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1. INTRODUÇÃO 

A utilização da Internet e o potencial da Web, do correio electrónico e da tão 

presente Web 2.0, para a comunicação e comercialização de produtos agrícolas 

é de forma crescente um desafio e uma actividade fundamental da empresa 

agrícola da sociedade da informação e do conhecimento. Este manual irá 

abordar o potencial da utilização das tecnologias de informação e comunicação 

para suportar o comércio electrónico de produtos agro-pecuários nas suas 

múltiplas vertentes. 

Após uma primeira parte em que se abordam os conceitos relacionados com o 

comércio electrónico, iremos explorar o potencial que este último oferece para 

o caso do sector agrícola, os desafios que se colocam e as oportunidades que 

surgem neste novo ambiente.  

De seguida apresentar-se-á um guia prático de implementação de um sistema 

de “e-commerce” para aqueles que pretendem iniciar a promoção e 

comercialização dos seus produtos no serviço Web da Internet. 

Terminamos apresentando dois exemplos concretos de organizações que 

utilizam o potencial da Internet e das vantagens do comércio electrónico para 

comercializar os seus produtos e serviços. 
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2. COMÉRCIO ELECTRÓNICO E A INTERNET 

O comércio electrónico é hoje em dia parte integrante do nosso quotidiano. 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 comércio electrónico, 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 e-commerce 

continua a ser um sector com elevadas taxas de crescimento, promovendo a 

mudança contínua da forma como as empresas fazem negócio. O preço dos 

computadores caiu abruptamente, resultado de um novo modelo de vida e de uma 

nova forma de partilha da informação. Neste momento cada consumidor, 

virtualmente, tem acesso quase constante à Internet estando em casa ou no 

trabalho ou comodamente no seu cada vez mais indispensável telemóvel. 

Actualmente, não ter uma presença na Web tornou-se uma desvantagem 

competitiva no mundo dos negócios. Os tradicionais anúncios em listas 

telefónicas tornaram-se obsoletos e as empresas que dependem destes 

serviços rapidamente começaram a perder clientes. A grande maioria dos 

consumidores faz pesquisas frequentes na Web, o que traz desvantagens para 

quem ainda não tem o seu negócio na Internet. 

Deste modo, os produtores agrícolas terão que encontrar novos meios de 

adaptação às novas preferências dos consumidores como, por exemplo, a 

compra de produtos através da Internet. Usando esta ferramenta 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. 

Apesar da maioria dos utilizadores comprar produtos não-alimentares, livros, 

artigos multimédia ou bilhetes de avião, tem vindo a aumentar a procura 

relativa a produtos relacionados com agricultura, como produtos para jardim 

ou mesmo alimentos. Se o consumidor tem confiança num produto autêntico 

ou de qualidade superior que não esteja disponível no mercado local, a 

Internet pode ser um método de compra directo e bastante fiável. 
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2.1. Negócio Electrónico e Comércio Electrónico 

Ao longo dos últimos 12 anos a Internet mudou radicalmente a forma de 

comprar bens ou serviços. Ainda se lembra de comprar bilhetes de avião antes 

de haver Internet? Pode imaginar comprar um novo carro ou computador sem 

recurso a alguma pesquisa na Web?  

Por definição, comércio electrónico ou e-commerce, significa a compra ou 

venda e serviços pela Internet. De acordo com estudos efectuados, 10% da 

população nacional é utilizadora regular de sítios Web de comércio electrónico, 

ou seja, um milhão de pessoas, devendo este número aumentar em 2011 para 

2,5 milhões de pessoas. 

A história do comércio electrónico é curta mas fascinante. Ao longo de 

algumas décadas o crescimento das tecnologias computacionais e de redes 

tem sido exponencial, potencializando a criação de um novo mundo de 

interacções intelectuais, sociais e financeiras. Nos anos 60, algumas empresas 

usavam redes primitivas de computadores para efectuar transacções 

electrónicas, usando um sistema denominado EDI (Electronic Data 

Interchange), em que partilhavam alguns documentos como recibos, pedidos, 

confirmações de envio, etc. com outros computadores de outras empresas. No 

início, cada uma das empresas tinha os seus próprios modelos de documentos. 

No entanto, em 1979, a American National Standards Institute (ANSI) apareceu 

com algo denominado ASC X 12, um padrão universal de partilha de 

documentos entre redes electrónicas. Antes disso, no início dos anos 60, foi 

desenvolvida a ARPAnet com o intuito de estabelecer a correcta circulação de 

comunicações, numa altura em que a guerra nuclear estava eminente. A 

grande evolução nas redes computacionais deu-se em 1982, quando a 

ARPAnet se converteu em Transmission Control Protocol e Internet Protocol 

(TCP/IP), a mesma tecnologia que é hoje o suporte da Internet como a 

conhecemos.  

No início dos anos 80, os utilizadores de computadores pessoais, 

principalmente em institutos de investigação nas universidades, enviavam e-

mails, participavam em newsgroups, listservers partilhando documentos em 

redes como a BITNET e USENET. Em meados dos anos 80, uma empresa 



Inovação e Tecnologia na Formação Agrícola   |   Comércio Electrónico em Agricultura 

 

4  

denominada CompuServe criou um serviço denominado Electronic Mall onde os 

utilizadores tinham a possibilidade de efectuar compras de 110 mercados que 

estariam em rede. Apesar de não ter atingindo grande sucesso foi dos 

primeiros exemplos de comércio electrónico conhecidos.  

Em 1990 um investigador do CERN, Tim Berners Lee, criou um tipo de texto - o 

hipertexto - que podia ser facilmente navegado por uma interface denominada 

browser. Em 1983 foi criado o primeiro e mais famoso browser, o Mosaic. No 

ano seguinte, o browser Netscape 1.0 incluía já um protocolo importante na 

segurança da informação, indispensável no comércio electrónico, o SSL (Secure 

Socket Layer). Este protocolo assegura que a informação como nomes, 

moradas e números de cartão de crédito, podem ser encriptados enquanto são 

transmitidos pela Internet.  

Em 1994/1995 são criados os primeiros serviços on-line de processamento de 

cartões de crédito, onde empresas como a First Virutal e a CyberCash foram 

pioneiras. No mesmo ano, uma empresa denominada Verisign começou a 

desenvolver identificadores digitais ou certificados que verificavam a 

identidades das empresas on-line e dos servidores que serviam os sítios Web 

de comércio electrónico.  

Foi em Julho de 1995 que foi vendido o primeiro livro on-line, saído da 

garagem de Jeff Bezos, inventor da auto proclamada maior livraria do mundo, a 

Amazon. A Amazon criou os primeiros padrões de sítio Web orientado para os 

clientes. Os utilizadores poderiam pesquisar os livros por título, palavras-

chave, autor ou assunto. Podiam também pesquisar por categoria e 

adicionalmente receber recomendações. Tudo isto foi possível porque as 

editoras tinham já essa informação organizada que enviavam para este sítio 

Web. A grande funcionalidade da Amazon foi dar a possibilidade ao utilizador 

registado de efectuar uma análise/crítica ao produto comprado. Por outro lado, 

cada um dos utilizadores podia classificar cada uma das análises criando uma 

hierarquia de críticos. Este aspecto, conjuntamente com descontos nos artigos, 

aumentou significativamente a popularidade da empresa.  

Com o boom das dot.com, em 1999 a Amazon tornou-se person of the year da 

revista Time. Actualmente o negócio vai muito para além dos livros, incluindo 

relógios, música, filmes, equipamento electrónico, brinquedos, roupa, 
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downloads digitais, artigos de jardim, etc., etc.  

No mesmo ano de 1995, enquanto Jeff Bezos enviava livros da sua garagem 

em Seattle, Pierre Omidyar, um programador informático, começou a 

programar um sítio Web a que chamou “AuctionWeb” (WebLeilões). Omidyar 

estava curioso se alguém era capaz de efectuar uma oferta de compra por algo 

de outra pessoa. Procurando alguma coisa para vender, colocou no seu sítio 

um ponteiro laser que já não funcionava. No próprio dia vendeu-o por $14,83. 

Omidyar enviou um e-mail ao comprador a certificar-se se ele sabia que o 

ponteiro estava estragado. A resposta do comprador? Eu colecciono ponteiros 

estragados. Bem-vindo ao e-Bay! O e-Bay colocou o comércio electrónico num 

patamar superior. Não necessitamos de ser grandes empreendedores ou ter 

um negócio para podermos vender algo on-line. Tudo o que terá que fazer é 

dar uma volta no seu sótão, fazer uma lista e terá hipótese de que alguém em 

qualquer lado poderá pagar pelos seus produtos. Em 1996, com dois 

empregados a tempo inteiro, a e-Bay vendeu $7,2 milhões de produtos. Em 

1997, com a procura, vendeu cerca de $95 milhões. Em 2007, o e-Bay vendeu 

cerca $52,5 mil milhões em leilões on-line e tinha cerca de 220 milhões de 

utilizadores registados e 13 mil empregados [Fonte: e-Bay]. A Amazon e a e-

Bay abriram caminho ao que é hoje o mercado do comércio electrónico. 

Segundo o dicionário, comércio significa “compra, troca ou venda de bens ou 

serviços”, pelo que e-commerce (ou comércio electrónico) consistirá na 

compra, troca ou venda dos ditos bens e serviços por via electrónica. 

No entanto, esta é uma visão redutora do significado do termo, uma vez que o 

conceito de comércio electrónico é muito mais abrangente pois, além de incluir 

as referidas actividades de compra, troca e venda de bens e serviços 

envolvendo empresas, consumidores e o Estado, inclui ainda a própria 

prestação de serviços por via electrónica, a colaboração electrónica entre 

parceiros de negócios e as transacções electrónicas dentro das próprias 

organizações. É de salientar que esta visão mais ampla do significado do termo 

comércio electrónico foi adoptada pela Associação do Comércio Electrónico em 

Portugal. 

A definição de e-commerce ou comércio electrónico é a venda ou compra de 
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bens ou serviços na Internet. O comércio electrónico não é mais que uma 

extensão do comércio tradicional, que se define como a troca de bens ou 

serviços, geralmente por dinheiro. O comércio, ou troca comercial, por mais 

simples ou complexa que seja, envolve sempre compradores, vendedores e 

produtores. Quando se pensa em comércio electrónico, a definição torna-se 

mais complexa devido aos detalhes que se deve ter em conta e que encerram 

um número finito de elementos.  

Todavia, é de referir que, para outros autores, esta visão alargada de comércio 

electrónico que acabamos de apresentar tem outra designação: negócio 

electrónico. No presente manual, quando nos referimos a comércio electrónico 

ou e-commerce, 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 (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. 

A orientação de acção, recolha de dados ou suporte à escolha e selecção 

de informação são exemplos de serviços que podem ser 

disponibilizados no contexto do negócio electrónico; 

� Transacções – De algum modo, este último pilar corresponde a um 

maior nível de oferta de negócio electrónico. 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 
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realização de trocas comerciais sem a necessidade de intervenção de 

outros meios, para confirmar identidades, fazer pagamentos ou verificar 

condições prévias. 

 

 

Figura 1 – Pilares do conceito de comércio electrónico 

 

Por outro lado, podemos caracterizar o comércio electrónico sob três grandes 

perspectivas (Fonseca e Ferreira, 2006): 

� Comercial – O comércio electrónico facilita a compra e venda de 

produtos, serviços e informação, utilizando para o efeito a Internet ou 

tecnologias de informação alternativas; 

� Serviço – O comércio electrónico 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 comércio electrónico consiste na integração 

de tecnologias de informação (redes electrónicas), em substituição de 

processos de negócio físicos. 

À semelhança do que aconteceu com outras inovações, tais como o telefone, o 

rádio e a televisão, o crescimento rápido do comércio electrónico nos 
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primeiros anos criou uma bolha especulativa no mercado bolsista e, tal como 

todas as bolhas, a das “dot.com” rebentou em Março de 2001, tendo perecido 

neste processo muitas das empresas de comércio electrónico. No entanto, 

muitas outras, tais como a Amazon, a e-Bay, a Expedia e a Google tornaram-se 

expoentes máximos desta nova era dos negócios digitais.  

No entanto, a revolução do comércio electrónico está ainda 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 modelos de negócio. 

Entre os desenvolvimentos a que temos vindo a assistir, podemos enquadrá-los 

em três grandes vertentes (Laudon and Laudon, 2007): 

Transformação dos Negócios 

� A primeira onda do comércio electrónico transformou o mundo dos 

negócios de livros, música, viagens aéreas. Numa segunda onda, mais 

oito sectores estão a enfrentar um cenário de mudança semelhante: 

telefones, cinema, televisão, joalharia, imobiliária, hotéis, pagamentos 

de contas e software; 

� O alcance das ofertas do comércio electrónico cresce, especialmente nas 

viagens, agências de informação, entretenimento, retalho de vestuário, 

electrodomésticos e mobiliário/acessórios para casa; 

� A demografia dos compradores on-line continua a alargar-se para 

corresponder à dos compradores off-line; 

� Modelos de negócios estritamente e-commerce continuaram a refinar-

se, enquanto as marcas de retalho tradicionais usarão o comércio 

electrónico para manterem a sua posição dominante no mercado; 

� Pequenos negócios e empresários continuarão a “inundar” os mercados 

do comércio electrónico, muitas vezes tirando partido das infra-

estruturas criadas pelos gigantes do sector. 
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Fundações Tecnológicas 

� Ligações sem fios à Internet continuarão a crescer rapidamente; 

� Novos modelos de difusão de áudio e vídeo irão ganhar significado como 

novo meio de distribuição de conteúdos criados pelos utilizadores; 

� O acesso à Internet em banda larga predominará no mercado residencial 

e empresarial à medida que os preços descem; 

� O RSS (Really Simple Syndication) crescerá tornando-se uma nova forma 

de distribuição de informação controlada pelo utilizador; 

� 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 

� 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; 

� Mais de metade da população de utilizadores da Internet associa-se a 

um grupo social na Internet. 

2.2. Porque é o Comércio Electrónico Diferente 

O comércio electrónico está em evolução permanente e todos os dias nos são 

propostos novos produtos e serviços que tiram partido das suas características 

próprias. Efectivamente, uma das justificações para o rápido crescimento do 

comércio electrónico reside precisamente num conjunto de características 

únicas que o caracterizam: 

� Ubiquidade – tecnologia Internet/Web disponível em qualquer lado em 

qualquer momento. O mercado estende-se para além das fronteiras 
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tradicionais e são eliminadas as barreiras temporais e geográficas. O 

“Marketspace” é criado podendo as compras ocorrer em qualquer 

momento e a partir de qualquer local. A conveniência para o cliente 

aumenta e os custos de compra diminuem; 

� Alcance global – a tecnologia ultrapassa fronteiras geográficas e 

políticas à escala global. O comércio é possível de ser realizado de 

forma transparente entre culturas e fronteiras políticas e 

administrativas. O mercado inclui, potencialmente, milhões de 

consumidores e empresas ao nível global; 

� Padrões universais – existe um conjunto de normas padrão, 

nomeadamente os Internet Standards. Existe um conjunto de 

especificações técnicas válidas a nível global de forma a que diferentes 

sistemas informáticos possam comunicar entre si.  

� Riqueza – são possíveis mensagens de texto, áudio e vídeo. Mensagens 

de marketing com texto, áudio e vídeo são integradas numa única 

mensagem de marketing e de experiência do consumidor; 

� Interactividade – a tecnologia trabalha através da interacção com o 

utilizador. Os clientes são envolvidos num diálogo que se ajusta 

dinamicamente à experiência do indivíduo tornando o consumidor num 

participante activo no processo de entrega dos produtos no mercado; 

� Densidade da informação – a tecnologia reduz os custos da 

informação e aumenta a qualidade. Os custos de processamento, 

armazenamento e comunicação da informação reduzem-se 

drasticamente, enquanto a sua actualidade, fiabilidade e oportunidade 

melhora significativamente. A informação torna-se abundante, barata e 

mais exacta; 

� Personalização/Customização – a tecnologia permite personalizar as 

mensagens a serem entregues quer a indivíduos quer a grupos. A 

personalização das mensagens de marketing e a customização de 

produtos e serviços são baseadas em características individuais. 
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Figura 2 – Características do e-commerce 

2.3. O Mundo do Comércio Electrónico 

Apesar de gradual, as mudanças decorrentes da adopção das tecnologias de 

informação e comunicação no nosso quotidiano são enormes e, ao contrário 

das mudanças verificadas no passado em que os resultados das mesmas 

afectavam gerações distintas, no mundo actual vemos a realidade mudar a 

uma velocidade estonteante no nosso dia-a-dia. Basta pensarmos que há bem 

pouco tempo atrás não tínhamos computadores pessoais (móveis ou mesmo 

de secretária), não existia telemóvel, a Internet e a World Wide Web eram um 

mundo reservado a cientistas e académicos, etc. 

Uma das formas de analisarmos o potencial do comércio electrónico é fazer a 

análise das suas ocorrências e da sua utilização em situações concretas. 

Efectivamente, existe uma quantidade crescente de situações em que, no 

ambiente profissional ou pessoal, está a aumentar a pressão para interagir 

com esses meios para dar respostas às solicitações do quotidiano. A 

necessidade e a conveniência tornam-nos mais disponíveis para investir em 
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serviços que nos proporcionem soluções mais rápidas e mais cómodas, como 

por exemplo: 

SUPORTE À COMUNICAÇÃO 

O e-mail é um meio através do qual as empresas comunicam com os seus 

(potenciais) clientes e vice-versa. Uma das possíveis aplicações do e-mail é o 

pedido de informações on-line. O cliente/utilizador poderá desejar informação 

mais detalhada sobre um produto ou sobre a própria empresa. Por isso, muitas 

empresas disponibilizam um e-mail de contacto/formulário de contacto para 

os clientes/utilizadores colocarem as suas questões/dúvidas. O e-mail também 

é uma ferramenta importante durante o processo de compra de produtos on-

line. Vejamos o caso da empresa offshore (www.offshore.pt). 

A empresa offshore vende artigos de desporto, de praia e de neve on-line. Para 

efectuar uma encomenda através do seu sítio Web o cliente/utilizador terá de 

seguir os seguintes passos: 

1. Registar-se no sítio Web www.offshore.pt; 

2. Seleccionar o(s) artigo(s) pretendidos no catálogo de produtos e 

adicionar ao “carrinho de compras” utilizando a opção “adicionar”; 

3. Depois de seleccionar o(s) artigo(s) deverá clicar em “encomendar”; 

4. As informações de entrega (morada) são então apresentadas. Se o 

utilizador não desejar efectuar qualquer alteração às informações de 

entrega deverá assinalar “continuar”; 

5. Escolher a forma de pagamento (nesta loja só existe a opção “à 

cobrança via transportadora”) e clicar em “continuar”; 

6. O utilizador receberá então um e-mail de confirmação da sua 

encomenda; 

7. O utilizador poderá, em qualquer altura, consultar o estado da sua 

encomenda através das notificações enviadas por e-mail ou clicando em 

“a minha conta”. A partir do momento em que a encomenda seja 

enviada, o utilizador poderá acompanhar o seu estado no sítio Web dos 

CTT – receberá uma notificação por e-mail com o número de tracking 

(que poderá introduzir na caixa que se encontra no sítio Web da loja 
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www.offshore.pt, na coluna do lado esquerdo) e o link directo para o 

estado da sua encomenda no sítio Web dos CTT. 

 

 

Figura 3 – Página de entrada do sítio Web da loja offshore.pt 

Fonte: http://loja.offshore.pt/ 

 

A compra de artigos via e-mail é, em geral, efectuada da seguinte forma: registo do 

utilizador no sítio Web da empresa; selecção do(s) artigo(s) pretendido(s); adição 

do(s) artigo(s) ao “carrinho de compras”; escolha da opção “encomendar”; selecção 

da forma de pagamento; envio de um e-mail de confirmação da encomenda. O 

utilizador pode consultar o estado da sua encomenda em qualquer momento 

utilizando a opção “a minha conta”. No caso apresentado, a partir do momento em 

que a encomenda é enviada, o utilizador poderá acompanhar o estado da entrega 

via sítio Web CTT (http://www.ctt.pt/) com a utilização de um número de tracking 

(específico para cada encomenda). 

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 nos sítios Web de comércio electrónico 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 
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virtual (a Anna) com quem podemos interagir. 

 

 

Figura 4 – Assistente virtual (Anna) na página do sítio Web da loja IKEA 

Fonte: http://www.ikea.com/pt/pt 

 

APOIO NA PROCURA DE INFORMAÇÃO 

Os motores de pesquisa possibilitam a consulta de informação através da 

utilização de um ou mais termos de pesquisa. No motor de pesquisa Google, 

por exemplo, depois de digitado(s) o(s) termo(s) o utilizador poderá optar por 

clicar em “Pesquisa do Google” ou “Sinto-me com sorte”. Ao seleccionar a 

primeira opção o Google lista todos os links que contêm os termos de 

pesquisa ordenados por critérios de qualidade e popularidade (é possível 

visualizar informação sobre a quantidade de links encontrados e em quanto 

tempo). E ao escolher a segunda opção o Google avança directamente para o 

primeiro link da lista de pesquisa. Existem ainda outras opções de pesquisa 

como: pesquisa por imagens, por mapas, por livros, etc. Com a opção 

“pesquisa avançada” podem obter-se resultados mais ajustados às exigências 

do utilizador. Para além do google (www.google.pt) existem outros motores de 

pesquisa como o sapo (www.sapo.pt) ou o aeiou (www.aeiou.pt). 
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Figura 5 – Página de entrada do sítio Web do motor de pesquisa Google 

Fonte: http://www.google.pt/ 

 

Ainda no caso do Google, e no campo de acesso à informação, vale a pena 

destacar a possibilidade oferecida aos utilizadores de personalizarem a sua 

interface através do serviço i-Google, que permite configurar a página de 

entrada com a informação de maior interesse para o utilizador. 

