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RESUMO 

 
Atualmente estamos na chamada era digital onde as pessoas vivem conectadas. É 

praticamente impossível viver sem internet, como a mesma está dominando o 

mundo, as empresas de pequeno e médio porte tiveram que rever seus conceitos de 

vendas, onde até então era apenas vendas em lojas físicas. A empresa que 

pretende aumentar o número de clientes e vendas terá que inovar e acompanhar 

esse ritmo tecnológico, para não ficar para trás em relação às demais corporações. 

Dessa forma o e-commerce é um ótimo meio de alavancar os negócios de uma 

empresa, utilizando a tecnologia e as redes sociais como ferramenta de marketing 

online. Além do mais, empresas que não possuem capital inicial para investir na 

criação de uma loja virtual, podem optar em alugar um software, pagando 

mensalmente pelo o serviço oferecido.  

 
Palavras Chave: E-commerce; Informática; Negócios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
ABSTRACT 

 
 

Currently we are in the digital age called where people live connected. It is virtually 

impossible to live without internet, how it is dominating the world, small and midsize 

companies had to revise their concepts of sales, which was hitherto only sales in 

physical stores. The company intends to increase the number of customers and 

sales, will have to innovate and keep pace technological, not to be left behind in 

relation to other corporations. Thus the e-commerce is a great way to leverage the 

business of a company using technology and social networking as a marketing tool 

online. Besides, companies that do not have the initial capital to invest in the creation 

of a virtual store may choose to hire a software, paying monthly for the service 

offered. 

 
 
Keywords: E-commerce, Computers, Business. 
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1. INTRODUÇÃO 

Antigamente no comercio tradicional a pessoa precisava sair de casa,  ir até 

uma loja para realizar uma compra. Com a chegada da globalização e a entrada de 

novos concorrentes no mercado de atuação, surgiu uma nova forma de comércio, 

que é o comércio eletrônico. O comércio eletrônico é um meio facilitado dos 

negócios, onde se pode comprar e vender por meio da internet. 

Conforme Laudon, (2010) “Comercio eletrônico (ou e-commerce) refere-se ao 

uso da internet e da Web para conduzir negócios. Mais formalmente, diz a respeito 

às transações comerciais realizadas digitalmente entre organizações e indivíduos ou 

entre duas ou mais empresas”.  

Os dados de informação e o conhecimento são peças chaves do comercio 

eletrônico. 

Para Turban, (2005) “os dados são compostos por fatos básicos, como 

quantidade de horas trabalhadas de um funcionário durante um determinado tempo, 

numero de peças vendidas, ou pedidos. Quando esses fatos são organizados de 

forma significativa, eles são transformados em informação. Informação é um 

conjunto de fatos a serem organizado de forma a terem algum significado”. 

Acrescenta o autor Turban, (2005), “O conhecimento consiste em dados ou 

informação que foram organizados e processados para carregar conhecimento, 

experiência, aprendizado acumulado e especialidade conforme se aplicam a um 

problema ou atividade atual”. 

A tecnologia da informação é uma infraestrutura que as empresas precisam 

para poder implementar novos serviços e tecnologias dentro da mesma, e 

juntamente com as ferramentas de e-commerce, conseguem atingir o que de fato é 

desejado, tendo  uma melhora significativa nas vendas e no aumento da cartela de 

clientes.  
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Algumas empresas não conseguem permanecer no ambiente virtual devido à 

falta de estrutura que algumas ferramentas oferecem, a empresa tem que usar boas 

ferramentas de divulgação e estratégias para a informação chegar até o consumidor.  

A tecnologia evolui muito rápido, e consegue inovar equipamentos modernos 

em pouco tempo, não só equipamentos, como tudo que está envolta da tecnologia 

da informação.  Atualmente com a chegada dos smartphones e as redes sociais, as 

pessoas estão conectadas o tempo todo, o numero de abertura de contas de 

celulares ultrapassou o de telefones fixos, as pessoas vão atrás de novos produtos e 

se não vão, o produto chega sozinho até os usuários, pois, a notícia se espalha 

rapidamente com o uso da internet, do mesmo jeito que ajuda a melhorar o 

marketing das empresas, as vezes pode acabar atrapalhando, pois, se uma 

organização entregar um produto com defeito, o cliente insatisfeito  pode expor o 

ocorrido nas redes sociais e todos  terão acesso, dessa forma implicará na perda de 

atuais e futuros clientes. 

Para tanto o estudo se justifica, que a área de atuação de negócios no país 

voltou para globalização, sendo impossível negar a importância da tecnologia para o 

desempenho das empresas em seus respectivos mercados de atuação, pois 

atualmente não é somente regional ao contrário, ultrapassam as barreiras 

internacionais. 

 A modernização tecnológica é aceita como um dos fatores 

fundamentais para dinamizar o processo de desenvolvimento das organizações. 

 Quanto maior o ritmo de desenvolvimento, maior será o aumento de mercado, 

faturamento e clientes, mas para isso acontecer, elas devem estar vinculadas ao 

uso de ferramentas tecnológicas adequadas às suas necessidades, algumas 

empresas falham por não acompanhar essas mudanças tecnológicas do mercado e 

por não atender as necessidades de seus clientes.  

Para entrar em novos mercados, um caminho fácil e de baixo investimento é 

utilizar uma ferramenta para o ambiente de comercio eletrônico onde o 

empreendedor pode abrir seu próprio negócio ou ampliar o seu já existente, a 
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internet hoje em dia é essencial na vida das pessoas e não é diferente com o mundo 

do comércio eletrônico. 

As pequenas e médias empresas que não utilizam essa tecnologia serão 

“engolidas” pelas concorrentes e outras grandes empresas do mercado globalizado, 

como exemplo, desse argumento podemos citar as antigas livrarias de bairros, que 

ganharam muito dinheiro no passado, depois que algumas empresas começaram a 

vender eletronicamente com preço inferior, essas livrarias perderam clientes, pelo 

fato de não acompanhar a tecnologia. 

A era digital e a sociedade da informação, possibilitam novas oportunidades 

de negócios, exigindo que as empresas trabalhem com novos tipos de serviços, 

como por exemplo, as ferramentas de comércio eletrônico, a empresa que 

acompanhar esse ritmo tecnológico aumentara seu faturamento e será um 

diferencial comparando-se com a concorrência.  

 Já o problema foi fato de algumas empresas de pequeno e médio porte não 

utilizar o e-commerce, por não enxergarem as vantagens que o mesmo oferece e por 

não conhecerem a tecnologia da informação.  

Como pergunta que se buscou responder: Como o e-commerce facilita uma 

organização ampliar a sua área de negócios no atual mundo globalizado?  

As hipóteses foram: O e-commerce aumenta as vendas, pois o cliente tem 

mais facilidade de comprar o produto, o comercio eletrônico é promissor, mas vender 

pela internet exige tanto cuidado e atenção, porem, algumas pessoas preferem 

comprar diretamente na loja física, por sentir mais confiança. 

