
Comércio Electrónico :: Dicas & Tendências

e-commerce. now plug & play.



A SINFIC

• Fundada em 1990: sistema de gestão
• Uma das 15 maiores empresas TI em Portugal
• 15 unidades de negócio
• 120 colaboradores
• Certificação ISO 9000:2000 desde 2004
• Competências

• E-Commerce, Web Sites & Internet Development, Engenharia de 
Interfaces, Design Gráfico, E-learning, Modernização Administrativa, 
Segurança da Informação, Engenharia de Software, Sistemas de 
Mobilidade, Gestão de Projectos, Concepção e Desenvolvimento de 
Produtos, Outsourcing, ..

• Respresentações



Evolução de Vendas Online



Onde é que os seus clientes estão à procura de produtos?
Fonte: Nielsen//NetRatings, Janeiro 2004

Em motores de busca 79%

Em sites de marcas conhecidas 55%

Em plataformas de leilões da net 45%

!!

Evolução de Vendas Online



Porquê as empresas implementam software E-Business?
Fonte: IBM Study „E-Business no caso de PMEs 2004“

Para beneficiar das novas tendências do mercado 85%

Optimizar processos 81%

Exigência dos clientes 61%

Pressão da concorrência 60%

Evolução de Vendas Online



Vendas Online na Alemanha (B2C)
Fonte: Ass. do Comércio, Alemanha, Outubro 2004
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Vendas Online na Europa (B2B)
Fonte: Monitoring Informationswirtschaft, 7. 2004
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Utilização da Web em Portugal 
Inst. Nacional de Estatística Portugal, Dez. 2005



Evolução de Vendas Online

• Aumento em 20% de Vendas Online 
em Portugal previsto para 2006. 

• Volume previsto:
• Turismo: 57,5 mil milhões €
• Tecnologias: 13,1 mil milhões €
• Automóveis: 12,4 mil milhões €

• Portal do Cidadão, 24/05/2006, 



Utilização da Web em Portugal

1. Pesquisa de informação e utilização de 
serviços online

• Bens e serviços: 80,8%
• Viagens e alojamentos: 32,8%

(Inst. Nacional de Estatística Portugal, Dez. 2005)

Comportamento dos Clientes



Utilização da Web em Portugal

Comportamento dos Clientes

2. Compra e venda de bens e serviços
• Internet banking: 26,2%
• Outros serviços financeiros: 3,3%
• Outros bens ou serviços: 11,5%
• Vender bens ou serviços: 2,1%

(Inst. Nacional de Estatística Portugal, Dez. 2005)



Comportamento dos Clientes

Problema 1: Ausência de um contacto 
directo com pessoas e produtos (88%). 

Solução: 
• Contactos alternativos no web site
• Apresentações detalhadas
• Referências
• Ambiente humano

Motivos que impedem consumidores comprar online





Comportamento dos Clientes

Problema 2: Porquê comprar online? (73%) 

Solução: 
• Incentivar clientes
• Melhorar informação online
• Melhorar aspectos da usabilidade

Motivos que impedem consumidores comprar online



Comportamento dos Clientes

Problema 3: Segurança e privacidade (48%)

Solução:
• Nota de privacidade
• Informações sobre segurança
• Acreditações e certificados

Motivos que impedem consumidores comprar online



Comportamento dos Clientes

• Objectivos do consumidor:

• Rapidez
• Near reality experience
• Funcionalidades de pesquisa
• Qualidade e quantidade da informação
• Simulações
• “Useful Innovation”
• Estética (não pode sacrificar os restantes)



15 Tendências Principais do Comércio Electrónico

1. Lojas com múltiplos idiomas para atingir mais mercados/clientes;
2. Lojas com Self-Service;
3. Newsletters sofisticadas com informação orientada ao cliente;
4. Apoio online ao cliente: Ligação directa entre loja e call-centers

(VoIP);
5. Catálogos online com elementos multimédia: animações, vídeo e 

audio-stream;
6. Transparência durante o processo de encomenda e fornecimento;
7. Garantia de pagamento para comerciantes através de código de 

segurança de Visa e MasterCard;



15 Tendências Principais do Comércio Electrónico

8. Garantia de devolução de dinheiro aos clientes;
9. Aumento de eficiência através de integração com ERPs;
10.Escalabilidade de funcionalidades através de regime de aluguer de 

lojas;
11.Coupons ganham em popularidade nas compras online;
12.Facturas online em formato PDF com assinatura digital online;
13. Integração em motores de pesquisa, portais e marketplaces;
14.Marketing através de palavras chaves directamente a partir da loja 

online;
15.Distribuição de conteúdos através de RSS-Feeds e catálogos 

master.



