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1 – Introdução

1.1 – Contexto

1.  O comércio eletrônico designa a troca de bens e serviços através das redes de informação, 
notadamente a internet. 

2.  Ele apresenta vantagens com relação ao comércio tradicional: o acesso fácil à informação, a 
diminuição  dos  custos  de  transação,  a  eliminação  da  distância  espacial  e  o  funcionamento 
ininterrupto são alguns exemplos.

3.   A modernização do setor produtivo é beneficiada pelo comércio eletrônico. Ele “apresenta 
taxas de crescimento sem paralelo, tanto nas transações entre empresas e consumidores, como nos 
negócios entre empresas, que é onde atualmente se realiza o mais alto nível de geração de receita”1.

4.  O comércio eletrônico brasileiro movimentou 6,3 bilhões de reais em 2007 e 8,2 bilhões de 
reais no ano de 2008, o que equivale a um aumento de 30%. Em 2009 o crescimento é estimado por 
uma empresa de consultoria especializada entre 20 e 25%, seja cerca 10 bilhões de reais2.

5.  De  acordo  com uma  pesquisa  realizada  em 2009  o  comércio  eletrônico  é  utilizado  na 
proporção de 58,32 %  nas relações entre as empresas (B2B3)  e de 25,12% nas relações entre 
empresas e consumidores (B2C4)5.

6.  O crescimento da oferta de serviços online ao consumidor está em expansão evidente. A 
proporção de empresas que utilizam a internet para oferta de serviços ao consumidor aumentou de 
56% em 2007 para 64% em 20086. 

1Livro  Verde  da  Sociedade  da  Informação,  organizado  por  Tadao  Takahashi.  –  Brasília  :  Ministério  da  Ciência  e 
Tecnologia, 2000, www.mct.gov.br/index.php/content/view/18878.html, 1º de setembro de 2009, 18h07'.
2Fonte  :  http://idgnow.uol.com.br/internet/2009/01/08/comercio-eletronico-no-brasil-movimento-8-2-bilhoes-de-reais-
em-2008/,  21out2009, 0h32'
3“Business to business”.
4“Business to consumer”.
5 “Comércio  eletrônico  no  mercado  brasileiro”  da  FGV-EAESP  in 
http://www.eaesp.fgvsp.br/subportais/interna/Sobre/Pesquisa%20FGV-EAESP%20de%20Com%C3%A9rcio%20Eletr
%C3%B4nico%202009.pdf, 3 de novembro de 2009, 20h57'.
6 Pesquisa sobre o uso das tecnologias da informação e da comunicação no Brasil 2008. São Paulo : Comitê Gestor da 
Internet  no  Brasil,  2009  in  http://hal.ceptro.br/cgi-bin/indicadores-cgibr-2008?pais=brasil&estado=sp&setor-
publico=setor-publico&age=de-25-a-34-nos&education=pos-mestrado&purpose=politicas-publicas,  1º de setembro de 
2009, 19h21'.
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7.  O diagrama abaixo mostra os serviços online oferecidos pelas empresas nos anos de 2007 e 
2008 :

Diagrama 11

1Idem.
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1.2 – Desafios

8.  O comércio eletrônico cria desafios importantes para o país. Esses desafios situam-se em 
uma dinâmica dúplice, que implica de um lado favorecer o comércio e de outro prosseguir com a 
proteção dos consumidores.

1.2.1 – O favorecimento do comércio

9.  O comércio eletrônico oferece oportunidades de desenvolvimento econômico, de aumento 
da oferta de emprego e de crescimento das micro e pequenas empresas. Ele favorece também a 
inovação e a competitividade entre as empresas.

10. As empresas brasileiras têm os desafios de melhorar seus negócios no âmbito nacional e de 
armarem-se face à concorrência internacional. Nesse contexto é preciso preparar as organizações 
para o desenvolvimento no mundo digital1.

11. Uma pesquisa em realizada em 2009 indica quais são os fatores mais favorecidos com o 
comércio  eletrônico  segundo  as  empresas  brasileiras.  Os  elementos  mais  citados  foram  :  o 
relacionamento  com  clientes,  as  novas  oportunidades  de  negócio,  a  estratégia  competitiva,  o 
relacionamento com fornecedores, a economia direta, os novos canais de venda e distribuição, a 
inovação de produtos e serviços, a utilização de infra-estrutura pública e a customização em massa2.

1.2.2 – O fortalecimento da confiança dos consumidores

12. É preciso também fortalecer a confiança dos consumidores no comércio eletrônico.

13. Aos órgãos públicos e pessoas de direito privado que integram o sistema nacional de defesa 
do consumidor põe-se o desafio de promover a proteção dos consumidores nos ambientes digitais. 
Essa proteção faz parte dos deveres regalianos do estado e das missões das organizações civis.

14.  De mais, o fortalecimento da confiança dos consumidores é um fator que contribui para o 
desenvolvimento do comércio.

15.  A segurança jurídica é enfim uma idéia força que intervém na dinâmica dúplice mencionada 
e  busca o equilíbrio entre o desenvolvimento do comércio e a proteção do consumidor.

