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O comportamento humano tem mudado 
radicalmente 



Lisboa, fevereiro de 2018 

O comportamento do consumidor tem  
mudado radicalmente 
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A corrente de valor tem mudado  
radicalmente 
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Exemplo: Ecossistema Alibaba 



Lisboa, fevereiro de 2018 

 Os grandes on-line, provedores 
integrais de serviços…. 

Technology 

• Amazon Web Services 

• Google Cloud Storage 

• Soluciones SaaS de 
Aliababa 

• Amazon Web Store 

• Alibaba Cloud 
Computing 

Distribution 

• Amazon Marketplaces 

• Ebay 

• Rakuten 

• Taobao 

• Tmall 

• Google Shopping 

• Google Express 

Marketing 

• Google Adwords 

• Facebook Ads 

• Linkedin Ads 

• Twitter Ads…. 

• Amazon Produc Ads 
(experiencie with 
Pillips) 

• Alimama 

 

 

Online  Payments 

• Alipay 

• PayPal 

• Aple Pay 

• Amazon Payments 

• Google Wallet 

• Facebook Buy  

Logístics 

• Fulfilment By Amazon 

• Cainea 

• Fulfilment By 
Alliexpress 

• Gooble (Buffer Box) 

• Ebay Global Shipping 
Program 

 

Customer Servicer  

• Amazon Markeplace 

• QQ, We Chat 

• WhatsUp 
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Os on-line criam suas próprias redes de 
telecomunicações 

https://www.youtube.com/watch?v=vAlnk0S99W0
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Eles mudam as regras da comunicação 
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Empresas europeias que vendem   
on-line 
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Principais empresas on-line europeias 
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Fonte: Ecommerce Europe 

Faturação on-line na Europa 
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Fonte: Ecommerce Europe 

Faturação on-line na Europa (por países) 
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% de cibernautas compradores  
por país (global) 

Fonte: Ecommerce Europe 
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% de cibernautas compradores  
por país (Europa) 

Fonte: Ecommerce Europe 
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% de compradores on-line por faixa  
etária 

Fonte: Ecommerce Europe 
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Evolução das principais categorias de 
produtos com venda on-line 

Fonte: Ecommerce Europe 
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Comércio Eletrónico em Espanha 

Fonte: CNMC 
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% de compras on-line transfronteiriças  
por país 

Fonte: Ecommerce Europe 
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Problemas nas compras cross-border 

Fonte: Ecommerce Europe 
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Principais plataformas de  
Ecommerce (global) 



Lisboa, fevereiro de 2018 

Ranking de países líderes de Ecommerce 

Fonte: Ecommerce Europe 
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% de compras on-line sobre  
total de compras 

Fonte: Iresearch 
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Exemplo: “Dia dos Solteiros” 
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Dados Globais de B2B Cross-border 

 

 

 

 

 

• Cada alumno recibirá las credenciales  

• en su correo personal 

23.1% 
 

Para o ano 2017, as 
transações on-line 

representassem o 23,1% 
do total do volume cross-

border 
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Vender on-line implica desenvolver 
“uma empresa dentro da empresa” 

 

Definição da estratégia de venda on-line 

    Plano de Mk  

on-line 

Gestão do rendimento de vendas  

Formação / Head Hunting / Gestão de subvenções 

 

   Tecnologia 

 

Meios                      

        de pagamento 

        Cumprimento 

     legal e fiscal 

Logística 
Atenção  

ao cliente 



Estratégia de Ecommerce 
 Internacional (I) 

 



Estratégia de Ecommerce 
Internacional (II) 



As perguntas chave da  
estratégia Ecommerce (I) 

• Vantagem competitiva do produto ou serviço (preço, qualidade, desenho, 

produto/serviço único, serviço pós-venda, experiência  de utente, etc) 

 

• Os grandes da Internet…..são amigos ou inimigos? 

 

• Situação da empresa na corrente de valor (fabricante, intermediário/ 

revendedor, retalhista).  

 

• Qual é seu modelo de venda off-line, nacional e internacional?: Lojas próprias, 

agentes, revendedores, franquias, etc…..É importantíssimo conhecer os seus 

processos off-line para incorporar neles  a estratégia digital.  

 

• Experiência da empresa em canais digitais: existem RRHH especializados 

nesta área? Em caso afirmativo, situação no organigrama da empresa 



 

 

• Quem é o cliente da empresa? Cliente B2B / B2C / ambos? 