O objetivo geral consistiu em estudar vantagens e desvantagens das 

tecnologias da informação focadas ao comercio eletrônico que vem proporcionar 

diferencial competitiva na área de negócios no ambiente corporativo 

Os objetivos específicos foram: Estudar as vantagens quanto ao aluguel de 

uma loja virtual, que fica armazenada em um servidor de um provedor em nuvem em 

relação a criar toda uma estrutura necessária para uma empresa de pequeno ou 
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médio porte, buscar oferecer novos serviços através de ferramentas de tecnologia 

de informação (TI) e aplicar a mesma como elemento facilitador na estratégia de 

negócios da empresa, visando aumentar o lucro e clientes da empresa.  

Como metodologia para o desenvolvimento deste trabalho, foi utilizada a 

pesquisa bibliográfica. Uma pesquisa bibliográfica de acordo com Severino (2007): 

Aquela que se realiza a partir do registro disponível, decorrente de 

pesquisas anteriores, em documentos impressos, como livros, artigos, teses 

etc. Utiliza-se de dados ou de categorias teóricas já trabalhados por outros 

pesquisadores e devidamente registrados. Os textos tornam-se fontes dos 

temas a serem pesquisados. O pesquisador trabalha a partir das 

contribuições dos autores dos estudos analíticos constantes dos textos. 

 O presente estudo visa demonstrar os benefícios que o e-commerce oferece 

para empresas de pequeno e médio porte, comparando o custo e benefício da 

utilização dessa estrutura da TI. 

O trabalho foi estruturado em quatro capítulos, sendo que o primeiro mostra 

uma breve introdução do assunto abordado, o segundo conceitua através de uma 

revisão bibliográfica diversos conteúdos teóricos referentes ao assunto e-commerce, 

e aplicação da informática nos negócios, o terceiro elabora um estudo de caso para 

atingir os objetivos gerais e específicos definidos neste projeto, o quarto traz a 

conclusão para o estudo de caso realizado e com base nas informações 

conseguidas a partir dos estudos realizados nos capítulos anteriores.  
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2. REVISÕES BIBLIOGRAFICAS 

2.1. NEGÓCIO E OPERAÇÕES BÁSICAS DE UMA EMPRESA. 

Podemos afirmar que o processo de negócio aumenta o desempenho nos 

negócios de uma empresa, onde ela precisa saber o melhor caminho a trilhar, 

definindo a missão e a visão a ser atingida. A missão é o porquê da empresa, o que 

produzir, fazer previsão das conquistas e como ser reconhecida pelos os clientes e 

os demais, a visão é responsável por organizar a trajetória da empresa.  

Segundo Laudon, (2010) “um processo de negocio é um conjunto de 

atividades logicamente relacionadas que define como tarefas organizacionais 

específicas serão executadas. Refere-se, ainda, às maneiras únicas através das 

quais o trabalho, as informações e o conhecimento são coordenados em uma 

determinada empresa”. 

O processo de negocio de uma empresa executado com eficiência, será o 

diferencial competitivo, porem, pode ser negativo se não tiver ferramentas 

especializadas, na qual impossibilita a agilidade e eficiência da empresa. 

Acrescenta Laudon, (2010) “qualquer empresa, independente de seu 

tamanho, precisa desempenhar quatro funções para ter sucesso, precisa produzir o 

produto ou serviço; fazer o marketing desse produto e vende-lo; monitorar as 

transações financeiras e contábeis; e executar tarefas básicas de recursos humanos, 

tais como contratar e reter funcionários”. 

Em outras palavras a empresa deve focar tecnologia em produção, pois, se a 

empresa tem uma linha automatizada e controlada vai ter um produto com melhor 

qualidade, o marketing, vendas e contabilidade, a empresa precisa observar se o 

cliente tem crédito para comprar o produto, e por ultimo à empresa deve automatizar 

as pessoas (funcionários e clientes). 

Resumidamente o processo de negocio é simples, podemos observar esse 

processo na Figura 1, onde a empresa precisa montar o produto, comprovar que o 

mesmo está em perfeito estado, o marketing e vendas vão buscar novos 
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consumidores e os recursos humanos por contratar pessoas, as finanças são 

responsáveis pela administração do caixa da empresa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Processo do Pedido,  
Fonte: Sistemas de Informações Gerenciais, Laudon, (2009). 

 
 
 

2.2. ESTRATÉGICA  

A estratégia é a forma de pensar no futuro, a empresa precisa saber os 

objetivos a serem alcançados e assim irá aumentar a sua lucratividade, utilizando a 

Tecnologia da Informação (TI) como ferramenta, a empresa terá um bom 

desempenho da estratégia.  

Segundo Laudon, (2010) “o principio básico para auxiliar a estratégia de 

negócios corporativos é a Tecnologia de Informação. Pesquisas em TI e 

desempenho empresarial descobriram que a empresa será mais lucrativa à medida 

que conseguir alinhar melhor a tecnologia aos objetivos de negócios”. 

Para uma estratégia funcionar de forma eficiente,  com boa qualidade e ter 

produtividade é preciso de ferramentas que são necessárias, ultimamente, existem 

estratégicas que se beneficiam dos sistemas e tecnologias de informação, como 

liderança em custos, diferenciação de produto, foco em nichos de mercado e 
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intimidade com o cliente, essas estratégicas buscam os melhores custos 

operacionais.  

Acrescenta Laudon, (2010) “A posição estratégica da empresa, assim como 

suas estratégicas, é determinada pela a concorrência com seus concorrentes diretos 

tradicionais, mas também é severamente afetada por novos entrantes no mercado, 

produtos e serviços substituídos, fornecedores e clientes. Os sistemas de 

informação permitem que as empresas se tornem mais competitivas ao manter 

custos baixos, diferenciar produtos e serviços, focar em nichos de mercado, 

fortalecer laços com o cliente, fornecedores e aumentar as barreiras de entrada no 

mercado com altos níveis de excelência operacional”.  

2.3. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E SISTEMA DA INFORMAÇÃO. 

 A tecnologia da informação (TI) é de alta importância para o ambiente 

corporativo de uma empresa, mesmo que em diversas situações ela seja vista como 

um custo, atualmente a grande preocupação é saber como utilizar a TI de forma que 

ela contribua para a melhoria do desempenho empresarial, considerando as suas 

diferentes formas de uso na organização, a TI passa por todos os setores da 

organização e envolve a utilização de aplicações, manipulação de grande 

quantidade de informações e o envolvimento de diversos processos de negócio da 

empresa. 

Para Laudon, (2010) “A tecnologia da informação está entre as mais 

importantes ferramentas para atingir o objetivo chave das empresas”.  

Um sistema de informação é um conjunto de componentes inter-relacionados 

que coletam e manipulam dados e informações para proporcionar um mecanismo de 

realimentação que busca atingir um único objetivo. 

Segundo a O’Brien  (2009) “sistema da informação é um conjunto organizado 

de pessoas, hardware, software, redes de comunicações e recursos de dados, que 

coleta, transforma e dissemina informações em uma organização”.  
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Em outras palavras, para ter um bom resultado, é preciso entender as 

dimensões organizacionais, humana e tecnológica, um sistema de informação 

resolve vários problemas importantes e os desafios que as empresas enfrentam. 

Segundo Rainer, (2012) “As empresas cada vez mais aderem à tecnologia ao 

uso de sistemas de informação, o motivo dessa adesão é aumento da lucratividade, 

conquistar participação de mercado, melhorar seu serviço ao cliente e realizar o 

gerenciamento de suas operações”.  

