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Resumo 

 
Nos últimos anos um conjunto de ferramentas da Web tem atraído utilizadores, 

consumidores, empresas e toda a sociedade em geral. Este conjunto de ferramentas 

vulgarmente designadas por pertencerem à “Web 2.0”, facilita a colaboração entre 

utilizadores, a criação de recursos, a partilha de informação de uma forma bem mais 

completa e diferente dos Websites tradicionais. Referimo-nos a blogs, wikis, redes sociais, 

plataformas de partilha de conteúdos, entre outros. 

 

Muitos dos serviços mais utilizados (ex.: YouTube, Google, Live.com, Facebook, Hi5, 

Wikipedia e Orkut) são muito recentes. Sabemos que nesta realidade estão envolvidos 

milhões de utilizadores, biliões de euros e um enorme impacto social, embora haja muito a 

descobrir sobre o modo como estas tecnologias estão a transformar o mundo. No entanto, 

para que as novas tecnologias conquistem a confiança dos utilizadores, necessitam de ser 

seguras e os processos de negócio mais automáticos, rápidos e eficientes. A adopção do 

negócio e comércio electrónico tem gerado muitas questões sociais em todas as ramificações 

da Web. 

 

Além dos utilizadores comuns e do sucesso das redes sociais, existem implicações no 

ramo empresarial. A chamada "empresa 2.0", o marketing colaborativo e as análises de 

negócio estão a revolucionar a forma como vemos a influência destas tecnologias no mundo. 

Enquanto isso, caminhamos para a Web "ao quadrado", a Internet das coisas. A 

comercialização de produtos e serviços ficará então no seu expoente máximo, ramificando-se 

a todos os elementos envolvidos numa compra electrónica. 

 

Assistimos, actualmente, à revolução das redes sociais, especialmente, no fenómeno 

Facebook. Esta rede conta com mais de 500 milhões de utilizadores mensalmente activos e 

detém uma plataforma de desenvolvimento de aplicações que facilita a inclusão de software, 

como parte desta rede. Foi com base no crescimento da assiduidade dos utilizadores com o 

comércio electrónico e com as redes sociais, que nesta dissertação, propomos uma 

implementação de uma ideia (BEWARKET) que visa juntar as vantagens das tecnologias 

emergentes, a viralidade das redes sociais e a comodidade do comércio electrónico. 

 



 
 

Abstract 

 
In recent years a set of Web tools has attracted users, consumers, businesses and the 

society. This set of tools commonly referred to as belonging to the "Web 2.0", facilitates 

collaboration between users, creation of resources, sharing information in a much more 

complete and different way from traditional websites. We refer to blogs, wikis, social 

networking, content sharing platforms, among others. 

 

Many of the most frequently used services (eg YouTube, Google, Live.com, Facebook, 

Hi5, Orkut and Wikipedia) are very recent. We know this reality has involved millions of 

users, billions of euros and a huge social impact, although there is much to discover about 

how these technologies are changing the world. However, that new technologies gain the 

trust of users, need to be secure and the business processes more automatic, fast and 

efficient. The adoption of business and electronic commerce has created many social issues 

in all branches of the Web. 

 

In addition to common users and the success of social networks, there are implications in 

the entertainment industry. The so-called "Enterprise 2.0", the collaborative marketing and 

business analysis are revolutionizing the way we see the influence of these technologies in 

the world. Meanwhile, we are walking to the Web "squared", the Internet of things. The 

marketing of products and services will then be at its highest, branching out to all elements 

involved in an electronic purchase. 

 

We are now seeing the revolution of social networks, especially in the Facebook 

phenomenon. This network has more than 500 million monthly active users and has a 

platform to develop applications that facilitates the inclusion of software as part of this 

network. Was based on growth in attendance of users with e-commerce and social networks, 

which in this thesis, we propose an implementation of an idea (BEWARKET) which aims to 

combine the advantages of emerging technologies, the virality of social networks and the 

commodity of electronic trades. 

  



 
 

Acrónimos 
 

Nesta dissertação são utilizadas abreviaturas de designações comuns apenas 

apresentadas aquando da sua primeira utilização: 

 

NE - Negócio Electrónico 

CE - Comércio Electrónico 

HTML - HyperText Markup Language 

TIC - Tecnologias da Informação e Comunicação 

GPS - Global Positioning System 

3G - 3
rd

 Generation 

4G - 4
th

 Generation 

TI - Tecnologias de Informação 

GPRS - General Packet Radio Service 

EDGE - Enhanced Data rates for GSM Evolution 

IP - Internet Protocol 

RIA - Rich Internet Application 

XSS - Cross-site scripting 

RSS - Really Simple Syndication 

BI - Business Intelligence 

CDMA - Code Division Multiple Access 

TDMA - Time Division Multiple Access 

FDMA - Frequency Division Multiple Access 

OFDM - Orthogonal Frequency-Division Multiplexing 

MQAM - Multi-Level Quadrature Amplitude Modulation 

SOAP - Simple Object Access Protocol 

XML - Extensible Markup Language 

HTTP - Hypertext Transfer Protocol 

EDI - Electronic Data Interchange 

ERP - Enterprise Resource Planning 

FBML - FaceBook Markup Language  



 
 

 

ÍNDICE GERAL 

 

 
1. INTRODUÇÃO..................................................................................................................................................................... 13 
 
1.1 ENQUADRAMENTO .......................................................................................................................................................... 13 
1.2 OBJECTIVOS ...................................................................................................................................................................... 17 
1.2.1 FACTOS DA INTERNET ................................................................................................................................................... 16 
1.3 ORGANIZAÇÃO DO DOCUMENTO .................................................................................................................................... 18 
 
2. A WEB ................................................................................................................................................................................ 21 
 
2.1 HISTÓRIA DA WEB ............................................................................................................................................................ 21 
2.2.1 UTILIZADORES ............................................................................................................................................................... 23 
2.2.2 TECNOLOGIAS ............................................................................................................................................................... 24 
2.2.3 APLICAÇÕES .................................................................................................................................................................. 25 
2.2.4 CONTEXTOS ................................................................................................................................................................... 25 
2.2.5 CONTEÚDOS .................................................................................................................................................................. 25 
2.3. CRESCIMENTO ................................................................................................................................................................. 22 
2.3. SEGURANÇA NA WEB 2.0 ................................................................................................................................................ 26 
2.4 FUTURO DA WEB .............................................................................................................................................................. 28 
2.4.1 TECNOLOGIAS DE COMUNICAÇÃO ................................................................................................................................ 28 
2.4.1.1 CLOUD COMPUTING .................................................................................................................................................. 28 
2.4.1.2 WEB

2
, A INTERNET DAS COISAS. ................................................................................................................................ 30 

2.4.1.3 4G – 4TH GENERATION .............................................................................................................................................. 31 
2.4.2 TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO .................................................................................................................................. 32 
2.4.2.1 ANÁLISES DE BI (INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIO) ............................................................................................................ 32 
2.4.2.2 WEB SERVICES SEMÂNTICOS ...................................................................................................................................... 34 
 
3. NEGÓCIOS DIGITAIS ........................................................................................................................................................... 37 
 
3.1 NEGÓCIO ELECTRÓNICO ................................................................................................................................................... 38 
3.1.1 VANTAGENS E DESVANTAGENS DO NE ......................................................................................................................... 40 
3.1.1.1 VANTAGENS DO NE .................................................................................................................................................... 40 
3.1.1.2 DESVANTAGENS DO NE .............................................................................................................................................. 42 
3.1.1.3 ERROS FREQUENTEMENTE COMETIDOS .................................................................................................................... 44 
3.1.2 MODELOS DE NEGÓCIO ................................................................................................................................................ 45 
3.1.3 REVOLUÇÃO COMERCIAL .............................................................................................................................................. 51 
3.1.3.1 TRANSFORMAÇÃO DOS NEGÓCIOS ............................................................................................................................ 51 
3.1.3.2 FUNDAÇÕES TECNOLÓGICAS ..................................................................................................................................... 52 
3.1.4 A PRÓXIMA GERAÇÃO DE NEGÓCIOS ............................................................................................................................ 53 
3.1.4.1 FOCO DO NEGÓCIO .................................................................................................................................................... 53 
3.1.4.1.1 MERCADO MOBILE .................................................................................................................................................. 54 
3.1.4.2 EMPRESA 2.0 .............................................................................................................................................................. 56 
 
3.2 COMÉRCIO ELECTRÓNICO ................................................................................................................................................ 58 
3.2.1 CARACTERÍSTICAS DO CE ............................................................................................................................................... 61 
3.2.2 TIPOS DE CE ................................................................................................................................................................... 63 
3.2.3 VANTAGENS E DESVANTAGENS DO CE ......................................................................................................................... 67 
3.2.3.1 VANTAGENS ............................................................................................................................................................... 68 
3.2.3.1.1 BENEFÍCIOS EMPRESARIAIS ..................................................................................................................................... 69 
3.2.3.2 DESVANTAGENS ......................................................................................................................................................... 70 
3.2.3.2.1 LIMITAÇÕES NO CE .................................................................................................................................................. 70 
3.2.4 LOGÍSTICA E GESTÃO DA CADEIA DE FORNECIMENTO ................................................................................................. 72 
3.2.5 SISTEMAS DE PAGAMENTO ........................................................................................................................................... 74 
3.2.6 LEGISLAÇÃO .................................................................................................................................................................. 75 
3.2.7 CONSTRUÇÃO DE ANÁLISES DE CE NA WEB .................................................................................................................. 75 
3.2.8 ESTATÍSTICAS................................................................................................................................................................. 76 
3.2.8.1 CE NAS EMPRESAS...................................................................................................................................................... 78 



 

 
 

 
4. BEWARKET – CE NO FACEBOOK ........................................................................................................................................ 81 
 
4.1 REDES SOCIAIS - FACEBOOK ............................................................................................................................................. 81 
4.1.1 QUESTÕES SOCIAIS ........................................................................................................................................................ 84 
4.1.1.1 WEB SOCIAL NA WEB EMPRESARIAL .......................................................................................................................... 84 
4.1.1.2 INTEGRAÇÃO DE COLABORAÇÃO NAS EMPRESAS ..................................................................................................... 85 
4.1.1.3 MEDIA SOCIAL VS. COLABORAÇÃO ............................................................................................................................ 86 
4.1.1.4 REDES COLABORATIVAS VS. REDES SOCIAIS .............................................................................................................. 87 
4.1.2 ESTATÍSTICAS DAS REDES SOCIAIS ................................................................................................................................ 87 
4.1.3 VENDAS SOCIAIS ............................................................................................................................................................ 90 
 
4.2 BEWARKET – PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO ............................................................................................................... 92 
4.2.1 MERCADO ..................................................................................................................................................................... 93 
4.2.2 IDEIA .............................................................................................................................................................................. 94 
4.2.3 BEWARKET MOBILE ....................................................................................................................................................... 96 
4.2.4 PROJECTO ...................................................................................................................................................................... 97 
4.2.4.1 COMPONENTES DE SOFWARE .................................................................................................................................... 99 
4.2.5 PRODUTO .................................................................................................................................................................... 100 
4.2.6 PRODUÇÃO .................................................................................................................................................................. 101 
4.2.6.1 DIFICULDADES DE PRODUÇÃO ................................................................................................................................. 102 
4.2.7 ESTRATÉGIA COMERCIAL............................................................................................................................................. 103 
4.2.8 ESTADO DO PRODUTO ................................................................................................................................................ 104 
 
5. CONCLUSÃO ..................................................................................................................................................................... 106 
 
6. REFERÊNCIAS ................................................................................................................................................................... 108 
 

 

 

ÍNDICE DE ILUSTRAÇÕES 

Ilustração 1: Estatísticas mundiais da população e uso da internet ............................................................... 17 
Ilustração 2: Plataforma de CE: eBay ........................................................................................................... 41 
Ilustração 3: Website fnac ............................................................................................................................. 46 
Ilustração 4: Website KuantoKusta ............................................................................................................... 47 
Ilustração 5: Website BOOKING ................................................................................................................. 48 
Ilustração 6: Website de CE, miau.pt ............................................................................................................ 49 
Ilustração 7: Website de partilha de conteúdos, YouTube ............................................................................ 50 
Ilustração 8: Rede social, LinkedIN .............................................................................................................. 51 
Ilustração 9: Comparação entre o mercado móvel e os maiores redes da Internet ........................................ 56 
Ilustração 10: Diagrama de funcionamento do processo de CE .................................................................... 59 
Ilustração 11: Os principais benefícios do comércio electrónico .................................................................. 68 
Ilustração 12: Exemplo gráfico da estrutura das ligações de uma rede social............................................... 82 
Ilustração 13: Rede social, Twitter ................................................................................................................ 83 
Ilustração 14: Gráfico representativo do crescimento de utilizadores activos mensalmente no Facebook, 

desde 2006 .......................................................................................................................................................... 88 
Ilustração 15: Comparativos de crescimento das redes sociais ..................................................................... 89 
Ilustração 16: Os 10 países mais crescentes no Facebook durante Agosto de 2010 ..................................... 90 
Ilustração 17: site C2C: TinyPay.me ............................................................................................................ 94 
Ilustração 18: Contexto de inserção do BEWARKET .................................................................................. 95 
Ilustração 19: Estado do Bewarket no Facebook ........................................................................................ 105 
 

ÍNDICE DE TABELAS 

Tabela 1: Características da tecnologia de CE e o seu significado para o negócio ....................................... 62 
 



A aplicação do CE no mercado social. Desenvolvimento do Bewarket 

13 
 

 

 

 

 

1. Introdução 

 

1.1 Enquadramento 

Recentemente tem-se falado da Web 2.0, como sendo um novo paradigma de Web. O 

conceito surgiu numa sessão de “brainstorming” entre Tim O’Reilly e a MediaLive 

International como uma segunda geração da Web (O’Reilly, 2005). A Web 2.0 engloba uma 

variedade de conceitos distintos, dando maior ênfase ao conteúdo gerado pelo utilizador, à 

partilha de informação e ao esforço de colaboração, através da utilização de vários tipos de 

software social. Foca-se, assim, em novas formas de interagir com aplicações baseadas na 

Web e na sua utilização como uma plataforma para gerar e consumir conteúdos (Trechera, 

2008; Simão, 2006). Tim Berners-Lee defende que a Web 1.0 consistia, essencialmente, no 

relacionamento e estabelecimento de redes de pessoas, enquanto esta nova geração de 

comunidades e serviços é uma evolução natural da tecnologia e do conhecimento. 

 

Actualmente encontramos uma Web onde a informação deixou de estar centralizada e 

existe uma maior simplicidade da sua utilização. Os computadores apenas têm um papel na 

entrega e no encaminhamento de informação, não entendendo o conteúdo das páginas, uma 

vez que essa informação está estruturada para a utilização das pessoas e não das máquinas. 

Hoje, temos uma Web de documentos e não de informação. Sendo os computadores 

limitados no acesso e processamento de informação, deixando as funções de extracção e 

interpretação da informação a cargo dos utilizadores. 
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Assim, no epicentro deste turbilhão de mudanças encontramos as TIC (Tecnologias da 

Informação e Comunicação) que, ao desenvolverem-se tão intensamente ao longo das 

últimas décadas, estão a transformar inexoravelmente todos os aspectos circundantes da 

nossa vida e a própria essência dos negócios, moldando uma sociedade marcada pela 

importância crescente do conhecimento e da criatividade, assumindo hoje um papel pivot no 

desenvolvimento das organizações e, consequentemente, das próprias nações (Varajão, 

1998). 

 

Para o futuro, prevê-se uma Web “ao quadrado” (a Internet das coisas) e a Web 3.0 (a 

interpretação e comunicação entre máquinas); podendo, estas, ser as duas próximas 

ideologias de Web. Mais especificamente, sensores (de temperatura, proximidade, humidade, 

etc) passam a disponibilizar novas fontes de dados para as técnicas de Web 2.0 e as 

aplicações de inteligência colectiva deixam de ser conduzidas unicamente por humanos que 

introduzem dados tradicionalmente via teclado, mas crescentemente, complementam-se com 

sensores que de outra forma facilitam a obtenção de dados (MacManus, 2009). Os nossos 

telefones e câmaras têem sido transformados no equivalente aos nossos olhos e ouvidos, 

indicando movimentos e sensores de localização que informam onde estamos, como o GPS 

(Global Positioning System), para onde estamos a olhar e a velocidade a que nos movemos. 

Os dados são recolhidos, processados e posteriormente usados e apresentados em tempo real. 

 

Estes são incorporados nos mais variados dispositivos que passam a complementar a 

Web, sendo possível o acesso aos dados que fornecem, facilmente via Internet. Por exemplo, 

seria fácil saber a temperatura do local onde está estacionado o seu carro, através do acesso 

aos dados fornecidos pelo sensor de temperatura do mesmo. 

 

Além da Web
2
, desenvolve-se o conceito de Web 3.0 ou Web semântica, onde se espera 

atingir um patamar hipotético em que os computadores conseguirão interpretar a mais 

variada informação existente na Web, a partir do significado atribuído aos dados. Os meta-

dados servem para que seja possível classificar a informação, tornar os processos de pesquisa 

mais eficazes e para que os serviços Web consigam comunicar entre si, sem a intervenção 

humana. 
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Apesar do seu enorme crescimento e do novo paradigma, onde todos os intervenientes  

têm uma participação mais nivelada e relevante, assistimos também a uma evolução 

tecnológica nas infra-estruturas fornecedoras de serviços e no hardware utilizado na 

comunicação. A ligação em banda larga em quase qualquer ponto do planeta, é possível, 

muito devido ao surgimento de tecnologias como o 3G (Third Generation), que permite o 

acesso à internet através de dispositivos móveis, e recentemente, o 4G (Fourth Generation). 

Assistimos também à evolução de dispositivos terminais, como o telemóvel. Saber a 

disponibilidade de um produto ou serviço antes de se deslocar ao local, auto-avaliar artigos 

sem pressão comercial, saber a opinião de quem já o adquiriu, e comparar preços 

disponibilizados para o mesmo produto ou serviço, são uma realidade em forte crescimento, 

muito devido à evolução da tecnologia e à expansão de outros factores que propiciam o 

melhor funcionamento do comércio electrónico (CE). 

 

É neste seguimento que a adopção das tecnologias podem aumentar o rendimento, a 

qualidade de prestação de serviços pré e pós venda, o feedback facilitado dos clientes, a 

informação e os serviços disponibilizados. O uso de tecnologias orientadas para a Web, 

potencia a empresa com o acesso a mercados internacionais, e aumenta a sua disponibilidade 

de periódica para tempo inteiro. É inevitável a inclusão de tecnologias por parte das 

empresas que querem aumentar a competitividade e a sua disponibilidade. São vários os 

campos de actuação da tecnologia que permitirão ao NE (Negócio Electrónico) e ao CE, 

serem quase auto-suficiente nas decisões a tomar em resposta a acções dos utilizadores. 

 

A Internet tem tudo para se tornar a curto prazo, num dos principais canais de negócio 

existentes. A oportunidade na Web deixou de crescer aritmeticamente, e agora cresce 

exponencialmente (Jesus, 2008). O desenvolvimento da tecnologia que permite criar 

plataformas de acesso à Internet, cada vez mais rápidas, mais eficientes em termos 
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energéticos
1
 e mais baratas faz com que estejamos, nesta altura, a viver uma transformação 

tecnológica e social sem precedentes (Dickson & Wetherbe, 1985). 

 

Por enquanto, assistimos a um novo patamar de serviços on-line, mais orientados à 

colaboração e à interacção dos utilizadores, mas, a tecnologia actual não é capaz de 

distinguir informação comercial de educacional, ou informação entre idiomas ou culturas. 

 

Outras tecnologias de software têm sido cada vez mais estudadas, melhoradas e aplicadas 

na WEB 2.0 de forma a aproximá-la cada vez mais da sua definição, o que tem trazido mais 

força ao termo e à evolução da Internet. 

 

1.1.1 FACTOS DA INTERNET 

Em Dezembro de 2009 a Internet atingia cerca de 30% da população mundial, registando 

quase 1 bilião e 803 milhões de utilizadores (Internet World Stats, 2009). Após seis meses, 

em Junho de 2010, o número de utilizadores aumentou cerca de 150 milhões, levando a que 

a Internet actualmente atinja quase 35% do total da população mundial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 O objectivo de tornar os recursos de energia mais baixos possibilita que dispositivos muito mais simples que computadores, possam 

também colaborar na Web. Um dos obstáculos à concretização da WEB2 é a ineficiência energética de dispositivos muito pequenos. 