 

 

Figura 6 – Exemplo de uma página de entrada personalizada no i-Google 

Fonte: http://www.google.pt/ig?hl=pt-PT 
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OPTIMIZAÇÃO DE MARCAÇÃO DE ALOJAMENTO 

Existem diversos sítios Web que possibilitam a pesquisa e reserva de 

alojamento on-line. Um desses sítios Web é o da agência de viagens exit 

(www.exit.pt). Para pesquisar um hotel escolhe-se a opção “Hotel”; selecciona-

se o destino (País e Localidade), os dias de check in e check out, o tipo de 

hotel, o número de pessoas e o tipo de quarto e clica-se em “pesquisar”. O 

utilizador poderá estar interessado em promoções de última hora que poderá 

consultar na área “Last minute”. Para a reserva de alojamento o utilizador terá 

de se registar no sítio Web, clicar em “reservar” e escolher a forma de 

pagamento. O exit.pt envia depois, por e-mail, a confirmação de reserva e 

todos os detalhes associados à mesma. Para além da exit (www.exit.pt) 

existem outras agências de viagens on-line como, por exemplo, a netviagens 

(netviagens.sapo.pt). 

 

 

Figura 7 – Página de entrada do sítio Web da agência de viagens on-line exit 

Fonte: http://www.exit.pt/ 

 

Ainda neste campo da optimização das oportunidades oferecidas no mercado, 

também na compra de viagens de avião existem sítios que efectuam uma meta 

pesquisa e comparam, em tempo real, as ofertas das diferentes operadoras e 

nos disponibilizam as soluções mais vantajosas, como por exemplo a eDreams 

(www.edreams.pt). 
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COMPRAR LIVROS E OUTROS PRODUTOS 

Hoje em dia qualquer pessoa pode fazer compras a partir de casa. O processo 

de compra de produtos via amazon.com (www.amazon.com) funciona da 

seguinte forma: o utilizador regista-se no sítio Web; selecciona o produto a 

comprar (quando se selecciona o produto é possível consultar outras 

informações como “Quem comprou este produto também comprou…”, 

opiniões ou os detalhes do produto); selecciona “Add to Shopping Cart” e 

depois “Proceed to Checkout”; segue os restantes passos de compra incluindo 

a forma de pagamento. A amazon.com envia depois um e-mail de confirmação 

com os detalhes da encomenda. Também o estado da encomenda pode ser 

consultado através do sítio Web da amazon.com e, caso a operadora utilizada 

para efectuar a entrega o suporte, podemos conhecer em tempo real a 

localização do bem adquirido no seu percurso desde a Amazon até nossa casa. 

Ao registar-se no sítio da Amazon, o utilizador terá ao seu dispor um conjunto 

de ferramentas virtuais variadas. O utilizador poderá consultar o seu historial 

de compras através da área “Your recent shopping”. Nesta área poderá 

consultar os produtos consultados, os produtos que se encontram actualmente 

no carrinho de compras e as compras efectuadas (e respectivos detalhes); criar 

listas de compras através do sector “Your lists” (as listas de compra encontram-

se dispostas em compras preferidas, compras de presentes, por exemplo: 

aniversário ou Natal); comunicar com utilizadores que pertençam às mesmas 

comunidades virtuais, na Amazon, através da área “Your community”; 

participar de uma forma activa em “Your participation”, podendo classificar 

produtos de acordo com a sua experiência pessoal; alterar dados do registo na 

Amazon através de “Your account” e ainda a opção “Recommended for you”, ou 

seja, a Amazon cria recomendações de compras personalizadas que se 

baseiam nos termos de pesquisa (tags) utilizados.  
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Figura 8 – Página de entrada do sítio Web da loja on-line amazon.com 

Fonte: http://www.amazon.com/ 

 

QUANDO INTERESSA PERMITIR A INTERACÇÃO ENTRE CLIENTES 

É possível pesquisar e comprar/vender produtos usados através da Internet. É 

o caso da loja chip7 (www.chip7.pt), onde é possível comprar e vender 

produtos de informática em segunda mão. A compra/venda processa-se de 

uma forma diferente da dos exemplos anteriores, sendo realizada entre 

utilizadores/clientes da chip7.  

Para comprar/vender um produto, o utilizador deverá escolher “usados” no 

menu; seleccionar “compra-se” (anúncios de clientes que estão interessados 

em comprar material usado) ou “vende-se” (artigos usados colocados à venda 

pelos clientes chip7); se se optar por “compra-se”, selecciona-se o tipo de 

produto pretendido e consulta-se o produto desejado pelo cliente X e a 

informação de contacto do mesmo. O mesmo sucede com a opção “vende-se”. 

Para quem desejar comprar um produto usado basta clicar em “vende-se” e 

pesquisar os produtos existentes. Pode-se visualizar a informação de contacto 

do cliente que quer vender o produto e o preço do mesmo. Entre os exemplos 

de venda de produtos usados on-line podemos ainda referir o sítio Web 

amazon.com (www.amazon.com). 
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Figura 9 – Página de entrada do sítio Web da loja chip7 

Fonte: http://www.chip7.pt/ 

 

COMPRA DE MÚSICA E OUTROS PRODUTOS INTANGÍVEIS 

Para além de produtos tangíveis como vestuário, livros, etc., também existem 

produtos intangíveis (e.g. livros digitais) à venda na internet. Aliás, existem na 

internet sítios Web especializados só na venda de produtos intangíveis 

(serviços) como o sítio Web eBooks.com (www.ebooks.com) que comercializa 

livros digitais. O processo de compra de um livro digital funciona de uma 

forma semelhante à dos produtos tangíveis. Depois de se registar no sítio Web, 

o utilizador encontra-se apto a comprar qualquer produto. No sítio Web da 

eBooks.com o utilizador pode consultar informação sobre cada produto (e.g. 

excertos ou nomes de livros do mesmo género literário). Para comprar o 

produto escolhido basta adicioná-lo ao “carrinho de compras” e seguir os 

passos do processo de compra (e.g. forma de pagamento). Após a encomenda 

o utilizador receberá um e-mail com o produto para descarregar. Entre os 

exemplos de lojas de produtos intangíveis on-line podemos ainda referir o sítio 

iTunes (www.itunes.com) que comercializa música, filmes, etc. 
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Figura 10 – Página de entrada do sítio Web da loja on-line eBooks.com 

Fonte: http://www.ebooks.com/ 

 

TIRANDO PARTIDO DOS INTERESSES DOS UTILIZADORES 

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 sítio e-

bay (www.ebay.com), o maior sítio Web de compra e venda de bens no mundo. 
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Figura 11 – Página de entrada do sítio Web de leilões miau.pt 

Fonte: http://www.miau.pt 

 

RELACIONAMENTO COM O GOVERNO E AS EMPRESAS 

Relação do cidadão com o Estado: o Portal do Cidadão pretende facilitar o 

relacionamento entre os cidadãos e o Estado português. Um dos serviços 

disponíveis on-line é o “Certidões On-line”. Isto significa que qualquer cidadão 

registado poderá requerer/consultar as certidões que constam no sítio Web 

“Certidões On-line”.  

Um outro exemplo da relação do Estado com os cidadãos é o Portal das 

Finanças onde se pode consultar/imprimir, por exemplo, o património predial. 

Para isso o cidadão/utilizador terá de pedir uma senha para aceder a esta 

informação via internet.  
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Figura 12 – Página de entrada do sítio Web Portal do Cidadão 

Fonte: http://www.portaldocidadao.pt/ 

 

Relação do cidadão com o Banco: O homebanking, como o próprio nome 

indica, significa “Banco a partir de casa”. Qualquer cliente/utilizador registado 

poderá, por exemplo, efectuar transferências ou consultar os movimentos na 

sua conta comodamente a partir de casa.  

ACESSO/INFORMAÇÃO SOBRE UM ASSUNTO EM PARTICULAR 

Um dos portais temáticos mais visitados na internet é a Wikipédia, uma 

enciclopédia livre criada por milhares de colaboradores em todo o mundo e 

disponível em vários idiomas. A Wikipédia não serve apenas para consulta de 

informação, também permite a edição de praticamente qualquer conteúdo 

pelos utilizadores da Internet.  

No momento em que redigimos este texto existem mais de três milhões de 

entradas em inglês e quinhentas mil em português, entre outras línguas. A 

filosofia de criação desta enciclopédia digital, assente numa evolução contínua, 

fruto do crescimento orgânico baseado no trabalho colaborativo e inteligência 

colectiva dos seus contribuintes, deu já origem ao termo “Darwikinison”. 
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Figura 13 – Página de entrada do sítio Web Wikipédia 

Fonte: http://pt.wikipedia.org 

 

A RIQUEZA DA INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA 

Alguns sítios Web possibilitam o planeamento de percursos e a localização de 

pontos de interesse. O sítio Web ViaMichelin (www.viamichelin.pt), por 

exemplo, calcula o melhor percurso de acordo com os critérios escolhidos pelo 

utilizador, estimando o preço, o tempo e a distância do mesmo. Com este sítio 

Web também é possível consultar os locais turísticos ao longo do percurso ou 

reservar hotéis. Entre os exemplos de sítios Web com planeamento de 

percursos e localização de pontos de interesse podemos referir o visiteurope 

(www.visiteurope.com). 
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Figura 14 – Página de entrada do sítio Web ViaMichelin 

Fonte: http://www.viamichelin.pt/ 

 

Também o Google tem vindo a apostar nesta área com os seus serviços Google 

Maps e Google Earth onde, para além das funcionalidades referidas acima, 

temos, neste momento, acesso ao serviço Street View possibilitando 

verdadeiras visitas virtuais às cidades cobertas pelo mesmo, embora algumas 

reclamações de invasão de privacidade estejam a surgir em paralelo.  

 

 

Figura 15 – Pormenor da Rua Bartolomeu Dias, Lisboa 

Fonte: http://maps.google.pt/ 
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ACESSO UNIVERSAL A APLICAÇÕES 

Após uma primeira fase em que podíamos descarregar software da internet, 

temos hoje ao nosso dispor inúmeras aplicações que funcionam em ambiente 

Web e que são colocadas ao nosso dispor com a utilização de um vulgar 

browser, sem necessidade de instalação ou licenciamento para o nosso 

computador. Neste momento, alguns sítios Web disponibilizam software 

gratuito para qualquer utilizador da internet, bastando um simples registo 

para que o utilizador tenha acesso a diversas funcionalidades que vão desde a 

edição à partilha de documentos. O Google.docs (docs.google.com), por 

exemplo, permite criar documentos de raiz e importar documentos que 

poderão ser partilhados com outros utilizadores. As vantagens deste sítio Web 

passam portanto pela consulta e edição de documentos em qualquer altura e a 

partir de qualquer lugar e, também, pela partilha de documentos que poderão 

ser alterados em simultâneo por outros utilizadores num ambiente de trabalho 

colaborativo. Entre os exemplos de software on-line para tudo e para todos 

podemos ainda referir o sítio Web OpenOffice.org (www.openoffice.org). 

 

 

Figura 16 – Página de entrada do sítio Web DocsGoogle 

Fonte: http://docs.google.com/ 
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2.4. Modelos de Comércio Electrónico 

O grau de evolução do comércio electrónico nas organizações permite 

classificar as mesmas em três tipos: 

� Brick and mortar – Classifica as empresas da «velha economia», isto é, 

empresas que realizam a totalidade das suas operações off-line. A 

compra e a venda de produtos são asseguradas por agentes físicos; 

� Click and mortar – São organizações que desenvolvem algumas 

actividades de negócio electrónico, no entanto, os produtos e serviços 

prestados de forma física são a base da sua actividade;  

� Pure players – São as organizações que desenvolvem a sua actividade 

exclusivamente on-line.  

 

Pure-play Click-and-mortar

Bricks-and-mortars

Pure-play Click-and-mortar

Bricks-and-mortars
 

Figura 17 – Conceitos associados 

 

A título de exemplo, e no campo das livrarias, podemos referir a Amazon como 

pure player, pois tem apenas lojas virtuais, enquanto a Barnes&Nobles evoluiu 

da rede física de lojas para uma situação mista de lojas físicas e electrónica, 

sendo um exemplo click and mortar. Como exemplo de bricks-and-mortars, 

podemos referir a tradicional e bela Livraria Lello e Irmão, no Porto. 

Uma outra forma de classificar o modelo de comércio electrónico tem por base 

as características dos agentes do mercado e a tipologia de transacções 

realizadas e/ou interacção entre os mesmos: 

� B2C (business-to-consumer) – modelo em que as empresas vendem 

produtos e serviços a particulares; 
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� B2B (business-to-business) – modelo em que as empresas efectuam 

transacções comerciais exclusivamente com outras empresas ou 

organizações (excluindo o Estado); 

� B2G (business-to-Government) – modelo em que as empresas 

efectuam transacções comerciais com o Estado; 

� G2C (Government-to-citizen) – modelo em que o Estado fornece bens, 

serviços ou informação aos cidadãos; 

� G2B (Government-to-business) – modelo em que o Estado fornece 

bens, serviços ou informação às empresas; 

� C2C (consumer-to-consumer) – modelo em que os particulares 

efectuam transacções com outros particulares; 

� B2E (business-to-employee) – modelo em que as empresas fornecem 

bens, serviços ou informação aos seus empregados; 

� 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. 

2.5. Modelos de Negócio na Internet 

Como resultado desta evolução permanente da sociedade em que vivemos e 

do contínuo refinamento das regras com que realizamos negócios, 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. 
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Modelo de negócio – um modelo de negócio de uma organização é o método 

que esta segue para gerar valor. Inclui a combinação única de produtos, 

serviços, imagem e distribuição. Engloba, além disso, a estrutura de pessoal e 

a infra-estrutura para a organização atingir os seus objectivos. Para obter 

rendibilidade – o objectivo último –, uma organização tem de decidir qual o 

seu posicionamento na cadeia de valor. 

 

Efectivamente, a Internet e o comércio electrónico abrem vastas oportunidades 

para os agentes económicos e, ao mesmo tempo, ameaçam os padrões 

tradicionais do comércio e de divisão do trabalho, dado que qualquer entidade, 

independentemente da sua dimensão, pode desenvolver um negócio 

electrónico 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. 

Contudo, uma organização tem de aprofundar os seus conhecimentos sobre as 

diferentes formas de gerir as suas actividades neste novo mundo digital, tendo 

como objectivo final oferecer valor acrescentado aos seus clientes. 

Efectivamente, apesar das reduzidas barreiras de entrada, especialmente em 

termos de investimento e de dimensão da empresa, a Internet cria outras 

barreiras à entrada, nomeadamente em termos de conhecimentos técnicos 

necessários e de oportunidade para entrar no mercado (time-to-market).  

Assim, o negócio electrónico 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 bases para lançar novos produtos e serviços. 

Montra virtual 

Vende produtos físicos directamente aos consumidores e às empresas, 

podendo ser um pure player como a Amazon (www.amazon.com) ou um clicks 

and mortars como a FNAC (www.fnac.pt). 
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Figura 18 – Página de entrada do sítio Web da loja FNAC 

Fonte: http://www.fnac.pt/ 

 

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. Entre os exemplos desta modalidade 

podemos referir o sítio Web KuantoKusta (www.kuantokusta.pt) dedicado a 

produtos de electrónica ou o eDreams (www.edreams.pt) para planear viagens 

de avião. 
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Figura 19 – Página de entrada do sítio Web eDreams 

Fonte: http://www.edreams.pt/ 

 

Transaction broker 

Poupa tempo e dinheiro aos utilizadores através do processamento on-line das 

transacções, cobrando uma fee cada vez que ocorre uma transacção. Também 

fornece informação de preços e condições de venda. Entre os exemplos, 

podemos referir a plataforma econstroi (www.econstroi.pt) o maior mercado 

electrónico da construção em Portugal e Espanha ou a central de reservas de 

Hotéis global Booking.com (www.booking.com). 
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Figura 20 – Página de entrada do sítio Web Booking.com 

Fonte: http://www.booking.com/ 

 

Mercado On-line 

Fornece 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 e-commerce 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). 
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Figura 21 – Página de entrada do sítio Web ebay 

Fonte: http://www.ebay.com/ 

 

Fornecedor de conteúdos 

Cria receita fornecendo conteúdos digitais, tais como notícias, música, fotos, 

vídeos, aplicações, etc. através da Web. Neste modelo, o cliente pode pagar 

pelo acesso aos conteúdos (num esquema de subscrição ou produto a produto) 

ou a receita pode ter origem na venda de espaço publicitário. Entre os 

exemplos desta opção podemos referir o iTunes da Apple (www.itunes.com), a 

GettyImages.com (www.gettyimages.com) ou a Games.com (www.games.com). 
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Figura 22 – Página de entrada do sítio Web gettyimages 

Fonte: http://www.gettyimages.com/ 

 

Fornecedor de serviços On-line 

Os que optam por este modelo 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. Entre os exemplos com maior impacto no 

nosso dia-a-dia temos a Google, com o conjunto diversificado e em 

permanente evolução que oferece, entre outros, motor de pesquisa 

(www.google.pt), correio electrónico (www.gmail.com), aplicações de escritório 

como processador de texto, folha de cálculo, etc. (docs.google.com), serviço 

de mapas (maps.google.com), vídeo (www.youtube.com), e muito mais. 
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Figura 23 – Página de entrada do sítio Web Google.maps™ 

Fonte: http://www.google.com/maps 

 

Comunidades virtuais 

O advento da Web 2.0, ou Web Social, 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), o FaceBook (www.facebook.com), ou o 

nacional TheStarTracker (www.thestartracker.com). 
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Figura 24 – Página de entrada do sítio Web da comunidade virtual Facebook™ 

Fonte: http://www.facebook.com/ 

 

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 num único local múltiplas ofertas de valor 

acrescentado para os utilizadores. Entre os exemplos nacionais podemos 

referir o SAPO (www.sapo.pt) ou a IOL (www.iol.pt), e a nível internacional a 

Yahoo (www.yahoo.com) ou a MSN (www.msn.com). 
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Figura 25 – Página de entrada do sítio Web do portal Sapo.pt™ 

Fonte: http://www.sapo.pt/ 

 

Uma nota final para a necessidade de encarar a classificação que acabámos de 

apresentar como dinâmica e em permanente evolução. Apenas a título de 

exemplo, com a crescente disponibilidade de livros colocados no mercado 

digital como e-Books, como devemos classificar o sítio que os vende, que tanto 

pode ser uma “montra virtual” como um “fornecedor de conteúdos”? A prazo, 

como classificar a Amazon e a iTunes? 

2.6. Vantagens e Desvantagens do Comércio Electrónico 

Ao falar das vantagens e desvantagens do negócio electrónico, referimo-nos 

essencialmente aos negócios que utilizam a tecnologia Internet, visto ser a 

tecnologia mais moderna e que se tem sobreposto a todas as anteriores, 

entretanto ultrapassadas. A Internet é uma rede pública e aberta, com padrões 

comuns de actuação, o que explica a sua massificação.  

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. Neste 

último caso, podemos enunciar um conjunto de benefícios para empresas, 

quer actuem como compradoras, quer como vendedoras (Fonseca e Ferreira, 

2006). 
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Tabela 1 – Benefícios da realização de compras na Internet para a  
                            empresa compradora 

Benefícios para a Empresa Compradora 

Maior controlo da compra 

Simplificação e reestruturação dos processos, tornando-os mais eficientes 

Melhor gestão do capital circulante 

Redução no preço do produto 

Maior número de fornecedores 

Leque de oferta mais alargado 

Redução de custos de compra 

Maior transparência 

Acrescido poder negocial 

Mais tempo disponível para negociar 

Fonte: Guia «Comprar na Internet» 2006 – ACEP 

 

Tabela 2 – Benefícios da realização de compras na Internet para a  
                            empresa vendedora 

Benefícios para a Empresa Vendedora 

Aumento das vendas 

Promoção da actividade comercial, nomeadamente, da sua empresa e seus 

produtos/serviços 

Menos custos operacionais, incluindo de prospecção, promoção e divulgação 

Menos custos de capital 

Eficiência da venda 

Maior número de potenciais clientes 

Enfoque da força comercial nas actividades de maior valor 

Controlo da actividade comercial 

Fonte: Guia «Comprar na Internet» 2006 – ACEP 
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Inspiradas por Porter (2001), apresentamos de seguida o que consideramos 

serem as principais vantagens e desvantagens do negócio electrónico, bem 

como os erros mais comuns de quem se inicia neste modelo (Ferreira e Cunha, 

2006) 

2.6.1. Vantagens do negócio electrónico 

A tecnologia de Internet proporciona mais oportunidades para as empresas 

estabelecerem posicionamentos estratégicos distintivos, ou seja, obterem 

vantagens competitivas superiores às que qualquer geração anterior de 

tecnologia permitiu. 

Novos sectores de actividade 

� A Internet cria novos sectores de actividade como os leilões on-line e 

mercados digitais (ex.: www.ebay.com). 

Redução de custos 

� A Internet 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, 

«customização» e 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; 

� Simplificação da cadeia de distribuição; 

� A Internet 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. 

 



Inovação e Tecnologia na Formação Agrícola   |   Comércio Electrónico em Agricultura 

 

39 

Ênfase no consumidor 

� A Internet é um meio eficiente para a encomenda de produtos; 

� A nova tecnologia cria efeitos de rede (network effects) – e-mail, 

serviços de mensagens instantâneas, quadros de mensagens on-line, 

salas de conversação; 

� Além do mais, complementa, muito mais do que «canibaliza», 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 negócio electrónico; 

� 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 

� A 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; 

� A Internet reforça ainda o encaixe entre as diferentes actividades da 

empresa e a construção de sistemas integrados e «customizados». 

Melhoria nos canais de comunicação 

� Alguns progressos tecnológicos permitem aumentar a rendibilidade de 

muitos sectores de actividade. 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. 
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2.6.2. Desvantagens do negócio electrónico 

O negócio electrónico, nomeadamente o que se faz pela Internet, apresenta as 

seguintes desvantagens. 

Perda de poder negocial para as empresas 

� O negócio electrónico oferece aos compradores um acesso mais fácil à 

informação sobre produtos e fornecedores, aumentando, por estarem 

mais bem informados, o seu poder negocial. 

Redução das barreiras à entrada 

� Diminui a necessidade de uma força de vendas estável ou o acesso a 

canais existentes, reduzindo as barreiras à entrada; 

� Muitas empresas acabarão por ter, no futuro, mais concorrentes, dada a 

maior facilidade com que se monta um sítio Web e se faz negócio 

electrónico. 