2.4. INTERNET   

Tecnicamente a internet é uma rede mundial pública que tem a função de 

interligar, via cabos ou tecnologias sem fio, computadores e permitir uma 

comunicação que estabeleça a transmissão de informações e dados no formato de 

textos, sons e imagens, para qualquer outro computador que se encontre conectado 

a esta rede. Seu nome é derivado da junção de duas palavras em inglês: 

Interconnected e network que significa interconectada. 

Segundo Laudon, (2010) “A internet se tornou o sistema de comunicação  

publico mais abrangente e, hoje, rivaliza com sistemas telefônico global em alcance 

e amplitude. É também o maior exemplo de redes interconectadas e computação 

cliente/servidor no mundo, conectando centenas de milhares de redes individuais em 

todo o planeta”. 

Em outras palavras seu serviço é conhecido popularmente como WWW, que é 

a sigla de World Wide Web (rede de alcance Mundial) ou simplesmente web, 

atualmente o serviço de conexão na web oferecido, inclui uma interface de fácil 

utilização, permitindo a realização de acessos em nível mundial, de forma rápida, e 

fácil e segura. 

2.5. PROTOCOLO DE SEGURANÇA HTTPS E VPN  

Um protocolo de rede possibilita a troca de mensagens, dados e informações 

entre os componentes de hardware ou software de algum equipamento hospedeiro 

como o computador, tablet, roteador e etc.  
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Segundo Kurose e Ross, (2010) “Todas as atividades na internet que 

envolvem duas ou mais entidades remotas comunicantes são governadas por um 

protocolo”. 

Os protocolos de rede que estão em execução por toda a internet, são 

utilizados, por exemplo, para controlar o fluxo de bits no cabo entre duas placas de 

interface de rede, controlar a taxa com que os pacotes são transmitidos entre a 

origem e o destino e determinar juntamente com os roteadores o caminho que um 

pacote irá percorrer entre a origem e seu destino. 

Protocolo de segurança HTTPS: O protocolo de segurança HTTPS 

(HyperText Transfer Protocol Secure) é uma camada adicional de segurança, na 

qual permite que os dados sejam transmitidos por uma conexão criptografada, que 

verifica a autenticação do servidor e do cliente por meio de certificados digitais. 

Segundo Kurose e Ross, (2010) “O protocolo HTTPS é usado para evitar que 

as informações transmitidas entre o cliente e o servidor sejam visualizadas por 

outras pessoas, no caso de compras online, a existência na barra de tarefa de um 

cadeado, que demonstra que a pagina é segura”.  

Protocolo de segurança VPN: O protocolo de segurança VPN (Virtual 

Private Network) é uma rede privada construída sobre a infraestrutura de uma rede 

pública, geralmente a internet.  

Para O’Brien, (2010) “Quando você faz uma compra online na internet, suas 

informações de cartão de créditos estão sujeitas a interceptação por sniffers de rede, 

softwares que reconhecem facilmente os formatos dos números dos cartões de 

crédito, diversas medidas essenciais para resolver esse problema de segurança 

podem ser tomadas, criptografia (codificar e embaralhar) os dados que vão do 

cliente ao comerciante, criptografar os dados que vão do cliente para a empresa que 

autoriza a transação por meio do cartão de crédito ou conseguir informações 

confidencias off-line”. 
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2.6. COMÉRCIO ELETRÔNICO. 

Uma das mudanças mais profundas no mundo dos negócios atuais é o 

comércio eletrônico, o mesmo mudou o mercado de atuação das empresas, que 

antigamente era apenas lojas físicas, além disso, está mudando a concorrência 

entre as corporações. As empresas que desejam implantar o comércio eletrônico 

devem passar confiança aos clientes e entregar os produtos com eficiência e 

qualidade. 

Segundo a O’Brien, (2010) “poucos conceitos revolucionariam tão 

profundamente os negócios como o e-commerce. Ele está mudando a forma de 

concorrer; a velocidade da atuação e a natureza da liderança. Simplificando, a 

facilitação das interações, dos produtos e dos pagamentos dos clientes para as 

empresas e destas para os fornecedores está causando terremotos em muitas salas 

de diretoria”. 

Atualmente imaginar o mundo sem internet é praticamente impossível, seria 

como imaginar um mundo sem energia elétrica, não pode faltar, é exatamente esta a 

maior vantagem de se investir no comércio eletrônico, dificilmente a internet será 

banida da sociedade, tanto atualmente como futuramente, investir na venda online é 

algo vantajoso para a empresa.  

Outra vantagem de possuir um comércio eletrônico é o fato de estar 

conectado 24 horas por dia durante sete dias por semana, o site da empresa não 

fechará nos horários comerciais, feriados e nos finais de semana, a loja online nunca 

fecha, o cliente pode visitar a loja em qualquer dia e horário de onde ele quiser, 

basta estar conectado com a internet e geralmente o preço do produto costuma ser 

mais baixo que na loja física.  

No Brasil o e-commerce tem crescido rapidamente, aumentando muito a 

lucratividade das empresas, podemos observar esse crescimento no gráfico 1, em 

2012 o Brasil ultrapassou os 22 bilhões de reais por vendas via a internet. 
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Gráfico 1: Faturamento anual do e-commerce no Brasil. 
Fonte: www.e-commerce.org.com 

 

 

2.7. DEFINIÇÕES E CATEGORIAS DO COMÉRCIO ELETRÔNICO 

O comércio eletrônico pode ser dividido em quatro categorias principais: B2B, 

B2C, C2C e E-GOV.  

O comércio eletrônico de negocio para negocio (B2B), oferece várias 

oportunidades para as empresas, pois, envolvem catálogos eletrônicos, troca e 

mercados de leilões que utilizam web sites da internet, intranets e extranets e portais 

para reunir compradores e vendedores. 

O comércio eletrônico de negocio para consumidor (B2C) as empresas 

vendem produtos e serviços aos consumidores em web sites de e-commerce.  

Alguns exemplos mais comuns de negociação eletrônica entre empresas e 

consumidores são www.americanas.com e www.submarino.com.br.  

O comércio eletrônico consumidor para consumidor (C2C) os consumidores 

vendem diretamente para outros consumidores, essa troca é feita em endereços na 

internet. Um exemplo bom a ser citado é o www.mercadolivre.com.br. 

O E-Gov se refere ao atendimento aos cidadãos.  

Nos últimos anos a tecnologia avançou rapidamente, tendo novas 

modalidades no e-commerce, como M-commerce, S-Commerce, T-Commerce e F-

Commerce. Segundo E-commece Brasil, as novas modalidade de comercio 

eletrônico, devem executar as seguintes funcionalidades: 

http://www.americanas.com/
http://www.submarino.com.br/
http://www.mercadolivre.com.br/
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M-Commerce: Uma das mais novas modalidades do e-commerce, na qual 

consiste em estabelecer transação comercial por meio de dispositivos moveis, como 

celular, smartphone e tablet. A tendência indica que o celular irá superar o 

computador como o principal meio de acesso a internet.  