Para que se possam conectar à Web quando solicitados, terá de haver uma evolução em termos energéticos. 
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Ilustração 1: Estatísticas mundiais da população e uso da internet 

Fonte: (Internet World Stats, 2010) 

 

 

A nível empresarial, cerca de 92,7% das empresas em Portugal, possuem ligação à 

Internet. Como empresas mais lucrativas mundialmente, temos actualmente a Google, com o 

mais poderoso motor de busca no mundo, o qual atinge frequentemente, mais de 160 milhões 

de procuras diárias. O Facebook é a maior rede social que a humanidade já viu, onde 

ultrapassa os 500 milhões de utilizadores activos mensalmente. Nos dispositivos, o Windows 

continua a correr em cerca de 90% dos computadores existentes, com o Windows 7 a superar 

as 175 milhões de cópias, e o IPhone governa o mercado móvel, com quase 35 milhões de 

dispositivos já vendidos (Whittaker, 2010). 

 

É a este crescimento e conjunto de transformações tecnológicas, sociais e empresariais, 

que resulta uma nova ideologia, uma plataforma, e principalmente uma mudança de 

mentalidade na utilização da Internet, como uma “Web for anyone, anything, anytime, 

anywhere”. 

1.2 Objectivos 

As redes sociais ganham uma adesão recorde, as tecnologias de comunicação no 

mercado móvel, atingem o 4G e o GPS. Esta dissertação envolve as vantagens destas 

tecnologias emergentes, que possam de alguma forma influenciar a relação do utilizador com 

o CE. As ferramentas Web 2.0 vieram dinamizar o processo de negócio, mas actualmente 
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existem mais tecnologias que podem influenciar muito a forma como pensamos no 

comércio. 

 

Esta dissertação aborda a evolução da internet até ao seu provável futuro. O CE e as 

redes sociais são conceitos em ascensão exponencial, tanto na internet, como na mentalidade 

dos utilizadores. Este trabalho, foca o desenvolvimento de uma ideia tangível de sucesso, 

que “materialize” os estudos relativos à evolução da internet, ao GPS, às redes sociais e ao 

CE. 

 

Após o estudo das evoluções das diversas tecnologias, este trabalho documenta uma 

proposta de implementação de um sistema que faça uso dos conceitos adquiridos na 

concretização desta dissertação. BEWARKET, o sistema de comércio electrónico, inserido 

no Facebook e no mercado móvel, é uma aplicação que tem como prioridades, a 

simplicidade, a usabilidade e a funcionalidade. 

 

1.3  Organização do documento 

No primeiro capítulo é feita uma introdução ao tema da dissertação, focando o 

aparecimento da internet, desde a sua criação até às perspectivas de futuro. Dentro deste 

contexto, podemos encontrar uma abordagem simples sobre os pontos mais relevantes, como 

o CE, as redes sociais e a proposta de implementação. 

 

No segundo capítulo encontramos uma contextualização mais aprofundada sobre a Web, 

de onde surgiu, o que a valoriza, as mudanças que esta provocou e o que influenciou a sua 

evolução. Pretendemos assim, elucidar sobre a sua segurança, o que a envolve e tentar 

perceber quais as expectativas relativas ao seu futuro. 

 

No terceiro capítulo começamos por nos focar da distinção entre o NE e o CE. 

Relativamente ao NE, abordamos as suas características, modelos, vantagens e desvantagens, 

para tentar perceber como é que este está a mudar a forma de como os consumidores finais e 
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as empresas lidam com a evolução, e como aproveitam o poder deste tipo de negócio. 

Referimo-nos ao mercado móvel como estando inserido dentro da próxima geração de 

negócios e abordamos a revolução que este tipo de negócio trouxe quando surgiu. Em 

seguida, é focado o CE, como se distingue do NE, as suas vantagens, desvantagens, e como 

o mundo reage a este tipo de comércio, face ao tradicional. Distinguimos os seus vários 

tipos, como se relacionam, e qual o impacto deste comércio nas empresas, quer sejam 

vendedoras ou compradoras. 

 

No quarto capítulo, e por ventura o mais importante, documentamos uma proposta de 

implementação de uma ideia, que tira partido de todo o estudo realizado nos outros capítulos 

desta dissertação. Exploramos o maior fenómeno actual, as redes sociais, em específico, o 

Facebook. Analisamos as questões sociais que estes sistemas apontam e focamos as suas 

potencialidades. Estas redes são dotadas de enormes oportunidades, quer sejam de negócio, 

de marketing ou de interacção/comunicação. Pensamos que o poder destas redes com as 

possibilidades do CE, poderá levantar novas perspectivas de negócio tangíveis de sucesso. 

Também analisamos os componentes de software necessários para a produção da ideia e 

quais os seus requisitos.  

 

No quinto capítulo, temos a conclusão com uma última reflexão sobre o que foi feito e o 

que se pensa fazer como trabalho futuro.  
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2. A WEB 

 

Neste capítulo é feita uma abordagem focada na Web, com alguns dos factores que 

contribuíram para a sua história e crescimento. 

2.1 História da WEB 

A Internet como hoje a conhecemos não é a mesma que surgiu entre as décadas de 1960 e 

1970. Surgiu pela primeira vez em meados da década de 60, em plena guerra fria, quando os 

Estados Unidos da América (EUA) criaram uma rede de sistemas informáticos que 

permitiam a troca de informação entre os vários computadores das suas bases militares. 

Desde o seu inicio, tem evoluído e consequentemente sido substancialmente alterada. Numa 

fase inicial da sua expansão, a ARPANET era simplesmente utilizada para o envio de correio 

electrónico e em 1970, chega às universidades. É aí que surge a criação da “International 

Network”, expressão que dá origem ao termo Internet. A Internet, como a conhecemos hoje, 

surgiu pelas mãos de Tim Berners-Lee, britânico, que adaptou este conceito de defesa norte-

americano à criação de uma rede de computadores à escala mundial que interligasse 

universidades e centros de pesquisa científica dando origem ao momento chave da expansão 

do sistema, a World Wide Web (www), ou seja, todo o elemento multimédia visual e 

auditivo disponível na rede (Jesus, 2008). 

 

A grande adesão dos utilizadores ao sistema foi o principal factor de sucesso de 

tecnologia. A Internet transforma-se, então, numa rede pública de computadores à escala 

mundial e hoje a Web caminha para um novo paradigma de funcionalidades. Vive-se no 

limiar de novas potencialidades em que o grande sucesso da Web deve-se sobretudo às 
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pessoas, que são o foco da mesma e responsáveis pela sua evolução. A visão do que é, e o 

que deve ser a Web está a mudar e existem sinais que apontam novas direcções, de onde 

podem surgir novos conceitos. Esta nova Web pode ser vista como uma extensão da Web 

actual, criada em cima da infra-estrutura existente e visa permitir uma nova geração de 

aplicações onde existirá a capacidade de navegar por toda uma rede de computadores à 

procura de informação relevante para então realizar inferências e responder às necessidades 

dos utilizadores. Nesta nova visão a ênfase passará a estar nas aplicações informáticas e esta 

nova arquitectura prevê um conjunto de padrões que permitirá às aplicações trocar e 

processar informações de forma inteligente. O objectivo deste novo modelo é ordenar e 

catalogar a informação que hoje existe na Web de forma estruturada. 

 

A Internet dos dias de hoje, é um meio de comunicação poderoso onde se pode encontrar 

uma quantidade abundante de informação sobre qualquer assunto que se pretenda pesquisar. 

Esta rede global foi idealizada para a comunicação humana (Correia & Nunes, 2002). À 

medida que esta começa a chegar a um maior número de indivíduos, a sua complexidade 

aumenta e as tecnologias evoluem. Apesar de esta evolução não ter sido realçada na altura, 

hoje é frequente distinguir-se por três fases de evolução aplicacional na Internet, a Web 1.0, 

a Web 2.0 e a Web 3.0, como abordamos na próxima secção. 

 

2.2 Crescimento da Web 

Nos últimos 50 anos presenciamos uma evolução de Web estática, para uma Web 

dinâmica, que se transforma numa Web cada vez mais colaborativa, tanto entre humanos 

como máquinas. Este melhoramento foi nomeado de Web 1.0 (uma versão que se baseava 

apenas na leitura de páginas) e em 2004 a Web como a conhecemos hoje foi apelidada de 

Web 2.0 (permitia uma leitura e escrita dinâmica). 

 

Alguns dos comuns exemplos da WEB 2.0 podem ser notados em vídeos a serem vistos, 

avaliações de conteúdos e produtos/serviços, partilha em redes sociais, comentários, 
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estatísticas, ligações externas, partilha de conteúdo, recomendações, Tagging, troca de 

mensagens e wikis. 

 

Esta Web permitiu uma junção de informação, funcionalidade e colaboração, 

disponibilizou filtros colaborativos, sistemas de recomendação e reputação, feeds, wikis, 

blogs, redes sociais e jogos online. Existe uma inteligência colectiva suportada por 

informações produzidas socialmente, directa ou indirectamente. As ferramentas de 

desenvolvimento de software utilizam modelos leves de programação, o que resulta numa 

experiência rica por parte do utilizador. 

 

Apesar das potencialidades e facilidades disponibilizadas na Web de hoje, ainda existem 

alguns problemas, como por exemplo: 

 

• O problema da "abundância"; 

• Cobertura ainda limitada da Web; 

• Recursos da Web escondidos; 

• Interface de consulta limitada, baseada em buscas por palavra-chave; 

• Personalização limitada para utilizadores individuais; 

 

No entanto, a Web é o que conhece-mos hoje, porque existiu uma evolução simultânea 

dos seguintes factores: 

2.2.1 Utilizadores 

Devido à diversificação sócio-demográfica, houve uma necessidade de evolução por parte 

dos utilizadores. Os utilizadores que mais contribuem para a realização deste novo 

paradigma são os que criam nova informação para a rede, os que a distribuem e aqueles que 

a classificam, de acordo com a sua experiencia de utilização de ferramentas Web. 
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2.2.2 Tecnologias 

A evolução na tecnologia deve-se principalmente à massificação da banda larga, e 

especialmente à forte adesão dos utilizadores às ligações de dados móveis, possibilitadas 

com tecnologias como o GPRS (General Packet Radio Service), EDGE (Enhanced Data 

rates for GSM Evolution) e 3G. Prevê-se que ainda este ano haverá a unificação dos meios 

de comunicações sem fios, com a chegada do 4G. 

 

Além das infra-estruturas, os telemóveis que carregamos hoje são mais poderosos que os 

computadores de secretária que revolucionaram o negócio empresarial, durante os anos 80. 

Agora presenciamos uma rápida mudança na maneira de como os negócios são conduzidos 

em tempo real, como o telefone, a transmissão móvel e de dados em protocolos da Internet 

(IP), acedidos por diversos dispositivos conectados e telefones de comunicação de voz. 

 

A combinação de telemóvel 3G, vídeo, voz por IP, redes sociais e dispositivos móveis 

está a conduzir a uma sofisticação extraordinária na forma como nos conectamos e 

colaboramos com cada um, com uma interface intuitiva à captação do ambiente e à sua 

compreensão. A largura de banda que potencializou a era Web 2.0 do browser baseado em 

aplicações on-line, é agora madura. A batalha de concorrência é cada vez mais entre 

empresas de telecomunicações, sistemas operativos, fabricantes de navegadores da Web e os 

fornecedores de banda larga (Marks, 2009). 

 

A nível empresarial, segundo o Instituto Nacional de Estatística, (INE, 2009), 95,3 por 

cento das empresas com dez ou mais trabalhadores utilizavam computador e 92,7 por cento 

dispunha de acesso à Internet, a grande maioria (81,7%) com ligações de banda larga.  

 

Entre as tecnologias de banda larga, a mais utilizada é a DSL (80,7%), seguindo-se as 

ligações móveis (24,3%). O relatório do INE acrescenta que a utilização das TIC varia na 

razão directa da dimensão da empresa, ou seja são as grandes organizações que mais usam as 

tecnologias (Casa dos Bits, 2009). 
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2.2.3 Aplicações 

Além de tecnologias e dos utilizadores, também as aplicações evoluíram imenso. 

Plataformas como as .Net da Micrososft são das mais poderosas, intuitivas e direccionadas 

para a Web. À semelhança do que aconteceu com outras inovações, tais como o telefone, o 

rádio e a televisão, o crescimento rápido das aplicações durante os primeiros anos, criou uma 

especulação no mercado bolsista até ao surgimento das “dot.com”, em Março de 2001, tendo 

aparecido neste processo, muitas das empresas de CE. No entanto, muitas outras, tais como a 

Amazon, a e-Bay e a Google tornaram-se expoentes máximos desta nova era dos negócios 

digitais. 

2.2.4 Contextos 

Há muito que a Web deixou de ser orientada para a informática. As novas tecnologias são 

aplicadas em diversas áreas como a saúde, educação, governo, negócios, envolvendo 

técnicas indicadas para determinadas áreas, como as análises de inteligência de negócio.  

2.2.5 Conteúdos 

A Web de documentos e texto transformou-se numa colaboração de tal dimensão que 

actualmente se encontra todos os tipos de conteúdo na Web. Procurar músicas, visualizar 

vídeos, recomendar produtos e criticar um tipo de informação específica, no formato 

desejado, é o que resulta des. 
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Com o crescimento e a evolução da Web, podemos distinguir três tipos de serviços que 

são disponibilizados:  

 Comunicação: correio, lista de discussões, fórum, mural, brainstorming, chat e 

mensageiro instantâneo; 

 Coordenação: agenda, relatório de actividades, acompanhamento de participação, 

questionário, tarefas, subgrupos, gestão de recursos, orientação e votação; 

 Cooperação: repositórios de conteúdo, quadro branco, busca, glossário, links, jornal 

cooperativo, classificador, wiki, gestão de contactos, revisão em pares, FAQ, 

Anotações e RSS; 

 

2.3 Segurança na WEB 2.0 

À medida que os computadores se integram cada vez mais nos negócios e nas actividades 

governamentais, a protecção do software, hardware e ficheiros de dados tornaram-se críticos. 

Relativamente ao hardware encontramos falhas de equipamento, ameaças ambientais, roubo, 

sabotagem, e acidentes. 

 

As falhas de equipamento podem ser minimizadas por redundância de hardware, 

manutenção preventiva, e monitorização de diagnósticos e análises. As ameaças ambientais 

referem-se a fogos, inundações, terramotos, falhas de energia, etc. Algumas medidas que 

podem ser implementadas para reduzir os perigos ambientais são: sistemas de alerta, 

sistemas de protecção contra fogo e água, características do prédio, e facilidades de 

reparações pontuais. Roubo e sabotagem podem ser minimizados pela limitação do acesso ao 

computador e controlando o acesso às instalações. 
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Os acidentes podem ser reduzidos com a formação das pessoas e pela imposição de regras 

e regulamentos gerais. Com o aumento de dados a serem guardados em bases de dados por 

parte dos indivíduos e empresas é necessário que a gestão de sistemas de informação leve em 

consideração métodos de segurança a nível de software e de dados. Estes problemas 

aumentam à medida que o nível da tecnologia também aumenta. Sistemas de computação de 

acesso remoto são os que mais ameaçam a segurança devido à dificuldade de controlar 

acesso não autorizado. 

 

Independentemente das técnicas utilizadas é necessário compreender que a questão da 

segurança de hardware e software são vitais para a operação do computador (Dickson & 

Wetherbe, 1985). A segurança é um pré-requisito essencial para a disponibilidade, 

fiabilidade e confidencialidade, ou seja, estes três atributos são indispensáveis para a 

segurança de um sistema de informação. 

 

As aplicações Web 2.0 abriram muitos canais de comunicação (e de oportunidade) para 

os profissionais de negócio. Podem, mais do que nunca, chegar às pessoas de todo o mundo 

e partilhar conteúdos e aplicações Web. Através de blogs, wikis, redes sociais e sites como o 

Facebook (facebook.com) e o LinkedIn (linkedin.com), as pessoas estão cada vez mais 

interligadas electronicamente. A segurança na Web 2.0 é mais do que a simples partilha de 

conteúdos entre pessoas da mesma rede, envolve também evitar a fuga de dados. 

 

As principais vulnerabilidades podem ser encontradas directamente nas aplicações 

colaborativas tais como nos wikis e nos blogs, na distribuição (a partir de feeds RSS e 

mashups), bem como Rich Interface Applications (RIA) e Websites que suportam AJAX. As 

aplicações Web 2.0 são vulneráveis a uma variedade de ameaças, desde a manipulação de 

cookies até aos ataques cross-site scripting (XSS). Muitas vezes, quando tais ataques 

ocorrem, o utilizador não tem conhecimento de que o seu computador (e dados importantes) 

foi comprometido. É um mundo diferente de há anos atrás, quando os vírus provocariam 

estragos imediatos (e muito evidentes) e provocariam confusão sobre os utilizadores do 

computador. No contexto da Web 2.0 a ameaça pode ser imperceptível, e potencialmente 

ainda mais perigosa (McClure, 2008). 
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2.4 Futuro da Web 

As novas arquitecturas para dados e processamento lógico estão numa fase de mudança. 

Relativamente ao que se espera dessa mudança no futuro da Web, esta deverá evoluir 

tecnologicamente, tanto a nível da comunicação como da informação. 

2.4.1 Tecnologias de Comunicação 

Dentro das tecnologias de comunicação do futuro, as melhorias são mais acentuadas no 

hardware e na sua configuração, melhorando assim, a forma como a comunicação de dados é 

efectuada. 

2.4.1.1  Cloud Computing 

O conceito de computação em nuvem (cloud computing) refere-se à utilização da 

memória e das capacidades de armazenamento e cálculo de computadores e servidores 

compartilhados e interligados pela Internet, seguindo o princípio da computação em rede. 

 

O armazenamento de dados é feito em servidores que poderão ser acedidos de qualquer 

lugar do mundo, a qualquer hora, não havendo necessidade de instalação de programas, 

serviços ou de armazenar dados. O acesso a programas, serviços e arquivos é remoto, através 

da Internet, daí a alusão da nuvem. O uso desse modelo (ambiente) é mais viável do que o 

uso de unidades físicas. 

 

Dion Hinchcliffe (2009d) enumera 3 pontos-chave para aqueles que tentam entender os 

benefícios estratégicos da nuvem (cloud), incluindo custos, agilidade e estabilidade. 
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Primeiro, não há um único fornecedor que forneça uma solução de computação em 

nuvem para as empresas, daí a razão de todas as alianças entre as várias empresas 

fornecedoras desse tipo de soluções. A computação em nuvem (instalações, largura de 

banda, potência de computação, armazenamento, operações, gestão, etc) é profunda e 

engloba a maioria dos elementos que se encontraria num centro de dados corporativo. Isso 

inclui I & D, desenvolvimento de produtos, capacidade de suporte, redes de programadores e 

capacidades, tais como o controlo do cumprimento e camadas adicionais de segurança e 

governação. 

 

Segundo, é incerto saber como os fornecedores de ambientes de computação em nuvem 

(cloud computing) irão adquirir a forma acima referida. Tomar decisões de longo prazo não 

é uma boa ideia neste ambiente, embora a utilização de computação na nuvem, tacticamente 

faça sentido neste momento, especialmente se se está a experimentar a tecnologia de nuvens 

privadas que, provavelmente, traduzem bem a nuvem pública. Uma nuvem pública é 

oferecida como um serviço, normalmente via Internet, ao contrário que a privada está 

localizada dentro de uma firewall e de uma gestão implementada, normalmente por 

organizações. 

 

E terceiro, e talvez mais importante, são as normas de protecção para a computação em 

nuvem que estão no seu começo e cobrem apenas uma parte incompleta do conjunto de 

computação na nuvem. Isto permitiria movimentar as tarefas de trabalho de computação em 

nuvem, da sua nuvem particular para uma escolha de nuvens públicas, sem que isso afectasse 

a integridade e confidencialidade dessas mesmas tarefas. Este é o cenário central de que as 

empresas estão interessadas. Como proteger e esconder nuvens internas com a tecnologia de 

hoje e, em seguida, como move-las para fora para obter vantagens de custo e qualidade, de 

forma a obter mais confiança na nuvem, é a questão para resolver. 