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; 

� Torna-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 
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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 negócio electrónico 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. 

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 negócio electrónico) 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. 

2.6.3. Erros que muitas empresas cometem ao entrar no negócio 

electrónico por falta de abordagem estratégica 

� Basear o modelo de negócio em receitas oriundas de publicidade ou de 

clicks-through pagos 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 

(http://solidariedade.no.sapo.pt); 
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� Permitir iniciativas electrónicas por parte de determinados 

departamentos ao longo da cadeia de valor de toda a organização, ao 

invés de o programa de negócio electrónico estar delineado a todos os 

níveis, para potenciar a estratégia global da empresa;  

� Delegar as responsabilidades de negócio electrónico 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; 

� 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 

negócio electrónico, que os mantenham permanentemente alinhados com 

os objectivos da empresa. 

2.7. Tendências do Negócio Electrónico 

Da competição à cooperação 

A crescente capacidade de troca de informação alterará certamente a forma como 

as organizações interagem umas com as outras, da mesma maneira que a intranet 

revolucionou internamente cada organização (Norris et al., 2000). Chegar-se-á 

rapidamente a um ponto em que, em vez de ter empresas a competir umas com as 

outras, serão redes de fornecimento a fazerem-no (Norris et al., 2000). Teremos, 

além disso, uma maior cooperação entre organizações, pela utilização de extranets 

e de redes de comunidades de interesses, pelo que se poderá afirmar que 

passaremos de uma dinâmica global de competição para uma de cooperação. 

Virtualidade das organizações 

As organizações virtuais serão cada vez mais uma realidade, apesar de ainda 

hoje nos parecerem um conceito do futuro. 
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Flexibilidade face à rápida mudança 

As organizações terão de desenvolver competências que lhes permitam gerir 

eficaz e rapidamente um meio envolvente em constante mutação. 

Evoluir para um estádio de flexibilidade (um dos principais factores das 

organizações do futuro) poderá ser o único meio para as organizações lidarem 

com a rápida mudança de forma efectiva e sustentável. As pequenas 

organizações caracterizam-se por serem geralmente bastante mais flexíveis, 

por terem poucas hierarquias, baixos níveis de reporting, fácil comunicação e 

uma partilha mais clara da missão e dos objectivos da organização. É provável 

que a empresa do futuro se pareça com uma estrutura orgânica, ao invés de 

uma organização uniforme e rígida. 

Os recursos, sejam eles pessoas, informação ou máquinas, podem ser requisitados 

quando necessários. Para responder a um pedido de um cliente, os técnicos 

apropriados (que apesar de não pertencerem ao quadro de pessoal interno da 

organização são solicitados sempre que se justifique) são chamados a formar uma 

organização «customizada», ou seja, adaptada e capaz de dar resposta às 

necessidades específicas de determinado cliente. Consequentemente, os activos 

intangíveis serão gradualmente substituídos pelos activos fixos das organizações. 

Outra tendência será a delegação ou a atribuição de maiores responsabilidades 

a chefias intermédias, de forma a encorajar a tomada de decisão a nível 

intermédio na organização. 

As corporações virtuais são redes cujo objectivo principal é a criação de valor. 

A organização virtual centrar-se-á no que sabe fazer bem (competências 

cruciais) e incrementará o valor da rede em que está inserida, subcontratando 

as actividades em que os outros são melhores. Consequentemente, uma das 

competências principais das organizações será saber gerir alianças. 

As organizações que estabelecerem melhores redes, um marketing superior e 

melhores relacionamentos com outras empresas conseguirão apresentar uma 

vantagem competitiva estratégica. 

Diminuição da dependência de alguns fornecedores 

As tecnologias de informação são já parte integrante do nosso dia-a-dia, uma 
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vez que fazemos hoje muitas tarefas que anteriormente requeriam 

especialistas. Os melhores exemplos disso são os trabalhos editoriais que 

levamos a cabo nos nossos computadores: o papel de carta da organização, as 

newsletters, os convites para determinado evento e até os cartões de visita ou 

de Natal. A tecnologia dá-nos as ferramentas para desenhar os nossos próprios 

produtos. A tendência também ocorre on-line. 

Maior proximidade dos clientes às organizações 

É do interesse de uma organização encorajar os seus clientes a falarem uns 

com os outros. Ao oferecer possibilidades de discussão no seu sítio Web 

(através de fóruns de conversação), uma empresa promove a auto-ajuda e uma 

maior rapidez na detecção de falhas nos seus produtos. As organizações de 

software como, por exemplo, a Microsoft, utilizam habitualmente grupos de 

utilizadores para testarem os seus produtos antes de estes serem divulgados 

no mercado. 

Maior poder do cliente 

A revolução do negócio electrónico torna o cliente mais exigente e poderoso, 

ao dispor de mais informação sobre as organizações e ao permitir mais 

facilmente a comparação de produtos. As organizações, por seu lado, para 

ganharem a lealdade dos consumidores, tentam desesperadamente responder 

a essas necessidades, cada vez mais exigentes, oferecendo um maior leque de 

produtos e a possibilidade de os «customizar». 

Poder de compra das comunidades virtuais 

As comunidades virtuais funcionam como um intermediário que organiza os 

compradores. Por um lado, aumentam-lhes o poder de compra e ajudam-nos a 

realizar um melhor negócio. Por outro lado, disponibilizam às organizações o 

acesso a consumidores interessados nos seus produtos. Cada tipo de 

comunidade organiza-se geralmente num determinado nicho de mercado em 

que actua. 

As comunidades virtuais poderão disponibilizar a um consumidor potencial 

comparações de preços e características para um mesmo produto (ex.: 

mySimon.com) ou informações e feedback de consumidores anteriores que 

tenham os mesmos gostos e características (ex.: Amazon). 
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Poderão ainda dizer ao consumidor qual a margem de lucro que a empresa 

realiza em cada transacção (ex.: www.Auto-by-Tel.com). 

As comunidades virtuais levam a cabo fóruns de discussão e de 

aconselhamento que são especialmente úteis no caso de produtos mais 

complexos ou de mensagens difíceis de transmitir, de forma a garantir que os 

consumidores estejam mais seguros e confiantes na compra que irão efectuar 

ou no problema que têm para resolver. A chave do sucesso dessas 

comunidades é a instituição de uma cultura de feedback e de análise crítica 

entre os consumidores. 

Muitos consumidores só se sentem seguros a comprar grandes marcas. 

Contudo, as grandes marcas não conseguem dar a confiança que as 

comunidades virtuais dão aos consumidores, mesmo com marcas 

desconhecidas, que, pelo fenómeno de «boca a orelha» (word of mouth), vão 

sendo fortemente divulgadas e, em consequência, conquistando clientes. Por 

isso, se não decidirem instituir algum tipo de comunidades no seu sítio Web, 

as grandes marcas poderão ser ultrapassadas. 

A longo prazo, é provável que os consumidores se agrupem em diversas 

comunidades virtuais cada vez maiores e dedicadas a temas específicos, 

ganhando dessa maneira maior poder negocial nas suas compras e nas suas 

reclamações do que um consumidor individualmente. 

Medição imediata do impacto das campanhas de marketing 

Na Internet, toda a navegação feita por um utilizador pode ser gravada como, 

por exemplo, a passagem por anúncios publicitários (ex.: banners), ofertas 

especiais ou ligações, que o levaram à decisão de comprar num determinado 

sítio Web. Consequentemente, o poder de qualquer esforço promocional 

individual na Internet, ao contrário da publicidade tradicional, para induzir a 

compra, pode ser medido em termos das receitas que gera quase 

imediatamente ou da determinação do que estimulou o utilizador a realizar a 

compra, através de técnicas estatísticas sofisticadas (ex.: data mining). Assim, 

os profissionais de marketing podem despender os seus recursos 

promocionais on-line em locais onde os resultados sejam positivos. Como 

consequência, os custos de publicidade deixarão de ser fixos e passarão a ser 



Inovação e Tecnologia na Formação Agrícola   |   Comércio Electrónico em Agricultura 

 

46  

baseados na performance. 

A Internet e a televisão interactiva tornar-se-ão meios poderosos de 

comunicação comercial, que se adaptarão individualmente a cada um dos 

consumidores, evitando que os anúncios publicitários funcionem apenas no 

intervalo das telenovelas. Serão desenvolvidas formas de publicidade própria, 

para além de banners, adaptados especificamente ao canal Internet. 

Uma vez que investirão em publicidade que tenha efeitos imediatos em 

resultados de vendas, as empresas serão capazes de realizar poupanças e 

oferecer aos clientes melhores preços, em troca de informações detalhadas 

sobre os consumidores. Estes apercebem-se de que são cada vez mais alvo de 

estudo por parte de empresas, que estão desejosas de os conhecer. Aprender 

sobre os consumidores facilita as vendas de uma empresa. Como 

consequência, a informação do perfil de um consumidor tem valor e, por isso, 

este exigirá algo em troca para a disponibilizar. 

Rendimentos crescentes 

Em muitos sectores de actividade o conceito que prevalece é o de rendimentos 

decrescentes. Contudo, a economia digital parece ser linear, ou seja, quanto 

mais se vende mais se ganha. Rendimentos crescentes fazem com que um 

participante no mercado cresça muito rapidamente para dominar um espaço 

no mercado. 

Poderá ser difícil para uma empresa estabelecer-se no mercado digital, mas 

uma vez instalada, o negócio poderá entrar num ciclo virtuoso em que os 

rendimentos crescentes fazem com que os grandes se tornem maiores e os 

concorrentes sejam bloqueados, não conseguindo atrair a atenção dos 

consumidores. É muito importante compreender esta dinâmica de crescimento. 

Para além disso, é vital uma empresa entender que deverá ser rápida se quiser 

conquistar quota de mercado. No mercado digital, as constantes mudanças 

dão oportunidade a que participantes com novos modelos de negócio vinguem 

rapidamente, pelo que uma empresa líder deve estar permanentemente atenta 

e actualizada de forma a adaptar-se e, assim, conseguir manter a liderança no 

mercado; 
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Registo electrónico de todas as interacções 

Imagine-se a facilidade com que se poderá localizar e pesquisar informação 

sobre cada pessoa, analisando os registos electrónicos provenientes das 

interacções que essa pessoa efectua.  

Actualmente, muitos crimes já são resolvidos com a ajuda do registo de 

movimentos com cartões de crédito, mediante técnicas de data mining e 

recorrendo a sistemas inteligentes, cada vez mais eficientes e poderosos.  

Num futuro muito breve, os produtos nas prateleiras do supermercado terão 

etiquetas RFID (identificação por radiofrequência) o que evitará as filas na 

caixa do supermercado, uma vez que, ao tirarmos um produto da prateleira 

para o carrinho de compras, ele será imediatamente registado no recibo de 

compra. Assim, no final só teremos de o pagar. 

A massificação do RFID será uma realidade para breve em aplicações tão 

variadas como equipamentos de hospitais (veja-se, por exemplo, o microsite 

de hospitais em www.vector21.pt) no combate à contrafacção de 

medicamentos, em electrodomésticos inteligentes, ou bombas de gasolina. No 

futuro, qualquer objecto pode estar munido de um chip RFID. Segundo Viviane 

Reding, comissária europeia para a Sociedade de Informação, os dados e os 

objectos vão fundir-se e o mundo virtual da Web vai materializar-se criando a 

«Internet das coisas», em que milhões de objectos estarão ligados em rede 

através de sensores que podem relatar a sua localização, identidade e historial 

(jornal Expresso, 1 de Julho de 2006); 

Crescimento dos intermediários virtuais 

Existe uma tendência para o aumento da intermediação on-line, pois esta é 

uma forma de ajudar as organizações a identificar os seus clientes-alvo, o 

preço, a praticar e a monitorizar a performance obtida. 

A economia virtual estará repleta de «cibermediários» que proporcionarão 

serviços como certificação, pagamento, garantia de qualidade, direitos de 

autor, alocação e distribuição de royalties. 

Os intermediários virtuais futuros farão mais do que suportar transacções. 

Facilitarão também vários processos dentro e fora do mercado, como se 
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poderá verificar com os seguintes exemplos: 

� Intermediários de ensino – actualmente, as escolas são intermediários 

físicos entre professores e alunos. No futuro, o novo sistema 

educacional virtual não será apenas uma versão electrónica do ensino 

convencional actualmente existente nas salas de aula, mas também um 

modelo personalizado que tirará partido das vantagens da interacção no 

momento, apresentará um currículo flexível que terá por base bastante 

informação facultada pela escola, pelos professores, autores e outros; 

� Fornecedores de serviços personalizados – com o surgimento, na 

Internet, de uma série de empresas desejosas de conhecer o 

comportamento e os gostos dos consumidores, generalizou-se ao 

cidadão comum o acesso a serviços de aconselhamento personalizado 

nos seus investimentos, viagens, compras, etc. Agora, qualquer pessoa 

tem acesso a esse aconselhamento, pois as empresas estão dispostas a 

dar a cada utilizador aconselhamento e informação personalizados. 

Globalização 

Em vez de fronteiras políticas, o mundo virtual estará dividido por interesses e 

preferências. No comércio electrónico, a globalização permitirá o acesso dos 

vendedores a um maior mercado em termos geográficos, mas a diferenciação e 

«customização» do produto significará um mercado mais pequeno para cada 

produto (Choi et al., 1997). 

As nações virtuais, ou «cibernações», e as «cibercomunidades», ou 

comunidades virtuais, serão poderosos instrumentos que influenciarão os 

preços, a qualidade dos produtos e os comportamentos competitivos das 

empresas. 

Convergência entre o mundo real e o mundo digital 

Choi et al. (1997) consideram a existência de quatro tipos de convergência que 

estão e continuarão a acontecer no mundo digital: 

� Convergência de produto – a digitalização faz com que já não haja 

diferenciação no aspecto de distintos tipos de produtos. Quando um 

produto existe simultaneamente no mundo físico e no mundo digital, a 

convergência poderá tornar uma destas formas obsoleta. A continuidade 
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de uma delas face à outra depende da que tiver maior utilização para o 

consumidor. 

Os produtos digitalizados adquirem novas características que aumentam 

o seu interesse. Por exemplo, a versão CD-ROM de uma enciclopédia 

proporciona capacidades de pesquisa muito superiores às permitidas 

pela versão em papel. Novos produtos significam novas utilizações, 

novos consumidores e novas formas de fazer negócios; 

� Convergência de processos – um processo virtual poderá ser utilizado 

para objectivos diferentes que antes eram realizados por processos 

diferentes. O novo mundo do negócio electrónico exige uma 

convergência entre os departamentos e processos de uma organização; 

� Convergência de infra-estrutura – há vários tipos de infra-estruturas 

de comunicações a convergir, o que retira o monopólio a muitas 

companhias de telefones, como, por exemplo, a Portugal Telecom 

(www.portugaltelecom.pt). A convergência implicará novas abordagens 

na regulamentação governamental, nas estratégias competitivas, no 

desenvolvimento de produtos, nos processos transaccionais, na 

investigação e na análise económica. 

Uma infra-estrutura mundial de informação eficiente seria inútil se a sua 

utilização fosse limitada a poucas actividades, como comunicação por 

voz ou versão on-line de jornais. Se essa infra-estrutura incluir todos os 

tipos de actividades virtuais, o seu impacto económico ultrapassa o do 

actual sector de telecomunicações. A convergência é o factor crucial que 

permite ou impede a existência de um projecto de investimento que 

tenha como objectivo construir a infra-estrutura de futuro. Se for um 

sucesso, qualquer empresa que controle a infra-estrutura está em 

posição de se tornar a empresa dominante noutras áreas da economia 

virtual; 

� Convergência de espaço de mercado – A globalização implica uma 

convergência espacial dos mercados. No futuro, nenhuma empresa 

poderá deter um monopólio simplesmente devido à sua situação 

geográfica. 
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Segundo Porter (2001), a velha economia de empresas fisicamente 

estabilizadas e a nova economia de dot-coms estão a fundir-se e, em breve, 

será muito difícil distingui-las. As aplicações de Internet passarão a ser dados 

adquiridos. As empresas não serão capazes de sobreviver sem elas, mas 

também não ganharão nenhuma vantagem competitiva só pelo facto de 

utilizarem a Internet como ferramenta nos seus negócios. O valor de integrar 

métodos tradicionais com a Internet cria vantagens potenciais às empresas 

estabelecidas com presença física. Por outro lado, as dot-coms têm de deixar 

de competir apenas em preço e centrar-se na selecção e no design dos 

produtos que oferecem, no serviço, na imagem e noutros factores pelos quais 

se possam diferenciar. Algumas delas poderão optar por ter partes dos seus 

negócios no mundo real com uma presença física; 

Evolução tecnológica 

A capacidade de processamento dos computadores continuará a aumentar. O 

futuro dos computadores é funcionarem como especialistas que apoiam os 

utilizadores na tomada de decisões, com base em factos e conhecimento. 

Haverá cada vez maior capacidade de armazenamento de dados e a sua 

actualização será automática, não sendo necessário que o utilizador proceda a 

carregamento ou descarregamento de informação. 

Com as novas tecnologias, as comunicações serão mais eficientes. Não haverá 

diferenças entre redes de telefones locais, redes de telefones móveis, 

transportadores de comunicações de longa distância, serviços de dados 

digitais e Internet. Todas as comunicações digitais serão convergentes, tal 

como foi descrito no ponto anterior. Os terminais de apresentação da 

informação serão integrados de tal forma que, por exemplo, os DVD, CD e 

pendrives serão utilizados no mesmo hardware. 

A escolha de determinada tecnologia no futuro, em detrimento de outras, 

depende do processo de mercado que é favorecido pelos utilizadores e dos 

objectivos dos participantes virtuais. Imagine-se a eficiência do poder dos 

computadores aplicada não apenas a processadores de texto, folhas de 

cálculo, programas para cálculo de impostos, ou desenho, mas também a 

todas as actividades humanas essenciais, desde as comunicações à lida da 

casa e até à sua manutenção. Podemos ampliar a imagem, imaginando novos 



Inovação e Tecnologia na Formação Agrícola   |   Comércio Electrónico em Agricultura 

 

51 

desenvolvimentos tecnológicos em equipamento de telecomunicações, 

electrodomésticos, automóveis, sistemas de controlo de tráfego, processos 

inovadores nas transacções, educação, finanças pessoais e entretenimento. No 

final, o que resulta é um mundo virtual como meio em que a imaginação 

humana, o conhecimento e a tecnologia podem florescer. A nova economia é 

definida pela forma como utilizamos e tiramos partido desse meio que é o 

mundo virtual. 

2.8. Logística e Gestão da Cadeia de Fornecimento 

Se é verdade que o comércio electrónico pode trazer benefícios às empresas, 

para que tal se verifique é indispensável que as mesmas se preparem e que 

possuam uma infra-estrutura que suporte o mesmo, nomeadamente tirando 

partido das próprias tecnologias de informação e comunicação para agilizar os 

processos de negócio, gerar economias de escala e aumentar a eficiência, 

reduzindo custos e melhorando a intimidade do relacionamento com os 

clientes, fornecedores e colaboradores da empresa. 

Assim, entre os factores críticos de sucesso numa qualquer iniciativa de 

comércio electrónico, teremos de considerar não apenas o fluxo informacional, 

mas também o, muitas vezes subestimado, fluxo físico de produtos que o 

mesmo implica, isto é, a logística associada à satisfação das necessidades dos 

diferentes intervenientes no processo de forma eficaz e eficiente. 

Efectivamente, a logística acabou por revelar-se um dos pontos críticos do 

sucesso das iniciativas de comércio electrónico, dado que muitas empresas 

virtuais não avaliaram devidamente esta vertente e acabam por apresentar 

deficiências difíceis de gerir, muitas vezes provocadas por uma dispersão 

geográfica significativa e dificuldades em montar um sistema de entregas 

conveniente. 

Considerando os casos em que 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, implica a necessidade de minimizar erros, nomeadamente de 

localização, referenciação, cumprimento de prazo de entrega, quantidade, 



Inovação e Tecnologia na Formação Agrícola   |   Comércio Electrónico em Agricultura 

 

52  

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 e 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 comércio electrónico. 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. 

Os custos logísticos podem diminuir quando uma empresa estabelece relações 

de parceria com outras empresas da rede, aumentando assim sinergias, i. e., 

alargando o leque de possibilidades de distribuição geográfica. A empresa que 

inicialmente cobria uma pequena área de entregas, ou que tinha poucas 

entregas para uma dada área, pode passar a cobrir uma área maior ou a somar 

as entregas de outras empresas parceiras numa dada área geográfica, 

ganhando massa crítica. 

No caso concreto dos géneros alimentícios com origem na exploração agrícola e 

face às suas características específicas, estes podem colocar desafios específicos 

para a sua comercialização pela Internet, mais concretamente no que concerne a 

sua expedição. Visto que os produtos são geralmente entregues por via postal 

quando são encomendados pela Internet, terão de ser capazes de suportar a sua 

expedição por correio. Esta questão da expedição é particularmente importante em 

produtos que necessitam de um manuseamento cuidadoso ou de ambientes 

controlados, como por exemplo a temperatura. Por outro lado, também pelo facto 
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de muitos produtos agrícolas possuírem um prazo de validade não podem 

simplesmente ser armazenados até que sejam encomendados. 

Se a expedição de produtos agrícolas frescos é complicada, os produtores 

podem considerar a hipótese de desenvolverem produtos transformados ou 

produtos de valor acrescentado. A Internet pode oferecer mercados para 

compotas, mel, ervas aromáticas e produtos cozinhados. Também as ocasiões 

especiais e as festividades podem ser oportunidades para comercializar 

produtos pela Internet. 

O acto de entrega do produto ou serviço fecha, assim, o ciclo do comércio 

electrónico, embora exista muito espaço para manter o relacionamento com os 

clientes no que concerne a tudo o que se relaciona com serviços pós-vendas e 

fidelização dos mesmos. De qualquer forma, podemos dizer que esse é um 

marco do processo e um dos principais responsáveis pela satisfação ou 

insatisfação dos envolvidos na transacção. 