S-Commerce: São as redes sociais, grandes redes de e-commerce usam a 

rede social como ferramenta de marketing, atingindo diretamente os clientes, as 

empresas estão buscando usar as redes sociais como ferramenta de atendimento ao 

consumidor, já que a voz do consumidor nas redes sociais ganha muito força, 

porem, existe algumas desvantagens no s-commerce, os consumidores insatisfeitos 

conseguem denegrir muito rápido a imagem de uma empresa, compartilhando 

experiências negativas com a sua rede de amigos e quanto mais bombástica for a 

notícia, mais compartilhamento terá.  

T-Commerce: São vendas através da TV digital, o telespectador vê os 

anúncios publicitários e a qualquer momento do programa na TV pode comprar o 

produto que está sendo exibido, por débito ou crédito ou negociando diretamente 

com o vendedor. 

F-Commerce: É o comércio eletrônico através do facebook, o crescimento do 

numero de usuários do facebook despertou interesse das empresas, já que grande 

parte da população mundial faz parte dessa rede de relacionamentos, Os donos do 

facebook, vendo esse interesse das empresas, possibilitou a criação de lojas virtuais 

dentro do facebook.  

2.8. NOVA LEGISLAÇÃO E-COMMERCE  

No dia 15 de março de 2013 foi publicado o novo código de defesa do 

consumidor para o comércio eletrônico, o Decreto Federal 7.962/13 entrou em vigor 

em maio deste ano, o comércio eletrônico progride está crescendo rapidamente, e 

com a nova legislação, segundo a Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico, o 

crescimento este ano deve girar em torno de 25% em relação a 2012.  

Para os consumidores a nova lei só trará vantagens, pois, irá proporcionar 

segurança e garantias mais claras e transparentes, umas das principais queixas dos 



 
 

21  

consumidores são a falta de segurança em relação à aquisição do produto e sobre 

os aspectos de confiabilidade da loja virtual.  

Segundo o e-commerce Brasil “para os empresários, a nova lei trás algumas 

preocupações, principalmente para as empresas de pequeno porte, já que não há 

diferença da lei entre grandes, médios e pequenos todos deveram cumpri-la, até o 

momento a nova lei está tendo uma repercussão positiva, as mudanças giram em 

torno de algumas regras, como informações claras e em destaques, direito de 

arrependimento, atendimento facilitado e compras coletivas”. 

Informações claras e em destaque: A loja online é obrigada a ter dados, 

como telefone, email, CNPJ e informações do produto com descrição detalhada e 

em linguagem acessível a respeito do preço, forma de pagamento, despesas 

adicionais e prazo de entrega. 

Direito de arrependimento: o cliente tem o direito de cancelar a compra ou 

contrato, a loja deve enviar uma confirmação imediata do recebimento do 

arrependimento da compra e informar ao agente financeiro responsável para fazer o 

estorno do valor pago, esse processo pode ser feito pelo mesmo canal utilizado para 

a compra. 

Atendimento Facilitado: Antes de fechar a compra, o consumidor deve ter 

acesso a um resumo do contrato e a venda precisa ser confirmada logo depois de 

realizada, o atendimento precisa ser adequado e eficaz, a loja virtual tem até 5 dias 

para atender a solicitação desejada. 

Compras coletivas: Os sites de compras coletivas são obrigados a informar o 

numero mínimo de consumidores que podem consumir a oferta e prazo de utilização 

da mesma, ter os dados do responsável pelo site e pelo produto ou serviço. 

2.9. REDE SOCIAL 

Estamos na chamada era digital, onde as redes sociais estão dominando o 

“mundo”, o que era um site de relacionamentos, virou negocio, um exemplo disso é o 
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f-commerce, a empresa que acompanhar esse ritmo tecnológico aumentara seu 

faturamento e vai ser um diferencial competitivo.  

As redes sociais possibilitam novas oportunidades de negócios, exigindo que 

as empresas trabalhem com novos tipos de serviços, e sejam ágeis, pois a 

informação chega muito rápido, no facebook se uma pessoa gosta de um 

determinado produto, ela tem a opção de compartilhar ou curtir, e quando a mesma 

faz isso, aparece no feed de notícias, onde todos os seus contatos poderão 

visualizar o que foi compartilhado, tendo a opção de fazer o mesmo. 

De acordo com Laudon, (2010) “Todos nos já visitamos sites de redes sociais 

como MySpace, Facebook e Orkut, que apresentam ferramentas para ajudar 

pessoas a compartilhar e a interagir. As redes sociais estão rapidamente se 

transformando em uma ferramenta colaborativa para compartilhamento de ideias e 

para colaboração entre empregos baseados em interação”. 

Há alguns meses atrás a coca-cola sub zero, personalizou sua embalagem, 

colocando o nome das pessoas nas latinhas e garrafas pets, tal jogada de 

marketing, virou festas nas redes sócias, as pessoas compravam as embalagens 

com o seu nome estampado nelas, e postavam no facebook. A coca-cola não 

precisou gastar com a propaganda, seus próprios clientes fizeram o marketing, como 

já mencionado anteriormente, as redes sociais têm algumas desvantagens quando o 

fato é negativo, as pessoas adoram postar coisas na rede, não importa o assunto e 

alguns deles podem denegrir a imagem de uma empresa rapidamente. Mas  da 

mesma forma que as redes sociais possibilitou um numero alto nas vendas da coca-

cola sub zero personaliza, recentemente diminuiu o numero de vendas da empresa, 

após vir a tona o caso de um rato dentro de uma garrafa pet. O ocorrido foi noticiado 

pela a TV Record meses atrás e desde então a coca cola foi alvo de críticas nas 

redes sociais, a notícia virou festa no facebook e em outras redes sociais, foi 

compartilhada centenas de imagens de uma garrafa de coca-cola com a cabeça de 

um rato dentro.  

Um caso semelhante ao da coca-cola aconteceu com a loja Marisa, ao colocar 

uma camiseta com um erro de grafia à venda no e-commerce da empresa, na 
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camiseta estava estampando a seguinte frase “Great rapers tonight” (grandes 

estupradores esta noite), provavelmente o produto traria a mensagem “Great rappers 

tonight” (grandes rappers nesta noite). A imagem foi rapadamente reproduzida nas 

redes sociais, rendendo vários comentários maldosos e dores de cabeça para a 

empresa, como são duas empresas de grande porte, não afetou muito, porem, se 

fosse uma empresa pequena ou  médio porte, o resultado seria diferente.   

As redes sociais possibilitam a troca de informações entre os internautas, nela 

as pessoas falam sobre tudo, vida pessoal, profissional e interesses futuros, grande 

partes das pessoas confiam nas informações publicadas na internet e geralmente 

pesquisam o que as outras pessoas comentaram a respeito do produto desejado, 

percebendo isso, as empresas começaram a focar a publicidade nas redes sócias. 

2.9. PAGAMENTO ELETRÔNICO 

Comprar online é fácil, basta alguns cliques, seguir alguns passos e a compra 

já está finalizada, entretanto, o processo de pagamento eletrônico é complexo, pelo 

fato de ter varias formas de efetuar o pagamento, podemos dividir o pagamento 

eletrônico em duas partes, os meios de pagamentos (Crédito, Débito e Boleto) e as 

ferramentas de pagamento (BCash, PagSeguro e PayPal), esses pagamentos 

utilizam protocolos de seguranças utilizados no ambiente de Internet. Na hora de 

comprar, o cliente precisa observar a forma de pagamento, pois, uma pode ser mais 

segura que a outra e o valor do produto são diferentes. 