 

Prevê-se que em 2020, a “cloud computing” será conhecida apenas por “computing” e a 

maioria das pessoas esperam aceder a aplicações de software on-line, partilhar e aceder a 

informação através de servidores de rede remotos, em vez de dependerem primariamente das 

ferramentas e informação alojadas nos seus computadores pessoais (Dignan, Diaz, & Nusca, 

2010). 
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Já estamos nesse caminho. Socializamos em nuvem, via Facebook e Twitter, 

comunicamos usando serviços como o GMail, compramos através do Amazon ou do eBay, 

ouvimos música em serviços como a Last.fm, vemos vídeos no Youtube e partilhamos fotos 

no Flickr. Alguns usam também serviços como o Google Docs, Scribd ou DropBox, para 

criar, partilhar e armazenar documentos na nuvem. 

2.4.1.2 WEB
2
, a Internet das coisas 

As aplicações de inteligência colectiva dependem da gestão, do entendimento e da 

resposta ao imenso número de utilizadores a gerarem informação em tempo real. A 

informação será embutida na próxima geração de aplicações computacionais. A Web
2
 

defende uma arquitectura mais complexa, heterogénea e escalável. Imaginemos que 

poderíamos estar frequentemente ligados ao micro-ondas e ao computador de bordo do nosso 

automóvel. Sendo o objectivo da Web 2.0 as pessoas, a Web
2,

 foca-se na Internet das coisas. 

Esta Web não se deve afastar da componente social. A evolução do cloud computing é o que 

mais possibilitará o crescimento desta esperada Web, além da evolução nas infra-estruturas e 

tecnologias de comunicação (O'Reilly & Battelle, 2009). 

 

O principal objectivo desta Web é o de que o seu funcionamento se estenda além do 

browser, que opere em dispositivos móveis e comunique com sistemas muito mais simples 

que um computador. O projecto BIONETS2 aplica conceitos de computadores de DNA3, 

redes neurais e processos químicos de macro moléculas para o melhoramento da 

comunicação persuasiva4 e dos ambientes de computação. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Bio-inspired service evolution for the pervasive age 
3 Ácido desoxirribonucleico 
4 Comunicação persuasiva: normalmente usada para designar “a inevitável pretensão” de eficiência, inerente a certos actos 

de comunicação humana. Também pode ser chamada de comunicação estratégica, apelativa, ou, simplesmente, acção 

comunicacional. 
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Hoje, temos consciência que as expectativas da concretização desta Web não são utópicas 

uma vez que , estão actualmente a ser usadas em áreas que em 2004, ano em qurgiu a Web 

2.0, nos pareciam de uma concretização muito distante. 

 

Como exemplo destas concretizações temos a revolução smartphone que moveu a Web 

da “secretária para o bolso”. Temos aplicações de inteligência colectiva que passaram a 

processar dados recolhidos por sensores, além dos já tradicionais introduzidos por humanos 

através dos dispositivos de entrada de dados, como por exemplo os teclados. À medida que 

aumenta o número de utilizadores e sensores, mais dados são introduzidos nas aplicações e 

plataformas. Como resultado, as oportunidades na Web deixaram de crescer aritmeticamente 

para crescer exponencialmente (O'Reilly & Battelle, 2009). 

 

2.4.1.3 4G – 4th Generation 

Com o avanço tecnológico tem sido visível a melhoria exponencial nas ligações 

móveis. Antigamente os telemóveis eram mais escassos e eram considerados um luxo mesmo 

com a sua fraca qualidade de voz. Estes passam de simples telefones de voz para verdadeiros 

computadores portáteis, nos últimos 25 anos. Existem três gerações de comunicações por 

telemóveis (que neste momento é usado o 3,5 G) e já faltou mais para atingirmos a 4ª 

geração. Na separação de transmissão de sinal, temos o CDMA, TDMA e FDMA, em que o 

acesso é dividido por código, tempo ou frequência, respectivamente. 

 

 A rede sem fios da WiMAX utiliza a frequência de divisão ortogonal OFDM. Para além 

disto, muitos dos investigadores prevêem que sistemas 4G (fusão entre a tecnologia de redes 

sem fios e sistemas celulares) irão depender em grande parte das técnicas baseadas em 

OFDM. Sendo o OFDM já utilizado em Wi-fi e WiMAX para fornecer os sistemas de alta 

transferência de dados, isto porque é muito robusto e impermeável aos efeitos Multipath 

fading e, quando combinado com o TDMA, permite que os utilizadores transmitam sinais 

OFDM em faixas horárias atribuídas. O OFDM fornece dados a taxas mais elevadas, podendo 

diferentes utilizadores explorar diferentes transmissões. 
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 Já podemos certificar qual será a codificação, modulação e múltiplos acessos técnicos 

que irão surgir em sistemas 4G. No entanto, com a progressiva melhoria das técnicas, vão-se 

conduzindo por demandas dos clientes, maiores taxas de dados e conectividade universal, e 

por isso é razoável acreditar que surgirão sistemas 4G em 2011. O discurso da codificação 

tem migrado de manipulação de baixa velocidade, em banda estreita áudio em 2G, para 

movimentação de maior taxa de áudio em 3G e VoIP em 4G. Podemos dizer que o 4G é a 

grande revolução da tecnologia sem fios. Existe uma opinião estandardizada quer seja 

WiMAX, Wi-Fi ou 3G. São previstas melhorias contínuas em cada uma destas áreas 

tecnológicas minimizando as interferências e aumentando o seu desempenho. Esta geração 

permite uma nova abordagem sobre a tecnologia sem fios e a sua mobilidade. Pensa-se ainda 

que irão ser eliminados problemas de Wi-Fi e de ligações de antenas 3G para o acesso à 

Internet, e o grande o problema será a existência ou não da rede, independentemente do 

dispositivo receptor (telemóvel, PDA, portátil, etc.) (T. Roberts, 2006). 

 

2.4.2 Tecnologias de Informação 

Relativamente à evolução das tecnologias de informação no futuro da Web, esta obedece 

à parte aplicacional, na forma de como os dados são interpretados pelo software, 

respondendo à informação, dependendo do propósito. 

2.4.2.1 Análises de BI (Inteligência de Negócio)  

O conceito de Inteligência de negócio (Business Intelligence) descreve as habilidades que 

as empresas têm de aceder a dados e interpreta-los de forma a obterem os resultados que 

influenciarão as decisões a tomar para o futuro da empresa. Cada um pode considerar um 

sistema de BI como um sistema de suporte para tomada de decisão. 

Quando é implementado um programa de BI devem ser relacionadas questões e 

possíveis decisões, tais como: 

 Alinhamento de metas: é o primeiro passo para determinar propostas de curto e 

médio prazos do programa; 
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 Questões de base: recolha de informações de competência actual e suas 

necessidades; 

 Custos e Riscos: as consequências financeiras da nova iniciativa de BI devem ser 

estimadas; 

 Cliente: determina quem serão os beneficiados da iniciativa e quem pagará por ela. 

 Métricas relacionadas: estes requisitos de informações devem ser operacionalizados 

com clareza e definidas por parâmetros métricos. 

 Mensuração metodológica: deve ser estabelecido um método ou procedimento para 

determinar a melhor ou a aceitável maneira de medir os resultados. 

 Resultados relacionados: alguém deve ser o monitor do programa de BI para 

assegurar que os objectivos estão de acordo com o planeado. Ajustes no programa 

podem ser necessários. O programa deve ser testado pela eficácia, rentabilidade e 

validade. 

 

Geralmente, os receptores de BI obtêm as fontes primárias de informação dentro das suas 

empresas. Cada fonte ajuda a decidir, como agir da melhor forma, em resposta a 

determinado acontecimento. As fontes secundárias de informações incluem as necessidades 

do consumidor, processo de decisão do cliente, pressões competitivas, condições industriais 

relevantes, aspectos económicos e tecnológicos e tendências culturais. 

 

Esta nova abordagem suporta massivas alterações de dados para produzir conhecimento e 

análises poderosas, ainda com elevadas relações de preço/desempenho. Actualmente, as 

empresas estão a incluir mais formas de informação nas actividades diversas dos seus 

sistemas de inteligência de negócio.  

 

Ao mesmo tempo, mais empresas e agências governamentais, estão à procura de investir 

ainda mais em análises de dados destinados aos seus colaboradores, parceiros, utilizadores e 

resto da população. Ao disponibilizar estas análises às pessoas responsáveis pela tomada de 

decisões, a produtividade aumenta. Ou seja, através de ferramentas de análise e cruzamento 

de dados, é possível a identificação de padrões de acontecimentos, tornando a economia de 

uma empresa mais perceptível. Isto é possível quando são disponibilizadas estas tecnologias 

às pessoas certas, tornando mais fácil, a identificação de problemas e a melhor forma para a 

sua resolução (Hinchcliffe, 2009a). 
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Precisamos de um objectivo melhor e um entendimento geral dos valores específicos de 

negócios que apenas podem ser abertos ao longo do tempo, planeando uma estratégia de 

colaboração. Os que pertencem à eficiência do negócio, à inovação ou ao governo podem 

ajudar-se mutuamente para que consistentemente se possa delinear o espaço para 

desmitificar essas barreiras e tornar estes sistemas acessíveis para o mundo (Gardner, 2010). 

 

2.4.2.2 Web Services semânticos 

A última evolução nesta categoria de sistemas é um novo paradigma semântico associado 

aos Web Services. Os Web Services são auto-suficientes, aplicações modulares, acessíveis 

via Web, que fornecem um conjunto de funcionalidades para empresas ou individuais. O 

paradigma dos Web Services consiste na evolução lógica, nomeadamente sistemas 

orientados a objectos para sistemas de serviços. Como nos sistemas orientados a objectos, 

alguns dos conceitos fundamentais neste tipo de serviços é o encapsulamento, o 

encaminhamento de mensagens e o acesso dinâmico (Tsalgatidou & Pilioura, 2002). 

 

A atractividade dos Web Services consiste na habilidade para descobrir serviços baseados 

na Web que preencham as necessidades dos utilizadores, contratos de serviços negociáveis e 

a possibilidade de ter os serviços disponibilizados onde e quando os utilizadores precisarem 

deles.  

 

A semântica, associada aos Web services, adicionou um novo nível de funcionalidades à 

actual Web. A comunicação e interpretação automática de informação entre Web Services 

deverão optimizar principalmente o processo de comércio electrónico. O trabalho na área da 

Web Semântica está a ser aplicado aos Web Services de forma a manter a intervenção do 

utilizador humano ao mínimo. A Web semântica é uma extensão da Web actual, que 

permitirá aos computadores e humanos trabalharem em cooperação. Esta Web, interliga 

significados de palavras e, neste âmbito, tem como finalidade conseguir atribuir um 

significado (sentido) aos conteúdos publicados na Internet de modo que seja perceptível 

tanto pelo humano como pelo computador. O objectivo dos serviços Web Semânticos é o de 

descrever os vários aspectos de um Web Service usando semânticas explícitas de 

entendimento entre máquinas, de modo a permitir a localização, combinação e uso 
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automático de Web Services. É esperado que estes serviços tenham um enorme impacto nas 

áreas do comércio electrónico e integração de aplicações em empresas, assim como 

permitam a dinâmica e escalável cooperação entre diferentes sistemas e organizações (Lara, 

Polleres, Lausen, Roman, Bruijn, & Fensel, 2005). 

  

A criação de meta dados é um requisito para a concretização da Web semântica e permite 

a interpretação da informação por parte das maquinas, devido ao significado fornecido à 

informação. Estamos diante do início de uma linguagem universal entre computadores. As 

marcações semânticas podem ser exploradas para automatizar as tarefas de descobrir 

serviços, exclui-los, compô-los e permitir a interoperabilidade entre eles, criando assim Web 

Services inteligentes. 

 

Como forma de representar o conhecimento sobre o mundo ou alguma parte deste, os 

Web Services Semânticos fazem uso de propriedades para caracterizar ontologias5. As 

ontologias também são usadas em inteligência artificial, engenharia de software e 

arquitectura da informação. Para que estes serviços possam funcionar independentemente da 

intervenção humana, terão de ser capazes de interpretar a informação facilmente, com o 

intuito de existir negociação entre eles, automaticamente. 

 

A negociação é um processo pelo qual um grupo de entidades tenta encontrar um acordo 

aceitável sobre algum assunto (Peasall, 2001). É devido a esta dinâmica de negociação, que 

este é um tema que tem sido extensivamente discutido nos jogos, economia e gestão de 

literaturas científicas (Pruitt, 1981; Raiffa, 1982; Zeng & Sycara, 1997). 

 

Recentemente tem surgido um interesse em sistemas de negociações automáticas que são 

conduzidos por agentes artificiais (Jennings, Faratin, Lomuscio, Parsons, Sierra, & 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Ontologia: De acordo com Tom Gruber, em 2007,  na Stanford University, o significado de ontologia para a ciência da 

computação é "uma descrição de conceitos e relacionamentos que podem existir para um agente ou uma comunidade”. 
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Wooldridge, 2001). Para que isto aconteça é necessário essencialmente que exista uma 

evolução tanto tecnológica como aplicacional. 

 

Esta é uma dívida de ambas as evoluções, em que existe um “empurrão” na tecnologia e 

um “puxão” na aplicação (Sandholm, 1999). O “empurrão” tecnológico é principalmente, 

para uma infra-estrutura de comunicações estandardizada (ex. Web Semântica) que permite 

que entidades distribuídas e heterogéneas possam interagir com flexibilidade. O “puxão” da 

aplicação é dos domínios (ex. gestão de cadeias de abastecimento, gestão de redes de 

telecomunicações, organizações virtuais e sistemas de negociação electrónica) que necessita 

de entidades de software específicas, representando diferentes intervenientes, para interagir 

de uma forma flexível  (Luo, Jennings, Shadbolt, Leung, & Lee, 2002). 

 

Assim como o NE se torna mais universal e dinâmico, as negociações entre empresas são 

frequentemente mais necessárias. Negociação é uma actividade de negócio essencial para a 

troca de relações, acordo de termos e de condições.  

 

Adicionalmente, a negociação envolve a decisão colaborativa por vários intervenientes de 

acordo com a organização, como finanças, marketing, produção e vendas. A gestão de tais 

processos inter-organizacionais para o entendimento com outros processos é complexa. 

Anteriormente a pesquisa em fluxos de trabalho, focou-se principalmente na integração de 

um pequeno número de fortes processos de negócios emparelhados (Benatallah, Dumas, 

Fauvet, & Rabh, 2002). Um Web Service tem uma interpretação de meta-informação sobre a 

interface, independentemente da plataforma. Estas interfaces de acesso, são construídas 

baseadas em standards de baixo nível aceites globalmente, como SOAP, XML e HTTP. 
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3. Negócios Digitais 

 

 

 

Inseridos nos negócios digitais, podemos encontrar o CE e o NE. A diferença entre CE e 

NE é bastante artificial. Transacções de NE que envolvam dinheiro são actividades de CE. 

No entanto, existe mais no NE do que vender produtos, sendo o marketing, compras e 

educação do cliente, aspectos a ter em conta no negócio actual. Mesmo para vender on-line 

com êxito, é necessário muito mais do que simplesmente ter site que aceita cartões de crédito 

ou transacções electrónicas.  

 

O NE vai muito além do CE ou de compra e venda através da Internet, actuando em 

profundidade nos processos e culturas de uma empresa. Há um ambiente de negócios 

poderoso que é criado quando se conectam sistemas críticos de negócios directamente aos 

clientes, empregados, fornecedores e parceiros de negócios, usando Intranets, Extranets, 

tecnologias de CE, aplicações colaborativas e Web. 

 

No passado, as regras do negócio era simples - vencer a concorrência, acabar com o stock 

dos seus fornecedores e manter os seus clientes escondidos. Mas com uma maior 

colaboração no mundo completamente em rede, surgem incertezas. Ninguém pode prever 

como o cliente, com todas as informações sobre o mercado à sua disposição, irá responder às 

alianças de negócios em rápida mudança nem prever como as empresas irão gerir esses 

clientes. A necessidade na hora é uma boa estratégia. Ultimamente empresas CE têm 

utilizado a sua compreensão do potencial da tecnologia e a ausência de concorrência, para 

entrar em mercados que previamente lhes tinham sido fechados, mesmo que, no futuro, ter 

uma boa ideia de negócio e ser tecnologicamente experiente, pode não ser suficiente. Os 

gigantes mundiais, depois de um tempo para observar as oportunidades adquiridas, parecem 
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ter investido esforços para adaptar as suas cadeias de abastecimento multi-camada e canais 

de distribuição diversificados para, finalmente, entrar na corrida. 

 

 

3.1 Negócio Electrónico 

O crescimento das tecnologias da Internet despertou uma onda de inovações que muda o 

modo de como o negócio é conduzido. As empresas estão a mudar as operações principais 

para a Web, de modo a obter mais automação, eficiência de processos de negócio e 

visualização global. De modo a sobreviver à competição criada por esta nova economia on-

line, as empresas deverão escolher e implementar o software indicado e a solução 

tecnológica mais apropriada. Deverão encontrar uma solução de NE robusta e integrada, que 

permita a rápida adaptação para as únicas necessidades do seu negócio e a continuação da 

envolvência dos requisitos do negócio ao longo do tempo. (Tsalgatidou & Pilioura, 2002) 

 

A venda de ingressos para eventos como espectáculos, competições, jogos, entre outros, 

representa um interessante segmento de mercado, justamente pela conveniência 

proporcionada, além da economia de tempo, no caso dos grandes centros urbanos. O NE é 

um sector já estruturado com bons competidores no mercado. O foco em determinado 

segmento, como desporto ou teatro, e a concentração em mercados geográficos, pode ser 

uma estratégia interessante para a consolidação do NE. Há cerca de uma década que a 

Internet se transformou na forma como o negócio é feito. Aplicações baseadas na Web têm 

processos e operações paralelas, desde o processamento do pagamento até á gestão dos 

armazéns ou dos stocks de ingressos. 

 

Um ponto de partida é definir NE como a interacção com os parceiros de negócios, onde 

essa interacção é disponibilizada por tecnologia da informação. No entanto, essa interacção 

não nos dá muita perspicácia para o entusiasmo em torno do NE. A sua mudança 

fundamental para os dias de hoje, é a tecnologia da informação disponível para permitir 
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operações comerciais por via electrónica. A Internet tornou o acesso à tecnologia da 

informação muito mais amplo, mais barato, mais potente e mais integrado nas empresas. 

 

O NE teve a sua maior evolução com as implementações de ERP (Enterprise Resource 

Planning). A nomenclatura ERP ganharia muita força na década de 90, entre outras razões, 

pela evolução das redes de comunicação entre computadores e a disseminação da 

arquitectura cliente/servidor, com microcomputadores ligados a servidores, com preços mais 

competitivos. Também por ser uma ferramenta importante na filosofia de controlo e gestão 

dos sectores corporativos, que ganhou aspectos mais próximos da que conhecemos 

actualmente (Silva & Alves, 2001). 

 

As implementações de ERP são grandes, complexas e projectos lentos. Sistemas de EPR 

foram os primeiros sistemas de software a integrar todas as actividades da cadeia de 

abastecimento num conjunto de tecnologias de informação único. A única forma de 

implementar um sistema ERP é mudar a forma como a empresa faz os negócios para se 

adequar ao pacote de ERP. A tecnologia actual de NE é diferente: é menor, mais rápida e 

muito mais fragmentada. Não há sistema de NE disponível a partir de uma única empresa. 

Uma infra-estrutura de NE é composta, reunindo diferentes sistemas, como um site de 

encomendas. Esta tecnologia está mudando rapidamente de negócios em muitas indústrias, e 

embora a euforia das dot.com tenha desaparecido, nós podemos ver que os negócios 

electrónicos estão num salto qualitativo na forma como as empresas usam a tecnologia da 

informação. Os novos requisitos de integração com muitos parceiros de negócios é ter um 

ambiente de TI que possa muito mais rapidamente responder às mudanças, como fusões e 

aquisições. 