Mais, quando esta etapa é efectuada sob a forma de entrega ao domicílio, 

torna-se um dos grandes trunfos do comércio electrónico, pois oferece uma 

conveniência aos consumidores incomparável, visto que podem fazer as suas 

compras sem se deslocarem fisicamente. 

2.9. Pagamentos no Âmbito do Negócio Electrónico 

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 comércio electrónico 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 e Grilo, 2006).  
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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. 

No entanto, se o comerciante recorrer a um fornecedor especializado de serviços 

(payment service provider), essas desvantagens podem ser minimizadas. 

2.9.1. Cartões de crédito 

É um sistema utilizado abundantemente no comércio tradicional e que permite 

efectuar compras em qualquer parte do mundo, desde que o vendedor aceite o 

tipo de pagamento. Contudo, é um sistema passível de sofrer fraudes 

relacionadas com a utilização de detalhes de cartões (número ou data de 

validade) falsos ou roubados. 

Existem basicamente dois modos de operação com os cartões de crédito: 

cartão presente e cartão não presente. No primeiro caso existe um menor risco 

de fraude porque o comprador se encontra na presença (física) do vendedor, 

pelo que é possível a sua identificação, por exemplo, pela verificação da 

assinatura. No caso do cartão não presente, como o nome indica, há uma 

ausência de contacto físico entre os intervenientes da transacção, havendo por 

isso um risco elevado de fraude.  
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2.9.2. Cartões de débito 

Um dos mecanismos de pagamento mais utilizados actualmente no comércio 

tradicional é o cartão de débito. O processo de transacção é semelhante ao dos 

cartões de crédito, mas no caso dos cartões de débito a quantia é transferida 

da conta do comprador para a conta do vendedor no momento em que o 

comprador aprova a compra, através da utilização do código pessoal (PIN – 

Personal Identification Number). 

Os cartões de débito podem também ser utilizados para efectuar pagamentos 

electrónicos desde que:  

� Exista uma ligação do vendedor à entidade financeira que processa os 

pagamentos com estes cartões; 

� A entidade financeira aceite o modelo de negócio do vendedor. 

Entre as formas de pagamento disponíveis para o comprador encontram-se: 

� A ATM (Automated Teller Machine) ou caixa automático Multibanco - 

equipamento que permite levantar e depositar dinheiro, consultar 

saldos e movimentos das contas e efectuar transferências; 

� O homebanking – página de um banco na Internet; 

� O telemóvel. 

2.9.3. Micropagamentos 

A criação de sistemas de pagamentos alternativos aos cartões de débito e 

crédito em transacções electrónicas de baixo valor, por exemplo, abaixo de um 

euro, tem sido um dos problemas mais fortemente debatidos no âmbito dos 

mercados financeiros e tecnológicos. O principal problema na utilização desses 

meios de pagamento nestas transacções reside no facto de envolverem 

comissões e, portanto, não fazer muito sentido um determinado vendedor 

receber 50 cêntimos e pagar 40 cêntimos de comissão. Muitos são os sistemas 

de micropagamentos que tentam resolver este tipo de problemas, com 

aplicações diversas como: 

� Visualização de conteúdos de artigos e documentos; 
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� Download de ficheiros de música e imagens; 

� Subscrição ou assinatura de publicações periódicas ou de outros 

serviços; 

� Acumulação de pontos (de fidelização) por cada montante que o cliente 

gaste na loja que quando atingem um determinado valor se convertem 

em dinheiro reutilizável em compras/serviços na mesma loja; 

� Sistemas P2P (peer to peer), em que os utilizadores pagam pelo acesso a 

determinados recursos partilhados, por exemplo, arquivos de dados; 

� Sistemas pay-per-view, em que os telespectadores pagam pela transmissão 

televisiva de programas; 

� Sistemas pay-per-click, em que as empresas publicitárias recebem um 

determinado montante quando um utilizador clica em pequenos 

anúncios normalmente colocados em motores de busca. 

Têm sido propostos vários modelos arquitecturais para sistemas de 

micropagamentos, alguns bastante complexos tecnicamente, como o Millicent, 

cuja descrição sai, no entanto, do âmbito deste manual. Todavia, os modelos 

que parecem ter maior probabilidade de sucesso são os mais simples, 

baseados em contas correntes, equivalentes a pré-pagos, como é o caso dos 

telemóveis por carregamento, em que vão sendo descontadas as transacções 

efectuadas pelos utilizadores. 

2.9.4. «Moedas» alternativas 

«Moedas» alternativas (cashback) consistem basicamente em contas correntes 

com «pontos» acumulados obtidos após a realização de algumas actividades, 

como, por exemplo, acesso a determinadas páginas da Internet ou compras 

on-line. Os pontos podem depois ser utilizados no pagamento de compras em 

comerciantes aderentes. No entanto, tem de haver uma correspondência entre 

os pontos e uma moeda com valor legal, uma vez que o utilizador se assim o 

desejar pode transferir o montante correspondente para a sua conta à ordem.  

As «moedas» alternativas podem, na verdade, ser consideradas sistemas de 

micropagamentos com outro tipo de funcionalidades associadas, como, por 
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exemplo, acumulação de pontos extras por cada novo utilizador «recrutado», 

para as tornar mais aliciantes. Alguns exemplos de «moedas» alternativas são 

Quidco, Rpoints e CashCash. 

2.9.5. Server-side wallets 

Server-side wallets são sistemas de controlo de pagamentos baseados em 

servidores remotos em geral geridos centralmente por comerciantes ou 

fornecedores de serviços especializados (payment service providers, que 

veremos mais adiante). Em geral, as wallets gerem uma conta corrente, com 

funcionalidades associadas como, por exemplo, o controlo de custos, a 

definição prévia de produtos ou serviços autorizados ou a utilização de 

micropagamentos, de modo a tornarem-se mais atractivas. Para além disso, as 

server-side wallets podem também ser usadas como sistemas de autorizações 

de pagamento em diversos contextos como famílias ou empresas. 

 

2.9.6. PayPal 

O PayPal é um sistema de pagamentos baseado em stored accounts (contas 

armazenadas), recarregáveis através de um cartão de crédito (Visa, American 

Express ou Mastercard). Basicamente, se um utilizador quiser pagar pelo 

PayPal, precisa, em primeiro lugar, de abrir uma conta, fornecendo os seus 

dados pessoais e os do seu cartão de crédito. Contudo, no momento do 

registo a conta não fica imediatamente activa, ou seja, o utilizador tem de 

esperar pelo próximo extracto do seu cartão de crédito que contém um débito 

de um dólar realizado pelo PayPal e na linha associada um conjunto de 

números, que serão necessários para concluir o processo de abertura da conta.  

O PayPal obtém assim a garantia de que o utilizador que tenta abrir uma conta 

é o seu titular.  

Após a abertura da conta, para um utilizador efectuar um pagamento, apenas 

necessita de introduzir o endereço de e-mail do receptor e indicar o montante 

que pretende pagar. Se o receptor não tiver uma conta aberta, terá de abrir 
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uma, tal como o emissor do pagamento, antes de poder receber o dinheiro. 

Inicialmente, a quantia fica cativa na conta (virtual) do receptor. Se assim o 

desejar, o receptor pode, posteriormente, transferi-la para uma conta bancária 

ou utilizá-la para pagar a outro utilizador do PayPal. 

Este sistema tem tido um enorme sucesso em todo o mundo com milhões de 

utilizadores e comerciantes aderentes. Por isso, não foi de estranhar que, no 

segundo semestre de 2002, a empresa detentora do sistema PayPal fosse 

adquirida pela ebay (empresa responsável pelo maior mercado de leilões da 

Internet). 

 

2.9.7. Sistemas de pagamento em Portugal 

MBNet 

O MBNet é um serviço que foi desenvolvido pela SIBS (arquitectura, tecnologia 

e operação) e pela Unicre (marketing e comercialização), que permite a 

realização de operações de autorização e de liquidação de compras na 

Internet, em páginas nacionais ou estrangeiras. 

O serviço fornece garantias acrescidas de segurança aos compradores em 

relação, por exemplo, aos pagamentos com cartão de crédito (utilizando MIA-

SET), uma vez que estes não necessitam de dar os dados confidenciais dos 

seus cartões aos comerciantes. 

Para um utilizador aderir ao sistema MBNet deverá possuir um cartão de débito ou 

crédito, emitido por uma instituição bancária participante no sistema, e fazer a 

associação do mesmo cartão ao serviço através dos canais próprios 

disponibilizados pelo banco ou através da rede Multibanco. No momento da adesão 

o sistema fornece automaticamente uma identificação MBNet (username), devendo 

depois o utilizador seleccionar o código (password) que pretende vir a utilizar. São 

estes elementos que garantem a confidencialidade e a segurança do sistema. 

Por questões de segurança e até de controlo pessoal do utilizador é possível, no 

momento da adesão, definir um montante máximo por dia, para cada operação, 

que poderá ser alterado em qualquer momento pelo próprio utilizador do cartão. 
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Se um comprador pretender fazer um pagamento a um comerciante aderente ao 

sistema, tem de receber deste uma referência da transacção. De seguida, deve 

dirigir-se à página do MBNet ou clicar no ícone (Figura 26) que se encontra na barra 

de ferramentas do seu computador, no caso de ter efectuado previamente a 

instalação, autenticar-se perante o sistema e introduzir a referência da transacção. 

 

 

Figura 26 – Ícone do sistema MBNet 

Fonte: http://www.sapo.pt/ 

 

Esta referência é usada pelo MBNet para comunicar com a SIBS e validar a 

transacção. Após esta etapa, o vendedor recebe a indicação de que o 

pagamento foi aceite e pode proceder à entrega dos produtos. 

Para além disso, se o comerciante não for aderente ao sistema MBNet, o 

utilizador poderá solicitar ao sistema a emissão de um cartão de crédito 

temporário, com um número, uma data de expiração (cartão válido até 30 dias) 

e um CVV2/CVC2 (ver cartão de crédito) associado, que normalmente serve 

apenas para um pagamento. Isto significa que é também possível a um 

utilizador efectuar compras fora da Internet, bastando para isso informar o 

comerciante dos elementos do cartão temporário acima referidos. 

Débitos directos 

Um débito directo é um sistema de processamento de cobranças por 

transferência bancária que permite a um credor emitir uma ordem de 

pagamento sobre uma conta de um determinado devedor, referente, por 

exemplo, a contratos de fornecimento de serviços ou bens como água, luz, 

telefone, televisão por cabo, etc. Para além do devedor e do credor, intervêm 

ainda neste sistema as seguintes entidades: 

� Banco do credor – entidade bancária que recebe os pagamentos 

debitados ao devedor; 
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� Banco do devedor – entidade bancária que dá a ordem de débito na 

conta do devedor e transfere os pagamentos para o banco do credor; 

� SIBS – entidade que participa como câmara de compensação e notário 

electrónico, ou seja, que fornece os meios necessários para o 

funcionamento do sistema; 

� Banco de Portugal – entidade reguladora que define o quadro 

regulamentar de todo o sistema. 

2.9.8. Payment Service Providers 

A proliferação de meios de pagamento electrónicos simples e cómodos requer 

que o vendedor: 

� Monte uma infra-estrutura própria, com ligação às entidades financeiras; 

� Faça a administração e manutenção da infra-estrutura; 

� Tenha know-how especializado. 

A adesão de um vendedor a um fornecedor especializado de serviços (payment 

service provider – PSP) permite uma considerável redução nesses custos e 

requisitos. Entre os serviços proporcionados por um PSP encontram-se: 

� A implementação de payment gateways para processamento de 

autorizações de pagamentos com cartões de crédito e débito; 

� A disponibilização de modelos de pagamento como, por exemplo, 

micropagamentos, subscrições, pontos de fidelização e server-side wallets; 

� A gestão do risco como, por exemplo, a detecção de fraudes. 

Este conjunto de serviços permite garantir: 

� A autenticação mútua entre o cliente/vendedor; 

� A confidencialidade da informação trocada na Internet; 

� A integridade dos dados; 

� O não-repúdio da transacção. 
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2.10. Legislação e Regulamentação do Negócio Electrónico 

O desenvolvimento da sociedade da informação potenciou de maneira 

excepcional as possibilidades de interacção entre os indivíduos e aumentou o 

número de intervenientes que tomam parte no funcionamento da Internet. Os 

actores que actuam no espaço virtual, a que chamamos ciberespaço, jamais 

perdem a sua particular susceptibilidade de serem titulares de direitos e 

obrigações e sujeitos de relações jurídicas. Como em todas as relações 

jurídicas, também naquelas que se estabelecem pelos meios cibernéticos 

existe exercício de direitos e cumprimento (ou incumprimento) de obrigações 

(Rocha et al., 2006). O comércio electrónico e os serviços da sociedade da 

informação constituem uma oportunidade para estimular o crescimento 

económico e o investimento na inovação por parte das empresas europeias, 

bem como para reforçar a competitividade da indústria europeia. Consciente 

destes factores e com o objectivo de eliminar as divergências entre as 

legislações nacionais, que impediam o desenvolvimento dos serviços da 

sociedade de informação, e o funcionamento do mercado interno europeu, a 

União Europeia optou por regular certos aspectos da sociedade da informação, 

em especial do comércio electrónico, através da Directiva n.º 2000/31/CE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de Junho de 2000. Este diploma 

comunitário foi transposto para a ordem jurídica portuguesa pelo Decreto-Lei 

n.º 7/2004, de 7 de Janeiro, que, em síntese, regula o exercício de actividades 

económicas na Internet, o regime de responsabilidade dos prestadores 

intermediários de serviços, as comunicações publicitárias em rede e a 

contratação electrónica. 

O Decreto-Lei n.º 7/2004 de 7 de Janeiro, habitualmente designado como Lei 

do Comércio Electrónico (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 comércio electrónico, no mercado interno. 

Em suma, a LCE visa: 

� Assegurar a liberdade de exercício de actividades económicas na 

Internet; 
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� Determinar o regime de responsabilidade dos prestadores 

intermediários de serviços; 

� Regular as comunicações publicitárias em rede; e 

� Regular a contratação electrónica. 

Porém, como se esclarece no preâmbulo da LCE, «na tarefa de transposição, optou-

se por afastar soluções mais amplas e ambiciosas para a regulação do sector em 

causa, tendo-se adoptado um diploma cujo âmbito é, fundamentalmente, o da 

directiva». Ora, a directiva sobre comércio electrónico, não obstante a sua 

designação, não regula todo o comércio electrónico. Assim, exclui-se do âmbito de 

aplicação da LCE a matéria fiscal, a disciplina da concorrência, o regime do 

tratamento de dados pessoais e da protecção da privacidade, o patrocínio 

judiciário, os jogos de fortuna, incluindo lotarias e apostas, em que é feita uma 

aposta em dinheiro, e a actividade notarial ou equiparadas, enquanto 

caracterizadas pela fé pública ou por outras manifestações de poderes públicos. 
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3. COMÉRCIO ELECTRÓNICO EM PORTUGAL 

Em Portugal, apesar de também se verificar um crescimento na percentagem 

de utilizadores deste modelo de negócio, o comércio electrónico tem tido um 

crescimento relativamente lento, sendo em muitos casos a Internet mais 

utilizada para a pesquisa de informação materializando-se posteriormente a 

aquisição em ambiente off-line. 

Pelas contas da ACXIOM Portugal, 16% dos consumidores on-line são 

utilizadores com mais de 18 anos, o que corresponde a um aumento de 50% 

face a 2006, ano em que foi notório um crescimento de 50 pontos percentuais 

face a 2005 no que se refere à percentagem de consumidores maiores de 

idade a utilizarem a Internet para fazer compras. 

De acordo com a análise, as gerações abaixo dos 50 anos são as que mais 

fazem compras on-line, já que, dos 14.524 consumidores que utilizaram a 

Internet para fazer compras em 2007, cerca de 70% têm entre 18 e 45 anos. 

Esta percentagem desce para 40% junto da população com idades entre os 18 

e os 35 anos. 

Por fim, verifica-se que são as classes sociais mais elevadas as que mais 

compram on-line e que 58% dos consumidores que utilizam as plataformas de 

comércio electrónico são dirigentes/gestores de empresas, quadros médios e 

superiores, profissionais liberais ou professores. 

No primeiro trimestre de 2008, 88% dos sítios Web de comércio electrónico 

inquiridos pela ACEP (Associação do Comércio Electrónico em Portugal) tinham 

registado vendas superiores às obtidas no período de análise homólogo. Na 

maioria dos casos (71%) o crescimento registado foi superior a 50%. 

Quanto ao número de clientes, 68,4% das empresas de comércio electrónico 

contactadas no âmbito da análise viram a sua base de clientes aumentar 

significativamente, em alguns casos para o dobro. 

A ACEP concluiu ainda que metade dos seus membros investiram mais nas 

suas plataformas, com o objectivo de "responder mais adequadamente às 
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solicitações crescentes dos clientes em particular e do mercado em geral".  

Relativamente aos bens e serviços mais vendidos no primeiro trimestre, o 

destaque foi para a electrónica, incluindo telemóveis, produtos de informática, 

jogos e consolas, DVDs e vídeos, CDs e música e artigos para a casa e 

decoração. Quanto às expectativas para o futuro, mais de metade dos 

associados da ACEP mostram-se optimistas, acreditando que num futuro 

próximo o seu sítio Web vai ver o volume de vendas aumentar. 

Tentando construir uma imagem do estado actual de desenvolvimento do 

comércio electrónico em Portugal apresentamos alguns resultados do estudo 

efectuado em 2008 pela Associação do Comércio Electrónico em Portugal com 

a NetSonda, sobre o comportamento de compra on-line em Portugal. O estudo 

pela ACEP/Netsonda tinha por objectivo fundamental avaliar a evolução e 

desenvolvimento do Comércio Electrónico em Portugal na perspectiva do 

Cliente/Consumidor, assim como a confiança, o perfil de consumo e 

expectativas de evolução. Paralelamente, procurava avaliar a evolução da 

utilização da Internet e respectivos serviços para melhor compreender o 

potencial de crescimento deste modelo de negócio. Segundo os autores deste 

estudo, o mesmo foi realizado tendo como alvo uma amostra representativa 

dos utilizadores da Internet em Portugal. 

Entre as principais conclusões podemos destacar que 98% dos respondentes 

acedem diariamente à Internet (97% em 2007), sendo os serviços mais 

utilizados o e-mail, as consultas de sítios Web, os motores de pesquisa e os 

mensageiros instantâneos. 

Conforme referimos acima, efectivamente a maioria dos inquiridos (79%) 

procura informação na Internet, mas acaba por realizar a compra pelos meios 

tradicionais. Apenas 20% se informam e compram através da Internet. 

Um aspecto positivo é que a grande maioria dos utilizadores da Internet já 

realizaram compras através da Internet (83,5% dos inquiridos revelando um 

crescimento de 5,5pp face a 2007), sendo de salientar que metade destes 

compram apenas em sítios Web nacionais. 

As principais fontes de informação sobre estes sítios Web são os motores de 

pesquisa, as recomendações de amigos/conhecidos e o e-mail/newsletter. Este 
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facto destaca a importância da optimização do potencial dos motores de 

pesquisa na gestão dos sítios Web de comércio electrónico, para maximizar a 

captação de novas visitas e a fidelização das actuais. 

Infelizmente a frequência de realização de compras através da Internet é baixa, 

uma vez que cerca de 70% realizam compras menos de uma vez por mês, valor 

semelhante ao verificado em 2007. 

À semelhança do que acontece a nível global, os produtos/serviços mais 

comprados são os bilhetes para espectáculos, desporto e outros com 44,5% 

(36,1% em 2007), CD/Música (34,9%) e electrónicos/telemóveis (34,6%). 

Um aspecto particularmente importante consiste no meio de pagamento mais 

utilizado. De acordo com os resultados obtidos, a preferência recai sobre o 

cartão de crédito (35,2%), seguido do pagamento à cobrança com 18,7%, e pelo 

Sistema de Pagamento on-line (MBNet, Paypal, BidPay, etc.) (18,4%). É de 

salientar que, apesar do valor obtido pelo cartão de crédito, 38,6% dos 

inquiridos revelaram ter receio de o utilizar para pagamentos na Internet; 

Também os valores dispendidos nas compras efectuadas através da Internet 

são reduzidos, tendo mais de 73% dos inquiridos referido que gasta 

mensalmente menos de €50 em compras on-line. 

Sendo a conveniência uma das características comummente apresentada como 

uma mais-valia do comércio electrónico, este estudo revela que as principais 

vantagens apontadas ao comércio electrónico são não ter de sair de casa/ir às 

lojas com 67,7% (63,9% em 2007), poder comprar a qualquer momento com 

61,1% (54,1% em 2007) e possibilidade de comparar preços com 60,5% (56,9% 

em 2007). 

Tão importante como conhecer a opinião dos utilizadores do comércio 

electrónico, é conhecer as razões que sustentam a não utilização dos 

restantes. Assim, em relação aos inquiridos que não realizam compras através 

da Internet, os principais motivos são a falta de confiança nos sistemas de 

pagamento com 58,7% (46,7% em 2007), o gostar de ver e experimentar um 

produto antes de o adquirir com 55,8% (54,1% em 2007), e as preocupações 

com segurança ou privacidade (50%). Destes, vale a pena referir que podemos 

ter uma visão optimista do seu comportamento futuro, uma vez que 57,2% 
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pensam vir a realizar compras através da Internet, embora 76% não saibam 

quando é que tal vai ocorrer; 

Uma referência para o facto de 18,4% dos inquiridos ter referido que a 

utilização do comércio electrónico para realizar compras de bens e/ou serviços 

é efectuado no âmbito da sua actividade profissional. 

Face aos resultados apresentados sobre o comportamento dos utilizadores da 

Internet relativamente ao comércio electrónico, em particular a utilização da 

Internet para pesquisar informação e a preferência pelos motores de pesquisa 

para a obter, apresentamos de seguida alguns resultados de um estudo realizado 

pela Google sobre o comportamento de compra on-line em Portugal, tendo por 

base um inquérito realizado junto de utilizadores da Internet em Portugal, com 

idade igual ou superior a 15 anos, obtido com base numa amostra de 2.025 

utilizadores de Internet com um total de 18.062 compras realizadas. 

