTRUÇÃO DE WEBSITES COMERCIAIS
• Excesso de imagens e gráficos pesados no site, tornando o carregamento
muito lento;
• Páginas muito complexas, com muito texto, linhas, gráficos e outros
componentes que dificultam a obtenção da informação;
• Muitas vezes, as páginas com textos longos são cansativas e não trazem
atrativos para leitura;
• Excesso de contadores de acesso, applets
inúteis, gifs animadas piscando, cores
fortes, janelas de pop-ups inúteis, etc;
• Pouca objetividade: casos
em que a tecnologia não
ajuda o usuário a chegar
até a informação;
Fonte: http://goo.gl/lZTKN7
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CONSTRUÇÃO DE WEBSITES COMERCIAIS
• Mensagens de site em construção. Se o site ainda não está pronto, para
que lançá-lo? E, devido à natureza dinâmica de um site, ele nunca está
"pronto" em definitivo;
• Links quebrados apontando para páginas que
não existem;
• Conteúdo desatualizado;
• Mensagens de erro que ocorrem
durante o uso do site;
• Autopromoção do dono do site.

Fonte: http://goo.gl/z0Bwko
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CONSTRUÇÃO DE WEBSITES COMERCIAIS
Na maioria das vezes, os usuários não percebem a arquitetura das
informações dentro de um site, ou, quando percebem, atribuem o sucesso a
outros fatores, como um design de alta qualidade ou uma ferramenta de
busca bem configurada.

A escolha do arquiteto também não é fácil, pois é preciso reunir
conhecimentos do negócio da empresa e saber se posicionar como um
usuário cliente – dois pontos de vista que, normalmente, têm características
opostas. É preciso ter visão global do negócio, organização e capacidade de
nomear/rotular (“batizar”) a informação.

Fonte: http://goo.gl/9XOmyk
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CONSTRUÇÃO DE WEBSITES COMERCIAIS
No passado, apenas uma pessoa era responsável por todos os processos de
construção de um Web site (daí o nome webmaster). Atualmente, são
necessárias equipes multidisciplinares para conduzir esse processo,
envolvendo, tipicamente:
• Arquitetos da informação: focam no projeto da organização, indexação,
nomeação e sistemas de informação para apoiar a navegação e a busca no
site;
• Marketing: focam nas necessidades e audiências planejadas para o site.
Eles devem entender o que poderá conquistar usuários, e o que fará um
usuário descontente voltar ao site;
• Designers: são responsáveis pelo projeto gráfico do site e pelo layout das
páginas que definem a identidade e a aparência do site;
• Redatores (webwriters): focam na linguagem do site. Suas tarefas incluem
revisão e editoração do site;
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CONSTRUÇÃO DE WEBSITES COMERCIAIS
• Profissionais de TI: são os analistas e
programadores responsáveis pela
administração dos servidores, pelo
desenvolvimento e integração de
ferramentas
de
produção
e
aplicações;
• Gerentes de Projeto: mantêm o
projeto dentro do prazo e orçamento
previstos. Orientam os rumos do
projeto até o objetivo final. Corrigem
possíveis distorções ao longo do
projeto;

Fonte: http://goo.gl/8Atyma
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CONSTRUÇÃO DE WEBSITES COMERCIAIS
Embora um esquema de organização bem desenvolvido possa reduzir as
chances de o usuário se perder, um sistema complementar de navegação é
sempre necessário para proporcionar um contexto para o usuário, bem
como permitir flexibilidade de movimentação dentro do site.

Na Web, a sensação de se perder
dentro de um site de grande porte
pode gerar confusão e frustração.

TI E NEGÓCIOS
EXERCÍCIO :
Forme duplas e estabeleça quem será cliente e quem será o
desenvolvedor da solução web.
O cliente irá fechar um contrato de uma Loja Virtual (E-commerce)
de Aparelhos Eletroeletrônicos. Faça um briefing com seu cliente.

CLIENTE

DESENVOLVEDOR

Identifique escrevendo em um
papel o que achou da abordagem
do desenvolvedor.

Faça um briefing o mais completo
possível utilizando os conceitos e
explicações apontadas em aula.

Ele conseguiu extrair o que
realmente você queria da solução
que pretendia?

Coloque o briefing e entregue
para o professor com nome e
turma.
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