 

O NE está a mudar a forma como é feito o negócio actual em cada etapa da cadeia de 

valor. Os benefícios iniciais para as empresas de produção serão concentrados na cadeia de 

abastecimento, que é a cadeia de actividades desde a aquisição de matérias-primas, o fabrico 

do produto, e a sua distribuição. 

 

Basicamente, o NE é a compreensão do potencial das novas tecnologias no mercado e na 

cadeia de abastecimento, reorientação do seu negócio para a implementação da sua visão, 

rápida implementação para minimizar a ameaça de concorrentes que se defendem na quota 
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de mercado, e rápido o suficiente para aproveitar as oportunidades. Assim, o NE amplia o 

poder das empresas, ao permitir que estas dêem a conhecer, ao mesmo tempo e em todo o 

lado, o que têm para vender e, simultaneamente, procurem em todo o mundo o que 

necessitam de comprar para desenvolver as suas actividades. 

 

3.1.1 Vantagens e Desvantagens do NE 

O facto de o NE utilizar a tecnologia de Internet como principal meio de comunicação, 

proporciona mais oportunidades para as empresas estabelecerem posicionamentos 

estratégicos distintos, ou seja, obterem vantagens competitivas superiores às que qualquer 

geração anterior de tecnologia permitiu. 

 

A possibilidade de realizarmos compras na Internet oferece um conjunto bastante 

alargado de benefícios para as diferentes partes envolvidas no negócio, quer sejam 

consumidores individuais quer sejam empresas. 

 

São enumeras as vantagens e desvantagens do NE quando associado à utilização da 

Internet, bem como erros frequentemente cometidos por parte de quem se inicia neste tipo de 

negócio (Fonseca & Ferreira, 2006): 

 

 

3.1.1.1 Vantagens do NE 

Como algumas das vantagens referentes ao NE, temos: 

 

 Novos sectores de actividade 

O NE, ao usar a Internet como meio de negócio, cria novos sectores de actividade como 

os leilões on-line e mercados digitais (ex.: eBay (www.ebay.com) (Ilust. 2). 

 

http://www.ebay.com)(ilust/
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Ilustração 2: Plataforma de CE: eBay 

 

 Redução de custos 

O NE reconfigura sectores de actividade que antes tinham custos muito elevados de 

comunicação, recolha de informação ou realização de transacções. 

 

 Mercado global e permanentemente operacional 

Há conveniência na compra, serviço 24 horas por dia, especialização, personalização, o 

que permite às empresas justificarem preços superiores. A tecnologia da Internet facilita 

ainda o encontro e a negociação entre compradores e vendedores. A localização deixa de ser 

um factor fundamental e existe uma simplificação da cadeia de distribuição. 

 

O NE facilita as actividades internas de compra, o marketing e a distribuição das 

empresas. Além disso, reduz o poder negocial do canal de distribuição, uma vez que 

possibilita às empresas chegarem directamente aos consumidores. 

 

 Ênfase no consumidor 

A Internet é um meio eficiente para a encomenda de produtos. A nova tecnologia cria 

efeitos de rede, como o e-mail, serviços de mensagens instantâneas, quadros de mensagens 
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on-line e salas de conversação. Além do mais, complementa as actividades tradicionais das 

empresas e as formas de competir. Muitos gestores aperceberam-se do potencial da Internet 

como complemento (potenciando o aumento do valor das suas localizações físicas ao 

permitirem que um consumidor encomende produtos on-line e os levante numa loja física da 

empresa) e não como substituto e, por isso, decidiram reformular a sua estratégia de NE. 

 

Com a interacção electrónica, os fornecedores conseguem recolher informação sobre os 

gostos e as necessidades dos potenciais clientes, o que lhes permite oferecer produtos e 

serviços que se adequam às preferências individuais do mercado alvo. 

 

 Eficiência operativa 

O uso da Internet potencia a eficiência de um sector de actividade pela expansão da 

dimensão total do mercado e a melhoria da sua posição relativamente a empresas substitutas 

tradicionais. O NE reforça o encaixe entre as diferentes actividades da empresa e a 

construção de sistemas integrados e personalizados. 

 

 Melhoria nos canais de comunicação 

Alguns progressos tecnológicos permitem aumentar a rendibilidade de muitos sectores de 

actividades. Com o aumento da largura de banda e as consequentes melhorias na 

possibilidade de apresentar vídeos de forma fácil e rápida, muitas empresas poderão falar 

directamente com os consumidores através dos seus computadores. Esta possibilidade 

permitirá às empresas diferenciarem-se e desviarem a atenção dos compradores que olham 

apenas para o preço. 

 

3.1.1.2 Desvantagens do NE  

O NE, apesar de ser muito benéfico, apresenta algumas desvantagens, nomeadamente: 

 

 Perda de poder negocial para as empresas 

O NE oferece aos compradores um acesso mais fácil à informação sobre produtos e 

fornecedores, aumentando, por estarem mais bem informados, o seu poder negocial. 
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 Redução das barreiras à entrada 

A redução das barreiras à entrada, diminui a necessidade de uma força de vendas estável 

ou o acesso a canais existentes. Muitas empresas acabarão por ter, no futuro, mais 

concorrentes, dada a maior facilidade com que se monta um sítio Web e se faz NE. 

 

 Maior competitividade no mercado 

Quando existe maior competitividade no mercado, a empresa cria novas formas de 

satisfazer necessidades, ao gerar novos substitutos. Sendo um sistema aberto, as empresas 

têm mais dificuldade em manter a propriedade das suas ofertas, intensificando-se assim a 

rivalidade entre concorrentes no mercado. 

 

Expande-se o mercado geográfico, trazendo mais empresas para competir entre si em 

cada sector de actividade, tornando-se difícil para uma única empresa capturar os benefícios 

dos efeitos de rede, devido aos protocolos comuns e à facilidade de navegação na Internet. 

 

 Importância da presença física 

A ausência de lojas físicas nas empresas que operam puramente no mercado virtual 

circunscreve algumas funções e reduz os meios para reforçar a imagem e estabelecer 

performance. O facto de não se poder tocar ou experimentar os produtos, tal como acontece 

nas lojas convencionais, poderá ser um travão à compra de alguns produtos on-line. 

 

 Percepção de insegurança nas transacções 

A divulgação de fraudes relacionadas com a utilização de cartões de crédito on-line 

contribuiu para que muitos consumidores sintam medo e receio em efectuar compras na 

Internet. 

 

 Falta de eficácia dos meios de protecção em caso de conflito 

Os meios de protecção existentes no NE para situações de conflito são ainda pouco 

eficazes. 

 

 Dificuldade em atrair alguns consumidores 

Pode ser difícil atrair alguns consumidores, especialmente os mais avessos à tecnologia, 

dado o excesso de informação disponível e de opções que se lhes apresentam. 
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 Excesso de informação 

Dada a elevada proliferação de sítios Web sobre um mesmo produto ou tema na Internet, 

torna-se complicado atrair novos consumidores que se interessem pelo produto de cada 

empresa. 

 

 Excessiva interacção com os clientes 

Quando levada ao extremo, a interacção com os clientes (vista como uma das grandes 

vantagens do NE) pode revelar-se bastante negativa. Por vezes, torna-se impossível para uma 

empresa responder rapidamente a uma enorme quantidade de e-mails, e um problema não 

resolvido levará um cliente a ficar insatisfeito. 

 

3.1.1.3 Erros frequentemente cometidos 

 

Apesar das desvantagens naturais, muitos dos sistemas de NE não correspondem às 

expectativas devido a erros de implementação ou de avaliação dos requisitos da empresa, 

como por exemplo:  

 

 Basear o modelo de negócio em receitas oriundas de publicidade pagas por 

terceiros, ao invés de a empresa se concentrar em criar, de facto, valor para 

justificar o pagamento de um preço superior por parte dos consumidores, 

produzindo valor económico. Estes modelos podem ser verificados em banners de 

publicidade em sites de média/grande afluência; 

 

 Permitir iniciativas electrónicas por parte de determinados departamentos ao 

longo da cadeia de valor de toda a organização, ao invés de o programa de NE 

estar delineado a todos os níveis, para potenciar a estratégia global da empresa; 

 
 

 Delegar as responsabilidades de NE num único departamento (ex.: marketing) e, 

muitas vezes, sem o patrocínio e o apoio da gestão de topo no respectivo processo 

de mudança organizacional, ao invés de envolver toda a organização; 
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 Criar um sítio Web como que para garantir uma rápida presença no mercado 

digital, sem antes se desenvolverem estratégias intra-organizacionais, de B2C e de 

B2B, e uma estratégia global que inclua a Internet como forma de a potenciar; 

 
 

 Não investir adequadamente por falta de conhecimento dos benefícios que a 

tecnologia Internet pode trazer para o negócio. Não dar formação aos 

colaboradores nas ferramentas, nas tecnologias e nos procedimentos de NE, que 

os mantenham permanentemente alinhados com os objectivos da empresa. 

 

3.1.2 Modelos de negócio 

Assistimos hoje a uma revolução na forma como fazemos transacções comerciais, com o 

aparecimento de novos modelos de negócio, em paralelo com o facto de muitos dos modelos 

antigos deixarem de ser viáveis. 

 

Qualquer entidade, independentemente da sua dimensão, pode desenvolver um NE ou 

abrir uma loja virtual. Esse facto permite que mais produtos e serviços sejam vendidos a uma 

audiência cada vez maior, com custos operacionais cada vez mais baixos. 

 

O grau de evolução do NE nas organizações permite-nos encontrar empresas que 

realizam a totalidade das suas operações off-line, onde a compra e a venda de produtos são 

asseguradas por agentes físicos; organizações que desenvolvem algumas actividades de NE, 

no entanto, os produtos e serviços prestados de forma física são a base da sua actividade; e 

organizações que desenvolvem a sua actividade exclusivamente on-line. 

 

Assim, o NE através da Internet deu e dará origem a novos modelos de negócio e, apesar 

da dinâmica desta realidade, podemos apresentar uma classificação de modelos de negócio 

na Internet que surgiram entretanto, caracterizados por, de uma forma ou de outra, utilizarem 

a Internet para criarem valor acrescentado a produtos e serviços existentes ou fornecendo as 
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bases para lançar novos produtos e serviços (ACEP/Netsonda, 2009; Fonseca & Ferreira, 

2006): 

 

 Montra Virtual 

Uma montra virtual detém a capacidade de vender produtos físicos directamente aos 

consumidores e às empresas, podendo ter presença apenas on-line como a Amazon 

(www.amazon.com) ou ambos, como a FNAC (www.fnac.pt) (Ilust. 3). 

 

 

Ilustração 3: Website fnac 

 

 Information Broker 

Um information broker fornece informação sobre produtos, preços, disponibilidade, etc. a 

particulares e empresas, gerando receitas a partir de publicidade ou do encaminhamento dos 

compradores para os vendedores (ex.: kuantokusta.pt ou bizrate.com) (Ilust. 4).  

 

http://www.fnac.pt/
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Ilustração 4: Website KuantoKusta 

 

 

 Transaction broker 

Um transaction broker poupa tempo e dinheiro aos utilizadores através do processamento 

on-line das transacções, cobrando uma taxa cada vez que ocorre uma transacção. Também 

fornece informação de preços e condições de venda. Por exemplo, a central de reservas de 

Hotéis global Booking.com (www.booking.com) (Ilust. 5). 

 

http://www.booking.com/
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Ilustração 5: Website BOOKING 

 

 

 Mercado e leilões on-line 

Os mercados e leilões on-line fornecem um ambiente digital onde os vendedores e os 

compradores se podem encontrar, procurar produtos, apresentar produtos e definir preços 

para esses produtos, podendo oferecer leilões on-line ou leilões inversos. 

 

Pode servir clientes finais ou CE B2B, gerando receitas com base em fees sobre as 

transacções realizadas. Nesta modalidade podemos referir a título de exemplo e com 

cobertura global, o incontornável eBay (www.ebay.com) e, a nível nacional, o miau.pt 

(www.miau.pt) (Ilust. 6). 

 

http://www.miau.pt/
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Ilustração 6: Website de CE, miau.pt 

 

 Fornecedor de conteúdos 

Este modelo de negócio, cria receita fornecendo conteúdos digitais, tais como notícias, 

música, fotos, vídeos e aplicações, através da Web. Neste modelo, o cliente pode pagar pelo 

acesso aos conteúdos (num esquema de subscrição ou produto a produto, como a B-on.pt) ou 

a receita pode ter origem na venda de espaço publicitário, como o caso do YouTube 

(www.youtube.com) (Ilust. 7).  

 

http://www.youtube.com/
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Ilustração 7: Website de partilha de conteúdos, YouTube 

 

 Fornecedor de serviços on-line 

Os que optam por este modelo de negócio, fornecem serviços on-line para particulares e 

empresas, gerando receitas a partir de subscrição do serviço ou de fees sobre transacções, 

publicidade ou recolhendo informação sobre os utilizadores para suportar estratégias de 

marketing (ex. dropbox.com).  

 

 Comunidades virtuais 

As comunidades virtuais surgem após o advento da Web 2.0, ou Web Social. Este foi 

induzido em grande medida pela crescente importância das comunidades virtuais, que 

fornecem pontos de encontro on-line onde pessoas com interesses semelhantes podem 

comunicar e encontrar informação útil. Entre os exemplos mais conhecidos podemos referir 

o LinkedIn (www.linkedin.com) (Ilust. 8) ou o FaceBook (www.facebook.com). 

 

http://www.linkedin.com/
http://www.facebook.com/
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Ilustração 8: Rede social, LinkedIN 

 

 Portal 

Um portal fornece uma porta de entrada na Web em paralelo com conteúdo especializado 

e outros serviços, sendo normalmente adoptado por empresas de alguma dimensão que 

agregam múltiplas ofertas de valor acrescentado para os utilizadores (ex.: portugal.gov.pt/). 

 

3.1.3 Revolução Comercial 

A revolução do NE já não está no início. Os indivíduos e as empresas irão utilizar cada 

vez mais a Internet para realizar operações comerciais. Mais produtos e serviços estarão 

disponíveis on-line e a largura de banda do acesso à Internet continuará a crescer, suportando 

cada vez um maior número de negócios. 

 

Durante o crescimento do comércio a que temos vindo a assistir, podemos dividir esse 

crescimento em duas grandes vertentes (Laudon & Laudon, 2007): 

 

3.1.3.1 Transformação dos negócios  
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A primeira vertente onde se verifica uma revolução, é na forma de como os negócios são 

actualmente conduzidos de forma a responder às necessidades actuais. Dentro desta 

transformação, podemos enumerar:  

 

• Assim que surgiu, o NE transformou o mundo das empresas que realizam negócios de 

livros, música e viagens aéreas. Em seguida, mais oito sectores estão a enfrentar um cenário 

de mudança semelhante: telefones, cinema, televisão, joalharia, imobiliária, hotéis, 

pagamentos de contas e software; 

 

• A demografia dos compradores on-line continua a alargar-se para corresponder à dos 

compradores off-line; 

 

• Modelos de negócios estritamente de NE continuaram a refinar-se, enquanto as marcas 

de retalho tradicionais usarão o CE para manterem a sua posição dominante no mercado; 

 

• Pequenos negócios e empresários continuarão a “inundar” os mercados do NE, muitas 

vezes tirando partido das infra-estruturas criadas pelos gigantes do sector. 

 

3.1.3.2 Fundações tecnológicas 

A nível tecnológico, a sua evolução permite, actualmente, que a informação e os 

processos de negócio sejam realizados de uma forma mais abrangente. Encontramos algumas 

dessas transformações em: 

 

• Ligações sem fios à Internet a crescer rapidamente; 

• O acesso à Internet em banda larga predominará no mercado residencial e empresarial 

à medida que os preços descem; 

• Preços do processamento e funcionamento em rede continuarão a cair; 

• Novos modelos de computação baseados na Internet irão expandir as oportunidades 

para os negócios electrónicos entre empresas (B2B); 

• Emergência de novos modelos de negócio; 
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• Conteúdos gerados pelos utilizadores e a Syndication sob a forma de blogues e redes 

sociais irão formar um novo fórum de auto-publicação. Os publicitários irão tirar 

partido das tecnologias da denominada Web Social como novos meios de 

comunicação; Os jornais e outros média tradicionais adoptam modelos on-line e 

interactivos; 

 

3.1.4 A próxima geração de negócios  

Vivemos numa época em que as coisas que foram historicamente escassas, estão agora 

disponíveis em abundância, pelo menos na rede, em quantidades aparentemente ilimitadas 

(novas ideias, conhecimentos e capacidades produtivas, não importando se todos os seus 

clientes e concorrentes também estão presentes). 

 

A realidade é que as empresas se sentem muitas vezes desconfortáveis em falar sobre o 

seu futuro, como um incerto em rápida mudança de ambiente. 

3.1.4.1 Foco do negócio 

 

Estamos numa idade onde o tráfego e os contadores de visitantes, parecem ser a métrica 

que todos preocupam. A próxima geração de negócios deverá crescer dramaticamente para 

que sejam adquiridos dados de negócio mais antigos, de forma a que não voltem a ser 

cometidos os mesmos erros do passado. 

 

A próxima geração de negócios consiste em criar e fornecer indirectamente, grande parte 

de seu valor através da rede. Isto traduz uma entidade flexível de parceiros composta por um 

número muito grande de clientes e fornecedores que têm tanto controle sobre os resultados 

como qualquer outra parte do negócio. Essa geração tenta estratégias eficazes para aproveitar 

o novo equilíbrio de abundância e escassez. 

 

Na perspectiva de Dion Hinchcliffe (2009a), um arquitecto empresarial e estratega de 

negócios, estes são os condutores que potenciarão a próxima geração de negócios: 
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• Controlo estratégico sobre a informação valiosa que circula na posição dominante 

do mercado; 

• A produção obtida entre os utilizadores, será a mais eficiente e rica fonte de 

criação de valor; 

• As estruturas de poder social, como meio de governar e de auto-organização 

• A massificação de auto manutenção dos espaços de mercado, proporcionarão a 

escala económica; 

• Cadeias de abastecimento baseadas na nuvem e nos ecossistemas, como a base do 

crescimento e agilidade; 

• Habilidade para dinamicamente, se adaptar e responder rapidamente ás 

necessidade da nuvem. 

 

3.1.4.1.1  Mercado Mobile 

 

O mercado mobile tem vindo a crescer muito rápido nos últimos anos. No ano de 2008 

foram vendidas cerca de 115 milhões de unidades. A estimativa é que esse número chegue a 

meio bilião em 2012. No mundo da tecnologia, pensa-se que o próximo grande passo vai 

acontecer nos telemóveis. 

 

Além do elevado número de dispositivos vendidos, o crescimento deste mercado, deve-se 

em parte à aplicabilidade de conceitos de usabilidade. Não é preciso esperar pelo futuro para 

entender o potencial do mercado de aplicações para smartphones. Apenas seis meses depois 

do lançamento da App Store, o serviço que centraliza os softwares criados para o iPhone, 

mais de 300 milhões de aplicações foram adquiridos, de graça ou mediante pagamento, por 

utilizadores do telefone da Apple. O conjunto de ferramentas que permitem criar os 

programas para o iPhone foi copiado mais de 100 mil vezes na primeira semana em que foi 

colocado à disposição no site da Apple. Depois do êxito da Apple, outras empresas criaram 

estratégias semelhantes. Em Outubro de 2009, a Nokia, sócia maioritária do sistema 

operacional Symbian, a RIM, criadora do BlackBerry, e a Sony Ericsson lançaram suas lojas 

online de aplicações e serviços de download. 
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Além disso, o poder que os donos das plataformas têm sobre os programadores, é muito 

elevado. No modelo que se consolida, a Apple ou a Google submetem os softwares a um 

processo de aprovação e têm inclusive o controle sobre o sistema de distribuição. A empresa 

de Steve Jobs, por exemplo, cobra 30% do valor da venda das aplicações a título de 

prestação de serviço. Estima-se que só com essa percentagem, a Apple tenha facturado entre 

50 e 100 milhões de dólares nos primeiros meses depois de abrirem ao público a AppStore. 

(Dalmazo, 2008). 

 

Devido à popularidade desses sistemas, algumas empresas estão a dedicar-se a programas 

só para telemóveis. Agora, entramos na era de desenvolvimento de aplicações para 

dispositivos móveis dos consumidores, de forma a tirar o maior proveito da tecnologia 

existente. 