De acordo com este estudo, os portugueses mostram ter um comportamento 

muito semelhante ao dos nossos vizinhos espanhóis e dos italianos quanto ao 

modo como utilizam a Internet para efectuar compras, mostrando que os franceses 

já realizam mais compras on-line (Figura 27). No entanto, os portugueses 

destacam-se no modo como utilizam a Internet para pesquisar informação. 
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Figura 27 – Comportamento de pesquisa e compra on-line (%) 

Fonte: Google, 2008 

 

No seguimento do que foi referido acima, o estudo da Google confirma que os 

motores de pesquisa estão na base da pesquisa on-line mais utilizada, mas os sítios 

Web dos revendedores e fabricantes são também genericamente utilizados. 
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Pergunta: De um modo geral, quais os tipos de web sites que utiliza na pesquisa 

de compras on-line ou noutro local, por exemplo, numa loja/agência/salão de 

exposições/telefonicamente, etc? 

 

Figura 28 – Participantes do inquérito que utilizam tipos de sítios Web  

                      específicos ao pesquisar compras de produtos (%) 

Fonte: Google, 2008 

 

No que se refere ao principal meio utilizado na procura de informação, o 

motor de pesquisa, vale a pena referir que apesar referirem já ter utilizado 

vários, nomeadamente o Sapo.pt, o Google recolhe a preferência praticamente 

da totalidade dos inquiridos (99%), tendo um papel particularmente importante 

no direccionamento dos consumidores para sítios Web que de outro modo 

desconheceriam, sendo também importantes na pesquisa de produtos, 

conforme gráfico abaixo. 
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Pergunta: Tendo em conta as vezes que utilizou motores de pesquisa como 

meio auxiliar na pesquisa de produtos ou serviços, até que ponto concorda ou 

discorda das seguintes afirmações? 

64

53

8

22

26

13

0 20 40 60 80 100

Os motores de pesquisa ajudam-me a localizar

sítios Web que de outro modo desconheceria

Os motores de pesquisa ajudam-me a localizar

vendedores importantes de um determinado

produto que esteja a procurar

Raramente ou nunca consulto mais do que uma

página de resultados do motor de pesquisa

em %

ConcordoConcordo totalmente

64

53

8

22

26

13

0 20 40 60 80 100

Os motores de pesquisa ajudam-me a localizar

sítios Web que de outro modo desconheceria

Os motores de pesquisa ajudam-me a localizar

vendedores importantes de um determinado

produto que esteja a procurar

Raramente ou nunca consulto mais do que uma

página de resultados do motor de pesquisa

em %

64

53

8

22

26

13

0 20 40 60 80 100

Os motores de pesquisa ajudam-me a localizar

sítios Web que de outro modo desconheceria

Os motores de pesquisa ajudam-me a localizar

vendedores importantes de um determinado

produto que esteja a procurar

Raramente ou nunca consulto mais do que uma

página de resultados do motor de pesquisa

em %

ConcordoConcordo totalmente  
 

Figura 29 – Atitudes relacionadas com motores de pesquisa (%) 

Fonte: Google, 2008 

 

Neste contexto, é particularmente importante optimizar os sítios de comércio 

electrónico para obter resultados bem posicionados no Google, nomeadamente 

tirando partido de serviços de promoção oferecidos por esta empresa, como 

por exemplo os links patrocinados. 
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Pergunta: Quando utiliza 

motores de pesquisa na Internet, 

repara em links patrocinados? 

73%
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1%
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Figura 30 – Notoriedade de 

   links 

                     patrocinados (%) 

Fonte: Google, 2008 

Pergunta: Clica em links patrocinados quando 

efectua pesquisas relacionadas com compras 

e em caso afirmativo com que frequência? 
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Figura 31 – Utilização de links patrocinados  

(%) 

Fonte: Google, 2008 

 

Por último, no seguimento da preferência pela aquisição em lojas nacionais 

identificada pelo relatório da ACEP/Netsonda, podemos agora com o estudo da 

Google aprofundar um pouco as razões deste comportamento. 
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 Figura 32 – Confiança nas compras on-line (%) 

Fonte: Google, 2008 
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4. COMÉRCIO ELECTRÓNICO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS 

4.1. Oportunidades de Comércio Electrónico em Agricultura 

Um número considerável de negócios tem explorado soluções de comércio 

electrónico tendo em conta as vantagens competitivas que estas oferecem aos 

seus clientes: 

� Baixo custo de transacção; 

� Elevado número de compras por transacção; 

� Interacção com o cliente; 

� Possibilidade de efectuar encomendas mais complexas; 

� Possibilidade de poder comparar produtos e preços de uma forma mais 

expedita; 

� Possibilidade de oferta de um ou vários catálogos de produtos. 

O processo pelo qual o cliente encomenda os seus produtos ou serviços do seu 

sítio Web pode ser automatizado, reduzindo os custos de transacção. Não será 

necessário nenhum colaborador para ajudar os clientes a finalizar a sua 

encomenda ou efectuar a transacção. Paralelamente, uma loja electrónica com 

uma interface bem desenvolvida permite um envolvimento dos clientes no 

processo da compra de modo que mais nenhuma outra ferramenta o consegue 

fazer. Muitas lojas electrónicas analisam os dados que os clientes compram e 

pesquisam, efectuando sugestões ao cliente com base nas compras 

efectuadas. A Amazon.com foi pioneira na introdução deste sistema, no qual 

cada produto oferece informação de outros produtos similares, enquanto são 

acompanhados de uma redução do valor de encomenda para um determinado 

valor mais baixo. Como consequência, os clientes da Amazon estão a efectuar 

mais compras devido a este constante sistema de sugestões que satisfazem as 

suas necessidades imediatas. 

Quando se considera o comércio electrónico como suporte a um negócio no 

sector agrícola é fácil concentrarmo-nos apenas em vender on-line produtos 
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B2C (business-to-consumer). No entanto, muitos negócios relacionados com o 

sector agrícola estariam mais bem servidos usando o comércio electrónico, 

fortalecendo a relação com os actuais clientes, enquanto há a possibilidade de 

se criarem novos clientes. Com o comércio electrónico outros negócios podem 

ver aqui um potencial de relação comercial. Algumas relações B2B podem ser 

criadas ou melhoradas on-line com o seguinte: 

� Vendas directas para os restaurantes; 

� Vendas directas para os mercados locais; 

� Vendas directas para escolas, restaurantes hospitais e outras 

instituições. 

Este tipo de relações comerciais têm a necessidade de abranger um grande 

número de pessoas, mas a tendência é comprarem a grandes superfícies fora 

da sua área local. Mas se existe a oportunidade de obter os mesmos produtos 

a nível local, porque não tentar explorar esta vertente? 

Há muitos benefícios na utilização deste tipo de tecnologias, mas cada 

empresa agrícola tem que pesar bem os prós e contras para assegurar a 

decisão correcta para o seu negócio. Quando se considera as opções 

associadas ao comércio electrónico, os alimentos e a industria alimentar 

apresentam condicionantes específicas para uma pequena exploração agrícola. 

Os problemas relacionados com a entrega dos produtos podem ser cruciais 

para a viabilidade do negócio. Produtos agrícolas frescos não podem ser 

armazenados em períodos muito longos, aguardando uma encomenda on-line. 

Durante o período em que um produto se considera “fresco” é praticamente 

impossível ter o produto pronto, encomendado e enviado para o consumidor 

final no tempo apropriado. Os consumidores finais não irão comprar tomates 

frescos ou alface pela Internet se têm a oportunidade de ir ao mercado local, 

tendo um contacto mais directo com o produto e fazendo com que as vendas 

B2C de produtos frescos inviáveis. É por isso que muitos criadores de animais 

estão a dirigir os seus negócios noutro sentido.  

Enquanto algumas culturas têm um período curto de vida, muitos outros 

produtos, como por exemplo presuntos, salsichas ou carnes secas podem ser 

armazenadas por períodos de tempo mais longos. Por este motivo, os 
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problemas relacionados com as entregas podem ser facilmente ultrapassáveis. 

A produção e processamento dos alimentos tornaram-se cada vez mais 

centralizados. Os alimentos são, cada vez mais, produzidos e distribuídos em 

grande escala. A pequena exploração agrícola tem sentido mais dificuldades 

em competir, não sendo mais a fonte primária de produtos alimentares, e 

como resultado há um maior desligamento entre os consumidores e os 

produtores. 

A venda à beira da estrada e os mercados abastecedores contribuíram para 

esse desligamento. O comércio electrónico pode beneficiar os mercados 

agrícolas abastecedores a chegar aos consumidores por várias vias: produtos 

especiais e de valor acrescentado, produtos promocionais para empresas e 

serviços de entrega. 

Estes mercados podem contribuir para que os consumidores tenham uma 

oportunidade de comprar produtos locais, frescos com uma separação clara 

das grandes lojas distribuidoras, mas o conceito de B2B é na sua maioria 

ignorado. Orientando a produção local para as instituições locais (grossistas, 

escolas, hospitais, restaurantes, prisões e outras instituições) terá de haver um 

esforço a nível local e regional, e em linha com implementação de sistemas de 

comércio electrónico. 

Estando habilitados a vender os seus produtos a lojas locais e instituições os 

mercados abastecedores consolidam as suas posições no mercado, enquanto 

os consumidores têm acesso a produtos de elevada qualidade, mais saudáveis 

aumentando o investimento agro-alimentar a nível local. Enquanto este plano 

estratégico está focado para reconhecer e implementar oportunidades de 

saída, é necessário notar que os Mercados Abastecedores podem utilizar o 

comércio electrónico para adquirir inputs e informação relacionada com o 

sector agro-alimentar: 

4.1.1. B2B 

Produção directa para escolas 

Nos EUA existe um programa (www.farmtoschool.org) que promove o contacto 

da escola com as explorações locais, em que as escolas aderentes são 
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abastecidas pelos produtos locais. Existem cerca de 2000 programas em 39 

estados envolvendo cerca de 8700 escolas. Existe aqui uma oportunidade para 

os Mercados Abastecedores e mesmo agricultores no sentido de criar sistemas 

de colocação dos produtos e serviço de entregas utilizando a internet. 

Produção directa para restaurantes 

Alguns relatórios apontam para que mais de 50% das refeições sejam tomadas 

fora de casa, o que indica um potencial de vendas directas da produção. Pode 

ser uma mais-valia para o nicho de restaurantes acima da média. Os 

produtores têm uma forma de produzir e entregar, de uma forma consistente, 

produtos de elevada qualidade a restaurantes locais que preferem produtos 

mais saborosos. A venda a chefes locais contribui para um aumento da 

estabilidade da comida regional e modos de produção agrícola mais 

sustentáveis. Implementando sistemas de comércio electrónico, os produtores 

locais podem permitir aos restaurantes locais um meio de efectuar 

encomendas e entregas personalizáveis e programáveis, facilitando o processo 

de compra. 

Produção directa para as organizações 

O mesmo mecanismo efectuado em restaurantes pode ser efectuado em outras 

organizações como hospitais, prisões, etc. 

4.1.2. B2C 

Encomendas para os consumidores 

Os mercados e produtores podem usar o comércio electrónico para aceitar 

encomendas avançadas, fazendo referência no mercado a que determinado 

produto pode ser reservado on-line. É aconselhável fazer publicidade ao sítio 

Web, que pode passar por distribuir uns flyers no mercado. Uns dias antes de 

ir ao Mercado deverá colocar o inventário on-line, existindo também a 

possibilidade de efectuar pré-encomendas. Os clientes podem ir, assim, ao 

sítio Web on-line e efectuar as suas encomendas. Os seus clientes irão efectuar 

as suas compras com maior facilidade e mais rapidamente, ao mesmo tempo 

que se estabelece uma forte relação com cada um dos clientes. 
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Produtos especiais e com valor acrescentado 

Geralmente, os produtos especiais e de valor acrescentado são frutas ou 

vegetais que são transformados em produtos gourmet. Tipicamente os 

produtos de valor acrescentado incluem presuntos, compotas, molhos de 

fruta, pickles, azeites virgens, salsas, flores secas, etc. Estes produtos são 

desenvolvidos por pequenas e médias empresas agrícolas que vendem 

directamente aos clientes através dos mercados abastecedores, vendas 

directas e sítios Web de comércio electrónico. O comércio electrónico pode 

aumentar significativamente o nível de abrangência do seu público-alvo. Nos 

EUA existe uma empresa, The Fruit Company (www.thefruitcompany.com) que 

oferece cestos de fruta, cestos presente, fruta com nível acima da média, fruta 

exótica, etc. A Frog Hollow (www.froghollow.com) é outro bom exemplo de 

uma exploração agrícola que empacota fruta e a vende on-line. Cria, 

igualmente, produtos de valor melhorados como sejam pastas, etc. 

Presentes para empresas 

Presentes especiais e produtos de valor acrescentado podem ser excelentes 

produtos para empresas, especialmente na época natalícia. Ao publicitar o seu 

sítio Web a empresas que enviam frequentemente presentes empresariais, 

poderá obter lucros adicionais e recorrentes e um elevado número de clientes. 

Um bom exemplo de empresas que efectuam cestos e torres de fruta é a 

empresa gourmetgiftbaskets.com (www.gourmetgiftbaskets.com). 

Serviços de entrega 

Do mesmo modo que se aceitam pré-encomendas dos clientes, algumas 

explorações e mercados podem efectuar um serviço de entrega personalizado, 

especialmente se estão perto dos centros urbanos em que os produtos frescos 

não estão disponíveis. O comércio electrónico pode melhorar o processo de 

pagamento e torná-lo mais simples. Um exemplo é a empresa Orlando 

Organics (orlandoorganics.com). Funciona simplesmente como um serviço de 

entrega (e os produtores de alimentos provenientes de agricultura biológica de 

todo o país podem ser os seus fornecedores). 
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5. PLANO DE MARKETING NA INTERNET 

Um plano de Marketing na Internet é uma ferramenta essencial para o sucesso 

global do projecto em causa. Qual é o orçamento disponível? Qual o público-

alvo que se quer atingir? Como comunicar o público-alvo? Como determinar o 

sucesso? De referir que o Marketing e sua adopção no sector agrícola, terá 

uma atenção especial no manual específico do Marketing de produtos 

agrícolas. 

Um plano de marketing na Internet bem desenvolvido incorpora pelo menos os 

seguintes tópicos: 

Sumário executivo 

O sumário executivo tende a ser um resumo do que irá ser o plano de 

marketing. Terá de incluir as razões por detrás do plano, os principais 

objectivos, uma breve descrição dos produtos ou serviços que se pretende 

oferecer, uma previsão da dimensão do mercado, potenciais concorrentes e 

algumas oportunidades. O sumário executivo deverá ser um ponto de partida 

para um melhor entendimento do plano que irá ser posteriormente detalhado. 

Estatísticas de Marketing na Internet 

Esta secção deverá debruçar-se sobre a identificação do público-alvo para o seu 

produto ou serviço, incluindo a dimensão e o seu estilo. Qual a dimensão 

geográfica do seu público-alvo? Consegue estimar o número de clientes? Qual 

o seu comportamento? Haverá alguma linha de tendência no seu negócio que 

consiga prevenir futuras flutuações? O marketing na Internet, também 

conhecido como Web Marketing é o nome dado a um conjunto de 

instrumentos que realça a presença ou existência de uma empresa ou 

profissional na rede da Internet. O objectivo do Webmarketing e publicidade 

on-line é criar e executar uma estratégia que faça chegar a mensagem certa às 

pessoas certas. A segmentação do mercado é um conceito importante num 

negócio on-line. O Webmarketing e a publicidade on-line são aqui 

imprescindíveis. O Webmarketing é o instrumento que permite tornar o seu 

sítio Web conhecido, levando o seu negócio a ser visitado na Internet, promove 
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interacção com o seu público-alvo e fornecedores, e, em última instância, pode 

mesmo potenciar negócios realizados on-line. 

Podemos destacar algumas modalidades específicas do Webmarketing, 

especialmente a newsletter, o e-mail-marketing e o preenchimento de 

questionários (quiz) que complementam o marketing tradicional. Os links 

patrocinados são outra modalidade de Webmarketing, onde a principal 

preocupação é definir palavras-chave para criar anúncios de texto nos 

mecanismos de busca, em especial o Google. No entanto, segundo estudos 

efectuados, mais de 90% dos utilizadores clica em links de resultados 

espontâneos do que em links patrocinados. Existem neste momento diversas 

ferramentas de WebMarketing: 

Sítios Web Institucionais 

Hotsites promocionais: são pequenos sítios Web para apresentar ou destacar 

uma acção de comunicação pontual. Tecnicamente a diferença entre um sítio 

Web e um hotsite não existe, sendo que este último é concebido com maior 

destaque ao apelo visual e acompanha a estratégia de comunicação de 

determinado produto/serviço. 

SEO (Search Engine Optimization): em português optimização de sítios Web, 

é um conjunto de estratégias com o objectivo de melhorar o posicionamento 

de um sítio Web nas páginas de resultados naturais nos motores de busca. Os 

sistemas de busca orgânicos, como o Google, baseiam-se num novo conceito 

para avaliar páginas Web. O Page RanK ™ trabalha com o factor link e usa a 

lógica de um sistema de ligações entre páginas como se tivesse o valor de um 

voto para a página em questão. O facto de uma página ser referenciada através 

de um link funciona de forma validar a existência do sítio Web e de dar um 

valor mais fidedigno ao voto.  

Hoje em dia os mecanismos de busca levam em consideração os seguintes 

aspectos: 

� Tempo de registo do domínio; 

� Idade do conteúdo; 

� Frequência com a qual o novo conteúdo é adicionado; 
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� Etc; 

� SEM (Search Engine Marketing). 

Pay-per-clik: em português link patrocinado, não é mais do que um formato de 

anúncio publicitário que é veiculado na Internet. As principais características 

são: 

� Anúncio em formato de texto, contendo um título, descrição do produto 

ou serviço e o URL dos sítios Web. Ao ser clicado o utilizador é 

reencaminhado para o sítio Web; 

� O anunciante paga apenas quando o utilizador clica no anúncio; 

� O custo do clique depende de uma série de factores, os principais são a 

quantidade de vezes que as palavras-chave escolhidas pelo anunciante 

são utilizadas nas buscas do Google, a posição do anúncio e qual é o 

CPC que é oferecido pelo anunciante; 

� O anunciante determina quanto quer investir por dia. 

Pay-per-Inclusão: o anunciante paga pela inclusão do seu produto ou serviço 

em sistemas de classificados on-line ou nas listas de directórios. 

Pay-per-Acção: o anunciante paga apenas quando for realizada uma acção (ou 

grupo de acções) que é predeterminada por ele. A acção pode ser um 

formulário a preencher, aderir a um grupo ou efectuar uma transacção 

electrónica. É um modelo de publicidade utilizado em sítios Web de comércio 

electrónico. 

Pay-per-Sale: este é o modelo mais vantajoso para o anunciante, pois a 

cobrança só incide sobre os produtos efectivamente vendidos. No mundo dos 

negócios tradicionais a publicidade pay-per-sale é comparada a um sistema de 

comissões. 

Acções Web 2.0 (Blogues, videologs, conteúdos colaborativos, fóruns, entre 

outros): com o advento da Web 2.0 chegaram as redes sociais que se tornaram 

numa ferramenta de publicidade muito potente e a custo zero. Por exemplo, o 

Facebook ™ em Maio de 2007 criou um sistema de adição de classificados 

grátis no seu sítio Web e que se denomina Facebook Marketplace. Os 
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utilizadores podem colocar anúncios nas seguintes categorias: For Sale (à 

venda), Housing (imóveis), Jobs (emprego) e Other (outros); e podem ser 

colocados em diversos formatos como fotos, texto e vídeo. Também nesse ano 

a FaceBook criou um sistema de ads (publicidade) baseado nos perfis dos 

utilizadores e dos seus amigos. 

Estratégias de comunicação 

Antes de iniciar o desenho de estratégias de comunicação terá que definir os 

principais objectivos para o sítio Web. Há que garantir que estes objectivos 

sejam bem detalhados e mensuráveis. Um mau objectivo será “criar um sítio 

Web de sucesso”. O que fará um sucesso de um sítio Web? Um objectivo mais 

mensurável será “aumentar o tráfico do nosso sítio Web para 500 visitas únicas 

por mês” ou “aumentar as vendas pela Internet em 25%”. Com estes objectivos 

poderá medir a performance do seu sítio Web face ao objectivo definido. Se 

durante o processo de análise perceber que os objectivos não estão a ser 

cumpridos, poderá de uma forma mais expedita identificar os problemas e as 

áreas que estão a impedi-lo de atingir os objectivos propostos. Após a 

definição dos principais objectivos há que definir estratégias para os atingir. 

As definições das estratégias passam por pesquisar publicações que operam 

na área, relatórios de mercado, sítios Web da concorrência e casos de estudo 

para se perceber o que já foi feito. Será que estas estratégias servem para a 

sua empresa? Consegue implementar algumas destas ideias no seu plano de 

marketing? Ao efectuar a revisão destas e outras fontes de informação poderá 

iniciar a transformação e combinação de ideias num plano estratégico criativo 

e de sucesso. 

Orçamento disponível  

Há que criar um orçamento tendo em conta os custos estimados da 

manutenção do sítio Web. A actualização do sítio Web será feita pelo 

empresário ou irá recorrer a uma empresa externa para efectuar este trabalho? 

Se a actualização for efectuada pelo próprio há que ter em consideração os 

custos de hardware, servidores, infra-estrutura de acesso à internet, custos 

com publicidade, salários dos colaboradores que actualizam o sítio Web, 

custos de alojamento e domínio do sítio Web e custos com o canal de 

pagamentos essencial para a loja electrónica. Os custos iniciais de desenho, 
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desenvolvimento e programação do sítio Web, ou do carrinho de compras 

também são fundamentais. Se a opção for contratar este serviço externamente, 

há que ter em conta os custos mensais para actualização destes serviços. 