Crédito: O cartão de crédito é o mais utilizado e vantajoso, pelo fato de ser 

ágil, em questão de segundos o pagamento é aprovado, alem disso, muitas lojas e 

bancos oferecem algumas promoções, porem, há alguns riscos, o cliente precisar 

ficar atento antes de informar os seus dados, procure sempre saber se o site é 

confiável e se oferece sistemas de segurança para garantia do pagamento. 

Débito: Alguns sites e bancos oferecem a opção de pagamento em débito 

online, é uma boa alternativa para aqueles que não utilizam cartões de créditos e 

precisam de agilidade na hora do pagamento. 
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Boleto: Muitas pessoas adotam em pagar por boleto, por achar mais seguro 

imprimir uma via e ir até uma rede bancaria efetuar o pagamento da compra e pagar 

mais barato no produto, pois, algumas empresas oferecem descontos de até 10% no 

pagamento, neste caso o cliente e a loja saíram no lucro, pois, o valor das compras 

por crédito demora até 30 dias para chegar ao caixa da loja, enquanto o boleto 

chega em  2 dias.  

PagSeguro: Uma ferramenta de pagamento online super segura, pois, o 

usuário não precisa  expor os dados do cartão e de documentos. Basta criar uma 

conta no sistema, depois disso, se conectar ao perfil e efetuar os pagamentos, nessa 

opção, a probabilidade de acorrer erros é menor, e caso aconteça o sistema ajuda a 

solucioná-los, em alguns casos a ocorre devolução do dinheiro se o produto não for 

entregue, assim como o PagSeguro, existem outras ferramentas de pagamento 

como  BCash e Paypal, onde oferecem o mesmo serviço e segurança aos usuários. 

Para O’Brien, (2010) “o  pagamento para os produtos e serviços adquiridos é 

um conjunto de processos óbvios e vitais nas transações de e-commerce . Porem, 

não é simples devido à natureza eletrônica quase anônima das transações que 

ocorrem entre os computadores em rede dos compradores e vendedores, e aos 

diversos problemas de segurança envolvidos”. 

Toda parte de segurança e infraestrutura necessária de TI para efetuar o 

pagamento eletrônico é realizada pela a ferramenta de pagamento online como o 

PagSeguro ou por uma empresa que fornece toda a infraestrutura de comercio 

eletrônico, como por exemplo a Seja Online.  

2.10. PLATAFORMA PARA COMÉRCIO ELETRÔNICO  

Quando uma empresa toma a iniciativa de montar uma loja virtual, ela pode 

optar por dos caminhos, alugar uma ferramenta ou desenvolver uma ferramenta, 

porem, começar o desenvolvimento de uma loja virtual do zero, o investimento de 

imediato sai “caro”, existem plataformas prontas e empresas que oferecem o serviço 

bem completo, na qual o investimento ficará menor, entretanto, ter a própria 

plataforma dentro da empresa possibilita alta customização para o comércio 

eletrônico, porem, precisa de uma equipe desenvolvimento interno de alto nível de 
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conhecimento técnico e um bom investimento, por isso, para uma empresa de 

pequeno ou médio porte, é mais vantajoso alugar uma plataforma.  

2.10.1. COMPUTAÇÃO EM NUVEM  

Segundo o NIST – National Institute of Standards and Technology (Instituto 

Nacional de Padrões e Tecnologia) do Ministério do Comércio americano (publicado 

em setembro de 2011). “A computação em nuvem é um modelo para habilitar o 

acesso por rede ubíquo, conveniente e sob demanda a um conjunto compartilhado 

de recursos de computação (como redes, servidores, armazenamento, aplicações e 

serviços) que possam ser rapidamente provisionados e liberados com o mínimo de 

esforço de gerenciamento ou interação com o provedor de serviços”. 

 
Em outras palavras, podemos afirmar que a Computação em Nuvem é um  

modelo de TI que permite que usuários utilizem diversos tipos de aplicação/software, 

na qual são executados em servidores hospedados em uma fornecedor que utiliza 

uma variedade de recursos de infraestrutura, como processamento de informações, 

armazenamento virtual de dados e plataforma para o desenvolvimento de um 

ambiente virtual, fornecidos como um serviço por um provedor que faz todo o 

gerenciamento dos ambientes em questão. Além disso, esse modelo de TI permite 

que seus usuários utilizem os serviços fornecidos via internet, em qualquer lugar e 

como se tivesse as aplicações instaladas no próprio computador ou a infraestrutura 

armazenada em um ambiente físico local. 

 Para Velte A., Velte T. e Elsenpeter et. al (2010): “a função da computação em 

nuvem é cortar custos operacionais e permitir que departamentos de TI se 

concentrem em projetos estratégicos em vez de manter o data Center funcionando”. 

Isso ocorre devido ao fato de toda a infraestrutura (servidores, equipamentos de 

rede, software e etc.) ficar hospedada fisicamente no provedor que fornecerá o 

serviço, fazendo com que o cliente tenha a preocupação apenas de utilizar os 

recursos computacionais fornecidos e pagar apenas pelo que utilizou, já que os 

custos de manutenção e gerenciamento do ambiente são de responsabilidade do 

provedor. 
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2.10.2. SOFTWARE COMO UM SERVIÇO (SAAS).  

A plataforma alugada é fornecida por uma empresa contratada que é 

responsável pelo desenvolvimento e manutenção do sistema, diferente da 

plataforma própria, um modelo de plataformas alugadas é o modelo SaaS (Software 

as a Service), que não necessita de alto conhecimento técnico e não exige 

desenvolvimento interno. No modelo SaaS a empresa paga um mensalidade da 

licença e de uso da solução e vêm todos os itens necessários, como data center, 

hospedagem, software da loja, manutenção, suporte e backups, a empresa não 

precisa se preocupar com as questões mais técnicas, a vantagem da plataforma 

alugada é a questão da rapidez, facilidade de realizar as operações das 

organizações. 

 Segundo o NIST (publicado em setembro de 2011) “As aplicações podem ser 

acessadas por vários dispositivos clientes através de interfaces leves ou ricas, tais 

como um navegador web (como em e-mail baseado na web), ou por uma interface 

de programação. O consumidor não gerencia nem controla a infraestrutura na 

nuvem subjacente, incluindo rede, servidores, sistemas operacionais, 

armazenamento, ou mesmo recursos individuais da aplicação, com a possível 

exceção de configurações limitadas por usuário”. 

De acordo com Sousa, Moreira e Machado “O modelo de SaaS proporciona 

softwares com propósitos específicos que são disponíveis para os usuários através 

da Internet. Os softwares são acessíveis a partir de vários dispositivos do usuário 

por meio de uma interface cliente, como um navegador Web”. As aplicações do 

SaaS são fornecidas como um serviço que é cobrado conforme definido no contrato 

entre o provedor e cliente e, além disso, nesse modelo de serviço não é possível 

para o cliente administrar e controlar toda a infraestrutura que se encontra por trás 

do software (servidores, redes, sistema operacional), sendo essa função exclusiva 

do provedor, ou seja, o provedor é o grande responsável por manter a estrutura 

funcionando. 