 

• Qual é o nível de investimento que querem/ podem acometer em seu 

processo de digitalização? 

 

• Qual é o tamanho do seu catálogo de produtos / serviços?  

 

• Qual seria o custo do seu pedido médio? 

 

• E…..RECORDEM…..todo o trabalho estratégico no negócio digital 

passa pela definição / compilação de uma série de PALAVRAS-CHAVE 

identificadoras dos produtos / serviços 

 

 

 

 

 

 

 

 

As perguntas chave da  
estratégia Ecommerce (II) 



Etapas do processo completo 

Planejamento

o 

Construção Gestão Operativa 

Plano de Negócio 

Selecção de Fornecedores 

Estudo do mercado 

Estudo de Concorrência 

Estrutura Organizativa 

Análise de Canais 

Alternativos 

Programação e Desenho 

Métodos de Pagamento 

Cumprimento Normativo 

Integração de logística 

Desenho Estratégia Marketing 

On-line 

Gestão Financeira 

Marketing  

Recursos Humanos 

Gestão Logística 

Atenção ao Cliente 

Integração Plataformas venda 
Gestão Diária Canais Venda 

Gestão própria / gestão por um terceiro? 
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Site corporativo 
RRSS profissionais 
Prescriptores / 
mailings 

Site corporativo 
BBDD internacionais 
RRSS, SEM, etc. 
Markets B2B globais 

Loja on-line Espanha 
Markets B2C  
RRSS B2C 
SEM, promos, etc. 

Loja on-line 
internacional 
Markets B2C 
RRSS B2C, SEM, etc. 

B2B 

B2C 

Nacional Internacional 
 

Tipos de projeto  
Diferença entre estratégias B2C e B2B 
 



Analisando a posição da  
empresa na corrente de valor 



• Integração do canal tradicional na estratégia on-line: entregas, 
devoluções, serviços pós-venda, logística doméstica, etc. 
 

•  Venda de uma faixa de produtos diferentes e/ou 
complementares 
 

•  Venda de produtos descatalogados: canal outlet ou liquidação 
 

•  Criação de uma “segunda marca” para a venda on-line 
 

•  Venda de produtos “personalizados”: caso de www.nikeid.com 
 

•  Partilha de comissões com o canal on-line 

Soluções para o conflito de canal  



A equação chave do Ecommerce B2C 

Encaixe 

estratégico 
Vender 

Cobrar e 
Entregar 

Dar-se a 
conhecer e 

captar visitas 

•Plano Estratégico 

•Modelo de Negócio 

•Canais de Venda 

• Gestão da  

• Conversão 

• De Visita a Pedido 

•Operações 

•De Pedido a Venda 

•Plano de Marketing 

•Visitas 

•Leads 

 Vendas   =     Visitas     x     Taxa de conversão  x  Pedido médio  x  Compras repetidas

    

Tecnologia / Multiplataforma 



Principais métricas do B2C 

Visitas 

Taxa de Conversão 

Pedido Médio 

Compras recorrentes 

X 

X 

X 



Áreas chave do Ecommerce: Tecnologia  

 

Domínio e alojamento 

Tecnologia aplicável e desenho site. Importância 
do Look and Feel. 

Gestão fotográfica do produto e produção 
audiovisual 

Elementos chave:  

Página principal  

Catálogo de produtos 

Registo e área de utente 

Carrinho de compras 

Sistemas de promoção e ofertas 

Motor de busca 

Fluxo de compra: requisitos da contratação on-line 

Logística, despesas de envio e fiscalidade 

Meios de pagamento 

Política de entregas e devoluções 

Serviço ao cliente e gestão de incidências 

 



Áreas chave do Ecommerce: Pagamentos On-
line  

 
• Análise de custo-beneficio dos meios de pagamento 

• Eleição e implementação de meios de pagamento 

• Contra-reembolso 

• Transferência bancária 

• Domiciliação bancária 

• TPV virtual 

• Outros meios: PayPal, Apple Pay, Pay with Google, etc 

• Análise do aumento das  vendas 

• Gestão dos pagamentos internacionais 

• Política de gestão da fraude 

• Uso de ferramentas de segurança: ex. RG eletrónico 

• Cumprimento do regulamento PCI DSS 



Novos meios de pagamento on-line 



Novos serviços financeiros 



A inovação vem da China 

http://www.reuters.com/article/2015/05/27/alibaba-bank-idUSB9N0VJ00W20150527
http://blogs.wsj.com/digits/2015/01/19/tencent-backed-webank-begins-trial-operation/


 

• Proteção de dados de carácter pessoal 

• Cumprimento dos princípios legais: informação, 
consentimento, acesso a dados por terceiros, etc. 