Tendências de soluções do Comércio Electrónico

• Software standard
• Implementação rápida
• Maturidade
• Novas tecnologias
• Integração

• Leasing em vez de comprar
• Baixo investimento reduz o risco
• Pacotes de soluções com alojamento, e-mail e domínio
• Configuração individual



ePages: Mais de Dez Anos de Experiência 
em Comércio Electrónico

e-commerce. now plug & play.



Perfil da Empresa

Fundação da 
“NetConsult”. A 
empresa desenvolve 
aplicações para a 
Internet

1992 -
1994

Intershop 2: 
Primeira 
plataforma de 
alojamento de 
soluções e-
Business

1996

30.000 Clientes, 
volume de negócios 
com o Intershop 
chega a € 50 
milhões

1999

Fundação da ePages 
para gerir a linha de 
produtos Intershop 4

2002

Lançamento de ePages 4.5 e 
novos modelos: Serviços Web, 
eBay connector, funcionalidade 
e-marketing

2003

Lançamento de ePages 5. Mais  
“user friendliness”, flexibilidade, 
desempenho, possibilidades de 
integração.

2004

2005

ePages: Mais de Dez Anos de Experiência 
em Comércio Electrónico



Customer: buyagift www.buyagift.co.uk
Industry: Leisure 
Business Model: B2C, B2B 
epages Product: epages Merchant edition

• Initial Implementation time 6 weeks 
• 90% of orders taken online 
• 300% growth in business year-on-year
• Large savings in admin costs through 

online trading 

ePages: Success Stories



Customer: Amkells, www.amkells.com
Industry: Electrical and Electronic Retail 
Business Model: B2C 
epages Product: ePages Merchant Edition

• Revenues are growing 40% month on 
month 

• e-marketing cartridge introduced in 
January 2004

• 57,000 visits from Kelkoo per month (Feb 
2004)

• Over 10,000 regular customers

• 22,000 products in 270 categories
• Goods sent out within 24 hours of order 

placement 

ePages: Success Stories



Customer: World Tourism Organization
Industry: UN Organization 
Business Model: B2B, B2C 
epages Product: ePages 5 Merchant 

Edition - Integration with Oracle

Customer: Bonzai technology
Industry: Biotechnology
Business Model: B2B
epages Product: ePages Merchant Edition
Expert Configurator pricing

ePages: Success Stories

http://pub.world-tourism.org:81/epages/Store.sf/?ObjectPath=/Shops/Infoshop


ePages: Success Stories

• Customer: Shamans Crystal 
• Industry: UN Organization 
• Business Model: B2B, B2C 
• epages Product: ePages Merchant Edition
•

• 6,000 visitors to date
• 20% return rate/month
• 40% growth rate/month
• Av. time on site 8 minutes
• 1 in 3 customers re-order within 6 

weeks
• 25% conversion rate from page 

views to phone calls
• “eTracker has given us an 

enormous insight!”

From Dec, 2005 to end Feb 2006 :

http://www.shamanscrystal.co.uk/Shamanscrystal.sf/?ObjectPath=/Shops/ShamansCrystals


ePages: Mais de Dez Anos de Experiência 
em Comércio Electrónico

Dicas para o sucesso em
comércio electrónico.



Orientação a clientes / CRM
Lojas orientadas aos clientes
Informação e serviços adicionais
Personalização

Confiança
Sistema de pagamentos seguros
Transferência de dados encriptada
Certificação da loja
100% transparência quanto aos 

preços, condições, garantia
Confirmação da encomenda via e-

mail

Angariação e fidelização de 
clientes

Integração online / offline
Marketing online
Vendas por canais múltiplas

Marketing / Vendas

User Friendliness
Rápido
Fácil de aprender
Individual e personalizável
Estrutura apropriada
Disponibilidade de informação 

relevante em tempo útil A concorrência à
distância de um click

Dicas para o Sucesso em Comércio Electrónico



User Friendliness
Rápido
Fácil de aprender
Individual e personalizável
Estrutura apropriada
Disponibilidade de informação

relevante em tempo útil

… e o que ePages 5 pode fazer

Escalável para um desempenho melhor

Integração de sistemas
(e.x. Preços actuais são importados de um sistema
ERP via Serviços Web

Estrutura standard de catálogos

Conta de clientes

Dicas para o Sucesso em Comércio Electrónico
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Customer Orientation / CRM
Lojas orientadas aos clientes
Informação e serviços adicionais
Personalizável

Informação adicional pode ser
disponibilizada em páginas adicionadas; 
ou em formato PDF para download