Os custos de acesso a um software na nuvem pode ser um processo 

permanente, sendo que quanto mais o cliente utilizá-lo mais ele pagará ao 

fornecedor. Isso pode no fim das contas, após um grande período de tempo, ser 
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menos vantajoso do que pagar apenas uma vez pelo software e mantê-lo em uma 

estrutura local. Porém, há também a forma de cobrança em que o software só é 

pago de acordo com o que foi utilizado pelo cliente, ou seja, se o cliente ficou um 

tempo sem utilizá-lo nada será cobrado. 

Os principais benefícios do modelo SaaS são o custo do software, que é 

menor do que você comprá-lo uma vez e mantê-lo localmente, a possibilidade de 

manter a equipe de TI reduzida, o que reduz gastos com RH, a familiaridade com a 

internet, o que facilita o aprendizado de uso do software por parte dos profissionais e 

etc. As principais desvantagens do SaaS são a possibilidade de uma empresa que 

possua uma necessidade muito específica não encontrar junto ao fornecedor um 

software adequado ao negócio dela e, além disso, a impossibilidade de transferir 

uma aplicação da infraestrutura de um provedor para outro sem o pagamento de 

multas relativamente alta. 

2.10.3. PLATAFORMA COMO UM SERVIÇO (PAAS). 

O PaaS oferece uma infra-estrutura de alto nível de integração para 

implementar e testar aplicações na nuvem. O usuário não administra ou controla a 

infra-estrutura subjacente, incluindo rede, servidores, sistemas operacionais ou 

armazenamento, mas tem controle sobre as aplicações implantadas e, 

possivelmente, as configurações de aplicações hospedadas nesta infra-estrutura”. 

O modelo Plataforma Como um Serviço segue os passos do modelo Software 

Como um Serviço, sendo um outro modelo de aplicação que oferece os recursos 

necessários para construir aplicações e serviços na nuvem, como sistema 

operacional, linguagens de programação e ambientes de desenvolvimento. 

De acordo com Velte A., Velte T. e Elsenpeter (2010)  “Um ponto negativo do 

PaaS é a falta de interoperabilidade e portabilidade entre os fornecedores”, pois 

quando um aplicativo é criado em um ambiente PaaS de um fornecedor ele não 

pode ser migrado para outro fornecedor e, além disso, se o fornecedor decidir parar 

de fornecer esse tipo de serviço as aplicações e os dados do cliente serão perdidos. 

Outra desvantagem é que os desenvolvedores têm de aceitar as restrições sobre o 
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tipo de software que pode ser desenvolvido impostos pelas limitações do ambiente 

PaaS. 

Alguns exemplos de PaaS são o Google App Engine, que como o próprio 

nome diz é da Google e o Aneka, que é uma plataforma para a implementações de 

aplicações baseadas em .NET. 

2.10.4. INFRAESTRUTURA COMO UM SERVIÇO (IAAS). 

O IaaS é parte responsável por prover toda a infra-estrutura necessária para a 

PaaS e o SaaS”.  

Segundo a Velte A., Velte T. e Elsenpeter (2010), “O IaaS limita-se a fornecer 

o hardware a fim de que uma organização tenha liberdade de uso. Em vez de 

comprar servidores, software, racks e ter que pagar pelo espaço físico do data 

center, o prestador de serviços aluga esses recursos”. 

O IaaS tem como um de seus objetivos principais facilitar o acesso a recursos 

fundamentais para construir um ambiente de uma aplicação, tais como servidores, 

processamento, armazenamento, rede e etc. Mais especificamente, um fornecedor 

de IaaS pode alugar equipamentos de rede, servidores, espaço físico para os 

equipamentos, memória, ciclos de CPU (processamento) e espaço para 

armazenamento de informações. 

Os recursos do IaaS podem ser fornecidos por múltiplos fornecedores 

simultaneamente e a cobrança do “aluguel” é feita de acordo com o cálculo na base 

de utilização da computação, ou seja, o cliente paga apenas a quantidade utilizada 

de cada recurso. 

2.10.5. QUANDO UTILIZAR A COMPUTAÇÃO EM NUVEM. 

Segundo Velte A., Velte T. e Elsenpeter (2010). “Pode haver momentos em 

que sua necessidade estabeleça uma união perfeita com a computação em nuvem. 

Mas também pode haver momentos em que a computação em nuvem simplesmente 

não estabeleça um bom casamento com suas necessidades”. 
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Como a computação em nuvem é uma solução flexível e pode ser utilizada 

para diferentes finalidades, a empresa deve analisar uma série de fatores que 

variam de acordo com a necessidade do cliente e de acordo com a aplicação que o 

mesmo deseja acessar na nuvem ou o hardware que utilizará. 

Essas aplicações na nuvem, que utilizam o modelo Software as a Service 

(SaaS), funciona como se fosse um aplicativo Web que é utilizado através de um 

navegador ou através de aplicativos próprios para o acesso ao software na nuvem. 

Acrescenta Velte A., Velte T. e Elsenpeter (2010), “as aplicações na nuvem 

eliminam a necessidade de instalar e executar o aplicativo no próprio computador do 

cliente, aliviando, assim, o fardo da manutenção do software, andamento, operação 

e suporte”. 

Para saber quando se deve utilizar a computação em nuvem é necessário 

analisar diversos fatores, como a taxa de custo/benefício, velocidade de 

transferência de dados, o quanto de capacidade de hardware e software o cliente ou 

a empresa utilizará, a administração da empresa, a estrutura de TI e etc, para que se 

chegue a uma conclusão de que vale a pena ou não a migração para a computação 

em nuvem. 

 

 

 

 

 

 

 
    



 
 

30  

 
3. ESTUDO DE CASO 

Nesse capítulo será especificado o ambiente SaaS (Software as a Service) 

voltado para pequenas e médias empresas, além de ser realizado um breve estudo 

sobre as vantagens que  o mesmo  proporciona para as empresas.  

3.1. PORQUE CRIAR UMA LOJA VIRTUAL  

O maior problema de uma empresa na qual possui apenas um espaço físico 

para venda é que a mesma possui horários para realizar o atendimento, no caso de 

uma loja virtual podemos dizer que ela trabalha 7x7 24 horas por dia com um custo 

operacional bem inferior ao da loja física, caso a mesma trabalhasse desta maneira. 

Possuindo um e-commerce é possível expandir os horizontes da empresa 

tanto nas vendas quanto ao marketing atingindo todo o público da internet seja local, 

regional ou internacional, na internet não existem distancias tudo se torna próximo. 

Analisando todos os aspectos da empresa G4 Info ficara nítido as vantagens de 

vender online.   

3.2. CASO G4 INFO 

No dia 24 de fevereiro de 2012 foi fundada a empresa G4 Info, que irá atuar 

no ramo de vendas de produtos de informática, estando localizada na região 

metropolitana de Campinas, focando a venda de produtos de marcas reconhecidas 

para gammers e acessórios diferenciados, A visão da empresa, é ampliar a sua área 

de atuação e aumentar a sua cartela de clientes. O risco enfrentando pela empresa 

era de como alçar a sua visão, com baixo investimento e com alta qualidade do 

serviço oferecido. 