Colaboradores 

A utilização dos colaboradores num negócio agrícola e noutro negócio em 

geral é completamente distinto. Geralmente, as empresas escolhem os 

colaboradores de diferentes departamentos, incluindo o marketing, vendas, 

serviço de clientes, etc. Provavelmente estes departamentos não existem numa 

pequena-média empresa agrícola, ou residem em dois ou três colaboradores 

que muitas vezes são os responsáveis pela empresa e que têm que gerir as 

actividades diárias na exploração. Por esta razão, será preferível tomar em 

consideração a contratação de um serviço externo para o trabalho de 

actualização do sítio Web. Com o negócio sazonal é notório que o trabalho de 

actualização do sítio Web irá ser realizado na altura dos picos de actividade da 

exploração.  

A implementação e programação do plano de marketing terá que ter um mapa 

temporal do projecto e os pontos-chave, e datas para sua implementação. 

Finalmente, terá efectuar uma revisão dos principais pontos por secção e as 

recomendações existentes para o plano de marketing, assim como as razões 

que estão por detrás. 

Definir o plano de marketing é algo que se torna moroso e que requer algum 

tempo e que muitas empresas desprezam. Apesar de ser uma tarefa que não 

tem retorno visível, os benefícios não podem ser ignorados. Um plano com 

objectivos bem definidos e o modo como e quando os atingir é de certeza uma 

mais-valia que resultará no sucesso do negócio na Internet. 

5.1. Público-Alvo 

O público-alvo é um termo usado no mundo dos negócios e refere-se a um 

segmento de mercado ao qual determinado produto ou serviço estará a ser 

comercializado. Poderá ser definido por qualquer número de factores: os mais 

comuns, idade, género, geográfico ou grupos socioeconómicos, ou outros 
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factores demográficos. Para que segmento se pretende vender o 

produto/serviço? A identificação da concorrência irá depender do tipo de 

negócio on-line que irá implementar. A definição do público-alvo passará por 

perceber que tipo de negócio está a ser implementado pela concorrência, pela 

análise dos seus sítios Web. Tirarão partido das oportunidades de marketing 

directo de modo a envolver os clientes? Estarão a usar estratégias de comércio 

electrónico para os envolver? Há que pensar em meios para poder melhorar a 

oferta dos concorrentes directos. Há que fazer reflectir estas pesquisas no 

plano de marketing que se está a desenvolver/melhorar. 

É imperativo efectuar uma prévia análise do mercado antes de iniciar a promoção 

do seu produto. Irá reduzir o risco associado ao negócio ao recolher informação 

válida, identificar os problemas de mercado e, possivelmente, identificar 

oportunidades para aumentar o lucro. Irá descobrir o que lhe mais agrada e 

menos agrada num sítio Web relacionado com o design, layout, navegação, 

procedimento de pagamento, etc. O conhecimento da dimensão do segmento de 

mercado, a sua localização geográfica e as suas características comportamentais, 

facilita a elaboração da estratégia de marketing apropriada e evita gastos 

desnecessários em tempo e dinheiro em estratégias para as pessoas erradas. 

Um dos maiores problemas que as empresas enfrentam é identificar as 

necessidades do seu público-alvo, desejos e procuras. Os produtores agrícolas 

têm que identificar e medir não só que está interessado no produto ou serviço 

que oferecem mas de quem está interessado, quais os que estão dispostos a 

pagar por esse serviço/produto. Na identificação das necessidades, ofertas e 

desejos do mercado, há que perceber as diferenças e relações entre elas. As 

necessidades vão ao encontro daquilo que é básico para a sobrevivência: 

alimentos, ar, agua, roupas, etc. Estas necessidades tornam-se desejos quando 

estão focados em determinados itens que satisfazem as necessidades. Estes 

desejos são moldados directamente pela sociedade em que o mercado está 

inserido. Por exemplo, para satisfazer a necessidade em alimentação, uma 

família na América desejará um hambúrguer, enquanto na China preferem 

arroz e peixe. Ambos satisfazem a sua necessidade mas dependendo da 

disponibilidade e do estilo de sociedade, as preferências são diferentes. A 

procura é uma preferência por determinado produto a que está associada a 
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capacidade de pagar para obter esse produto. 

Perceber as necessidades e preferências dos consumidores nem sempre é fácil. 

Alguns clientes têm necessidades das quais não têm consciência, ou não as 

conseguem articular e expressar. Um exemplo de um cliente que diz que 

pretende um carro barato. O comerciante terá que aprofundar esta 

necessidade. Podemos distinguir cinco tipos diferentes de necessidades: 

� Necessidades imediatas – o cliente necessita de um carro barato; 

� Necessidades reais – o cliente necessita de carro com um custo 

operacional baixo, e não o seu custo inicial; 

� Necessidades não declaradas – o cliente espera um bom serviço do 

vendedor; 

� Necessidades desejadas – o cliente iria gostar de um sistema de 

navegação ou outra regalia; 

� Necessidades secretas – o cliente quer ser visto pelos amigos como 

um consumidor poupado. 

5.2. Posicionar o Seu Produto ou Serviço 

O ganho competitivo é alcançado pela exploração das actividades específicas, 

activos, atributos condições de mercado e relações que diferenciam uma 

organização dos seus competidores. Estas questões podem ser ultrapassadas 

baixando os preços dos produtos ou oferecendo alguns benefícios que 

justificam a subida dos preços de determinado produto.  

As estratégias que os empresários podem adoptar no sentido de terem ganhos 

competitivos, em relação aos seus directos concorrentes, são: 

� Diferenciação; 

� Liderança pelo custo; 

� Focagem (Diferenciação e Custo). 

A estratégia de diferenciação envolve a selecção de critérios usados pelos 

compradores dentro do mercado e posicionar o negócio no sentido de ir ao 
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encontro desses mesmos critérios específicos. Genericamente, esta estratégia 

é usada para definir um preço mais elevado para um produto porque irá 

reflectir o aumento do custo e mais-valia para o consumidor.  

O objectivo na estratégia da liderança pelo custo é tornar-se o produtor com 

mais baixo custo de produção em determinada indústria. Se no negócio é 

utilizada esta estratégia, pode ser obtido um preço de venda que atinja a 

média dos seus concorrentes e teoricamente este negócio irá obter melhores 

lucros. Esta estratégia é usada principalmente por médias e grandes empresas 

com capacidade para produzir produtos em larga escala. 

Estas duas estratégias podem ser utilizadas em conjunto, de modo a que as 

empresas sejam as melhores num segmento particular ou num grupo de 

segmentos. Esta variação é denominada de focagem em determinado produto 

ou segmento. 

Os concorrentes directos para determinada empresa dependem do tipo de 

abordagem de comércio electrónico que a empresa está a criar. Se o intuito de 

determinada empresa é promover produtos frescos em instituições locais, os 

concorrentes são os agricultores que possivelmente operam na área e que irão 

tentar vender o mesmo. Se o objectivo é a venda de produtos especiais a nível 

global terá que competir com os vendedores que estarão espalhados pelo 

mundo e que facilmente podem ser encontrados por pesquisa na Internet. A 

identificação dos concorrentes, efectuando um levantamento do que fazem, do 

que fazem bem e do que fazem menos bem ajudará a desenvolver uma 

estratégia para melhor implantar o seu produto/serviço. 

Algumas questões têm que ser tidas em conta quando se analisa a 

concorrência: 

� Quem são os meus concorrentes? 

� Que estratégias usam? 

� Como é que os meus concorrentes respondem a variações de mercado? 

Uma análise SWOT da nossa empresa e da concorrência pode ser 

extremamente benéfica. Uma análise dos Potenciais (forças), Fraquezas, 

Oportunidades e Ameaças, associadas à empresa ou à concorrência, permite 

detectar áreas problemáticas na organização, que podem conduzir a perda de 
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clientes para os mais directos concorrentes. 

 

Figura 33 – Análise SWOT 

 

A diferenciação entre determinada empresa e a concorrência tem que ser 

encarada como um processo longo e algo trabalhoso. A sua presença on-line 

terá que conter uma ideia clara da especificidade de determinada venda de 

serviço ou produto. O que o torna diferente? Outras formas de diferenciar o 

seu produto são pela promoção antecipada (ou no início da temporada), 

promovê-lo como produto com baixo uso de químicos, ou produto biológico, 

ou acrescentando-lhe valor. Se a comercialização for em escolas ou instituições 

locais, necessitará de identificar o porquê desse mesmo negócio e por 

exemplo em que é que o comércio electrónico poderá agilizar o processo de 

transacção comercial. 
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6. ELABORAR UM SÍTIO WEB DE COMÉRCIO ELECTRÓNICO 

6.1. Planear o Sítio Web 

Existem três tipos principais de sítios Web: 

� Sítios Web de transacção electrónica; 

� Sítios Web de distribuição de informação institucional; 

� Sítios Web de transacção e electrónica de distribuição de informação. 

A escolha do tipo correcto de sítio Web é uma decisão que tem que ser feita 

com cuidado e tem que estar de acordo com o plano de marketing efectuado, 

incluindo o orçamento. Um sítio Web que efectue vendas será com certeza 

mais caro do que aquele que se destina apenas à distribuição de informação. 

No desenvolvimento de um sítio Web de comércio electrónico há que ter em 

conta, durante a fase de planeamento, os seguintes aspectos: 

� Fornecedores; 

� Relações com os clientes; 

� Administração do sítio Web. 

Os relacionamento com os clientes e fornecedores é praticamente o mesmo se 

estivermos a falar do negócio tradicional, mas a administração do sítio Web 

pode tornar-se complexa, dependendo da plataforma que se usar. 

Serão os clientes capazes de registar contas de modo a usarem uma loja 

electrónica? Como irá ser feito o acompanhamento se algum cliente está a 

efectuar uma compra? Como será feita a gestão dos stocks para garantir que 

cada encomenda chegue ao seu destino no menor tempo possível? Ao iniciar 

um projecto de comércio electrónico há perceber o que seremos capazes de 

fazer, devendo ser uma das premissas do planeamento.  

Para termos a certeza de que a loja electrónica funciona correctamente, há que 

ter em conta que o design e a estrutura de navegação são dois pontos 

importantes. Se o cliente não consegue encontrar algo no menor tempo 
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possível e de uma forma simples, é bem provável que irá tentar pesquisar 

noutros sítios Web concorrentes.  

No desenvolvimento da estrutura de navegação é necessário efectuar um 

esboço de todas as páginas que se quer incluir no sítio Web, tendo em conta a 

boa prática de que, partindo da página de entrada, se deve chegar a qualquer 

secção em menos de três cliques. 

Um dos passos mais críticos no design de um sítio Web é o seu objectivo. A 

identificação do público-alvo e do objectivo da presença na Web terá que ir ao 

encontro das necessidades desse mesmo público-alvo e dos objectivos que nos 

propomos atingir. 

Os objectivos podem passar por: 

� Publicidade de produtos e serviços; 

� Venda de produtos e serviços; 

� Suporte e Serviços a clientes; 

� Informações do produto e da exploração agrícola; 

� Criação de campanhas de sensibilização de uma marca. 

Após a definição dos objectivos há que determinar os conteúdos que são 

relevantes, para ir ao encontro desses mesmos objectivos e criar uma estrutura 

de navegação que apresente os conteúdos de forma clara, concisa e lógica.  

A optimização dos sítios Web, que é um conjunto de estratégias que visam 

potencializar e melhorar o posicionamento do sítio Web nas páginas de 

motores de busca, também tem que ser encarada nesta fase inicial, à medida 

que o conteúdo vai sendo preparado. O uso correcto de palavras-chave e de 

frases chave são importantes bem como a análise dos acessos ao sítio Web. 

6.2. Design Gráfico e Desenvolvimento do Sítio Web 

Os objectivos e a estrutura de navegação estão relacionados com o “look and 

feel” que deve ser destacados de modo a espelhar o espírito do negócio a 

apresentar. O sítio Web não só deve ter uma boa aparência mas deve, 
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igualmente, estar adaptado aos utilizadores que procurem algo para comprar 

que preencha os objectivos do seu sítio. Uma maqueta ou uma representação 

gráfica do modelo principal deverá ser previamente e cuidadosamente criado, 

assegurando que o design vá ao encontro dos seus objectivos. Após aprovação 

do design, a maqueta é dividida em pequenos elementos gráficos, em que 

cada elemento é optimizado para um formato apropriado e velocidade de 

download. As páginas modelo são criadas a partir de outputs HMTL. Quando 

os modelos são criados, as etiquetas META, ALT, descrição dos títulos, etc., 

irão optimizar as páginas para os motores de busca. A consistência das fontes, 

tamanhos das fontes, gráficos, tabelas e arquitectura do sítio Web irão tornar o 

sítio Web mais profissional ao nível do look and feel. 

Aquando do desenho de um sítio Web, existem certos elementos a ter em 

consideração:  

� Tornar o sítio Web amigável para os motores de busca; 

� O desenho do sítio Web deve encorajar a taxa de retorno ao sítio Web; 

� O desenho do sítio Web deve encorajar a fidelidade do cliente. 

É importante o uso de elementos como etiquetas META, ALT para que seja 

facilmente pesquisável nos motores de busca. Muitos motores de busca como 

o Yahoo! Ou Ask Jeeves, usam este tipo de abordagem como pontos de 

referência para os resultados de pesquisas naturais. Contudo, o sistema de 

busca da Google presta mais atenção para actualização dos conteúdos das 

páginas. Sítios Web totalmente feitos em FLASH ™ e com muitas animações 

não terão a mesma performance, usando o Google como motor de busca. Um 

sítio Web bem desenvolvido inclui elementos de design que irão melhorar os 

resultados de tráfego natural (ocorre quando os utilizadores encontram 

determinado sítio Web utilizando um motor de busca ou através de ligações de 

outros sítios Web). 

6.3. Aplicações de Comércio Electrónico 

Quando se decide desenvolver uma solução para uma presença de comércio 

electrónico, existem três opções: 
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� Lojas electrónicas; 

� Carrinho de compras já desenvolvidos; 

� Carrinhos de compras costumizáveis. 

Qualquer que seja a escolha, a solução de comércio electrónico tem que ser 

atractiva, profissional e amigável. 

Das soluções acima apresentadas, uma loja electrónica é a que menos custos 

apresenta. Estas lojas predefinidas são geralmente adquiridas em locais como 

a Yahoo Store, ou outro, e permitem que o negócio seja colocado on-line com 

um custo inicial relativamente baixo. Tem como desvantagens a pouca 

variedade nas opções e é pouco costumizável. 

O carrinho de compras (por exemplo Cube Cart, X-Cart, Ultra Cart, 

oscommerce, prestashop, etc) oferece mais oferta ao nível dos recursos, mas 

os custos aumentam. Poderá costumizar praticamente todo o sítio Web de 

modo a que se enquadre no design do seu sítio Web. 

A construção de um carrinho de compras personalizado é de longe a opção 

mais cara pois exige a contratação de programadores profissionais. No 

entanto, a flexibilidade é muito maior o que permite implementar 

funcionalidades que pretendemos e que não são disponibilizadas de raiz pelas 

outras opções.  

6.4. Gateways de Pagamento 

Nada é mais conveniente do que o pagamento electrónico. Não é necessário 

passar cheques ou andar com dinheiro, apenas basta introduzir alguma 

informação no navegador da Web e efectuar alguns cliques. Por isso, cada vez 

mais pessoas utilizam este serviço em vez do tradicional envio de cheque pelo 

correio.  

Nesta secção iremos abordar os tipos de pagamento existentes, os seus 

benefícios e limitações e simples passos para adicionar esta funcionalidade na 

sua presença no comércio electrónico. 

Um pagamento electrónico é um tipo de pagamento sem dinheiro que não 
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envolve a presença de papel. Os métodos de pagamento incluem os cartões de 

crédito, de débito e processadores de cartões de crédito (por exemplo PayPal™, 

2Checkout™, ou Google Checkout™). De entre os métodos de pagamento 

electrónico existem três tipos de transacção: 

� Pagamento de uma só vez entre cliente e vendedor: é a mais usada 

no comércio electrónico. Ao clicar no ícone da loja electrónica, procede 

ao envio da informação através de formulários e finaliza a compra 

carregando num botão (check-out). O sítio Web processa a informação 

do cartão de crédito e envia um e-mail ao cliente a informar que o 

pagamento foi recebido. Este processo será detalhado mais adiante. 

 

 

Figura 34 – Menu carrinho de compras 

 

� Pagamento recorrente entre o cliente e um vendedor / prestador de 

serviços: é usado quando é efectuado um pagamento agendado e 

automático através de uma conta ou de um cartão de crédito. Este tipo 

de pagamento é utilizado em pagamentos de débito directo como 

seguros, telefones, etc. 

� Pagamento automático entre o banco e o vendedor: neste tipo de 

pagamento o utilizador coloca a informação do vendedor e autoriza o 

seu banco a transferir dinheiro da sua conta para pagar ao vendedor. Na 

maior parte dos casos o pagamento pode ser manual para cada ciclo de 

pagamento ou pode ser automático no mesmo dia de cada mês, por 

exemplo.  

Entre as vantagens deste tipo de pagamento a que mais se destaca é a 

comodidade. O cliente apenas tem de digitar a informação para pagamento e 

morada de entrega, apenas uma só vez. Esta informação é guardada na base 

de dados e quando o cliente volta a efectuar uma compra a informação 
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guardada é processada e a compra limita-se a um simples clique de botão e a 

uma confirmação. O pagamento electrónico reduz os custos do negócio e é 

sem dúvida um modo eficaz de fidelizar um cliente. Mais depressa voltamos a 

um sítio Web em que a nossa informação está já guardada para que 

comodamente a podermos utilizar em qualquer processo de transacção.  

As principais restrições ao uso deste tipo de pagamentos têm a ver com a 

privacidade e com a possibilidade do uso fraudulento. Felizmente a tecnologia 

de protecção de informação pessoal tem evoluído bastante e hoje em dia é 

totalmente seguro efectuar qualquer tipo de transacção electrónica. O 

utilizador pode precaver-se utilizando no seu computador pessoal um 

antivírus, ou uma firewall. Há também que ter a percepção de que estamos a 

enviar informação através de um servidor que utiliza informação encriptada. O 

browser do utilizador é notificado quando um sítio Web é seguro mostrando 

um ícone como o que aparece na Figura 35 e paralelamente o URL do sítio Web 

seguro é designado por https:// em vez do tradicional http://. À parte das 

restrições de privacidade continua a haver pessoas que simplesmente não 

gostam de efectuar pagamentos electrónicos. Acham que as configurações das 

contas são tempo gasto e não pretendem mais palavras-chave e usernames. 

Outros continuam a preferir passar o cheque e entregá-lo no correio. Apesar 

destas contrariedades, o pagamento electrónico irá continuar a aumentar em 

popularidade. 

Quando utilizados, os carrinhos de compra devem seguir os seguintes 

processos básicos financeiros: 

� Os utilizadores encontram o seu sítio Web via motor de busca, 

publicidade “pay-per-click” ou tráfego directo; 

� Os utilizadores encontram o item que pretendem comprar e decidem 

comprá-lo, adicionando-o ao carrinho de compras; 

� O cliente entra na à área do pagamento final (check-out) e coloca os 

detalhes financeiros de compra como morada de facturação e de 

entrega, e informação do cartão de crédito; 

� A informação financeira submetida pelo cliente é enviada para o serviço 

de pagamento (“payment gateway”) e este rejeita ou aceita o 
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pagamento. A informação submetida é encriptada pelo browser do 

cliente através de uma camada lógica segura (SSL - Secure Socket Layer); 

� Caso a transacção seja validade o dinheiro é creditado no cartão de 

crédito do cliente e o dinheiro é depositado na conta da empresa. 

O gateway de pagamentos é um serviço que actua como um intermediário 

entre o fornecedor do serviço/produto e a rede financeira associada à 

transacção que está a ser efectuada.  

A escolha de uma conta de comercial e o serviço de pagamento é um elemento vital 

para a presença do comércio electrónico, e crítica para o sucesso do negócio.  

Primeiro, há que assegurar a compatibilidade entre o serviço de pagamento e o 

carrinho de compras. Tanto no caso da opção do carrinho de compras costumizável 

ou na solução já desenvolvida, o serviço de canal de pagamentos tem que ser 

compatível com o tipo de programação que está a ser desenvolvido. 

Segundo, há que garantir que o gateway contratado tem um sistema de verificação 

da morada (AVS - Address Verification System). Este sistema reduz as hipóteses de 

transacções fraudulentas ao verificar a morada de facturação com a morada 

associada ao cartão de crédito. Se as moradas não coincidirem a transacção é 

rejeitada. Muitos bancos oferecem reduções nas comissões que cobram se os 

gateways de pagamento dos comerciantes estiverem equipados com protecção 

AVS, pois irá reduzir os riscos de duplicação de cobranças. Quando seleccionar um 

fornecedor de uma conta comercial há que ter atenção às comissões e taxas que 

podem ser cobradas na sua conta. As comissões e taxas mais comuns que são 

cobradas a contas comerciais para este tipo de transacções são: 

� Taxa de declaração: uma cobrança básica em cada mês para um 

conjunto de transacções efectuadas naquele mês; 

� Taxa de aplicação: valor cobrado para processar a aplicação para uma 

conta comercial; 

� Valor para iniciar a conta: valor cobrado associado à criação da conta; 

� Taxa por transacção; 

� Mínimo mensal: é o montante mínimo que será cobrado cada mês, 

tendo ou não havido venda de produtos. 
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Na instalação e configuração de um serviço de pagamento electrónico há que 

ter em conta se queremos um serviço externo já existente, por exemplo Paypal, 

ProPay ou 2Checkout, ou se queremos ser nós a lidar com o assunto. Os serviços 

externos são mais simples de utilizar e para quem se está a iniciar no negócio 

electrónico, para produtos com valor mais baixo, pode ser uma boa opção. A 

utilização é simples, quando o cliente insere a informação no seu sítio Web o 

serviço de pagamento autoriza o débito para uma conta de um daqueles serviços. 

Estes serviços cobram um valor por transacção e as taxas de transacção individual 

acabam por ser mais elevadas, mas, no entanto, não têm, por exemplo, custos 

mensais. Têm a desvantagem de criar uma imagem pouco profissional da loja 

electrónica, já que na fase final da compra o utilizador é redireccionado para o sítio 

Web do processador de cartão de crédito, quando o valor é cobrado no cartão de 

crédito do cliente. 