A minha conta: Saudação personalizada,
listas de compras, história de 
encomendas, subscrição da newsletter, …

… e o que ePages 5 pode fazer

Dicas para o Sucesso em Comércio Electrónico
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Confiança
Sistema de pagamentos seguros
Transferência de dados encriptada
Certificação da loja
100% transparência quanto aos 

preços, condições, garantia
Confirmação da encomenda via e-

mail

… e o que ePages 5 pode fazer

p.ex. interfaces para WorldPay e PayPal

Secure Socket Layer

Lojas ePages estão preparadas para “Lojas Seguras“

Resumo do cesto pode ser visto em todas as 
páginas do processo de encomenda

Confirmação por E-mail das encomendas
e outras acções

Dicas para o Sucesso em Comércio Electrónico



Orientação de clientes / CRM
Lojas orientadas aos clientes
Informação e serviços adicionais
Personalizável
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Sistemas seguros de pagamento
Transferência de dados
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preços, condições, garantia
Confirmação da encomenda via e-

mail

Angariação e fidelização de 
clientes

Integração online / offline
Marketing online
Vendas por canais múltiplas

Marketing / Vendas

User Friendliness
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Fácil de aprender
Individual e personalizável
Estrutura apropriada
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distância de um click
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Angariação e fidelização de 
clientes

Integração online / offline
Marketing online
Vendas por canais múltiplas

Marketing / VendasCaracteristicas E-marketing: 
Recomendações de produto, 
newsletters, vouchers, 
corss-selling (manual ou automatizado)

Vendas Multi-channel: loja online,
eBay, motores de busca, portais…

… e o que ePages 5 pode fazer

Dicas para o Sucesso em Comércio Electrónico
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Todos os Modelos de Negócio são suportados

Canal de venda Grupo alvoSME

Website B2B

eBay

Kelkoo

Pangora

Website B2C, C2C

Market Places
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ePages 5 Merchant: Portfólio do produto

Software standard
para lojas online

Desenhado às
necessidades de 

pequenas e 
médias empresas

Adapta-se aos
modelos de 

negócio

Suporta idiomas e 
moedas múltiplos

Funcionalidades
de E-marketing e 
vendas em canais

múltiplas
Integração com
sistemas 3rd-

party, data
exchange via 
WebServices

Manutenção da 
loja via browser

Acutalizações
regulares de 

software

As características mais importantes

Alojamento das 
lojas em providers



Shop Starter

• Primeira presença 
online com loja

Shop Pro

•Vendas superiores
• Idiomas e moedas 

múltiplos
• Integração
• Canais múltiplas de vendas

Shop Enterprise

• Vendas por cima da 
média

• Vendas superiores
• Idiomas e moedas 

múltiplos
• Integração 
• Canais múltiplas 

de vendas
Web Site

• Primeira presença online

Quatro Produtos para o seu Successo em E-Commerce

Back Office completo:
Gestão de produtos e catálogos, de 
encomendas e de campanhas de marketing

Segurança: 
Trusted shops, 
Encriptação SSL

Loja alojado em providers.

ePages 5 Merchant Product Line



epages Core Technology

ePages 5 Merchant Product Line

• Integração de funcionalidades via Cartuchos

Merchant Pro

eBay

World
Pay Web

Services

Marketing & Sales

Newsletter, Vouchers
Portal integration (Kelkoo,
Pangora, Froogle)
eBay integration

Pagamentos online

WorldPay
PayPal
T-Pay

Integração

SAP Business One
WebServices (Products, 

Orders, Customers)



Idiomas e moedas múltiplos para mercados internacionais

Utilização de idiomas e moedas múltiplos no 
backoffice e na loja (frontstore).

ePages 5 suporta unicode. Caracteres de 
Latino, Cyrillic, Árabe, Japonês  e Chinês

ePages 5 Merchant:
Características importantes



Sete módulos de gestão:
Encomendas
Clientes
Produtos
Categorias
Design
Configurações
Marketing

Gestão Eficiente da Loja online

ePages 5 Merchant:
Características importantes

Idiomas e 
moedas



Processo fácil de encomendas

Clientes podem criar inúmeras listas
de compras

Processo de encomenda em poucos passos.

Passos de encomenda bem identificados
em todas as páginas

Idiomas e 
moedas

Gestão eficiente
da Loja

ePages 5 Merchant:
Características importantes



Design individual 

ePages 5 inclui elementos de design que 
apoiam a personalização da loja

Para personalizações mais complexas
pode ser utilizada uma repositório de 
modelos (templates)

Processo fácil de 
encomendas

Idiomas e 
moedas

Gestão eficiente
da Loja

ePages 5 Merchant:
Características importantes



Canais adicionais de venda, tal como
eBay, Kelkoo and Pangora, aumentam
a carteira de clientes

Funções de E-marketing e apoio a 
clientes angariam e fidelizam clientes: 
vouchers, newsletters, cross-selling, 
etc.