 

Muitas companhias especializadas na criação de programas para uso corporativo estão a 

mudar de estratégia diante do crescimento do mercado consumidor. No primeiro semestre de 

2008, as aplicações e jogos de entretenimento aumentaram em número de downloads. 

Segundo a Handango (2007), provedora de sistemas para smartphone, os jogos 

representaram 42% das unidades vendidas. Em contrapartida, os sistemas corporativos 

ficaram em 15% em 2008, acima dos 13% em 2007. 

 

O mercado de software para telemóveis é promissor e já cotem uma enorme variedade de 

aplicações. Hoje, quatro sistemas competem pela liderança. A Nokia e o seu sistema 

operativo Symbian detêm a maior fatia do mercado, mas vem perdendo espaço rapidamente 

para Apple, Microsoft e Android. Na prática, isso significa que as empresas que criam 

programas para telemóveis têm um dilema: ou apostam numa tecnologia ou então são 

obrigadas a adaptar os seus produtos a todos os sistemas operativos. Esta é uma questão que 

não é tão acentuada no mundo dos PCs, visto que o Windows detém quase 90% do mercado. 

Com isto é praticamente obrigatório desenvolver para a plataforma da Microsoft. 
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Ilustração 9: Comparação entre o mercado móvel e os maiores redes da Internet 

Adaptado de InsideFacebook.com 

 

De acordo com o InsideFacebook, em Agosto de 2010, quando o Facebook e o Skype 

ultrapassaram os 500 milhões de utilizadores, o mercado móvel, atingiu os 4.6 biliões 

(Calderón, 2010a) (Ilust. 9). Estes números revelam a necessidade de investimento e 

desenvolvimento para plataformas móveis. 

 

3.1.4.2 Empresa 2.0 

 

Empresa 2.0 ou “Enterprise Web 2.0” como é habitualmente chamada, é um novo 

paradigma no que toca ao mundo empresarial devido à sua mistura com as potencialidades 

das novas tecnologias (Hinchcliffe, 2009b). Em 2009, Dion Hinchcliffe, fez as seguintes 

previsões para 2010, relativamente aos factores que influenciarão o crescimento destas 

empresas (Hinchcliffe, 2009c): 
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• Os orçamentos apertados das empresas, levarão à adopção de soluções Web 2.0 na 

nuvem (cloud) e soluções SaaS6; 

• As comunidades on-line e as tecnologias 2.0 tornar-se-ão uma prioridade para maioria 

das empresas; 

• Could computing (computação em nuvem) continuará a ser um dos maiores novos 

desenvolvimentos na Internet; 

• A utilização interna de 2.0, aumentará o seu crescimento em grandes empresas, 

enquanto continua a concorrência no mercado de produtos voltados para o 2.0; 

• O clima económico estará sempre presente nos grandes avanços, desde que se 

mantenha o sentido de alinhar tecnologias de informação com negócios; 

• Plataformas e dispositivos moveis serão altamente estratégicos em 2009. 

 

Em contrapartida, no fim do ano de 2009, Dion Hinchcliffe (2009c) faz então uma 

revisão do que mais influenciou as empresas 2.0 nesse mesmo ano: 

 

• As capacidades das ferramentas sociais, fizeram progressos importantes nas classes 

empresariais; 

• A adopção de posturas formais e informais, atingiu metade do mercado global em 

2009; 

• Apareceram novos modelos de interacção social para o mundo empresarial, 

particularmente microblogging, Facebook e Google Wave; 

• Continuam os debates para qualificar o uso de computação social, no local de trabalho; 

• A gestão de comunidades tornou-se um tópico muito importante; 

• Começamos a ver sinais precipitados de uma explosão de informação; 

• Começam-se a formar comunidades de profissionais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 SaaS: Software como serviço, é um instrumento de mercado para fornecer um software, em forma de serviço ou prestação 

de serviços. 
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3.2 Comércio Electrónico 

De uma forma muito simplificada, o comércio electrónico (CE) ou e-commerce, 

caracteriza-se por ser um tipo de transacção comercial feita por um equipamento electrónico. 

Esse tipo de comércio é composto tanto por empresas exclusivamente online, como a 

Amazon, ou o eBay, como por empresas que possuem uma estrutura física, mas que também 

vendem através da Internet, como a Worten. 

Alguns dos factores muito importantes para o CE, são: privacidade e segurança nas 

transacções, interface que facilite a compreensão e rapidez da navegação, um sistema de 

busca eficiente, bom conteúdo e objectivos bem planeados.  

A revolução das tecnologias da informação e a profunda disseminação da Internet que 

ocorreram na última década, conduziram a um desenvolvimento sem precedentes do CE, 

tornando-o num dos pilares da sociedade da informação (ANACOM, 2004) 

 Os limites deste tipo de comércio não são definidos geograficamente, o que permite aos 

consumidores proceder a uma escolha global, obter a informação necessária e comparar as 

ofertas de todos os potenciais fornecedores, independentemente das suas localizações 

(Fernandes, 2006). 

O CE reduz directamente o custo de comercializar. Consiste em enviar alguns bytes de 

dados através de uma rede, tornando o negócio mais barato, mais rápido e mais conveniente 

do que se deslocar à loja, enviar um mensageiro ou mesmo fazer um telefonema. A principal 

preocupação da realização deste tipo de comércio é a segurança da rede. O conteúdo da 

Internet é muito público, e muitos hesitam em enviar dados confidenciais através da rede, 

com receio que sejam interceptados por terceiros. 
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Ilustração 10: Diagrama de funcionamento do processo de CE 

Fonte: Adaptado de (Teach ICT, 2008) 

 

Para efectuar uma compra electrónica, primeiro é necessário encontrar o site onde o 

produto é comercializado. Normalmente os visitantes vão directamente ao site específico ou 

procuram várias alternativas até tomarem uma decisão. Depois de escolher o artigo, adiciona 

ao carrinho de comprar, que mantém os registos dos produtos em lista para compra. 

Após a escolha de todos os produtos pretendidos, o visitante será reencaminhando para 

o processo de pagamento (Ilust. 10). No entanto, antes de efectuar o pagamento, é necessário 

dizer à empresa, quem é o cliente, normalmente através de um processo de registo. 

Com isto, pode dizer-se que o CE é ubíquo, significando isto que está disponível em 

quase todos os lugares, a qualquer hora. Tal característica, liberta o mercado de restrições de 

espaço físico e torna possível a realização de compras a partir de casa, no emprego, ou 

mesmo a partir de qualquer outro sítio, utilizando as tecnologias de comércio móvel. 

(Gonçalves, 2009) 
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Na perspectiva da maioria das empresas, os seus objectivos passam por atingir a 

globalização e o mercado mundial. Neste campo, as aplicações móveis, vieram trazer 

mobilidade e uma disponibilização de serviços quase sem restrições.  

No outro lado, o cliente que faz compras na Internet é denominado de ciber-consumidor. 

O CE não se limita unicamente à venda, mas engloba igualmente (Kioskea, 2009):  

 A realização de orçamentos;  

 O conselho aos utilizadores; 

 A disponibilização de um catálogo electrónico; 

 Um plano de acesso aos pontos de venda; 

 A gestão em tempo real da disponibilidade dos produtos (stocks); 

 O pagamento; 

 O acompanhamento da entrega; 

 O serviço pós-venda; 

Em certos casos, o CE permite um elevado nível de personalização dos produtos, 

principalmente se o site estiver acoplado ao sistema de produção da empresa (por exemplo, 

cartões de visitas, objectos personalizados como camisas, bonés, etc.). No caso dos serviços 

e produtos electrónicos (música MP3, software, livros electrónicos, etc.), no CE tem-se 

acesso à compra num tempo muito curto ou mesmo imediato. 

Com isto, somos tentados a acreditar, que na Internet tudo se vende e tudo se compra: 

umas algemas da polícia, um maçarico de bolso, um Ferrari, um helicóptero, um barco, uma 

casa de férias em Marrocos, um cacto, um casal de cisnes. (Landau, 2009) 

 

Desde o download de música na Web, a compra de livros on-line ou a pesquisa de uma 

oportunidade de viajar por um preço mais em conta, o CE, nas suas múltiplas vertentes, faz 

hoje parte das nossas vidas e, apesar da maioria das compras que fazemos ainda se realizar 

no comércio tradicional, o CE continua a ser um sector com elevadas taxas de crescimento, 

promovendo a mudança contínua da forma como as empresas comercializam.  

 

Actualmente, não ter uma presença na Web tornou-se uma desvantagem competitiva no 

mundo do comércio. Os tradicionais anúncios em listas telefónicas tornaram-se obsoletos e 

as empresas que dependem destes serviços rapidamente começaram a perder clientes. A 



A aplicação do CE no mercado social. Desenvolvimento do Bewarket 

61 
 

grande maioria dos consumidores faz pesquisas frequentes na Web, o que traz desvantagens 

para quem ainda não tem o seu comércio na Internet. 

 

Deste modo, os produtores terão que encontrar novos meios de adaptação às novas 

preferências dos consumidores começando por permitir a compra de produtos através da 

Internet. Usando esta funcionalidade, os consumidores serão capazes de ter um maior 

conhecimento do produto que vão comprar e da empresa que vende. Podem, assim, comparar 

preços, custos de envio das mercadorias e ter informação adicional acerca de outros 

consumidores que compraram o mesmo produto. 

 

 

3.2.1 Características do CE 

 

Existem, essencialmente, sete características principais da tecnologia de CE, que são: 

ubiquidade, alcance global, normas universais, riqueza, interactividade, densidade da 

informação e personalização. As sete características da tecnologia de CE que desafiam o 

pensamento empresarial tradicional encontram-se descritas na tabela 1 (Laudon & Traver, 

2003; Pinto, 2007; Gonçalves, 2009: 

 

 

CARACTERÍSTICAS DO CE SIGNIFICADO PARA O NEGÓCIO 

Ubiquidade – A tecnologia Internet/Web 

está disponível em todo o lado: no emprego, 

em casa e em outros lugares acessível por 

dispositivos móveis, a qualquer hora. 

A esfera comercial é alargada para além das 

fronteiras tradicionais e é afastado de uma 

localização temporal e geográfica. A 

conveniência do cliente é aumentada e os 

custos de compra são reduzidos. 

Alcance global – A tecnologia estende-se 

através de fronteiras nacionais, ao redor da 

Terra. 

O negócio é proporcionado através de 

fronteiras culturais e nacionais. O espaço de 

mercado inclui potencialmente biliões de 

consumidores e milhões de negócios 
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mundialmente. 

Normas universais – Há uma série de 

normas padrão de tecnologia, 

nomeadamente aquelas que suportam a 

Internet. 

Existem normas padrão, permitindo meios 

de comunicação standards pelo globo. 

Riqueza – As mensagens são multimédia: 

vídeo, áudio e texto. 

As mensagens vídeo, áudio e de texto são 

integradas numa única mensagem de 

marketing baseada na experiência de 

consumo. 

Interactividade – A tecnologia funciona 

através de interacção com o consumidor. 

Os consumidores são aliciados num diálogo 

que se ajusta dinamicamente à experiência 

do indivíduo e faz do consumidor um co-

participante no processo de negócio. 

Densidade de informação – A tecnologia 

reduz os custos da informação e aumenta a 

sua qualidade. 

Os custos do processamento, 

armazenamento e comunicação da 

informação, caem dramaticamente, enquanto 

a exactidão e oportunidade da mesma 

aumentam. A informação torna-se 

abundante, barata e exacta. 

Personalização – A tecnologia permite 

personalizar as mensagens a serem entregues 

a indivíduos bem como a grupos. 

Personalização das mensagens de marketing 

dos produtos e serviços são baseadas nas 

características individuais de cada cliente. 

Tabela 1: Características da tecnologia de CE e o seu significado para o negócio 

 

 

Quando nos referimos à envolvência relativa ao CE, estamo-nos a referir ao conceito 

mais abrangente que assenta em três pilares:  

 

• Informação – Acesso, disponibilização e, em alguns casos, comercialização de 

notícias por peça ou assinatura. Tradicionalmente, a disponibilização de informação 

noticiosa é um dos serviços que a Internet tornou possível, associando as vantagens de o 

fazer em suporte digital e de se poder recorrer ao multimédia para representar a informação 
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(cores, imagens, gráficos, vídeos, textos, áudios e animações permitiram o enriquecimento 

da World Wide Web, tornando-a num canal de comunicação com bastante potencial); 

 

• Serviços – Este pilar corresponde a um maior nível de controlo e acompanhamento da 

actividade realizada por um utilizador/cliente. A escolha de alternativas de um dado produto, 

a sua composição em casos de maior complexidade, ou o suporte à resolução de determinada 

tarefa ou necessidade podem ser feitos por recurso a variados serviços.  

 

• Transacções – De algum modo, este último pilar corresponde a um maior nível de 

oferta de NE. É possível fazer pagamentos, verificar a disponibilidade de um produto (como, 

por exemplo, um alojamento para determinada data, ou um produto em stock), possibilidades 

que correspondem a um conceito essencial para a realização de trocas comerciais sem a 

necessidade de intervenção de outros meios, para confirmar identidades, fazer pagamentos 

ou verificar condições prévias. 

 

3.2.2 Tipos de CE 

De uma forma generalista, quando pensamos em CE, pensamos numa transacção 

comercial entre um fornecedor e um cliente a decorrer na Internet. No entanto, embora certa 

esta ideia, podemos ser mais específicos e dividir o comércio em quatro grandes tipos, com 

características distintas entre si. (Associação dos Jovens Agricultores de Portugal, 2009). 

 

Uma outra forma de classificar o modelo de CE tem por base as características dos 

agentes do mercado e a tipologia de transacções realizadas e/ou interacção entre os mesmos. 

No CE podemos distinguir os seguintes tipos: 

 

 B2C (business-to-consumer) – modelo em que as empresas vendem 

produtos e serviços a particulares; 
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O tipo de CE Business-to-Consumer distingue-se pelo estabelecimento de relações 

comerciais electrónicas entre as empresas e os consumidores finais. Corresponde à secção de 

retalho do CE, onde operam normalmente os retalhistas no comércio tradicional. 

 

Trata-se de consumidores comprando e comparando pessoalmente produtos domésticos. 

Trata-se de comerciantes usando o marketing na Internet e técnicas de merchandising para 

atrair e reter clientes, bem como para promover os seus produtos e serviços. Este tipo de 

relações pode ser mais dinâmico e fácil, mas também mais esporádico ou descontínuo. Este 

tipo de comércio tem-se desenvolvido bastante devido ao advento da Web, existindo já 

várias lojas virtuais e centros comerciais na Internet que comercializam todo o tipo de bens 

de consumo, tais como computadores, software, livros, CDs, automóveis, produtos 

alimentares, produtos financeiros, publicações digitais, etc. 

 

Quando comparado com uma situação de compra a retalho no comércio tradicional, o 

consumidor tem normalmente mais informação disponível na forma de conteúdos 

informativos e existe a ideia generalizada de que compra mais barato, sem prejuízo de obter, 

muitas vezes, um atendimento igualmente personalizado e de assegurar a rapidez na 

concretização do seu pedido. 

 

Hoje em dia esta realidade está a assumir novas práticas com a exploração das 

potencialidades oferecidas pelas tecnologias ao nosso dispor. Efectivamente, é hoje comum 

ser disponibilizado o acesso a uma ferramenta de chat para entrarmos em contacto directo e 

síncrono com os serviços de apoio ao cliente ou como, por exemplo, no sítio Web do IKEA 

(www.ikea.com/pt), ser colocada ao nosso dispor uma assistente virtual ou real (a Anna) 

com quem podemos interagir. 

 

 B2B (business-to-business) – modelo em que as empresas efectuam 

transacções comerciais exclusivamente com outras empresas ou organizações 

(excluindo o Estado); 

 

O comércio B2B engloba todas as transacções electrónicas de bens ou serviços efectuadas 

entre empresas. Neste tipo de CE actuam normalmente os produtores e grossistas no 

comércio tradicional. Esta forma de CE abrange uma ampla gama de actividades 
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empresariais. Por exemplo, sistemas de intercâmbio de documentos de negócios B2B, como 

ordens de compras e facturas, entre diversos parceiros numa cadeia de abastecimento. Os 

mercados electrónicos tornam-se centros de negociação e de troca de produtos de um 

determinado tipo ou associado a um segmento da indústria em particular.  

 

 B2G (business-to-Government) – modelo em que as empresas efectuam 

transacções comerciais com o Estado, como por exemplo, o pagamento do IVA e 

do IRC. As redes B2G fornecem uma plataforma para as empresas proporem 

possibilidades de oferta do governo que são apresentados como solicitações. As 

agências governamentais, normalmente têm contratos pré-negociados para 

estabelecer preços e percentagens de impostos e para vetar 

vendedores/fornecedores e os seus produtos e serviços. 

 

 G2C (Government-to-citizen) – modelo em que o Estado fornece bens, 

serviços ou informação aos cidadãos; 

 

O modelo Government-to-Citizen engloba todas as transacções electrónicas efectuadas 

entre os cidadãos e o governo. 

EXEMPLOS DE APLICAÇÕES: 

 

• Educação - divulgação de informação, formação à distância, etc. Ex.: e-U 

(universidade electrónica). 

• Segurança social - através da divulgação de informação, realização de pagamentos, 

etc. 

• Impostos - entrega das declarações, pagamentos, etc. 

• Saúde - marcação de consultas, informação sobre doenças, pagamento de serviços 

de saúde, etc. 

 

 G2B (Government-to-business) – modelo em que o Estado fornece bens, 

serviços ou informação às empresas; 
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Esta parte do CE engloba todas as transacções realizadas on-line entre as empresas e o 

Governo. Esta é uma área que envolve uma grande quantidade e diversidade de serviços, 

designadamente nas áreas fiscais, da segurança social, do emprego, dos registos e notariado, 

etc. O tipo de serviços tem vindo a aumentar consideravelmente nos últimos anos com os 

investimentos feitos no governo (Governo Electrónico). 

EXEMPLOS: 

 

• Portal Compras.gov.pt 

O Portal das Compras Públicas pretende ser uma ferramenta para todos os intervenientes 

no mercado de compras públicas: os compradores e os fornecedores. Disponibiliza um 

conjunto de serviços e informações de relevo ao nível das compras públicas, mantendo todos 

os intervenientes informados sobre as iniciativas e projectos em curso. 

 

• Declarações Electrónicas 

      Este serviço foi criado para facilitar o relacionamento dos Utilizadores com a 

Direcção-Geral dos Impostos (DGCI). 

 

 C2C (consumer-to-consumer) – modelo em que os particulares efectuam 

transacções com outros particulares; 

 

Uma forma de criar oportunidades de negócio com base no interesse e curiosidade dos 

outros é através dos leilões on-line. Os leilões via Internet permitem que qualquer utilizador 

registado no sítio Web possa colocar um produto em leilão ou licitar um produto colocado 

em leilão. Quem visita o sítio Web miau.pt (www.miau.pt) verifica que os produtos 

colocados em leilão se encontram arrumados em categorias e subcategorias. Para cada 

produto é possível visualizar informação diversa, por exemplo, a descrição, o número de 

licitações existentes até ao momento, a licitação actual, a base de licitação, a data de fim de 

licitações, o vendedor do produto e comentários relativos ao mesmo. Entre os exemplos de 

leilões on-line podemos ainda referir o eBay, como o maior sítio Web de compra e venda de 

bens no mundo. 
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 B2E (business-to-employee) – modelo em que as empresas fornecem bens, 

serviços ou informação aos seus empregados ou colaboradores (ex. Secretaria on-

line de uma Universidade); 

 

 P2P (peer-to-peer) – modelo em que os particulares partilham informação 

com outros particulares, que possuem capacidades e responsabilidades 

equivalentes. Na prática, cada elemento pode assumir o papel de cliente e/ou de 

fornecedor (ex.: Venda de música digital – beatport.com). 