Se, por outro lado, a intenção não é recorrer a este tipo de aplicações, e o 

processamento é feito no servidor do comerciante, há que ter um servidor seguro. 

Um servidor deste tipo usa encriptação que impede que os intrusos roubem a 

informação que está a ser passada através da Web. A SSL é a tecnologia usada para 

encriptar a informação e pode pedir-se um certificado digital de SSL on-line. Após 

ter um certificado SSL é necessário registar um serviço de autenticação que 

assegura a validade da informação. Após a criação da loja electrónica propriamente 

dita e do carrinho de compras, é necessário um sistema para processar os 

pagamentos por cartão de crédito e uma conta comercial num banco. Os serviços 

de processamento de cartões de crédito são fornecidos, por exemplo, on-line 

através de empresas como a Verisgin (www.verisign.com). Esta empresa fornece um 

software que valida a informação do cartão de crédito que passa através de um 

servidor seguro. 

6.5. Alojamento e Segurança 

Após o desenvolvimento do sítio Web é necessário um local físico para o alojar, na 

maior parte dos casos a empresa de alojamento. As empresas de alojamento 

vendem espaços na Internet onde o sítio Web pode ser colocado e assim estar 

acessível a todos. Existem inúmeras empresas deste tipo com diversos tipos de 
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custo e de ofertas de planos. Um dos aspectos a ter em conta é a contratação de 

um plano que seja compatível com o tipo de programação da loja electrónica. 

Muitas empresas de alojamento disponibilizam já aplicações previamente 

instaladas nos seus servidores e os utilizadores apenas têm que efectuar pequenas 

configurações para que tudo fique a funcionar correctamente. Por outro lado, a 

escolha tem que ser baseada no período de inactividade e do serviço de suporte 

prestado por essa empresa. 

Como foi dito anteriormente as questões de segurança são críticas para o negócio 

on-line. A empresa de alojamento tem que assegurar que as transacções são 

seguras e possuir um certificado digital (SSL). A SSL (Secure Sockets Layer) é uma 

tecnologia de segurança que é usualmente utilizada para codificar os dados 

transferidos entre o computador do visitante e o sítio Web. O protocolo SSL, através 

de um processo de criptografia dos dados, previne que os mesmos possam ser 

capturados, ou mesmo alterados no seu curso entre o visitante (browser) e o sítio 

Web com o qual ele está a comunicar, garantindo desta forma informações 

sigilosas como os dados de cartão de crédito. Como foi dito anteriormente, a 

identificação de um sítio Web que utiliza SSL passa por dois aspectos: primeiro 

Quando um visitante de um sítio Web se conecta ao servidor que está a utilizar o 

protocolo SSL, vai aparecer na barra de endereços que o protocolo passa a ser 

https:// (em vez de http:// padrão). Aliado a isto, a maioria dos browsers (como o 

Internet Explorer, por exemplo) mostram no browser um tradicional cadeado (como 

ilustrado na Figura 35). Quando este cadeado aparece, o utilizador passa a ter a 

tranquilidade de saber que as informações fornecidas aquele sítio Web são 

codificadas e não são interceptadas. 

Além disso o certificado SSL garante a autenticidade do sítio Web e informa 

sobre quem é a empresa detentora do mesmo. Desta forma o cliente sabe com 

quem está a trabalhar.  
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Figura 35 – Imagem de sítio Web seguro 

6.6. Monitorização 

A monitorização da performance do sítio Web é um aspecto vital no sucesso da 

sua presença no comércio electrónico. Quantos visitantes únicos teve o sítio 

Web num determinado período de tempo? O tráfego tem aumentado 

constantemente? As vendas estão a aumentar? 

Existem diversos modos de monitorizar a performance do sítio Web e hoje em 

dia estão disponíveis diversos pacotes de uso livre, como o Google Analytics ™, 

que permitem analisar quantidades enormes de informação do nosso sítio Web 

e quem o está a usar em tempo real.  

 

 

Figura 36 – Painel do Google Analytics ™ 

 

Os aspectos mais importantes a ter em conta na monitorização de um sítio 

Web são: 
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� Visitantes únicos; 

� Origens do tráfego; 

� Palavras-chave; 

� Páginas vistas. 

Ao monitorizar o tráfego do sítio Web o utilizador depara-se com visitantes 

únicos e hits. Enquanto que algumas empresas efectuam a monitorização das 

exibições de páginas, esta não é uma boa estatística se o objectivo for 

controlar a performance do sítio Web. A contagem de uma exibição de página 

individual ocorre cada vez que um utilizador visita a página do sítio Web. Se 

um utilizador visita cinco páginas do sítio Web são consideradas cinco 

exibições de página, mesmo que o utilizador tenha sido o mesmo. Mesmo se o 

utilizador voltar ao sítio Web e visitar as mesmas páginas, as exibições de 

página continuam a aumentar. Existem várias ferramentas de análise de sítios 

Web como: Yahoo! Sítio Web Explorer, Compete, Alexa, Feed Compare e 

Google Analytics, de que iremos fazer uma breve descrição.  

O Google Analytics (www.google.com/analytics) disponibiliza um conjunto de 

estatísticas e análises que permitem melhorar a performance do sítio Web, 

bem como ajustar as campanhas de marketing que venham a ser realizadas. O 

painel de controlo permite analisar de uma forma simples um conjunto de 

estatísticas e funcionalidades que contabilizam o número de visitas únicas o 

número médio de páginas vistas por utilizador, a taxa de rejeição, a fidelidade 

do visitante, número de visitas repetidas, o tempo gasto nestas mesmas 

visitas, etc. É também importante monitorizar as origens dos visitantes. A 

plataforma do Google Analytics disponibiliza um mapa geográfico onde se 

pode ir, nalguns casos, ao nível do número de visitantes por localidade. Outras 

estatísticas como o número de visitante por ISP contratado, por número de IP, 

velocidade de ligação também são disponibilizadas. Ao nível das origens do 

tráfego é analisado o tráfego directo, palavras-chave, referência a sítios Web, 

motores de busca, etc. 

Apesar do aumento do tráfego do sítio Web poder ser um objectivo a cumprir, 

não poderá ser tão sensível assim. Muitos negócios na agricultura são sazonais 

por natureza e assim poderá ser o tráfego para o sítio Web.  
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6.7. Exemplos de Aplicações de Comércio Electrónico 

Como foi dito anteriormente uma das opções para ter uma presença de 

comércio electrónico passa por soluções já existentes que se denominam “off 

the shelf” e que podem ser adquiridas na Internet. Aqui existem duas opções 

relacionadas com a disposição do cliente em pagar por uma destas soluções 

ou adquirir soluções open-source que serão um pouco mais difíceis de 

costumizar. Para estas soluções existem já modelos gráficos que se podem 

instalar, adaptando-os às necessidades do cliente. Outro aspecto a ter em 

conta é a tecnologia utilizada no desenvolvimento da loja, que irá condicionar 

o tipo de infra-estrutura tecnológica a contratar. 

Ao nível de aplicações pagas existem várias opções: 

� Shopsite Pro (shopsite.com/pro.html); 

� Merchandizer Pro (merchandizer.com/ecommerce-shopping-cart.html); 

� SunShop (www.turnkeyWebtools.com); 

� Aspdotnetstorefront (www.aspdotnetstorefront.com); 

� Mercantec softcart (www.mercantec.com). 

Ao nível das soluções open-source podemos ter dois tipos, por um lado 

integradas em plataformas open-source, e por outro soluções isoladas. Ao 

nível das lojas integradas existem as seguintes opções: 

� Übercart: é um módulo de comércio electrónico desenvolvido para o 

Drupal CMS; 

� DigiStore: solução profissional, a par do VirtueMart, para a criação de 

lojas on-line para o CMS Joomla; 

� WP e-commerce: este plugin pode ser obtido na versão gratuita 

(www.instinct.co.nz/products) ou numa versão a pagar, o WP e-

Commerce Gold para a plataforma WordPress. 

Nas lojas opensource propriamente ditas existem várias opções: 

� Oscommerce (www.oscommerce.com, talvez a mais popular); 

� ZenCart (www.zencart.com); 
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� Magento (www.magentocommerce.com); 

� PrestaShop (www.prestashop.com); 

� CubeCart (www.cubecart.com). 
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7. CORTES DE CIMA – UM EXEMPLO DE COMÉRCIO ELECTRÓNICO 

 

Figura 37 – Página de entrada do sítio Web da Cortes de Cima 

Fonte: http://cortesdecima.com/pt/ 

 

A Cortes de Cima é uma propriedade familiar localizada no Alentejo, Vidigueira, 

que se dedica à produção de vinhos e azeite. Tem vindo a utilizar a Internet e a Web 

para divulgar a empresa e os seus produtos, sendo um exemplo no que toca ao 

recurso às tecnologias Web 2.0 para maximizar o potencial deste meio de 

comunicação. Neste contexto, o lançamento do blogue Cortes de Cima, em Julho 

de 2008, foi uma forma de fazer chegar a voz da empresa, directamente do 

Alentejo, a toda a gente. Como escrevem no blogue: “Um ano inteiro a relatar o que 

acontece na herdade e na adega, relatos esses escritos precisamente pelas pessoas 

que aqui vivem e trabalham, que cuidam das vinhas, do crescimento das uvas, 

produzem o vinho, engarrafam-no e despacham-no para a longa viagem até à vossa 

mesa de jantar. Esperamos não vos ter aborrecido demasiado com as nossas 
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histórias. Gostaríamos de enviar um agradecimento especial a todos os que 

deixaram um comentário no nosso blogue! Não deixem de o fazer!”  

Para além do blogue, alargaram a sua acção a outras ferramentas de comunicação, 

como sejam o twitter, o facebook, o youtube, o flickr, e o adegga, tendo como 

objectivo final tirar partido de todos os cyber espaços onde todos os interessados 

se podem encontrar e partilhar a sua paixão pelo vinho!  

Pertencente ao casal Jorgensen, a propriedade está no mercado desde 1988 e tem 

cerca de 330 ha, 75 dos quais com vinha produtiva, 40 de olival de variedade 

cobrançosa, estando a restante área em set a side ou floresta (com 4000 a 5000 

sobreiros). A produção de vinhos começou em 1996. Desde logo surgiu a ideia de 

utilizar a Internet como ferramenta poderosa de marketing, para a divulgação e 

comercialização dos vinhos de Cortes de Cima (a marca Cortes de Cima), um pouco 

devido à Carrie Jorgensen ser de origem norte americana (que nessa altura já lhe 

permitia ter conhecimento da sua verdadeira utilização como forma de expandir a 

marca da empresa) e ter formação na área do marketing e economia. O sítio Web 

da Cortes de Cima arrancou no ano de 1998 e, para além da existência do sítio Web 

institucional, estão presentes em quase todas as redes sociais: facebook, twitter, 

flickr, youtube, friendfeed, snoo.ws, adegga.com, openwineconsortium, que 

actualizam com uma regularidade quase diária. 

 

 

Figura 38 – Barra de redes sociais 

Fonte: http://cortesdecima.com/pt/ 

 

Como adega, a Cortes de Cima foi a primeira a ter um sítio Web na Internet. 

Em 2006 a página principal foi convertida em blogue e têm comércio 

electrónico desde o ano 2000. 
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O aumento de vendas com o comércio electrónico tem sido exponencial, uma 

vez que teve início ao mesmo tempo da venda no mercado tradicional e esse 

aumento tem acompanhado o aumento de produção. 

O sítio Web é actualizado todas as semanas (praticamente diariamente), e a loja on-

line sempre que haja um novo produto, um novo lançamento, ou uma nova 

promoção que justifique comunicar a todo os membros registados (adega club 

members). A gestão de conteúdos do sítio Web é feita pela Cortes de Cima, 

encontrando-se o servidor num espaço alugado nos EUA, algures em Filadélfia. 

A interactividade existente entre a loja on-line da Cortes de Cima e os seus clientes 

(utilizadores registados) funciona de forma bastante simples. É permitido ao 

utilizador registado ver o histórico de encomendas, consultar e actualizar a sua 

informação pessoal e subscrever a newsletter. Enquanto sítio de vendas o sistema 

da loja on-line funcionava de forma muito simples: (a) tratava-se apenas de uma 

nota de encomenda que era enviada pelo cliente via e-mail, (b) era recebida pelos 

serviços da adega que dava encaminhamento ao processo entrando em contacto 

com o potencial cliente (igualmente por e-mail), confirmando a encomenda e a 

forma de pagamento e, (c) posteriormente, a encomenda era enviada para a 

morada fornecida. 

 

 

Figura 39 – Página de registo e confirmação de registo 
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Fonte: http://cortesdecima.com/pt/ 

Presentemente existem duas formas de pagamento no sítio Web:  

1. Paypal; 

2. Nota de encomenda. 

O segundo sistema funciona da seguinte forma: (a) envio de e-mail pelo cliente 

a efectuar a encomenda; (b) confirmação da encomenda pelo departamento 

comercial da Cortes de Cima, (c) entra-se em contacto com o cliente via e-mail 

a oferecer as diferentes formas de pagamento: contra-entrega ou transferência 

bancária e (d) depois da confirmação do pagamento a encomenda é 

despachada para a morada fornecida.  

Nas figuras seguintes demonstra-se o processo de compra on-line na loja 

electrónica da empresa. 

Processo de compra de um produto na loja on-line da Cortes de Cima 

1º Escolha do produto 

 

Figura 40 – Escolha do produto 

Fonte: http://cortesdecima.com/pt/ 
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2º Ver carrinho de compras 

 

Figura 41 – Carrinho de compras 

Fonte: http://cortesdecima.com/pt/ 

 

3º Ver dados de facturação 

 

Figura 42 – Ver dados de facturação 

Fonte: http://cortesdecima.com/pt/ 
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4º Seleccionar o modo de pagamento 

 

Figura 43 – Seleccionar o modo de pagamento 

Fonte: http://cortesdecima.com/pt/ 

 

Neste momento, o volume de negócios gerado pela loja on-line é relativamente 

baixo, representando apenas 1,5% do volume total de negócios. 

A presença da empresa na Internet tem como objectivo principal, sobretudo, a 

consolidação da marca Cortes de Cima e ter visibilidade/presença em todo o 

mundo, sem fronteiras, o que apenas é permitido por uma ferramenta como 

esta. 

A Internet é utilizada para complementar as acções de marketing que fazem 

tradicionalmente, cruzando as suas acções. Por exemplo, as caixas e rolhas 

dos vinhos fazem a referência ao sítio Web da empresa. Por outro lado, a 

página de Internet faz referência a todos os eventos sociais onde os vinhos 

Cortes de Cima estarão presentes (ex. todas as provas de vinhos nacionais e 

internacionais onde participam ou outros eventos, como o DocLisboa, onde o 

vinho servido aos participantes é Cortes de Cima). 
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As garrafas de alguns dos vinhos (ex. Chaminé Branco, Chaminé Tinto, 

Courela) têm um código único (ex.: AVIN0328797751784 [?]) QR code, que 

permite em qualquer lugar e através do seu telemóvel obter informação sobre 

aquele vinho (desde que o equipamento o permita). 

 

 

Figura 44 – O uso do QR code 

Fonte: http://reader.kaywa.com/ 
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Figura 45 – QR code presente na garrafa 

 

 

Figura 46 – Informação retirada com um dispositivo móvel 

 

 

Figura 47 – Informação que se vê no visor do dispositivo móvel 
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Quando iniciaram o sítio Web pensaram imediatamente na sua optimização e 

utilizavam apenas uma aplicação estatística simples fornecida pelo servidor 

onde este se encontrava instalado, tendo assim o controlo de visitas que se 

faziam ao sítio Web.  

Em Junho de 2009, com a transformação da página inicial do sítio Web em 

blogue, começaram a utilizar a aplicação Google Analytics™ que permite obter 

informação mais detalhada e controlo de quem os visita e como os visita 

(permite melhor análise de gestão). 

O facto de terem transformado a página inicial em blogue deu maior 

visibilidade dentro dos motores de pesquisa, tornando-o mais pesquisável 

(acessível) e fazendo com que aumentasse as referências noutros sítios Web e 

blogues. Assim, aumentou o número de visitas e a interactividade do sítio Web 

transformando o monólogo anteriormente existente para um diálogo com 

todos os visitantes. 

Para além disso, têm informação técnica detalhada sobre a vinha, na forma de 

artigos, que vão sendo colocados na página ao longo das diferentes fases do 

seu ciclo. 

 

 

Figura 48 – Exemplo de artigo técnico sobre a vinha de Cortes de Cima 

Fonte: http://cortesdecima.com/pt/ 
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No sítio Web antigo esta informação era transmitida através de diversos 

relatórios muito concisos que expressavam o que se tinha passado ao longo 

do ano. Com a passagem para a forma de artigos a informação disponibilizada 

deixou de ser tão técnica para ser mais informativa e acessível a todos. 

Neste momento, e num médio-longo prazo, pretendem consolidar a sua 

presença na Internet, fazendo com que as pessoas os procurem e dando-lhes 

feedback, criando um diálogo dinâmico (uma relação, uma amizade) entre o 

produtor/fornecedor e o cliente/amigo. Não procuram novos clientes, 

pretendem que os novos clientes venham ter com eles, os procurem, tentando 

inverter assim o comércio normal. Deixam que os clientes “bons amigos” que 

já têm façam a divulgação e tragam novos clientes 

 



Inovação e Tecnologia na Formação Agrícola   |   Comércio Electrónico em Agricultura 

 

107 

8. COTR – UM EXEMPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  

ELECTRÓNICOS 

Jorge Maia (1), Marta Santos (2) e Marta Fabião (3)  

(1), (2) e (3) Centro Operativo e de Tecnologia do Regadio (www.cotr.pt), 

jorge.maia@cotr.pt; marta.santos@cotr.pt; marta.fabiao@cotr.pt  

8.1. Introdução 

A agricultura, a mais antiga actividade económica, tem sido alvo de inúmeras 

pressões, às quais sempre se tem conseguido adaptar, principalmente pela 

capacidade dos agricultores em se adaptarem. Quando se caminha no sentido 

da utilização do recurso ÁGUA, então as pressões, no que se refere à 

optimização do uso deste recurso, desenvolvidas pelos outros utilizadores e 

pela sociedade em geral, têm assumido uma escala difícil de gerir por parte 

dos agentes agrícolas. 

Desta forma, de modo a reduzir o impacto destas pressões, urge juntar 

sinergias de modo a responder de forma eficiente e pronta a estas pressões. 

Tanto mais que, em parte e de acordo com o Programa Nacional para o Uso 

Eficiente da Água (Baptista et al., 2001), cerca de 90% das perdas totais de 

água resultantes de falta de eficiência no seu uso estão associadas ao sector 

agrícola. 

Actualmente, no sector agrícola já existe alguma percepção sobre a 

necessidade de apoio na tomada de decisão no que respeita à utilização da 

água, embora esta se desenvolva de forma muito lenta. Mais lento ainda 

quando se procuram utilizar as Tecnologias de Informação e Comunicação na 

Agricultura (AGRI TIC), uma vez que o empresário agrícola, para além de 

apresentar uma idade média avançada, recorre, em termos percentuais, muito 

pouco à utilização da internet. 

Desta forma, é aos diversos agentes relacionados com o sector que se deve 

solicitar um esforço adicional, de modo a superar as dificuldades que o sector 
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atravessa, com o aumento no investimento em tecnologia e recursos humanos 

e na capacidade de transmitir conhecimentos através da demonstração da 

capacidade técnica, da experimentação de novas tecnologias e pela prestação 

de serviços que apoiem a tomada de decisão em tempo útil. 

Por este motivo, o Centro Operativo e de Tecnologia de Regadio (COTR) tem 

dirigido, ao longo destes 10 anos de existência, todas as suas forças e 

empenhamento no apoio ao sector de uma forma aberta, com um forte 

investimento em capital humano alicerçado em tecnologia que nos vai 

deixando a par de outros países, onde a utilização do recurso água na 

agricultura assumiu contornos de regras de mercado, sendo transaccionada 

como qualquer bem comercial, devido à sua importância pela escassez. 

De modo a evitar esta situação em Portugal, principalmente nas regiões onde 

os problemas de indisponibilidade poderão ter mais significado, os serviços 

de apoio técnico ao regante (SATR) assentes em ferramentas Web que 

disponibilizem informação em tempo útil para apoio à tomada de decisão, 

devem ser considerados uma acção fundamental para o desenvolvimento de 

uma agricultura de regadio sustentada e competitiva. Com este serviço 

procura-se, não só aumentar a eficiência no uso da água, mas também atingir 

a maior exactidão possível na oportunidade de aplicação, dando resposta, não 

só às questões técnicas do sector como às pressões externas ao sector. 

Neste contexto, pretende-se neste documento descrever três serviços que o 

COTR actualmente disponibiliza, recorrendo às AGRI TIC, de modo a apoiar a 

tomada de decisão em tempo útil, contribuindo deste modo para o aumento da 

competitividade do sector e para a redução do impacto ambiental associado ao 

regadio. 

8.2. Gestão da rega on-line - MOGRA 

O Modelo para a Gestão da Rega no Alentejo (MOGRA) é uma ferramenta 

disponibilizada, desde 2003, a partir do sítio Web do COTR (www.cotr.pt/mogra) de 

apoio à gestão da rega nas diversas zonas de regadio do Alentejo onde existe 

informação meteorológica da rede SAGRA (www.cotr.pt/sagra.asp). Este modelo 

permite a elaboração de calendários de rega com base em informação 
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disponibilizada em tempo real. Foi desenvolvido com base na metodologia 

desenvolvida por Allen et al. (1998), descrita em Oliveira et al. (2003). 

Para utilizar este serviço de apoio à decisão o agricultor terá que fazer um pré-

registo, que depois de validado pelo administrador do serviço, lhe permite 

aceder ao seu perfil de utilizador. 

Após entrar no seu ambiente de trabalho é possível aceder a uma janela de 

entrada (Figura 49) que permitirá identificar a sua parcela, seleccionar a 

cultura, o tipo de solo, o método de rega, a Estação Meteorológica Automática 

(EMA) associada à sua parcela e a data de sementeira. 

