
INTRODUÇÃO AO COMÉRCIO ELETRÔNICO 
 

 
Comércio: troca de valores ou produtos com o fim de obter lucro.  
 
Desde que foi liberada para uso comercial (no Brasil por volta de 1995) a Internet tem sido utilizada como 
uma boa alternativa para comercialização de produtos.  
 
CONCEITO:  

“Uso de meios eletrônicos para a condução de transações comerciais.” 
“Qualquer forma de transação de negócios na qual as partes interagem eletronicamente, em vez de 

por meio de compras físicas ou contato físico direto”. 
 
Négócio eletrônico (E-Business) é toda aplicação online que oferece suporte a negócios, mas que não 
precisa necessariamente concluir uma venda. Ex.: Negociações entre uma empresa e seus fornecedores, 
sites institucionais disponibilizando alguns serviços.  
 
Comércio eletrônico (E-commerce) é um componente do E-Business, utiliza mecanismos eletrônicos 
para a condução de transações comerciais entre empresas, governo e consumidores – é o 
desenvolvimento de vendas no meio eletrônico.  
 
ALGUMAS SIGLAS MAIS USADAS DE CARACTERIZAÇÃO DE COMÉRCIO ELETRÔNICO  
 
(Business to Consumer - B2C):  Entre empresa e consumidor. Processo de venda voltado ao consumidor 
final. Aplicações: Home shopping e lazer eletrônico, cursos. Ex.: Amazon, Submarino, Pão de Açúcar, e 
atividades de E-learning, etc.  
 
(Consumer to Consumer - C2C): consumidor para consumidor: envolve "sites" que intermediam 
transações entre  pessoas físicas. Ex.: os leilões (onde qualquer pessoa interessada em negociar um bem 
pode disponibilizar informações sobre o mesmo, incluindo um preço inicial para os possíveis interessados, 
que devem então dar “lances” para adquiri-los); Ex.: Mercado Livre 

 
(Business to Business - B2B):  Entre empresas 

• Empresas negociam com revendedores, fornecedores, distribuidores, consumidores, outras 
empresas (apoio logístico) 

• Geralmente associado a Extranets (Intranet privada – rede privada na internet)  

• Envolve empresas de grande porte: Ex.: Wolkswagen, Skol, Souza Cruz, Ipiranga 
 

(Business to Employee -  B2E) desenvolve interações entre empresa e seus funcionários. Ex: 
comunicação interna, endomarketing, treinamento corporativo, etc.  
Utiliza a internet para reduzir custos e prazos, agilizar processos internos, maior comunicação e 
colaboração, etc. Ex.: Dell Computers, VolksWagem, Skol, Ipiranga, Souza Cruz.  
 
(Consumer to Management  - C2M ou E-Gov): entre pessoa física (cidadãos) e governo. Desenvolve 
serviços que antes eram considerados de grande burocracia. O Brasil possui uma posição de destaque 
nesta modalidade. Ex.: Receita Federal, leilões eletrônicos para a venda de imóveis pertencentes ao 
Governo; 

 



(Business to Management - B2M ou E-Gov): entre o governo e as empresas para o desenvolvimento de 
serviços variados. Ex.: IRPJ, GIA-ICMS Eletrônica, licitações para construção de obras públicas.  
 
O QUE O COMÉRCIO ELETRÔNICO OFERECE:  
 

• Ampliação/diversificação do mercado consumidor, de uma região ou país para potencialmente todo o mundo 
– abrangência mundial; 

• disponibilidade de informações sobre o cliente aumenta a possibilidade de oferecer um serviço personalizado 
(personalizar produtos, estimar a demanda, formular estratégias de negócio); 

• facilidade de obtenção sobre preços e outras características dos produtos (acesso a informação) - incentiva a 
criação de novos serviços para a coleta deste tipo de informação; 

• baixo custo das transações eletrônicas - acirra a concorrência no mercado virtual aumentando a importância de 
oferecer serviços  bem projetados e implementados. 

• possibilidade de integrar a cadeia de produção e criar novos serviços que explorem os recursos da Internet. 
 
 
Algumas atividades comerciais executadas através do comércio eletrônico: localização de produtos, elaboração de 
pedidos, efetivação de pagamentos e atendimento ao consumidor. 
 
 
O Crescimento do comércio eletrônico no Brasil  
 
No Brasil o E-commerce deslanchou por volta do ano 2000 e desde então as vendas por meio do E-commerce 
não param de crescer. (Vide Fig. 1 - Evolução Varejo on-line – Pesquisa e-bit). Acesse http://www.e-
commerce.org.br/STATS.htm e veja outras estatísticas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