 

Por outro lado, podemos caracterizar o CE sob três grandes perspectivas (Fonseca & 

Ferreira, 2006): 

 

• Comercial – O CE facilita a compra e venda de produtos, serviços e informação, 

utilizando para o efeito a Internet ou tecnologias de informação alternativas; 

 

• Serviço – O CE constitui, essencialmente, um conjunto de ferramentas que vão ao 

encontro das necessidades das empresas, consumidores e da gestão, visando a redução dos 

custos envolvidos na sua prestação, aumentando a sua qualidade e reduzindo o seu timing de 

prestação; 

 

• Processo de negócio – O CE consiste na integração de tecnologias de informação 

(redes electrónicas), em substituição de processos de negócio físicos. 

 

3.2.3 Vantagens e Desvantagens do CE  

O CE apresenta enumeras vantagens e desvantagens quando se fala da sua aplicabilidade 

tanto a nível do consumidor como empresarial. 
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3.2.3.1 Vantagens 

A principal vantagem do CE é a sua capacidade de atingir um mercado à escala global, 

sem que isso implique, necessariamente, um grande esforço financeiro. Os limites deste tipo 

de comércio não são definidos geograficamente, o que permite aos consumidores proceder a 

uma escolha mundial, obter a informação necessária e comparar as ofertas de todos os 

potenciais fornecedores, independentemente das suas localizações. 

 

 

Ilustração 11: Os principais benefícios do comércio electrónico 

Fonte: (Amorim, 2008) 

 

Ao permitir a interacção directa com o consumidor final, o CE permite diminuir o 

comprimento da cadeia de distribuição dos produtos, ou mesmo, por vezes, eliminá-la 

completamente (Ilust. 11). Cria-se desta forma um canal directo entre o produtor ou 

prestador de serviços e o consumidor final, oferecendo produtos e serviços que se adeqúem 

às preferências individuais do mercado alvo. 
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O CE permite aos fornecedores estarem mais próximos dos seus clientes, traduzindo-se 

em ganhos de produtividade e competitividade para as empresas; como consequência, o 

consumidor sai beneficiado com a melhoria na qualidade do serviço, resultante da maior 

proximidade e de um suporte pré e pós-venda mais eficiente. Com as novas formas de CE, os 

consumidores passam a dispor de lojas virtuais abertas 24 horas por dia, em qualquer parte 

do mundo. 

 

A redução de custos é outra das vantagens muito importantes, normalmente associada ao 

CE. Quanto mais simples for um determinado processo comercial, maior será a 

probabilidade do seu êxito, resultando numa significativa redução dos custos de transacção e, 

logicamente, dos preços praticados aos clientes. 

3.2.3.1.1 Benefícios empresariais  

Neste caso, podemos enunciar um conjunto de benefícios para empresasque se 

distinguem conforme actuem como compradoras, ou como vendedoras: 

 Para a empresa compradora 

O CE oferece um maior controlo e eficiência de compra, recorrendo à simplificação e 

reestruturação dos processos. Esta simplificação oferece uma melhor gestão do capital 

circulante, o que implica uma redução no preço do produto e uma maior abrangência de 

possíveis fornecedores. Existe um leque de oferta mais alargado que resulta numa redução de 

custos de compra, uma maior transparência, com a adição de poder e tempo disponível para 

negociar. 

 

 Para a empresa vendedora 

O principal benefício para uma empresa vendedora, ao apostar no CE é o exponencial 

aumento das vendas. Existe uma promoção mais alargada da actividade comercial, 
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nomeadamente, da sua empresa, produtos e serviços. Oferece menos custos operacionais, de 

prospecção e promoção, e melhor eficiência da venda com maior número de potenciais 

clientes. Ao informatizar os processos de comércio, cria-se uma concentração da força 

comercial nas actividades de maior valor e um melhor controlo de actividade comercial. 

 

3.2.3.2 Desvantagens 

Para as empresas que utilizam o CE como único meio de transacção, esta empresa torna-

se dependente das tecnologias de informação (TIC) muito elevada. Existe uma insuficiência 

de legislação que permita regularizar adequadamente as novas actividades do CE, quer a 

nível nacional quer internacional. 

 

Outra das desvantagens, é a cultura aliada às formas electrónicas de comércio, ou seja, os 

clientes não podem tocar ou experimentar os produtos. Existe uma certa perda de 

privacidade dos utilizadores, perda de identidade cultural e económica das regiões e países. 

Muitos utilizadores sentem também insegurança na realização das transacções comerciais, e 

dúvidas em relação a quem ou o que se encontra do outro lado do processo. 

 

Devido ao CE depender de aplicações Web, torna-se mais complicado viabilizar alguns 

dos processos comuns do comércio tradicional, como o cliente trocar produtos, pedidos de 

realização de negócios e processos de atendimento ao cliente personalizados. 

 

3.2.3.2.1 Limitações no CE 

Além destas desvantagens descritas acima, existem também problemas que não derivam 

tanto da tecnologia. 

 

Viviane Reding defendeu, no dia 01 de Outubro de 2009, num encontro com a 

Associação Europeia de Media Digital a absoluta necessidade de criar um mercado único 

europeu para os conteúdos digitais (Casa dos Bits, 2009b). 
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Entre as propostas para a resolução das limitações do mercado global, encontram-se, por 

exemplo, padrões para o conhecimento dos gestores dos direitos; uniformização das regras 

para o comércio online; garantir a acessibilidade dos conteúdos e contribuir para aumentar o 

sentimento de segurança dos consumidores online. 

 

Apesar de falhas específicas de cada um dos canais de encomenda nas entregas, há 

problemas transversais, como a dificuldade de marcar entregas para o próprio dia e os 

horários demasiado alargados de entrega que obrigam o consumidor a esperar imenso tempo.  

 

Um em cada três europeus está insatisfeito com o serviço oferecido quando faz compras 

através da Internet. Os dados constam de um estudo realizado pelo Art Technology Group 

(ATG), um fornecedor de soluções para a área do CE, e indicam igualmente que, nos países 

onde o nível de satisfação é reduzido, o volume de compras mostra-se igualmente baixo 

(Casa dos Bits, 2009c).  

 

O entretenimento é o sector que oferece um melhor serviço de comércio online para 43 

por cento dos respondentes, enquanto o sector do lar e decoração parece ser o que menos 

agrada, reunindo apenas 6 por cento de referências. A falta de serviço ao cliente é o maior 

problema apontado às compras online (64%), mas outras se destacam, como as questões 

relacionadas com o pagamento ou com o acesso, nomeadamente as passwords.  

 

Já a possibilidade de comparação de produtos, a rapidez e eficiência e a disponibilidade 

de opiniões de outros utilizadores surgem entre os principais benefícios indicados pelos 

internautas europeus ao CE (Casa dos Bits, 2009d). 

 

Apesar disso, um estudo apresentado pela Comissão Europeia revela que as barreiras ao 

CE transfronteiriço são o principal entrave ao desenvolvimento do sector na União Europeia, 

embora os números apurados também revelem que uma percentagem crescente de europeus 

faz compras online. Os dados mostram que entre 2006 e 2008 a percentagem de 

consumidores europeus que compra online passou de 27 para 33 por cento, mas o comércio 

online transfronteiriço permaneceu estável. Apenas 7 por cento de quem compra online 

escolhe lojas de outro país.  
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Conclui-se que para este factor contribuem barreiras linguísticas (embora 60 por cento 

das lojas ofereça serviços multilingues), reguladoras e questões de confiança relativamente 

aos meios de pagamento, garantias dos produtos, transporte e assistência. Os dados mostram 

no entanto que os consumidores que compram online estão satisfeitos com as suas 

experiências, sobretudo nas categorias de produtos mais populares do comércio online: as 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e os produtos ligados ao entretenimento. 

Aspectos como a maior diversidade de ofertas e preços são valorizados. Já a publicidade e a 

falta de clareza da informação associada às compras online são aspectos negativos 

apontados.  

 

António Pereira Dias, Director da Rede Unicre, na conferência Portugal Internet Week’09 

afirmou que “a falta de usabilidade é uma das razões pelas quais o comércio online não tem 

mais penetração”. 

 

A falta de confiança relativamente à segurança das transacções continua a ser apontada 

como a principal razão para evitar as compras electrónicas (23,6%) entre aqueles que nunca 

experimentaram o CE. Quinze por cento refere preferir ir às compras pessoalmente, 

enquanto 10,8 por cento diz nunca ter tido essa necessidade (Bits, 2009e) 

 

Além dos aspectos tecnológicos, o Fórum Económico Mundial inclui nos requisitos 

básicos de inovação no CE, cinco pilares: Instituições, infra-estruturas, estabilidade 

macroeconómica, saúde e educação primárias. Nos Indicadores de Eficiência são analisadas 

seis áreas: educação superior, eficiência dos mercados de consumo e de trabalho, 

sofisticação do mercado financeiro, preparação tecnológica e tamanho do mercado.  

 

3.2.4 Logística e gestão da cadeia de fornecimento  

Entre os factores críticos de sucesso numa qualquer iniciativa de CE, teremos de 

considerar não apenas o fluxo informacional, mas também o, muitas vezes subestimado, 

fluxo físico de produtos que o mesmo implica. Ou seja, é a logística associada à satisfação 

das necessidades dos diferentes intervenientes no processo. Efectivamente, a logística 
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acabou por revelar-se um dos pontos críticos do sucesso das iniciativas de CE, dado que 

muitas empresas virtuais não avaliaram devidamente esta vertente e acabam por apresentar 

deficiências difíceis de gerir. Estas foram muitas vezes provocadas por uma dispersão 

geográfica significativa e dificuldades em montar um sistema de entregas conveniente 

(ACEP/Netsonda, 2009). 

 

Uma compra através da Internet contempla, simultaneamente, um fluxo de informação, 

uma movimentação física, a optimização da eficácia e eficiência do custo logístico associado 

ao movimento físico. Isto implica a necessidade de minimizar erros, nomeadamente de 

localização, referenciação, cumprimento de prazo de entrega, quantidade, entre outros. No 

entanto, sabe-se que, numa era de logística global, estas situações são difíceis de controlar e 

que a logística global ainda não se estruturou de forma a conseguir entregar qualquer produto 

em qualquer lugar do mundo, ou em vários lugares distintos em simultâneo (Carvalho & 

Encantado, 2006). 

 

As empresas com redes de distribuição grandes e eficientes precisam de incrementar 

novas variáveis quando tratam encomendas com origem na Internet. Os centros de 

armazenagem e distribuição, mesmo que eficientes, como nalguns casos no comércio mais 

tradicional, podem não ter meios de aderir ao CE. Posto isto, estas empresas podem deparar-

se com a incapacidade de lidar com pedidos individuais, que precisam de ser trabalhados à 

unidade e entregues nas casas de cada um dos clientes. 

 

Cresce assim no mercado electrónico a importância dos operadores logísticos, que 

oferecem serviços diferenciados e servem de integradores de todo o processo, desde a 

encomenda e o controlo do stock até à distribuição, incluindo transporte e entrega. Têm 

surgido sítios Web especializados em logística e prestadores, igualmente especializados, na 

integração de fornecedores, clientes, armazenistas e distribuidores. 
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3.2.5 Sistemas de pagamento 

A questão dos pagamentos e a sua segurança tem vindo a ser apontada pelas estatísticas 

como um dos factores responsáveis pelas reduzidas taxas de utilização do CE em Portugal. 

 

Em relação à segurança do pagamento electrónico existem dois pontos de vista: 

comprador e vendedor. A principal preocupação do comprador é que os dados relativos ao 

pagamento (como o número do cartão de crédito) sejam interceptados por terceiros e 

posteriormente utilizados para cometer fraudes, enquanto a preocupação do vendedor é saber 

se realmente receberá o dinheiro da venda efectuada pelo meio de pagamento escolhido pelo 

comprador. De seguida referimos alguns dos modelos de pagamento hoje disponíveis 

(Magalhães & Grilo, 2006). 

 

Entre os modelos de pagamento electrónico mais comuns encontram-se: 

 

• Cartões de crédito; 

• Cartões de débito; 

• Micropagamentos; 

• «Moedas» alternativas; 

• Server-side wallets; 

• PayPal. 

 

Para além destes, foram desenvolvidos em Portugal dois novos sistemas de pagamento: 

• MBnet; 

• Débitos directos. 

 

A adesão de um comerciante a alguns destes modelos de pagamento traz algumas 

vantagens, por exemplo, a atracção de um maior número de clientes, e desvantagens, como o 

aumento de custos/comissões. 
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3.2.6 Legislação 

O Decreto-Lei n.º 7/2004 de 7 de Janeiro, habitualmente designado como Lei do CE 

(LCE), transpôs para a ordem jurídica portuguesa a Directiva n.º 2000/31/CE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 8 de Junho de 2000, relativa a certos aspectos legais dos serviços 

da sociedade de informação, em especial, do CE, no mercado interno.  

 

Em suma, a Lei do CE visa: 

 

 Assegurar a liberdade de exercício de actividades económicas na Internet; 

 Determinar o regime de responsabilidade dos prestadores intermediários de 

serviços; 

 Regular as comunicações publicitárias em rede e regular a contratação 

electrónica. 

 

3.2.7 Construção de Análises de CE na Web 

Quando se cria um site de CE, deveremos incluir um modelo de estatísticas que 

permita monitorizar os visitantes. O processo deverá ser simples e o servidor de alojamento 

do site deverá fornecer esses dados. Senão, existem soluções como o StatCounter e o Google 

Analytics que podem ser usadas. 

De qualquer forma, rastrear os dados não é suficiente. É necessária a compreensão da 

forma como os utilizadores encontram o site, o que fazem quando chegam e identificar as 

áreas do site que necessitam de melhoramento. Se não analisarmos e rastrearmos os 

visitantes do site, então estaremos a operacionalizar como cegos. 

Se as pessoas não conseguirem aceder ao site quando tentam visitar, estaremos a 

perder visitantes, quando existiria uma probabilidade de estes virem a comprar algo. As 

estatísticas dirão de onde os visitantes são e o que as fizeram encontrar o site, se pelo motor 

de busca Google ou publicidade colocada estrategicamente ou se vieram através de um 

referencia noutro site. As estatísticas mostrarão também a informação sobre as páginas mais 
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utilizadas dentro do site. Deveremos manter estas páginas populares, actualizadas e 

melhoradas de acordo com o foco dos visitantes. 

Se existirem estes processos e mesmo assim as vendas não vão de acordo com as 

expectativas, baseado no tráfego gerado, então será necessário perguntarmo-nos (ou ao 

consumidor) o porquê do número de vendas esperado não corresponde ao fluxo de visitantes. 

Outra informação que podemos obter dos utilizadores é o tempo gasto e o numero 

médio de paginas que os visitantes usam. Isso dirá o quão chamativo o site é e o tempo que 

leva em média um consumidor a encontrar o que deseja. Se houverem muitos visitantes que 

estão apenas alguns segundos e depois fecham o site, então estaremos a perder utilizadores 

que trabalhamos esforçadamente para atrair. Se manter-mos os visitantes mais tempo no site, 

maior será a probabilidade destes comprarem algo (Bradley, 2010). 

Muitos visitantes encontrarão o site através de motores de busca como o Google. As 

estatísticas mostram não só qual foi o motor usado para aceder ao site, mas também as 

palavras-chave que estes usaram para a pesquisa. Devemos usar esta informação para 

melhorar a nossa posição nos motores de busca. 

 

3.2.8 Estatísticas 

A União Europeia tem vindo a alertar para a existência de barreiras no CE dentro da 

Europa, onde se mantêm dificuldades que impedem a livre circulação de bens desejada. 

 

O mercado europeu de CE foi avaliado em 106 mil milhões de euros em 2006. Segundo 

os dados da União Europeia, a Internet é o canal de venda a retalho de crescimento mais 

rápido. O número de europeus que usa o CE também tem vindo a crescer, chegando aos 33% 

em 2008, mais 6% do que em 2006. Mas os que se arriscam a comprar fora do país são 

menos, apenas 7%, assim como os comerciantes que assumem políticas globais, resumindo-

se estes a 21% (EU, 2008). 

 



A aplicação do CE no mercado social. Desenvolvimento do Bewarket 

77 
 

Dados relativos ao CyberMonday, um dia dedicado às compras on-line com promoções 

para os Norte Americanos, revelam que as vendas cresceram 13,7 por cento relativamente ao 

ano passado. Contudo, alguns gigantes da Internet parecem ter sido mesmo os mais 

beneficiados pelo maior interesse dos consumidores em aproveitar as promoções desenhadas 

especificamente para esta segunda-feira. A Amazon.com aumentou em 44 por cento o nível 

de visitas do site, face ao mesmo período do ano passado.  

 

Os números apurados pela Coremetrics, parceiros de duas mil lojas online, mostram 

também que os consumidores gastaram mais e também conseguiram comprar mais. Nos 

resultados apurados pelas várias empresas que contabilizaram dados da segunda-feira de 

compras online é possível encontrar uma coincidência, quer no facto deste ano as vendas 

terem aumentado, quer no facto de essa tendência se verificar de forma transversal em vários 

sectores e não apenas naquelas que têm mais tradição no CE (Casa dos Bits, 2009a). 

 

Relativamente a Portugal, o CE é uma realidade do quotidiano de 37,2 por cento dos 

internautas portugueses, com 18,8 por cento a afirmar que, embora não seja um hábito usual, 

já compraram produtos ou serviços online. A maioria (61,8%) continua a ignorar os 

benefícios prometidos pelas compras electrónicas. Os dados constam do Estudo de Base para 

o Painel de Cibernautas - Netpanel de 2009, da Marktest, e mostram uma ligeira melhoria 

face aos resultados apurados no ano anterior, de respectivamente 16,6 e 33,3 por cento.  

 

Preços mais baixos, comodidade e facilidade lideram a lista de razões dos portugueses 

para comprarem através da Internet. Uma nota para a quarta razão apontada que diz respeito 

ao facto da Web ser o único "espaço comercial" onde é possível encontrar produtos que não 

estão à venda noutro local, referida por 8,1 por cento do painel. 

 

Recentemente, decorreu a 1ª edição da CyberMonday em Portugal, organizada pelo site 

comparador de preços KuantoKusta. Os próprios organizadores admitiram que a primeira 

edição portuguesa da Cybermonday havia terminado aquém das expectativas, e a opinião da 

maioria das participantes na votação dedicada ao tema parece reflectir a fraca apetência por 

este tipo de iniciativa. 
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Actualmente, o CE cresce a passos largos em todo o mundo. Em Portugal, cerca de 40% 

dos internautas já compraram on-line (EcommarketingShow, 2010). 

 

3.2.8.1 CE nas empresas 

Segundo o estudo “Barómetro Trimestral do Comércio Electrónico”, referente ao 3º 

trimestre de 2009, as entidades com CE referem que o número de transacções continua a 

aumentar. 

 Enquanto 23% das entidades refere uma diminuição do número de transacções, 72% 

das entidades referem um aumento. Os números indicam mesmo que 10% referem um 

aumento superior a 50%, e destas 5% referem um aumento superior a 100%.  Ainda que o 

aumento referido seja ligeiramente inferior ao dos trimestres anteriores, não se pode sequer 

identificar um abrandamento neste crescimento.   

De salientar ainda que 33% das entidades referem um volume de negócios online 

superior a 1 milhão de euros, com 50% a ter um volume de vendas superior a 500 mil euros. 

Note-se ainda que, e são números muito significativos, um em cada cinco sites refere ter 

registado entre 10.000 e 50.000 clientes no 3º trimestre de 2009, e 38% das entidades 

inquiridas afirmam ter tido mais de 10.000 clientes. Adicionalmente 60% dos inquiridos 

manteve o investimento nos seus sites e 35% chegou mesmo a aumentá-lo, relativamente aos 

trimestres anteriores. Estes são números que mostram um crescente interesse neste canal, 

presumivelmente porque é um canal com um bom retorno de investimento, e a manter as 

perspectivas de crescimento (Fonseca J. L., 2010).   

De notar ainda, que além do homebanking, os sectores que mais representados estão 

online continuam a ser electrónica/telemóveis, informática, livros/revistas, jogos/consolas, 

DVD/vídeos, bebés e brinquedos, casa/arte/decoração,  bilhetes, CD/música, relógios/óptica, 

alimentação, bebidas, tabacaria e charutos.   