Design 
Individual

ePages 5 apoia marketing e vendas

Processo fácil de 
encomendas

Idiomas e 
moedas

Gestão eficiente
da Loja

ePages 5 Merchant:
Características importantes



Grupos de clientes

O dono de uma loja define os atributos de 
clientes e pode agrupá-los

Estes grupos podem gozar de descontos e 
receber newsletters específicos

ePages 5 apoia
marketing e 

vendas

ePages 5 Merchant:
Características importantes

Design 
Individual

Processo fácil de 
encomendas

Idiomas e 
moedas

Gestão eficiente
da Loja



Aplicações ERP, sistemas de pagamentos
online, etc., podem ser integradaos via
interfaces.
Data exchange baseada em WebServices.

Módulos adicionais („cartuchos“) podem ser
instalados facilmente e activados atravésdo
back office.

Integrar e extender via Interfaces standard

Groups de 
Clientes

Standard 
Interfaces

ePages 5 Merchant:
Características importantes

ePages 5 apoia
marketing e 

vendas

Design 
Individual

Processo fácil de 
encomendas

Idiomas e 
moedas

Gestão eficiente
da Loja



Demonstração da Aplicação 

Um exemplo de uma loja





Funcionalidades de manutenção e navegação

Bandeja:   Facilidade de manipulação de itens

Favoritos: Lista de acções construída pelo utilizador

Historial:   Lista das últimas acções executadas

Back Office: Intuitivo e Eficiente



Importação e exportação de produtos via CSV (Excel)

Back Office: Administração de produtos



Adição de novos atributos; preço em várias moedas; multi-língua

Back Office: Administração de produtos



Editar as descrições sem necessidade de conhecimentos HTML

Back Office: Administração de produtos



Adicionar o número de imagens necessário à descrição do produto

Back Office: Administração de produtos



Relacionamento do produto com várias categorias

Back Office: Administração de produtos



Variações de produtos em função de cores, tamanhos, etc.

Back Office: Administração de produtos



Tabela de preços podem ser atribuídas a grupos de clientes

Back Office: Administração de produtos



Definir informação obrigatória de registo

Back Office: Administração de Clientes



Grupos de clientes em função de informação recebida

Back Office: Administração de Clientes



Editar e actualizar facilmente dados de clientes

Back Office: Administração de Clientes



Edição de encomendas após contacto com cliente

Back Office: Processamento de encomendas 



Manter actualizada a progressão de entrega da encomenda

Back Office: Processamento de encomendas 



Impressão de vendas em formato profissional

Back Office: Processamento de encomendas 



Informações regionais permitem correcta visualização de dados

Back Office: Pense globalmente – actue localmente



Adicionar outros moedas e idiomas ao site – novos mercados

Back Office: Pense globalmente – actue localmente



Venda de produtos no eBay através do back office ePages

Back Office: Sucesso via e-Marketing



Analise comportamentos na loja através de estatísticas do eTracker

Back Office: Sucesso via e-Marketing



Recomendar produtos aos clientes através de e-mail

Back Office: Sucesso via e-Marketing



Newsletters: criar e atribuir a lista de clientes

Back Office: Sucesso via e-Marketing



Newsletters: Escrever com e sem conhecimento HTML

Back Office: Sucesso via e-Marketing



Newsletters: Incluir dinamicamente dados do cliente

Back Office: Sucesso via e-Marketing



Adicionar produtos relacionados

Back Office: Vendas cruzadas 



“Outros clientes também compraram estes produtos”

Back Office: Vendas cruzadas 



Navegável + acessível + informação = positive shopping experience

Storefront: O site para o cliente

If customer don’t know how to use your site, 
they just won’t buy anything



Usabilidade

• Estado da cesta de compras
• Login
• Registo
• Escolha da moeda e idioma

Storefront: O site para o cliente



Toda a informação
relevante numa página

Storefront: Apresentação do produto



Slide show de imagens oferece ao cliente detalhes sobre o produto

Storefront: Apresentação do produto



Para mais informações, contacte-nos:
Andreas Huber – Gestor da unidade Hipermédia

ahuber@sinfic.pt | epages@sinfic.pt
936 810 645 | 210 103 900 

http://www.lojas-na.net
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e-commerce. now plug & play.

mailto:ahuber@sinfic.pt
mailto:epages@sinfic.pt
http://www.lojas-na.net/
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