A alternativa encontrada pela G4 Info, foi aplicar Tecnologia da Informação, 

especificamente o comercio eletrônico, na estratégia de negócios da empresa. Desta 

forma, implantou a sua loja virtual no dia 12 de novembro de 2012 como mostra a 

figura 2, a loja virtual possibilitou um alcance de pesquisa três vezes mais que 

quando somente tinha a sua loja física. 
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Figura 2: Loja virtual 
Fonte: Loja G4 Info 

 

Com o novo conceito de SaaS apresentado anteriormente, criar uma loja 

virtual tornou-se simples, qualquer usuário final pode ler o manual de instruções 

oferecidos pelos sites atualmente e implementar o seu e-commerce, ou seja, não 

precisa de conhecimentos técnicos, pois, em apenas alguns passos a loja estará 

online, o cliente escolhe um tema e configura o layout, em seguida cadastra as 

categorias e os produtos na qual será vendido, e por ultimo configura os meios de 

pagamentos e como será realizada a entrega dos produtos, após passar por esses 

passos a loja estará apta  a operar. 

 Após um tempo de pesquisa, a G4 Info encontrou uma empresa chamada 

Seja Online (www.sejaonline.com.br), na qual oferece vários tipos de planos para 

atender demandas de diferentes clientes, vendo que os planos oferecidos eram 

acessíveis para o caixa da G4 Info a mesma resolveu investir e alugou uma 

ferramenta (loja virtual), e iniciou suas vendas online. O sistema da loja virtual é 

administrado através de uma interface desenvolvida em PHP, HTML e CSS, no qual 

é possível operar todas as funcionalidades do e-commerce layout, banners, 

gerenciamento de clientes, produtos e vendas. 

http://www.sejaonline/
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A Seja Online foi escolhida pela questão de custo e benefício, pois, a 

prestadora do serviço oferecia uma ótima plataforma por um preço baixo comparado 

a outras empresas do ramo, além do valor ser menor que das outras empresas, as 

lojas virtuais desenvolvidas pela Seja Online, oferece  soluções completa para 

qualquer tipo de comerciante que deseja expandir seu negócio, alem do mais, as 

lojas virtuais são compostas das mais avançadas tecnologias web e são otimizadas 

para oferecer serviços de qualidade aos clientes, garantindo sucesso nas vendas. 

O sistema a administrativo do e-commerce desenvolvido pela Seja Online, 

oferece duas opções de acesso: acessar como usuário principal, ou como 

funcionário como mostra a figura 3, acessando como funcionário, o sistema da 

algumas limitações. 

 

Figura 3: Login de acesso.  
Fonte: Loja G4 Info 

  

 
O sistema administrativo é simples, após acessar o sistema, o usuário tem a 

opção de adicionar novos produtos, listar novos produtos, editar as categorias, 

importar e exportar produtos e listar comentários, observando a Figura 4 da para 

entender melhor esse processo.   
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Figura 4: Administrador de Produtos  
Fonte:  Loja G4 Info 

 
 

No campo inserir produtos, como mostra a Figura 5, o usuário poderá inserir 

as informações básicas sobre os produtos, as categorias na qual o mesmo pertence, 

marca e etc. No campo opções de venda, o usuário tem a opção de habilitar ou 

desabilitar cada opção, também pode optar pelo modo de exibição do produto, 

ajustar o preço e informar o valor do frete, no campo listar e editar o sistema lista 

todos os produtos cadastrados na loja mostrando todas as informações do produto 

(nome, preço e unidades vendidas) que podem ser alteradas e salvas. Na área de 

importar e exportar o funcionário poderá exportar todos os produtos, realizando um 

backup dos dados, permitindo alterar os dados e importa-los novamente para a loja 

virtual, além de manter salvo uma cópia de todos os produtos e respectivos dados. 

No campo listar comentários está listado todos os comentários dos produtos da loja 

virtual. 
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Figura 5: Inserir produtos  
Fonte: Loja G4 Info 

 
 

Todas as informações inseridas no banco de dados da loja virtual, ficam 

alocados em um data center central, o banco de dados utilizado é o MySQL. A 

vantagem de trabalhar com esse tipo de banco de dados, é que ele é compatível 

com a maioria das aplicações e linguagens de desenvolvimento utilizados nos dias 

de hoje. Futuramente se a G4 Info desejar trocar o seu fornecedor de serviço de 

comércio eletrônico, não terá problemas para fazer migração dos seus dados. 

3.2.1. VANTAGENS  

Os benefícios de alugar um software em nuvem, como uma loja virtual, é não 

ter custo com infraestrutura, mão de obra qualificada, backup de dados e todo o 

serviço fica online 24 horas por dia, tendo suporte online,  a prestadora dará todo o 

suporte desejado.  Não é necessário a empresa ficar inovando tecnologia, pois, a 

prestadora do software já faz isso, o contratante apenas personaliza o seu e-

commerce, conforme podemos observar na Figura 6, de uma forma simples, tendo 

como opção a integração com o facebook, podendo montar um f-commerce, no caso 

da G4 Info a aquisição da loja virtual, proporcionou da mesma levar um marketing a 

um público muito restrito na região metropolitana de campinas, Gammers e clientes 

no qual sempre recorreram a lojas virtuais para adquirir seus produtos, pois, não era 
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possível localiza-los na região, com a loja virtual o cliente pode realizar a compra 

pelo site ou apenas verificar disponibilidade dos produtos para realizar uma reserva 

na loja física.  

 

Figura6: Configurações Layout  
Fonte: Loja G4 Info 

 

3.2.2. F-COMMERCE 

Com o aumento da procura e ofertas de publicidade nas redes sociais, a G4 

Info resolveu utilizar-se do facebook como ferramenta de marketing online de seus 

produtos e serviços, desenvolvendo uma Fã Page, nela é inserido conteúdos diários 

divulgando produtos, informações e promoções, a Fã Page possibilitou aos 

consumidores outra maneira de interação com a empresa. 

A Seja Online desenvolveu uma ferramenta própria para o facebook, conforme 

mostra a Figura 7, no qual realiza a integração entre o facebook e a loja virtual, 

utilizando-se da mesma base de dados. O Software disponibiliza integração de 

qualquer Fã Page que possua os direitos de administrador. 
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Figura 7: Seja Face  
Fonte: Seja Online 

 

 
Observando uma melhora significativa nas redes sociais, a G4 Info 

disponibilizou um f-commercer (loja virtual no facebook) como é possível observar na 

figura 8, deste modo o cliente não precisa realizar nenhum tipo de navegação no e-

commerce da empresa, podendo visualizar os produtos disponíveis sem sair do 

ambiente do facebook, após escolher o produto a ser comprado, o cliente é 

diretamente direcionado para o e-commerce da empresa, para efetuar o pagamento 

e escolher a forma de entrega. 

 

 

 

Figura 8: F-commerce  
Fonte: Loja G4-Info 



 
 

37  

  

 
 

O f-commerce da G4 Info é divido em três paginas, a pagina inicial na qual 

possui os acessórios mais vendidos e visualizados no site, os lançamentos e as 

categorias conforme mostra a Figura 9, oferece ao cliente a opção de realizar buscar 

com filtros a determinados produtos. 