O peso da electrónica, telemóveis e informática continua a ser enorme, com mais de 

58% dos sites a indicar a sua venda, mas um peso significativo vem também dos Bebés e 

Brinquedos (25% dos sites) e Livros/Revistas (20% dos sites). Os restantes sectores estão 

representados cada um em 18% ou menos dos sites. A venda de bilhetes é também um sector 
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importante, ainda que (pela própria organização do sector) poucos são os sites que a fazem, 

mas acreditamos que nesses é um negócio em constante crescimento. 

Incrivelmente o sector de viagens/turismo (8% dos sites) e transportes são sectores 

pouco representados. Certamente um ponto a repensar, uma vez que internacionalmente o 

público já vai dependendo quase totalmente da reserva/compra electrónica/internet. 

Certamente que uma menos operacionalidade neste canal dos operadores nacionais, vai 

penalizar fortemente a condução de fluxos turísticos para o nosso país. 

De qualquer modo devemos considerar que grande parte das transacções de turismo, 

entre operadores, são integralmente electrónicas e, ainda que possa não estar representado no 

estudo, é um dos sectores mais pesados neste canal, e que há mais tempo usa meios 

electrónicos. 

Quanto a perspectivas de evolução é clara a expectativa de manter ou crescer o número 

de vendas no trimestre seguinte, excepto no caso do B2B em que, apesar de desaparecerem 

os medos de uma diminuição geral do CE presente no trimestre anterior, aparece agora uma 

opinião bem mais moderada acerca do crescimento, parecendo apontar para uma certa 

sensação de estagnação.   

E finalmente, no sector de B2B, Portugal parece estar mais atrasado, se virmos outros 

estudos, nomeadamente os da UE, com fraca oferta de serviços e produtos, e com pouca 

adesão por parte das empresas. Mas de qualquer modo esta situação mais não faz que 

traduzir a situação do tecido empresarial português, principalmente nas PME´s e 

microempresas, com pouca adesão aos meios tecnológicos, com pouca capacidade de 

inovação e investimento em novos processos, e com dificuldade em acompanhar a evolução 

tecnológica internacional. 
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4. BEWARKET – CE no FACEBOOK 

 

 

 

Neste capítulo foi elaborada uma proposta de implementação de um sistema de CE, que 

se insere no ambiente da maior rede social do planeta, o FaceBook. Esta proposta resulta do 

cruzamento de funcionalidades das redes sociais, do mercado móvel e do comércio 

electrónico. O mercado do CE, inserido no Facebook, tem como missão, aumentar a 

abrangência de potenciais clientes, aproveitando as potencialidades de comunicação e 

interacção fornecidas pelo Facebook. Além de superar a Google em número de acessos 

diários, o Facebook encontra-se facilmente acessível e integrado em diferentes plataformas 

on-line (FaceBook Connect) e em dispositivos móveis. 

 

4.1 Redes Sociais - Facebook 

Uma rede social é uma estrutura social composta por pessoas ou organizações, 

conectadas por um ou vários tipos de relações, que partilham valores e objectivos comuns. 

Uma das características fundamentais na definição destas redes, é a sua abertura e 

porosidade, possibilitando relacionamentos horizontais e não hierárquicos entre os 

participantes (Ilust. 12). Redes não são, portanto, apenas uma outra forma de estrutura, mas 

quase uma não estrutura, no sentido de que parte de sua força está na habilidade de se fazer e 

desfazer rapidamente. 



A aplicação do CE no mercado social. Desenvolvimento do Bewarket 

82 
 

 

Ilustração 12: Exemplo gráfico da estrutura das ligações de uma rede social 

 

As Redes Sociais podem operar em diferentes níveis, por exemplo, redes de 

relacionamentos como o facebook, orkut, myspace, hi5 e twitter (Ilust. 13), redes 

profissionais (linkedin), redes comunitárias (redes sociais em bairros ou cidades), redes 

políticas, entre outras. Estas permitem analisar a forma como as organizações desenvolvem a 

sua actividade, como os indivíduos alcançam os seus objectivos ou medir o capital social. 
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Ilustração 13: Rede social, Twitter 

 

Muito embora um dos princípios da rede seja sua abertura e porosidade, por ser uma 

ligação social, a conexão fundamental entre as pessoas se dá através da identidade. Os 

limites das redes não são limites de separação, mas limites de identidade. Não é um limite 

físico, mas um limite de expectativas, de confiança e lealdade, o qual é permanentemente 

mantido e renegociado pela rede de comunicações (Brandes & Erlebach, 2005). 

Comprar ou vender produtos, trocar contactos e experiências de trabalho, apresentar 

estratégias e oportunidades de negócio ou até lançar petições para ajudar doentes com 

doenças raras (Lusa, 2009). Estes são apenas alguns exemplos da panóplia de fins que os 

portugueses dão actualmente às redes sociais na Web. Espaços virtuais que, segundo 

especialistas contactados pela agência Lusa, permitem "muito mais" do que interagir com 

amigos ou familiares, já que propiciam a partilha de interesses e actividades comuns, que 

depois podem ter efeitos no mundo real. 

Estas redes permitem que as pessoas encontrem afinidades entre elas e se organizem 

em função dos seus próprios interesses ou causas, o que depois as leva a criar grupos e 

iniciativas específicas. A hipótese do Facebook se tornar o principal canal de comunicação 

online não pode ser negada. Com mais de 500 milhões de utilizadores, o Facebook 



A aplicação do CE no mercado social. Desenvolvimento do Bewarket 

84 
 

representa a maior oportunidade de negócio para as empresas que querem melhorar as suas 

qualidades de marketing, baixando os custos de comunicação e atingindo mais potenciais 

clientes. Em acréscimo, o Facebook disponibiliza uma plataforma (FBML) muito acessível 

para desenvolvimento de aplicações, que permite uma integração facilitada no ambiente 

familiar desta rede. Essa plataforma permite o acesso a funcionalidades já presentes nesta 

rede, como a integração do processo de autenticação, os comentários, o chat, as mensagens, 

o aspecto visual e o sistema de traduções. 

Clara Shih, autora do livro “The Facebook Era” diz que “as redes sociais não dão 

apenas um acesso mais alargado aos consumidores, elas fazem-nos a preços 

surpreendentemente baixos.” (Needle, 2010). 

4.1.1 Questões Sociais 

Com este invulgar sucesso do Facebook, surgem algumas questões relacionadas com o 

efeito das redes sociais nas empresas. Nesta secção, é discutido, até que ponto é que estas 

redes beneficiam o rendimento dos trabalhadores e o marketing das mesmas.  

4.1.1.1 Web social na Web empresarial 

Basicamente o Facebook é assumido como um espaço para adolescentes. Não obstante 

esta realidade, o Facebook tem uma crescente importância nas organizações onde se 

efectuam análises de negócios alinhados com tecnologias colaborativas 2.0 que estão 

associados ao marketing da média social (Marks, 2009a). 

 

O termo “Empresas Web 2.0” é geralmente associado às empresas que usam tecnologias 

colaborativas orientadas para a Web 2.0. A sua definição é frequentemente discutida, mas o 

debate sobre o que chamar ao uso de técnicas de colaboração modernas adoptando o 2.0 das 

tecnologias Web 2.0, não é necessariamente importante. Trata-se apenas da focalização no 

valor do negócio para a organização em questão. 
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“É difícil acreditar que, como o Facebook, a ecosfera do negócio social/empresa 2.0/Web 

2.0, está a fazer um mau trabalho, ofuscando o valor a uma potencial audiência de empresas 

já a recuperar de uma recessão. A clareza e a consciência são importante para todos, quer 

seja individual ou utilizadores de negócio (Marks, 2009a). 2011 verá um pensamento muito 

melhorado sobre a maturidade de negócio e o compreendimento do valor e existe o 

pressentimento que os espaços pessoais,  de consumidores e de marketing, irão obedecer a 

uma mudança significativa. 

 

4.1.1.2 Integração de colaboração nas empresas  

 

Considerando a colaboração dentro das empresas (que difere do uso destas ferramentas 

para o marketing e relações públicas), a promessa do social, ou “empresa 2.0” como é 

frequentemente chamada, acredita que os colaboradores possam tornar-se muito melhores na 

pesquisa de informação e a trabalhar em conjunto, se usarem blogs, wikis, redes sociais, 

partilha de documentos, páginas do Facebook, etc. Mas são estas actividades de valor para a 

empresa? O primeiro problema óbvio é que podem perder muito tempo nessas actividades, e 

esse é o tempo que não utilizam a fazer outras coisas, como concluir o trabalho destinado 

para o dia. Então só é de valor se o resultado (isto é, encontrar boa informação) justificar o 

investimento (todas as horas dedicadas à media social). O sucesso nas empresas pode ser 

ilusório quando estas o medem através do número de wikis, blogs, tweets, e páginas 

Facebook que as pessoas criam, usam e gostam. Noutras palavras, o sucesso é mensurado 

como nível de actividade. 

 

De acordo com Marks (2009b), “na nossa empresa, temos muitos encontros, então 

devemos estar a fazer algo correcto”. Conversas on-line aleatórias, podem ser uma ainda 

maior perda de tempo do que encontros desfocados e sem fim”. Mais, não significa 

necessariamente melhor. 

 

Morgan (2010) defende que a verdade é que as empresas que utilizam ferramentas sociais 

e de colaboração, vêm o desempenho melhorar a nível da inovação (68% vs 39% que não 
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utilizam), as vendas aumentam (76% vs 50% que não utilizam), e o lucro também (71% vs 

45% que não utilizam. 

 

4.1.1.3 Media social vs. Colaboração  

 

“O que me está a perturbar é o contínuo conjunto de diferenças ou entendimento entre 

usar a Internet como o meio de marketing, em que qualquer publicidade é uma boa 

publicidade, e os muitos e diferentes casos de uso das modernas tecnologias da Web para 

ajudar as pessoas a colaborar mais eficientemente no negócio”. (Marks, 2009b) 

 

A utilização do marketing através da Internet, é difundido a toda a rede, apesar de ser um 

meio ainda muito imaturo. Incluiu-se neste conceito as ferramentas tais como banners, 

Google Adwords, as publicidades do Facebook, até as publicidades de objectos domésticos, 

apresentadas pelas personalidades da media social. A Media social deveria ser 

essencialmente o pensamento de marketing para encorajar e permitir a conversação com 

clientes usando os vários meios possíveis, como o rádio e os anúncios de TV, estimulando o 

pensamento sobre os produtos, discutindo e construindo uma tendência para estes. 

 

Quando aplicadas as tecnologias Web 2.0 ao negócio passam a ser permitidas novas 

formas de interacção entre os intervenientes, o que permite a similaridade com os conceitos 

actualmente aplicados no marketing, aproveitando o elevado número de utilizadores que a 

Internet atinge actualmente. 

 

Os praticantes bem sucedidos do negócio colaborativo criaram processos que elevam o 

2.0 e outras tecnologias a um componente de consciência desenhado nas intenções 

colaborativas e na esperança de resultados. As empresas que utilizam a escrita de mensagens 

e ferramentas como o FaceBook para melhorarem o seu processo de comunicação, 

incorporando modernas tecnologias de negócio, causam estranheza às empresas tradicionais, 

parecendo-lhes estes procedimentos um desperdício de tempo e distracções sem fundamento. 
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4.1.1.4 Redes colaborativas vs. Redes sociais  

 

“A organização da socialização casual e do jornalismo, é muito diferente de trabalhar em 

equipa através de meios para alcançar resultados. É este tipo de organizações que justificam 

um investimento. As aparentemente conversas aleatórias pelas redes sociais, não são 

proposições atractivas num cenário de negócios com objectivos a atingir.” (Marks, 2009) 

 

Esta afirmação leva-nos até que a colaboração seja usada para descobrir até que ponto o 

jornalismo consegue sobreviver e ambientar-se na idade da Internet. Aos jornalistas são 

dados grandes espaços de manobra para trabalhar no que quiserem, desde que o resultado 

seja uma edição de sucesso do jornal. Um dos melhores métodos de trabalho de uma rede 

colaborativa é dar às pessoas estruturadas, ferramentas altamente flexíveis para arquivar 

informações bem definidas. Existe uma conversação considerável no espaço social, sobre se 

o uso destas ferramentas é realmente um meio para atingir um fim. 

 

“Comprar um kit de ferramentas, não faz das pessoas sistemas mecânicos, assim como 

começar a escrever um blog não faz delas jornalistas”. (Marks, 2009) 

 

4.1.2  Estatísticas das redes sociais 

O Facebook tem actualmente cerca de 60 mil servidores e os seus utilizadores gastam 

10 biliões de minutos diariamente, onde mais de 3 biliões de fotos são inseridas 

mensalmente e 6 biliões de peças de conteúdos são partilhadas diariamente. 1 Milhão de 

fotos são vistas por segundo e os servidores da empresa processam mais de 50 milhões de 

operações por segundo (Calderón, 2010b). 
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Ilustração 14: Gráfico representativo do crescimento de utilizadores activos mensalmente no Facebook, desde 2006 

 

Hoje, mais de 500 milhões de pessoas de todo o mundo (Ilust. 14) estão activas 

mensalmente, incluindo 100 milhões apenas nos Estados Unidos, com cerca de 600 mil 

novos utilizadores diariamente (Inside Facebook, 2010). Comparativamente às outras redes 

sociais, nota-se uma fortíssima vantagem para o Facebook (Ilust. 15). 
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Ilustração 15: Comparativos de crescimento das redes sociais 

  

Relativamente à publicidade inserida no Facebook, a Mulley Communications 

publicou na primeira semana de Julho de 2010, um relatório sobre o movimento dos olhos 

dos utilizadores do Facebook, nos murais, perfis e páginas. Em primeiro lugar, os resultados 

mostram que a publicidade “funciona” no Facebook, especialmente com o público alvo bem 

definido. 

Em segundo lugar, nas actualizações de perfil, 71% dos utilizadores olharam para as 

páginas de publicidades e 31% olharam para publicidades no mural. De qualquer forma, os 

utilizadores prestaram mais atenção às actualizações de páginas do que à publicidade. Em 

média um utilizador é fã de 28 páginas e 1 em cada quarto, experimentaram as aplicações de 

que são fãs. 

Relativamente a Agosto de 2010, estes são os 10 países onde se verificou um maior 

aumento na adesão ao Facebook. 
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Ilustração 16: Os 10 países mais crescentes no Facebook durante Agosto de 2010 

 

Os países listados acima representam mais de metade do crescimento total do Facebook 

relativamente a Agosto de 2010, adicionando mais de 14.7 milhões de novos utilizadores 

activos mensais (Ilust. 16). Quase o dobro do que os dez maiores adicionado em Julho. Estes 

países cresceram uma média de 7,5 por cento, cada (Morrison, 2010). 

  

4.1.3 Vendas sociais 

Quando se trata de incorporar o uso da media social, existem problemas associados ao 

uso da palavra “social”, porque não é precisa. Quando a maioria das pessoas usam o 

Facebook, Twitter ou Myspace, usam-nos devido às suas qualidades sociais. Quando as 

empresas usam a media social, usam-na como propósito comercial. 

Isto é uma grande distinção porque afecta a forma de como o negócio deve usar a media 

social. 

A media social ou redes sociais, são muito poderosas no que toca a fortalecer ligações 

entre pessoas, mas será este o local correcto para o negócio? Toda a construção de ligações 

não são porque um negócio quer conhecer a Joana ou o João amigo, mas sim porque essa 

ligação é construída com o intuito de vender mais um produto ou serviço. Em festas, as 

pessoas evitam alguém que tente vender algo. Amigos que convidam os seus amigos para 
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festas ou acções de marketing, são toleradas por um tempo, mas não muito. Similarmente, as 

empresas que usam a media social como media de vendas, devem entender que existe um 

tempo e espaço para elas, ou arriscam-se a perder a curiosidades dos potenciais 

compradores. 

Sir Martin Sorrell, a cabeça da WPP, o maior grupo de marketing e telecomunicações do 

mundo, tem dúvidas similares, relativamente ao uso comercial da media social. 

O Financial Times recentemente reportou: 

Sir Martin avisou que a media social é “menos fenómeno comercial e mais fenómeno 

pessoal, e mais similar a escrever cartas para as vossas mães do que a ver televisão”. 

“Invadir estas redes sociais com mensagens comerciais, poderá não ser a coisa certa” 
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4.2 BEWARKET – proposta de implementação 

BEWARKET, resulta da associação dos termos “web” e “market”, é uma ideia que, além 

de se focar nos utilizadores do Facebook e do mercado móvel, tem como visão, criar uma 

plataforma de CE vasta em termos de funcionalidades. 

 

O BEWARKET permite aos utilizadores, uma interacção dinâmica na compra, licitação, 

venda e revenda de produtos. Utiliza o Facebook como base de integração de utilizadores e 

de ferramentas Web 2.0 que são permitidas pela maior rede social do planeta. Neste sistema 

espera-se uma acção de todos os agentes envolvidos na promoção, avaliação, venda e 

compra de um produto. Permite também uma dinâmica entre os seus avaliadores e 

vendedores, que fornece ao cliente, um conjunto de possibilidades na interacção de escolha, 

compra e avaliação de um produto ou serviço. 

  

Nesta comunidade encontram-se já maioria das entidades envolventes e potenciais 

utilizadores do CE.  

 

As empresas necessitam de estar onde os potenciais clientes estão. O Facebook tem 

actualmente, mais de 500 milhões de utilizadores activos (cerca de 1/5 do total de 

utilizadores de internet), eliminando o processo de registo, o que aumenta o potencial de 

actuação deste sistema. Segundo Tim O’Reilly (fundador WWW), o Facebook cresce a cerca 

de 1,14% por dia (mais de 500 mil novos utilizadores diários), e uma aplicação lá inserida, 

cresce a uma média de 1,9% por dia. 

 

O BEWARKET tem assim como objectivo principal aumentar a competitividade entre 

empresas, facilitando a escolha de produtos por parte dos clientes, adoptando as vantagens 

da Web 2.0, aumentando as capacidades de interacção entre utilizadores, e aplicando essas 

mais-valias, ao CE. 

 



A aplicação do CE no mercado social. Desenvolvimento do Bewarket 

93 
 

Este projecto destina-se a diferentes tipos de parceiros que realizam negócios entre si, 

desde empresas a consumidores finais, e a utilizadores com interesses na venda e/ou compra 

de produtos, no Facebook. BEWARKET é assim uma plataforma que associa e interliga os 

diversos factores envolventes no processo de análise, decisão e compra dentro do CE. 

 

4.2.1 Mercado 

Os utilizadores do Facebook, ou outras redes sociais que permitam a integração de 

aplicações, são o objectivo, desde clientes a empresas que pretendam vender produtos e 

serviços. De acordo com o crescente número de utilizadores na internet, e consequentemente 

no FaceBook, existe também a expectativa da valorização do Bewarket acompanhando esta 

tendência. 

 

O BEWARKET assentará especialmente em cinco sectores: automóvel, imobiliário, 

software, têxtil e eléctrico. Alguns dos serviços do BEWARKET serão os processos de 

compra, venda, comunicação, gestão administrativa, controlo e planeamento. 

 

Relativamente a concorrentes directos, temos o Marketplace do Facebook 

(apps.facebook.com/marketplace/), que lançou a versão mobile em Agosto deste ano, com 

mais de 6 milhões de Utilizadores Activos Mensalmente (UAM), e o Payvment 

(apps.facebook.com/payvment), com mais de 500 mil UAM, disponibiliza uma listagem com 

opção de compra, de artigos no perfil de quem os vende. Fora do FaceBook, temos 

TinyPay.me (http://tinypay.me/), com o principal argumento de não ser necessário um 

registo para vender algo georreferenciado, em cerca de 60 segundos (Ilust. 17). Em 

contrapartida, é estritamente obrigatório ter uma conta Paypal Ambos com conceitos 

interessantes, mas limitados. 
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Ilustração 17: site C2C: TinyPay.me 

 

4.2.2 Ideia 

O BEWARKET disponibiliza uma plataforma, que permite aos diferentes utilizadores do 

FaceBook que façam compras, avaliações, conversações, vendas e revendas. Este sistema é o 

cruzamento entre as redes sociais, o CE e a gestão do conteúdo envolvente (Ilust. 18). Este 

conteúdo engloba toda a parte aplicacional onde são feitas as transacções de informação e 

comunicação entre os clientes (Web e móvel) e servidores. 
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Ilustração 18: Contexto de inserção do BEWARKET 

 

 

A inovação deste projecto, resulta principalmente da liberdade de interacção que existe 

dentro da comunidade, aliada à facilidade de escolha do produto. O BEWARKET 

disponibiliza, associado a cada produto, a informação sobre a disponibilidade e o preço, 

praticados pelas diferentes entidades e utilizadores (produtos usados) que o vendem.  