• Medidas de Segurança 

• Regime das comunicações publicitárias: últimas novidades 

• Requisitos para a contratação on-line: 

• Condições legais para a entrega e a devolução de 
produtos. 

• Aspectos fiscais do comércio eletrónico:  

• Aplicativo do IVA no comércio eletrónico. 

• Regime dos serviços prestados por via eletrónica.  

• Outras leis aplicáveis: Propriedade Intelectual, Assinatura 
Eletrónica, etc. 

• Selos de qualidade como dispositivos de confiança 
 

Áreas chave do Ecommerce: Legalidade 



Áreas chave do Ecommerce: Marketing On-line 

 

• Eleição das métricas do marketing on-line: CPM/CPC/CPL/CPA 

• Optimização em motores de busca: que fazer para estar em 8220; milha 
&de ouro” 

• Planeamento, execução e rastreamento de campanhas SEM (Adwords)  

• Acções de e-mail marketing. 

• Programas de afiliação: tipologia e recomendações. 

• Site 2.0: 

• Blog corporativo 

• Política de gestão de comentários de utentes 

• Integração em redes sociais: Facebook, Twitter, etc 

• Aplicativos móveis: Apple Store, Google Play  

• Controle da minha reputação on-line. 

• Fidelização e retenção de clientes 

• Como converter as minhas visitas em vendas 

• Rendimento dos meus canais de venda 

• Análise do abandono dos meus clientes 

• Estratégia CRM. 

 

 

 



 

•Gestão de  stock, níveis de disponibilidade e 
expectativas do nível de serviço  

•Serviço ao cliente: on-line, telefone, assessor 
virtual, etc 

•Política de devoluções 

•Logística: armazenamento, picking, packing, 
entrega. 

•Grau de terceirização dos aspectos operativos 
e logísticos da loja on-line com o provedor  
logístico 

Áreas chave do Ecommerce: Logística e Operações 



 
• Ferramentas de medida: Google Analytics 

/ Biz Trends 

• Gestão do “funnel de vendas” 

• Principais indicadores e quadro de 
comando 

• Implantação de acções corretivas depois 
da análise 

• Uso de outras fontes e ferramentas de 
medida 

 

Áreas chave do Ecommerce: Analítica Digital 



3 Fases no Tempo 

Definição estratégica 

 
— Business Plano 
— Seleção de provedores 
— Estudo de mercado  
— Benchmarking 
— Análise da 

concorrência nacional 
e internacional  

— Definição da estrutura 
organizativa 

— Análise de canais 
alternativos 

 

Desenvolvimento do projecto 

 
— Desenho e programação 

do site 
— Seleção meios de 

pagamento 
— Cumprimento legal 
— Seleção das operações e 

a logística da loja on-
line 

— Desenho da estratégia 
de marketing on-line  
 
 

Gestão do canal on-line 

 
— Função de #8220;Diretor 

&de Ecommerce” interno 
ou externo 

— Execução do plano de 
marketing 

— Análise do rendimento do 
canal on-line (analítico site) 

— Gestão diária do canal on-
line (pedidos, incidências, 
fraudes, etc) 

— Implementação de ações 
corretivas e proposta de 
ações alternativas focada 
nos resultados 

— Gestão de subvencões 
 

ANTES DURANTE DEPOIS 



Custos de um canal de venda on-line 

Faixa de preços 
Palco 1 Palco 2 

Consultoria / Formação 5.000 € 10.000 € 

Produção fotográfica e audiovisual 3.000 € 10.000 € 

Plataforma tecnológica 3.000 € 20.000 € 

Cumprimento legal e fiscal 1.000 € 5.000 € 

Marketing online 12.000 € 60.000 € 

Atenção ao cliente 10.000 € 30.000 € 

Logística 10.000 € 20.000 € 

RRHH 25.000 € 70.000 € 

Total 69.000 € 225.000 € 

* Os custos variam em função dê múltiplos parâmetros, como a dimensão internacional, a posse de um  

armazém próprio, a existência de recursos especializados, o alcance do plano de marketing on-line, etc 

 


