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Sociedade da Informação e do Conhecimento 

• As mudanças são Constantes e Profundas na 
sociedade em que vivemos: 

– Políticas;  

– Económicas/Financeiras; 

– Organizacionais; 

– Tecnológicas; 

– ...  

 

• A Globalização e as TIC: 
– constante necessidade de operar a Mudança... 

– lógica constante de aumento da Produtividade... 

– cada vez maior necessidade de Integração… 
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Negócio e comércio eletrónico 

• O negócio eletrónico, e-business (NE) consiste na 
utilização de meios eletrónicos (Internet), para: 

– rever, melhorando o modelo de negócio das organizações; 

– rearquitetar, reconceber e reposicionar a empresa de modo a 
obter vantagens competitivas. 

 

• O comércio eletrónico – e-commerce (CE) é um dos 
elementos do negócio eletrónico: 

– consiste na compra ou venda de bens e/ou serviços através de 
redes eletrónicas de dados como a Internet. 
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Comércio eletrónico 

• Características do CE (Laudon e Traver, 2013) 

– as suas caraterísticas desafiam e revolucionam o pensamento 
empresarial tradicional: 

 
– Ubiquidade – está disponível em todos os lugares, a qualquer 

hora; 

– Alcance global – não tem fronteiras; 

– Normas universais – conjunto de normas padrão; 

– Riqueza – mensagens multimédia; 

– Interatividade – existe interação com o consumidor; 

– Densidade de informação – redução dos custos da 
informação e aumento da sua qualidade; 

– Customização – permite personalizar as mensagens a serem 
entregues a indivíduos bem como a grupos. 
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Utilizadores de Internet 
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Evolução da Internet medida pelo nº de utilizadores no mundo 

(Internet World Stats, 2012) 
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Utilizadores de Internet em PT 
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Evolução do número de utilizadores de Internet em Portugal 

(IDC/ACEPI, 2012) 
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Acesso à Internet em PT 
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Evolução dos dispositivos de Internet em Portugal 

(IDC/ACEPI, 2012) 
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Comércio eletrónico na UE 
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Percentagem de utilizadores que adquiriram produtos e/ou serviços através 

da Internet.  

(Eurostat, 2011) 
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Comércio eletrónico em PT 
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Evolução do  número de compradores em Portugal 

(IDC/ACEPI, 2012) 
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Comércio eletrónico em PT 
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Evolução do valor do CE em Portugal 

(IDC/ACEPI, 2012) 
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B2B PT 
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Evolução da % de B2B/Encomendas em Portugal 

(INE, 2011) 
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Universo: Indivíduos com idade entre os 16 e os 74 anos, residentes em 

território nacional.  

(INE, 2009) 

Ano: 2009 Unidade: %

Não tev e necessidade 67,1

Prefere o contacto pessoal com o vendedor e com o produto 90,0

Força de hábito ou fidelidade aos comerciantes ou fornecedores habituais 69,1

Dificuldade em encontrar nos w ebsites informação relev ante sobre os bens ou serv iços 14,0

Problemas com a entrega (ex : demoras nas entregas ou problemas logísticos) 14,3

Bens ou serv iços de que necessita não estão disponív eis na Internet 8,8

Preocupações com a segurança dos pagamentos (ex: fornecer dados de cartão de crédito) 57,0

Problemas de privacidade (ex: fornecer dados pessoais) 53,1

Problemas de confiança relativ os à recepção ou dev olução de bens, preocupações com reclamações ou queix as 42,2

Não tem cartão de crédito ou débito para efectuar pagamentos atrav és da Internet 11,3

Velocidade da ligação à Internet demasiado lenta 5,2

Falta de competências, não sabe utilizar ou não se sente preparado 22,2

Outras 3,4

Razões para não efectuar encomendas de bens ou serviços através da Internet

Comércio eletrónico B2C em PT 
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Comércio eletrónico B2C “Receios” dos Utilizadores 

• Roubo dos dados do cartão de crédito; 

• Não se tratar de uma loja real ou idónea; 

• Não conseguir “tocar” no produto antes da compra; 

• Precisar de ajuda no processo de compra; 

• Que vendam a minha informação de compra; 

• Não receber o “track” de seguimento da compra; 

• Como trocar o produto no caso de ficar insatisfeito. 

 

15 

www.census.gov | www.blueacom.com 

Pew Internet & American Life Project Survey | CyberSource 

(2012/2013) 
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Comércio eletrónico B2C Razões para “fraco” crescimento 

• Vários autores centram a sua atenção nas características 
dos consumidores online: 

– são mais jovens; 

– são mais ricos; 

– têm uma educação melhor; 

– têm conhecimentos de informática superiores; 

– passam mais tempo no computador e na Internet; 

– consideram que as compras on-line são mais fáceis e mais 
divertidas; 

– são menos temerosos sobre a possibilidade de uma perda 
financeira decorrente das transações online. 
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Comércio eletrónico B2C Razões para “fraco” crescimento 

• Muitos outros centram a sua atenção na satisfação do 
consumidor: 

– Falta de informação; 

– Insuficiente valor gerado no processo de compra;  

– Complexidade do processo de compra; 

– Inconsistência de preços e de inventário; 

– Fraco serviço pré e pós venda; 

– Sensação de falta de segurança; 

– Medo de estar a ser sempre vigiado a todo o tempo. 

18 



Ramiro Gonçalves – ramiro@utad.pt 

Comércio eletrónico B2C Desafios 

• Aumentar presença (INE, 2013): 

• 60% empresas PT >10RH têm sitio web; 

• 35% empresas PT >10RH utilizam redes sociais.  

• Conceber soluções focadas no valor associado: 

– produto/serviço  

• Útil, bom preço, rapidez na entrega e economia de tempo. 

– atratividade do sitio Web; 

– segmentação de mercado, dividindo os potenciais compradores 
em grupos, como setores sociais, gêneros, escolaridade e 
frequência de compra; 

– promoção de segurança, projetando uma imagem de confiança e 
atenção: 

• aparência do sitio web; 

• política de trocas e/ou devoluções; 

• segurança e politicas de privacidade são indispensáveis. 
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Estratégia para uma maior adesão (GNE) 
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Estratégia para uma maior adesão (GNE) 

1. Melhorar a comunicação global entre todos os agentes; 

2. Promover o estabelecimento de parcerias de negócios; 

3. Aumentar o número de linhas de investimento credíveis e válidas; 

4. Incentivar alterações aos mecanismos de regulação; 

5. Promover metodologias para a implementação de iniciativas de CE que 
tenham fornecido bons resultados; 

6. Incentivar o uso da funcionalidades que promovam a customização; 

7. Promover o desenvolvimento do conhecimento interno em CE de cada 
organização; 

8. Induzir a formação em CE para Executivos e Profissionais; 

9. Incentivar o espírito inovador e empreendedor no desenvolvimento de 
soluções de CE. 
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Escola de Ciências e Tecnologia 
Departamento de Engenharias 
Ramiro Gonçalves – ramiro@utad.pt 

Negócio Digital – Perspetivas e Desafios… 

 

Muito Obrigado! 

 