 

Além desta liberdade de escolha, entidades específicas podem classificar produtos 

(reviews), e os utilizadores devem avaliar as entidades, outros utilizadores e também os 

produtos/serviços. As empresas prestadoras de serviços e defensoras do consumidor também 

terão parte activa neste sistema (ex.: empresas de limpeza ou a DECO7). Existe também a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 Associação Portuguesa para a Defesa dos Consumidores 
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opção de criar uma componente social, onde seria necessária a integração de instituições sem 

fins lucrativos ou ONGs8, de forma a facilitar aos clientes a ”doação” de percentagens das 

suas vendas. (ex.: João Manel vende Nokia N81 por 50€. 5% reverte para a Liga Contra a 

Sida) As instituições deveriam estar presentes no FaceBook para transmitir confiança na 

realização deste processo. 

 

4.2.3 BEWARKET Mobile 

Esta aplicação disponibiliza um conjunto de funcionalidades que aproveitam o acesso 3G 

e o GPS. Com a liberdade que o mercado móvel nos fornece, é possível a inserção de 

produtos georreferenciados, para que um comprador possa pesquisar o que existe em seu 

redor, dependendo da sua localização. No caso doa serviços, estes necessitariam de 

especificar a o raio de abrangência. 

 

Um exemplo de utilização, do BEWARKET Mobile, seria a de alguém do sector 

imobiliário, tirar uma foto a uma casa, adicionar alguma informação e uma descrição, e a 

aplicação mobile enviaria a foto, juntamente com as coordenadas GPS, para o BEWARKET. 

Desta forma, ficaria disponível o imobiliário, com localização no mapa e as informações 

relativas à venda/ aluguer. Além da ligação com o Facebook, é possível a comunicação com 

outras redes sociais como o twitter ou Linkedin, publicitando a respectiva venda, nessas 

redes.  

 

Além desta funcionalidade no BEWARKET Mobile, é possível a procura de produtos à 

venda perto do utilizador. Quando este se desloca, é-lhe dito todos os produtos à venda e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 Organizações Não Governamentais 
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serviços prestados, em redor dele. Estes resultados são mostrados no mapa, ou em listagem, 

ordenados por distância em quilómetros ou em metros. 

 
 
 

4.2.4 Projecto 

O BEWARKET terá os seguintes elementos a nível do front-office:  

 

 Um catálogo electrónico virtual, apresentando o conjunto dos produtos 

disponíveis para venda, o preço e a sua disponibilidade (produto em stock e prazo 

médio de entrega);  

 Um motor de pesquisa para encontrar facilmente um produto com a ajuda de 

critérios (marca, gama de preços, palavra-chave, etc.);  

 Um sistema carrinho de compras virtual que conserva o registo das compras do 

cliente ao longo de todo o seu percurso e altera as quantidades para cada 

referência;  

 O pagamento protegido em linha (accounting) que é frequentemente assegurado 

por um terceiro, de confiança (um banco) através de uma transacção e encriptada;  

 Um sistema de acompanhamento das encomendas, para seguir o processo de 

tratamento da encomenda e obter informações sobre a entrega da encomenda ao 

transportador. 

 

 

Haverá também um sistema de back office, que permite ao comerciante on-line, gerir o 

saldo, organizar a sua oferta on-line, alterar os preços, acrescentar ou retirar referências de 

produtos, assim como administrar e gerir as encomendas dos clientes. 

 

 

Pontos fortes para os utilizadores: 

 

• Venda, compra e licitação facilitada entre utilizadores; 

http://pt.kioskea.net/contents/crypto/ssl.php3
http://pt.kioskea.net/contents/entreprise/e-business.php3#front-office
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• Mural de notícias acessível a todos os intervenientes da plataforma (filtragem 

específicos, por utilizadores, entidades, amigos, amigos de amigos, país); 

• Opção de leilão/licitação com listagem do estado dos leilões (ex.: Os produtos aos 

quais o leilão está quase na hora limite, serão mostrados no topo da lista); 

• Visualização do estado da compra/encomenda; 

• Informação e avaliações, submetidas também por entidades responsáveis por essas 

informações (ex. empresa marca do produto, reviews oficiais); 

• Possibilidade de feedback associado às entidades e serviços nos processos de compra, 

venda e transporte; 

• Integração de uma ferramenta de pagamento on-line (Paypal). 

 

 

Pontos fortes para as empresas: 

 

• Abrangência de mercado, elevada ao número de utilizadores sociais; 

• Abertura perante as oportunidades do mercado global; 

Comunicação com os clientes facilitada; 

• Aproveitamento do efeito de rede já existente e em funcionamento no Facebook. 

Mediante o acesso automático aos dados dos produtos da empresa, através de serviços Web, 

o BEWARKET disponibiliza análises de dados provenientes das operações existentes com 

os clientes. 

 

• Feedback dos clientes: Rápida identificação de problemas associados ao processo de 

venda (ex. verificações de stock); 

• Informação associada a tendências e interesses dos utilizadores (ex. tendências 

mensais, tipos de produtos, gastos); 

• Conhecimento detalhado da sua cota de mercado entre os clientes (zona geográfica e 

social); 

• Identificação dos resultados provenientes de acções promocionais; 

• Comparação de acções e intervenientes, para diferenciação entre tipos de utilizadores; 

• Criação de potenciais genéricos de perfil, para direccionamento de acções de venda; 

• Comparações entre produtos que vende, com produtos idênticos e potencialmente mais 

lucrativos; 
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Pontos fracos: 

 

• Esforço de marketing para divulgação da aplicação; 

• Necessidade de conhecimento multidisciplinar (departamentos funcionais, como a 

produção, expedição, marketing, apoio ao cliente e finanças); 

• Tempo de desenvolvimento; 

 

Um mau planeamento da solução e um marketing mal direccionado poderá implicar o 

insucesso do projecto. 

 

4.2.4.1 Componentes de sofware 

Além da infra-estrutura da rede de comunicação, a implementação de componentes de 

software nas actividades de negócio é crucial. Alguns dos benefícios relacionados com a 

implementação de soluções de software são: 

 

• Manutenção; 

• Reuso (com uma granularidade média); 

• Adaptabilidade; 

• Extensibilidade; 

• Prototipagem, experimentação e desenvolvimento iterativo; 

• Encapsulamento do conhecimento do domínio e dos detalhes de implementação  

• Programação em um nível mais alto (integração de componentes); 

• Desenvolvimento paralelo e em grupo; 

• Integração de diferentes tecnologias, linguagens e plataformas; 
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Apesar das vantagens, existem dificuldades associadas, como: 

• Esforço inicial de análise, projecto, implementação, testes e documentação; 

• Custo de estudo e entendimento dos componentes e da infra-estrutura de execução; 

• Custo de modificação do componente, nem sempre possível; 

 

4.2.5 Produto 

O modelo de negócio do Bewarket é um portal horizontal que oferece um pacote 

integrado de serviços, chat, pesquisa, vendas, revendas, avaliações e compras de produtos 

e/ou serviços.  

 

Proposta Única de Valor 

 

Serviço único na comunidade FaceBook com: 

 Integração com a sua conta social (Remoção de processo de registo e login); 

 Disponibilização de mais informação sobre produtos e serviços (ex.: quem e porque 

vende, quem avaliou, opiniões, os diferentes preços dos vendedores e as suas 

disponibilidades); 

 Melhor interacção entre clientes e entidades (sistemas de mensagens, conversação em 

tempo real, comentários, votação); 

 Possibilidade de participação na avaliação e recomendação de produtos e serviços 

prestados pelas entidades; 

 Contacto com entidades que defendem os direitos dos clientes e das organizações; 

 Plataforma móvel com funcionalidades de inserção de informação de vendas com 

georeferenciação. Esta aplicação também anunciará a venda nas diferentes redes 

sociais (Twitter e LinkedIN); 

 Mostrar interesse em comprar algum artigo, de forma a que não sejam apenas os 

compradores a procurar por vendedores; 
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 Possibilidade de revenda de qualquer artigo já inserido por um diferente utilizador, 

ou seja, o vendedor. Desta forma, esse artigo ficaria também disponível na loja-

online do revendedor, mediante uma percentagem de lucro, definido pelo proprietário 

do artigo; 

 Venda de software (Música, Livros (digitais), Imagens e Filmes), alcançando assim, 

designers, fotógrafos, músicos e escritores/bloggers. 

 

Na programação, são usadas as tecnologias ASP.NET 3.5 com o FaceBook SDK. No 

FaceBook é utilizada uma aplicação FBML (FaceBook Markup Language), com a largura de 

760px, a receber informação da aplicação Web, acessível pelo bewarket.com. A base de 

dados será organizada em forma de data warehouse, porque o desenho deste tipo de base de 

dados favorece os relatórios, o cruzamento de relações, a análise de grandes volumes de 

dados e a obtenção de informações estratégicas que podem facilitar a tomada de decisão aos 

proprietários da aplicação, como aos vendedores e compradores que a usam.  

4.2.6 Produção 

O investimento prioritário passa pela construção de uma equipa multidisciplinar, em que 

possam ser avaliados os diversos aspectos que envolvem uma aplicação deste tipo, e 

encontrar a melhor forma deste sistema crescer rapidamente e se tornar parte do dia-a-dia 

dos utilizadores. 

 

O Facebook disponibiliza a integração de aplicações Web (ASP.NET, .php, Ruby on 

Rails, etc), o que permite integrar uma aplicação sem custos. O investimento para o 

desenvolvimento do software é relativamente baixo. As primeiras receitas seriam 

provenientes do interesse em aumentar o destaque de algum anúncio ou produto 

disponibilizado. 

 

Os custos de produção serão muito reduzidos, visto que se trata de software. Para obter o 

seguimento da evolução da aplicação, serão criadas estatísticas para a visualização do estado 

do projecto. O FaceBook valoriza e disponibiliza estatísticas sobre o crescimento das 

aplicações lá inseridas, em adonomics.com. 
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As principais actividades com custos para este projecto seriam: Licenças de software, 

alojamento na Web, domínio, custos de desenvolvimento e principalmente investimentos no 

marketing e na formação de uma equipa multidisciplinar. 

 

4.2.6.1 Dificuldades de produção 

No desenvolvimento de uma solução, existem algumas dificuldades que devem ser 

tomadas em conta antes de proceder à implementação (Gerosa, 2008; Junior, Kakimoto, & 

Ferreira, 2009): 

 

 Complexidades técnicas: Sincronismo, concorrência, partilha, distribuição, 

protocolos, conexões, gestão de sessões; 

 Projecto da interacção utilizador-software e utilizador-utilizador: Sistemas 

difíceis de especificar, são sistemas mais propícios a falhas; 

 Modelos de negócio baseado na Web: Necessidade de alta capacidade de evolução 

e escalabilidade; 

 Constante evolução das tarefas e do grupo: Requisitos imprecisos, instáveis e 

evolutivos, e o código desenvolvido tende a tornar-se desestruturado com a evolução 

contínua; 

 Conhecimento multidisciplinar: Engenharia de software, bases de dados, 

inteligência artificial, sistemas de informação, interacção homem-computador, 

sistemas multimédia, sistemas distribuídos, etc. Em área não tecnológicas, 

identificamos a sociologia, psicologia, antropologia, ciências sociais, etc; 

 Múltiplas áreas de aplicação, múltiplos propósitos: Socialização, administração, 

educação, jogos e entretenimento, engenharia de software etc. 
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4.2.7 Estratégia comercial  

BEWARKET oferece a intermediação de negócios na internet, entre vendedores e 

compradores. Para que os vendedores possam destacar as suas vendas e promoções, 

necessitam de um maior destaque para que um número maior de utilizadores tenha 

conhecimento, de forma a aumentar a “lista” de possíveis compradores. Esta funcionalidade 

permite alcançar o público exacto para ligar clientes verdadeiros ao negócio. 

 

Relativamente a adesões no Facebook, o crescimento anda perto dos 600 mil de novos 

utilizadores diários. Além do enorme poder viral e da sua aplicação móvel, os utilizadores 

que quiserem usar o BEWARKET, apenas terão de clicar em “Aceitar aplicação”, 

eliminando o processo de registo e integrando a autenticação automáticamente. Em parceria 

com o PayPal, o FaceBook desenvolveu métodos de pagamento (carregamento de créditos) 

que facilitam as transacções entre aplicações e utilizadores do Facebook. Note-se que o 

Paypal tem cerca de 78 milhões de clientes com contas activas, em todo o mundo, o que 

optimizará os processos de compra e venda. 

 

No BEWARKET, alguns dos serviços com fins lucrativos, são: 

 Percentagem da venda; 

 Venda da aplicação móvel nos marketplaces; 

 Arrendamento de espaço virtual para venda (loja on-line); 

 Pagamento por “click” ou listagem; 

 Taxas sobre leilões bem sucedidos; 

 Pagamento pela inclusão do nome da empresa, em concorrência directa com 

outras empresas que vendam o mesmo produto. Na página do produto, 

apareceriam as informações de disponibilidade e preço de todas as empresas 

vendedoras dos mesmos produtos. 

 

O valor pago por listagem terá uma taxa de 2% sobre o valor da venda de um produto. No 

caso do TinyPay.me, é aplicada uma taxa de 5% sobre uma venda. Esta listagem é 

publicitada dentro da rede do vendedor, no mural da aplicação e aparecerá num separador 

inserido no perfil do Facebook do vendedor. Cada listagem tem uma validade dependendo 

do que é vendido e de quem vende. 
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Caso o vendedor opte por pagar o serviço indexando-o ao número de “click’s”, o 

BEWARKET encarrega-se de mostrar o anúncio, em que a oferta mínima será de 0,01€ por 

click ou listagem, e este anúncio aparecerá até esgotar o limite diário de gastos, dependendo 

do que a entidade vendedora estará disposta a pagar por click ou listagem. Estas acções de 

publicidade terão filtros específicos para os diversos tipos de público do FaceBook, 

contextualizando o tipo de anúncio ao utilizador, mesmo que este não esteja ainda associado 

ao BEWARKET. Os anúncios poderão ser direccionados por localização, sexo, idade, etc. 

Com um custo adicional e para fazer uso das capacidades do BEWARKET, os anúncios 

poderão ser específicos, direccionando-os automaticamente para o público que tem mais 

interesse por esse tipo de produtos, através das acções e do tipo de produtos que compra e 

vende. Este meio seria direccionado para os anúncios do FaceBook, mas com o filtro de 

potenciais clientes indicados pelo BEWARKET. O cliente pagaria o anúncio no FaceBook 

acrescido do filtro aplicado pelo BEWARKET. 

 

Na associação dos vendedores do mesmo produto, seria apresentada a empresa que o 

vende na listagem de preços, mediante um pagamento. Assim, aumentaria a competitividade, 

visto que o nome e os seus preços apareceriam em destaque. Isto permite que a empresa 

possa competir directamente com outras empresas que vendem o mesmo artigo. Assim, cada 

artigo, além de aparecer todos os utilizadores que o vendem, terá também, consoante 

pagamento, a lista de empresas que também o vendem, com a sua disponibilidade e preço 

praticado. 

 

4.2.8 Estado do produto 

Actualmente, temos a documentação e um esboço do que seria a implementação deste 

sistema. Este projecto já tem registado o domínio bewarket.com e a aplicação já é 

apresentada no FaceBook (Ilust. 19) e faz a comunicação entre o Facebook, os utilizadores e 

a aplicação (http://apps.facebook.com/bewarket/ ou http://apps.facebook.com/textnei/ versão 

html).  

http://apps.facebook.com/bewarket/
http://apps.facebook.com/textnei/
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Ilustração 19: Estado do Bewarket no Facebook 

 

 

A parte aplicacional encontra-se ainda em desenvolvimento e existe a possibilidade de vir 

a ser implementada futuramente por uma empresa do sector ou inserida em algum projecto 

da Universidade. Está a ser preparado também um plano de negócios relativo a este projecto 

de forma a saber ou prever qual a sua viabilidade real. 
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5. Conclusão 

 

A Web deixou de ser uma colecção de páginas HTML estáticas que descreviam algo do 

mundo. O desenvolvimento da tecnologia que permite, cada vez mais, criar plataformas de 

acesso à Internet mais rápidas, mais poderosas e mais baratas fazem com que estejamos, 

nesta altura, a viver uma transformação tecnológica e social sem precedentes. No entanto, 

para que as novas tecnologias conquistem a confiança dos utilizadores, necessitam de ser 

seguras e os processos de negócio mais rápidos e eficientes. Para isso é necessário que a 

Internet entenda e interprete a informação nela existente, de forma a que a comunicação e 

interpretação da informação seja automática e a negociação entre serviços, eficiente. 

 

A Web 2.0 não é uma revolução técnica, mas sim na forma como é aceite por utilizadores 

e programadores. As redes sociais fazem parte do dia a dia dos utilizadores de todo o mundo, 

interligando-os e conectando-os mais facilmente. As pessoas têm-se juntado aos milhões às 

redes sociais, por diversas razões, quer seja para negócio ou prazer. Essas comunidades cada 

vez mais maciças, têm foco em praticamente todas as áreas imagináveis (Hinchcliffe, 2010). 

 

Crescentemente, a Web é o mundo. Tudo e todos num mundo que recebe uma espécie de 

“informação da sombra”, uma aura de informação que, quando capturada e processada 

inteligentemente, oferece extraordinárias oportunidades e gera implicações na mudança de 

mentalidade. 

 

O NE e o CE tornaram-se no principal meio das empresas e clientes chegarem ao 

mercado internacional, apesar de ainda surgirem algumas dúvidas sobre a segurança das 

transacções on-line. Se vamos a caminho de resolver os maiores problemas do mundo, 

devemos colocar o poder da Web para trabalhar: tecnologia, modelos de negócio, e 

provavelmente mais importante, as suas filosofias de abertura, a inteligência colectiva e a 
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transparência. E para fazer isso, devemos levar a Web para outro nível. O NE e o CE estão 

muito perto de se tornarem o negócio e o comércio padrão. 

 

As redes sociais, caminham no sentido de se tornarem o principal meio mundial de 

comunicação e partilha de conteúdos. O mercado móvel atinge actualmente mais de 4 biliões 

de utilizadores, tornando assim, o dispositivo de acesso às redes físicas e virtuais, mais 

utilizado no planeta. Estes factores evoluíram os mercados de aplicações, que servem todo o 

tipo de funcionalidades (GPS, 4G e alta capacidade de processamento) e utilidades 

(aplicações, jogos, sensores de movimento, giroscópio, bússola, etc.) possíveis num 

dispositivo cada vez mais pequeno e poderoso. Não podemos suportar mais, uma evolução 

incremental.  

 

É sobre esse canal onde as redes sociais se instalaram, principalmente o Facebook, que 

nos oferece já uma plataforma para chegar muito mais facilmente aos utilizadores de toda a 

plataforma. Após o estudo sobre o poder e influência do CE, do mercado móvel e das redes 

sociais, pensamos ser esta, uma solução tangível de sucesso. A esta união chamamos de 

BEWARKET, um sistema que permite a compra, venda e revenda de produtos/serviços entre 

utilizadores e empresas, sem sair do ambiente social de cada utilizador. Em adição a estas 

vantagens, existirá também a versão móvel deste software que permite a adição de 

georreferênciação e foto, no momento em que se adiciona um artigo. 

 

Para trabalho a ser desenvolvido de futuro, resta a elaboração pormenorizada de um plano 

de negócios e a implementação da solução, dando prioridade à parte C2C no Facebook. 

Assim, este sistema juntará o melhor das redes sociais, com as facilidades do CE e as 

potencialidades e tecnologias do mercado móvel, resultando na idealização de um sistema 

B2C e C2C que terá como prioridades, a simplicidade, a usabilidade e as funcionalidades. 

 

A Internet torna-se, precipitadamente, o principal canal de comunicação, de informação e 

de negócios. Sistemas que partilham da mesma visão do BEWARKET, são o caminho para 

explorar o fenómeno das redes sociais, do CE e do mercado móvel, simultaneamente. 
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