 

 
 
 

Figura 9: Categories F-commerce  
Fonte: Loja G4-Info 

 
O f-commerce possibilitou que a G4 Info duplicasse a sua loja virtual para 

dentro do facebook, com ferramentas de curtir, compartilhar e enviar para os amigos 

os produtos que o cliente está comprando, desta forma os produtos ganharão muito 

mais exposição. 

3.2.3. FORMAS DE PAGAMENTO 

A G4 Info disponibiliza diversas formas de pagamentos para seus clientes, 

cartão de crédito, boleto ou sistemas de pagamentos como o PagSeguro.  

Para implantar o PagSeguro em uma loja virtual é necessário criar uma conta 

do tipo vendedor ou empresarial e escolher o tipo de integração (básica ou 

completa). A integração básica é recomendada para uma loja que não tem grande 
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volume de vendas, a completa é recomenda para uma loja que tenha volume maior 

de vendas. Após escolher o tipo de integração é necessário criar um token de 

segurança, que é um código associado à conta da loja virtual como podemos 

observar na Figura 10, que permite que a mesma se comunique com o PagSeguro. 

Ao acessar o painel administrativo do e-commerce, é possível ativar o módulo de 

pagamento do PagSeguro no qual se informa o percentual de juros adicional a ser 

cobrado pelo PagSeguro e o Login de acesso ao mesmo. 

 

Figura10: Administrador PagSeguro  
Fonte: Loja G4 Info 

 

 
Para manter a segurança dos dados dos usuários, o sistema de pagamento 

envia todos os dados do cliente, através de uma conexão segura criptografada, por 

um certificado compartilhado SSL (Secure Socket Layer) para garantir que eles não 

sejam receptados por indivíduos mal intencionados, garantido assim a segurança 

das informações dos clientes. 

O pagamento do produto é feito com total segurança, no momento que o 

cliente da G4 Info efetuar o pagamento pelo o meio escolhido (cartão de crédito, 

débito online ou boleto), o pagamento será aprovado após a análise da transação 

feita no Pagseguro, geralmente essa aprovação acontece em tempo real, porem, o 

tempo de processamento e análise varia de acordo com a forma de pagamento. 

Assim que o pagamento estiver com o status de “aprovado”, a G4 Info será 

informada pelo PagSeguro e dará inicio ao processo de envio do produto. 
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3.2.4. LOGISTICA  

A G4 Info utiliza-se de meios diferentes para realizar a entrega de seus 

produtos, oferecendo como opção o correios, transportadoras ou take away (cliente 

retira o produto na loja). Antes de finalizar o pedido é oferecido ao cliente algumas 

opções de entrega detalhando prazos e preços dos mesmos. 

3.2.5. INVESTIMENTO E LUCRO 

A loja optou pelo plano Seja Online com um investimento mensal de R$ 

120,00, isso inclui o e-commerce e a hospedagem do site, o faturamento da loja teve 

um aumento de 15% do faturamento bruto no primeiro mês e a partir do quarto mês 

as vendas alavancaram significantes 30% em relação aos meses anteriores, 

conforme mostra o gráfico 2 e se mantém assim até os dias atuais. 

 
Gráfico  2: Percentual de lucro  
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3.3. PRESTADORES DE SERVIÇO 

Assim como a Seja Online, existe outras empresas que prestam esse tipo de 

serviço, uma das maiores prestadoras de serviço SaaS é a LocaWeb, nela o plano 

para empresas de pequeno ou médio porte para empresas que estão tendo o 

primeiro contado com vendas online assim como a G4 Info, o valor do plano é de R$ 

79,00 mensais, para empresas que o fluxo de venda é maior, onde vende cerca de 15 
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produtos diários o plano precisa ser mais profissional e o valor é de R$ 380,00 

mensal, os valores vão aumentando conforme a o tamanho da empresa, podendo 

chegar até R$ 4300 mensais.  

A G4 Info adotou a Seja Online como prestadora de serviço pelo custo 

benefício para o porte da empresa no momento, posteriormente caso houver um 

aumento significativo de produtos e transações a empresa terá que buscar outro 

prestador de serviço. 
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4. CONCLUSÃO 

O objetivo deste trabalho de conclusão de curso foi mostrar os benefícios de 

alugar uma loja virtual, analisando a demanda de necessidades de uma empresa de 

pequeno a médio porte, o SaaS é uma tecnologia que está sendo utilizada 

atualmente,  na qual possibilita a economia com custos de infraestrutura, mão de 

obra qualificada e backup de dados, de fato, é mais vantajoso  para a empresa 

alugar o serviço ao invés de contratar desenvolvedores especializados, para criar e 

dar suporte em sua loja virtual. Não é necessário a empresa ficar continuamente 

inovando tecnologia, pois, a prestadora do serviço já faz isso. Portanto, conclui-se 

que há diversas vantagens para a empresa que deseja começar a vender online, e 

não sabe qual ferramenta utilizar e como utilizar, atualmente o número de empresas 

que utilizam o  SaaS é significante, porém isso pode mudar no futuro, Enfim, alugar 

uma loja virtual é a forma mais eficaz de uma empresa de pequeno e médio porte 

começar a vender online,  como vimos no caso da loja G4 Info, que ficou atenta as 

novidades do mercado atual e resolveu investir em tecnologia, consequentemente  

aumentou seu numero de clientes e o percentual de lucro.  
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GLOSSÁRIO DE TERMOS 

E-COMMERCE: Operações comerciais de compra e venda realizadas na Internet. 

FEED: Formato de dados usado em formas de comunicação com conteúdo 

atualizado frequentemente, como sites de notícias ou blogs. 

Hardware: Em computador ou sistema de computação são os elementos físicos, 

como Monitor, Mouse, Teclado, HD, etc. 

MARKETING: Processo usado para determinar que produtos ou serviços poderão 

interessar aos consumidores, assim como a estratégia que se irá utilizar nas vendas, 

comunicações e no desenvolvimento do negócio. 

ROTEADOR: Dispositivo que encaminha pacotes de dados entre redes de 

computadores, criando um conjunto de redes de sobreposição. 

SOFTWARE: Em computador ou sistema de computação, os elementos não físicos 

de processamento de dados, como programas, sistemas operacionais etc. 

 

SNIFFING: ferramenta constituída de um software ou hardware,  na qual é capaz de 

interceptar e registrar o tráfego de dados em uma rede de computadores. 

SMARTPHONE: Telemóvel com funcionalidades avançadas que podem ser 

estendidas por meio de programas executados por seu sistema operacional 

TABLET: Dispositivo pessoal em formato de prancheta que pode ser usado para 

acesso à Internet, organização pessoal, visualização de fotos, vídeos, leitura de 

livros, jornais e revistas e para entretenimento com jogos 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Site
http://pt.wikipedia.org/wiki/Blog
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://pt.wikipedia.org/wiki/Software
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://pt.wikipedia.org/wiki/Log_de_dados
http://pt.wikipedia.org/wiki/Internet
http://pt.wikipedia.org/wiki/Videogame
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