 

 

Figura 49 – Janela de entrada 

Fonte: http://www.cotr.pt/sagra_II/ 

 

Após o preenchimento dos campos apresentados na janela de entrada 

apresenta-se uma nova janela que mostra automaticamente os valores de base 

das características da cultura e do solo escolhidos, constantes da base dados 

do sistema, (Figura 50). Os dados apresentados terão que ser validados pelo 

agricultor, caso os mesmos se ajustem à parcela que pretende gerir, caso 

contrário, deverão ser actualizados. 
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Figura 50 – Janela ajuste de dados de entrada 

Fonte: http://www.cotr.pt/sagra_II/ 

 

Após a validação dos dados surge uma penúltima janela (Figura 51) que 

permite visualizar todos os casos que o agricultor já criou, disponibilizando as 

funcionalidades de actualizar, eliminar ou introduzir novas culturas na base de 

dados, e simultaneamente, visualizar o calendário de rega. 

 

 

Figura 51 – Plataforma de interacção 

Fonte: http://www.cotr.pt/sagra_II/ 
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Concluída a criação dos casos pode-se aceder ao calendário de rega 

disponibilizado em duas opções: calendário de rega óptimo e calendário de 

rega real. Em qualquer dos casos, a ferramenta cria um gráfico que permite 

visualizar o comportamento de água no solo ao longo da campanha de rega 

(Figura 52). 

Este gráfico indica ao agricultor a situação actual de armazenamento de água 

no solo e o seu posicionamento face à reserva facilmente utilizável. 

 

 

Figura 52 – Evolução do teor de água no solo (gráfico de saída) 

Fonte: http://www.cotr.pt/sagra_II/ 

 

Da visualização deste gráfico poder-se-á constatar que, sempre que a linha a 

verde (teor actual de água no solo) passe abaixo da azul (défice de gestão 

permissível), a planta entra em défice hídrico, de acordo com a estratégia 

definida. Para evitar esta situação, dever-se-á regar antes que tal aconteça. 

Quando a profundidade radicular atingir o seu máximo, a linha azul passa a 

coincidir com a linha vermelha, que representa a depleção máxima de água no 

solo. 

A diferença entre a linha azul (e/ou linha vermelha) e o eixo superior das 

abcissas (linha correspondente à capacidade de campo, depleção igual a zero) 

corresponde à máxima dotação de rega que poderá ser aplicada, ou seja, ao 

reservatório disponível no solo para armazenar água. Dentro destes limites, a 

dotação de rega pode ser uma qualquer, contudo, a máxima dotação a aplicar 
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em cada data, será a diferença entre o teor de humidade no solo antes da rega 

e a capacidade de campo. 

No caso do calendário de rega real as entradas de água correspondem a regas 

reais aplicadas pelo agricultor e registadas no sistema, enquanto no calendário 

óptimo correspondem à optimização da rega efectuada internamente pelo 

algoritmo de cálculo integrado no sistema de apoio à decisão. 

No perfil de utilizador/administrador, quando este faz a gestão de várias 

parcelas de uma vasta rede de agricultores (p. e.), o serviço permite o envio de 

informação sobre o estado da parcela de rega e da estratégia de rega 

aconselhada através de serviço SMS. Para isso o utilizador/administrador 

deverá seleccionar, da janela representada na Figura 51, o serviço – SMS, que o 

levará até uma outra janela (Figura 53) onde introduz o número de telemóvel 

do agricultor e a mensagem que pretende transmitir, de acordo com as 

condições de gestão da parcela de rega em questão. 

 

 

Figura 53 – Janela do serviço SMS do MOGRA 

Fonte: http://www.cotr.pt/sagra_II/ 

 

Neste serviço, é ainda possível emitir um relatório para entregar ao agricultor, 

que mostra a evolução semanal da estratégia de rega seguida pelo mesmo na 

forma tabular, e na forma gráfica mostrando a evolução desde a instalação da 

cultura. 

De acordo com a estratégia do COTR, quer o serviço SMS, quer o serviço de 
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entrega personalizada de relatório, poderão ser complementares um do outro. 

No entanto, no primeiro ano de apoio a um agricultor, este deverá ser sempre 

feito de uma forma directa, onde semanalmente com a entrega do relatório, se 

discute a estratégia de rega seguida e se aconselha a estratégia de rega futura. 

Após o primeiro ano, o contacto semanal poderá passar a ser feito 

exclusivamente por SMS, e periodicamente de uma forma directa, para troca de 

ideias e correcções de estratégias. 

8.3. Extensão do serviço 

Este serviço foi, no âmbito de um projecto INTERREG IIIA (2003), estendido ao 

Algarve, visto nesta região existir uma rede de estações agrometeorológicas 

com características similares ao SAGRA, o que tornou possível uniformizar 

procedimentos e obter economias de escala com base no trabalho já realizado 

para a região do Alentejo. 

Assim, passou a ficar disponível no sitio Web do COTR, em 

www.cotr.pt/sagralg, a informação referente aos dados meteorológicos da rede 

de 9 estações agrometeorológicas do Algarve, que constitui o Serviço 

Agrometeorológico para a Gestão da Rega no Algarve – SAGRALG (Figura 54). 
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Figura 54 – Acesso ao serviço SAGRALG 

Fonte: http://www.cotr.pt/sagralg/ 

 

Da mesma forma, em 2008, através de um protocolo de cooperação 

estabelecido entre o COTR e a AGROTEJO – União de Agricultores do Norte do 

Vale do Tejo, passou a estar disponível em www.cotr.pt/mogratejo, o serviço 

de apoio à decisão na gestão da rega para a região Norte do Vale do Tejo 

(Figura 55), uma vez que a rede de estações meteorológicas automáticas 

permitiu essa implementação do serviço. 
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Figura 55 – Acesso ao serviço MOGRATEJO 

Fonte: http://www.cotr.pt/mogratejo/ 

8.4. Serviço de apoio à fertilização - FERTIWEB 

O serviço de apoio à decisão na fertilização on-line - FERTIWEB  (Figura 56), 

disponível no sítio Web do COTR, em www.cotr.pt/fertiWeb, abrange os 

aspectos de fertilidade do solo mais importantes, onde os dados da análise de 

terras e da água de rega são a base fundamental para o balanço final dos 

elementos a aplicar em cada parcela. 
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Figura 56 – Acesso ao serviço FERTIWEB 

Fonte: http://www.cotr.pt/fertiWeb/ 

 

O objectivo principal deste programa é servir de ajuda à programação da 

fertilização mineral, no que respeita aos macronutrientes principais, Azoto (N), 

Fósforo (P) e Potássio (K), permitindo assim, de uma forma simplificada, o 

cálculo da adubação, tendo em conta o solo, a água e a cultura. 

Para a concepção deste programa foram, inicialmente estabelecidos contactos 

com o Centro Regional de Estudios da Água (CREA), da Universidade de 

Castilla-La Mancha, para apoio no desenvolvimento da ferramenta. Durante a 

fase de implementação, foi solicitado ao Laboratório Químico Agrícola Rebelo 

da Silva que apoiasse a actividade de validação da ferramenta. 

A ferramenta está estruturada considerando quatro campos principais: 

� Simulador: é o calculador que permite o cálculo das necessidades NPK, 

tendo por base as tabelas de suporte e os dados de entrada; 

� Funcionamento: explica os dados que o agricultor necessita ter em 

conta para efectuar a simulação com sucesso; 
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� Recursos: é um centro documental, que permite ao agricultor dispor de 

mais informação sobre o tema “Fertilização”; 

� Contactos: neste campo estão os contactos para esclarecimento de 

dúvidas ou outros problemas que surjam durante a utilização do 

programa. 

O FERTIWEB permite determinar o balanço dos macronutrientes principais 

NPK, tendo em conta os parâmetros de entrada e as tabelas auxiliares do 

programa que constituem a base de dados. 

Dados de entrada 

Para obter o balanço dos nutrientes N-P-K, consideram-se os dados de entrada 

sobre: 

� A cultura (tipo de cultura, rendimento esperado, duração do ciclo 

vegetativo); 

� O solo (textura, % de argila, % M.O., N mineral do solo, P
2
O

5
 e K

2
O no 

solo); 

� A água de rega (quantidade de N na água de rega); 

� A adubação orgânica (tipo e quantidade de estrume); 

� A exploração (cultura precedente, profundidade de trabalho); 

Todos os campos são de preenchimento obrigatório excepto o tipo e a 

quantidade de estrume, que só deverá ser introduzida quando aplicável. 

Tabelas de Suporte 

Como suporte da ferramenta existem as seguintes tabelas: 

� Extracção das culturas, consoante a cultura e o rendimento esperado, é 

calculada a extracção da cultura em kg/ha, de cada macronutriente; 

� Resíduos da cultura, dependendo da cultura precedente, são calculadas 

as quantidades de macronutrientes deixados no solo, pelos resíduos da 

cultura anterior; 

� Composição do estrume, que considera os diferentes tipos de 

estrumes e respectivas composições químicas; 
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� Dap solo, a densidade aparente do solo (Dap) é função da textura do 

solo (dado de entrada) e é um parâmetro essencial para calcular a 

quantidade de P
2
O

5
 e K

2
O no solo, em kg/ha. 

Balanço Final 

O esquema geral de cada balanço é o seguinte: 

� Extracção da cultura; 

� Ganhos do elemento devido à contribuição da: 

o Água de rega; 

o Incorporação de estrume; 

o Cultura precedente; 

o Quantidade do elemento disponível no solo. 

No Relatório Final (Figura 57), o valor positivo indica a quantidade do 

elemento a incorporar no solo. O valor negativo indica excedentes desse 

elemento, sendo recomendável uma nova análise de fertilidade para quantificar 

esse excedente. 

 

 

Figura 57 – Relatório Final 

Fonte: http://www.cotr.pt/fertiWeb/ 
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8.5. Serviço Aquastar Alqueva 

O desenvolvimento da plataforma tecnológica AQUAStar-Alqueva, também 

designada por e-SATR (Figura 58), permitiu disponibilizar uma ferramenta de 

apoio à decisão, onde o acesso à informação é efectuado sobre a forma de 

tabelas e de mapas, calculados a partir de plataformas de Observação da Terra, 

utilizando os modelos e algoritmos que possibilitam a obtenção de informação 

sobre a utilização da água por tipo de cultura, baseados em dados de clima e 

relacionados com o estado de desenvolvimento das culturas. 

O desenvolvimento desta plataforma teve origem na plataforma desenvolvida 

no âmbito do projecto DEMETER (http://www.demeter-ec.net/) coordenado 

pela equipa do Instituto de Desarrollo Regional (IDR) da Universidade de 

Castilha La-Mancha (Albacete). 

 

 

Figura 58 – Acesso à plataforma AQUAStar - Alqueva 

 

A plataforma Web e-SATR permite ao agricultor aceder, de uma forma 

personalizada, à informação da sua cultura de uma determinada parcela, num 

formulário numérico, gráfico ou através de imagem (Figura 59). Informação 

sobre as necessidades de água da cultura em determinado momento, é 

disponibilizada, permitindo assim, efectuar a gestão da rega das diversas 
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parcelas em tempo quase real através da utilização de ferramentas de análise e 

de visualização on-line. Permite ainda o acesso a históricos de cada parcela 

para as diferentes fases de desenvolvimento de determinada cultura, até 

mesmo dos anos anteriores, para além da informação espacial on-line provida 

de outras fontes, como é o caso de ortofotomapas, base de dados espaciais, 

tempo, mapas vectoriais, entre outros. Por isto, se afirma que as 

potencialidades do e-SATR se encontram ao nível de colocar o satélite nas 

mãos do utilizador. Este serviço encontra-se a actualmente operacional e as 

suas capacidades e aplicações têm vindo a ser gradualmente expandidas. 

 

 

Figura 59 – Informação disponibilizada 

 

O serviço baseia-se na tecnologia de SIG via internet. A estrutura do sistema, 

baseado numa interface Web, é composta por um grupo modular de 

componentes que tornam a sua manutenção um sistema relativamente fácil. 

Estes componentes foram desenvolvidos numa linguagem em XML, entre os 

quais se destaca: 

1. Interface do cliente, desenvolvida recorrendo à utilização da tecnologia 

AJAX combinada com HTML e javascript. Que permitem uma optimização da 
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funcionalidade para o cliente, diminuindo a comunicação com o servidor e 

deixando que o cliente forneça outros serviços independentemente do 

sistema para o cliente. Estes serviços são WMS que podem ser introduzidos 

ao cliente configurando-o facilmente. 

2. Servidor de mapas, desenvolvido com base em MapServer, um software 

gratuito que oferece muitos dos serviços SIG’s e que permite configurar 

mapas a pedido, de modo a que o sistema possa oferecer a cada cliente um 

mapa específico para cada utilizador e para cada pedido. 

3. Base de dados do sistema independente, que permite a sua modificação 

sem que seja necessário efectuar uma actualização de todo o sistema. O 

sistema possui um grupo de configuração de ficheiros onde se pode definir 

a base de dados a que se pretende conectar. O modelo dos dados é definido 

por tentativas de “cover” de todos os parâmetros e situações que se 

encontram na zona de estudo. 

Nesta plataforma, são carregadas: 

� Imagens processadas por data, ou seja, Mapas NDVI, Kc, Kcb, ETC, ET, e 

RGB estas imagens são processadas no dia da sua recepção e 

carregadas até no máximo dois dias a seguir à sua recepção; 

� Ficheiro vectorial com o limite das parcelas de regadio de todos os 

agricultores registados no sistema. Sendo actualizada no início de cada 

ano agrícola; 

� Informação das diversas bases de dados, de acordo com determinados 

pressupostos da plataforma. Nesta fase são introduzidas nas bases de 

dados, no início do ano agrícola, informação sobre os utilizadores e 

permissões, características das parcelas, culturas, nome das 

explorações etc; 

� Ortofotomapas, mapas de classificação ou outra qualquer informação 

que se pretenda disponibilizar aos utilizadores. 

A partir da introdução da informação, da responsabilidade do administrador do 

serviço, passa a ser possível, para os utilizadores inscritos, consultar a 

evolução dos valores de Kc e NDVI e ETc- ao longo do tempo para as suas 
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parcelas, visualizar diferenças dentro destas e assim efectuar a gestão da rega 

com maior precisão. 

O utilizador tem acesso ao serviço através da página de entrada, a partir da 

qual, depois da autorização de entrada mediante dois códigos de entrada 

poderá gerir a sua informação através de uma página do tipo da apresentada 

nas Figuras 59 e 60. 

 

 

Figura 60 – Janela de visualização da evolução gráfica  

           do KC e NDVI numa parcela de milho 

 

Nesta janela é possível efectuar a identificação de determinada parcela, a 

gestão visual da imagem de modo a ampliar ou reduzir a imagem, seleccionar 

uma parcela ou uma zona específica da parcela ou obter informação sobre 

uma parcela como seja o nome da exploração, cultura, estação meteorológica 

de influência, etc. 
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Figura 61 – Zoom sobre a parcela 
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Figura 62 – Visualização da evolução temporal dos valores de NDVI e KC 

 

Figura 63 – Visualização do mapa de NDVI para a data de 29/06/2007 

 

 

Figura 64 – Visualização do mapa de KC para a data de 29/06/2007 

 

O sistema tem ainda a vantagem de possibilitar a consulta do histórico dos dados 

de todos os anos carregados no sistema, permitindo assim estudar a variação 

interanual dos diversos campos e culturas e ainda ao ser possível visualizar o mapa 

da parcela detectar falta de uniformidade do desenvolvimento da cultura. 

A informação apresentada no quadro do relatório representa a média 

verificada dentro dos limites da parcela. Como facilmente se verifica, por 

análise do mapa de valores de Kc, o consumo não é uniforme em cada pixel, 
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havendo partes da cultura que estão a consumir mais (azul mais intenso, de 

acordo com a escala na fronteira inferior esquerda) e outras menos (azul mais 

claro, no caso do exemplo). 

Esta informação será bastante útil, possibilitando informar o agricultor de 

faltas de uniformidade da cultura, para as quais haverá que procurar as causas 

e tentar corrigi-las. 

 

 

Figura 65 – Exemplo de um relatório fornecido pelo serviço 

 

O relatório disponibilizado é acompanhado de uma campo alfanumérico onde 

se podem fazer recomendações sobre a evolução da programação da rega que 

vem sendo efectuada. Esta informação pode, ser disponibilizada através do 

serviço MMS da telefonia móvel. 

8.6. Serviço de Apoio Técnico ao Regante 

Todo o serviço aqui descrito usa preferencialmente o serviço Web da internet 

para a divulgação da informação pela vasta rede de agricultores. A utilização 

deste tipo de serviços via Internet tem, para já, algumas limitações dada a 
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baixa utilização destas tecnologias pelos agricultores. No entanto, e tendo em 

consideração as estatísticas divulgadas pela Unidade de Missão Inovação e 

Conhecimento, o uso de computadores em Portugal tem tido uma evolução 

francamente positiva, acompanhada por uma crescente utilização da Internet, 

de acordo com informação disponibilizada pelo Observatório da Inovação e 

Conhecimento (2005). 

Estudos realizados a nível internacional têm demonstrado que a adopção e 

utilização de tecnologias de informação e comunicação na agricultura está, em 

grande medida, relacionada positivamente com a maior dimensão da exploração, 

a menor idade do empresário agrícola, o maior nível de instrução do empresário 

agrícola e é função da orientação produtiva da exploração (Warren, 2000). 

No entanto, esta realidade de baixa utilização das tecnologias de informação e 

comunicação não se pode considerar como sendo uma característica inerente 

ao sector agrícola, uma vez que, quando se observa o panorama internacional, 

tal não se verifica, existem países, em particular do norte da Europa, onde as 

taxas de adopção são francamente elevadas e comparáveis com quaisquer 

outros sectores de actividade económica. 

Finalmente, visto que pode ter um papel importante como veículo de suporte à 

divulgação de informação, deve-se referir que Portugal apresenta valores muito 

elevados de penetração da telefonia móvel. Em 2004, nove em cada dez 

Portugueses possuiam um telemóvel (Eurostat). 

Perante este factos, o caminho que o COTR vem seguindo como a sua 

estratégia foi a implementação dos Serviços de Apoio Técnico ao Regante 

(SATR), pelas diversas comunidades de regantes através das suas 

organizações, nas quais o agricultor já deposita uma confiança de base pelo 

trabalho de proximidade que estas executam junto dele. Como se do serviço 

nacional de saúde se tratasse, para a área do regadio, em que as organizações 

de agricultores funcionariam como as delegações locais de saúde, ao serviço 

das populações. 
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Figura 66 – Janela de acesso ao SATR 

Fonte: http://www.cotr.pt/satrs/ 

 



Inovação e Tecnologia na Formação Agrícola   |   Comércio Electrónico em Agricultura 

 

128  

9. REFERÊNCIAS 

Ahituv, A.; Kimhi, A. (2006). Simultaneous estimation of work choices and the 

level of activity using panel data. European Review of Agricultural Economics 

33 (1) 49:71. 

ACEP/Netsonda (2008). Estudo sobre o Comércio Electrónico em Portugal – 

Relatório de Resultados. Maio de 2008. 

Allen, R. G.; Raes, D.; Smith, M. & Pereira, L. S. (1998). - Crop 

evapotranspiration: Guidelines for computing crop requirements. FAO 

Irrigation and Drainage Paper 56. Roma. 

Baptista, J. M.; Almeida, M. C.; Vieira, P.; Moura e Silva, A. C.; Ribeiro, R.; 

Fernando, R. M.; Serafim, A.; Alves, I. & Cameira, M. R.. (2001). Programa 

Nacional para o Uso Eficiente da Água. Versão Preliminar. Instituto da Água. 

Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território. Lisboa. 

Carvalho, J.C. e Encantado, L. (2006). Logística e Negócio Electrónico. SPI, 

Porto. 

Department of Food & Resource Economics, University of Delaware, College 

of Agriculture & Natural resources, and innovative Exchange, Inc. (October 

2008). E-commerce Strategy plan for farm markets. 

Ferreira, R.F. e Cunha, C.A. (2006). Estratégia e Negócio Electrónico. SPI, Porto. 

Fonseca, A.N. e Ferreira, V.M. (2006). As Oportunidades, os Riscos e os 

Benefícios do Negócio Electrónico. SPI, Porto. 

Google (2008). Comportamento de Compra Online – Portugal 2008. 

INTERREG III-A (2003) - Optimización Agronómica y Medioambiental del Uso 

del Agua de Riego. SUBPROGRAMA: 5 Alentejo-Algarve-Andalucia. Eixo: 1 

Dotação de infra-estruturas, ordenamento e desenvolvimento rural do espaço 

transfronteiriço MEDIDA: 1.3 Desenvolvimento Rural e Transfronteiriço 

Laudon, K. and Laudon, J. (2007). Management Information Systems: 

managing the digital firm. 10th edition. New Jersey: Prentice Hall. 

Observatório da Inovação e do Conhecimento, (2005). População Portuguesa 

– Inquérito à Utilização das Tecnologias de Informação e da Comunicação, 

Resultados 2004 (Resultados Provisórios). Unidade de Missão Inovação e 

Conhecimento [http://www.umic.pt]. 



Inovação e Tecnologia na Formação Agrícola   |   Comércio Electrónico em Agricultura 

 

129 

Oliveira, I.; Maia, J. & Santos, M. (2003). Gestão da Rega. Guia de Rega 2.3. 

Edição Centro Operativo e de Tecnologia de Regadio. Beja. 

Magalhães, H. e Grilo, A. (2006). A Segurança Informática e o Negócio 

Electrónico. SPI, Porto. 

Rocha, M.L., Vaz, S.Q e Lousa, F.V. (2006). Legislação e Mecanismos de 

Regulamentação do Negócio Electrónico. SPI, Porto. 

Warren, M. F., (2000). E-farming or E-folly? Adoption of internet technology by 

farmers in England, University of Plymouth, Newton Abbot, Devon 

[http://141.163.121.36/LearningResources/Telematics.html]. 

Wilson, Paul, an overview of developments and prospects for e-commerce in 

agriculturar sector, European Commission Agriculture Directorate – General 





Inovação e Tecnologia na Formação Agrícola   |   Comércio Electrónico em Agricultura 

 

1 

 