16. A partir desses desafios propõe-se a criação de um fórum do comércio eletrônico.

1De acordo com a pesquisa “Comércio eletrônico no mercado brasileiro” da FGV-EAESP, o comércio eletrônico “passa 
a ser considerado para a realização de transações e a sua expansão em valores relativos ao mercado como um todo 
representa  o  amadurecimento do mercado.  Com isto,  as  empresas  concentram seus  esforços  em quatro  direções  : 
garantir a melhoria do seu relacionamento com os clientes, garantir um nível adequado de segurança e privacidade; 
gerar uma massa crítica mínima de clientes e alinhar seus esforços no ambiente digital com sua estratégia geral. A 
adequação  organizacional  e  tecnológica  apresentou  crescimento  significativo,  indicando  o  reconhecimento  pelas 
empresas da necessidade de preparação dos componentes organizacionais para aumentar as  chances de sucesso no 
ambiente  digital”  (in  http://www.eaesp.fgvsp.br/subportais/interna/Sobre/Pesquisa%20FGV-EAESP%20de%20Com
%C3%A9rcio%20Eletr%C3%B4nico%202009.pdf, 3 de novembro de 2009, 20h57').
2Idem.
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2 – Apresentação

17. Propõe-se  de  modo  preliminar  a  delimitação  do  perímetro  de  atuação  e  em seguida  o 
estabelecimento dos objetivos e das prioridades do fórum do comércio eletrônico assim como dos 
obstáculos.

2.1 – Perímetro

18. Para o comércio eletrônico brasileiro em geral e para o fórum do comércio eletrônico em 
especial questões importantes são postas. 

2.1.1 – A prospecção online

19.  A prospecção  online  é  em primeiro  lugar  um instrumento  competitivo  que  permite  às 
empresas atingir um grande público em escala internacional. 

20.  A prospecção implica refletir sobre a transparência, em relação à qual podemos nos colocar 
algumas indagações : como identificar o editor do site e o autor da proposta ? como apresentar o 
preço e as características da proposta ? como identificar a publicidade ?

21.  A lealdade no comércio eletrônico é um outro fator a se considerar : quais são as boas 
práticas ? O que é abusivo nas relacões entre as empresas ? E entre as empresas e os consumidores ?

22.  A proteção da vida privada é enfim um domínio que exige atenção especial. A utilização 
massiva  da  informática  amplifica  os  riscos  para  a  as  liberdades  individuais.  A circulação  da 
informação aumentou de maneira extraordinária nos últimos anos. As técnicas de coleta de dados, a 
manifestação do consentimento do internauta e a prática do spamming são alguns assuntos que 
demandam a atenção do fórum. 

2.1.2 – Os contratos online

23. Trata-se de um tema fundamental no que concerne ao comércio eletrônico. A abordagem dos 
contratos online passa pela análise de questões como o processo de contratualização1, os sites de 
leilão, o pagamento online e as regras de distribuição na internet.

2.1.3 – Os produtos e serviços regulamentados

24. O comércio eletrônico concerne também à venda online de produtos e serviços que estão 
sujeitos à regulamentação particular, como é o caso dos serviços financeiros, do álcool, do tabaco, 
dos medicamentos e dos jogos de azar.

1Trata-se de um tema que evoca pontos como a validade do escrito eletrônico e a responsabilidade do fornecedor.
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2.2 – Objetivos

25. O fórum propõe-se a  missão de reunir  de forma neutra  e  aberta  os  atores  do comércio 
eletrônico para construir o consenso.

26. O fórum do comércio eletrônico terá por objetivos:

•  elaborar uma carta de princípios do comércio eletrônico;

•  contribuir ao bom funcionamento do mercado assegurando a livre circulação dos serviços da 
sociedade da informação;

•  promover a proteção do consumidor dos serviços da sociedade da informação;

•  identificar as questões emergentes do comércio eletrônico e de levá-las à apreciação dos 
diferentes atores;

•  facilitar as interações e a concertação entre os diferentes atores.
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2.3 – Obstáculos

27.  Nós podemos identificar alguns obstáculos às missões propostas ao fórum:

•  a insuficiência de informação entre as empresas1 e consumidores;

•  as resistências às mudanças;

•  os  níveis  insatisfatórios  de  regulação  e  de  organização  do  setor  das  tecnologias  da 
informação;

•  a existência de barreiras ligadas às tecnologias e aos modelos econômicos adotados, que por 
vezes entravam a livre circulação de produtos e serviços.

1Nesse sentido vide http://www.ecommercesummit.com.br/edicao-anterior/index.html.
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3 – Dados técnicos e financeiros

3.1 – Organização

3.1.1 – Composição

28. O fórum do comércio eletrônico é composto por :

• três representantes dos consumidores : um do ministério público federal e dois do sistema 
nacional de defesa do consumidor - SNDC;

•  três representantes das empresas;

•  três personalidades qualificadas.

29. A formação do fórum se fará na ordem seguinte :

•  o GTTIC convidará dois  representantes  do sistema nacional  de defesa  do consumidor  - 
SNDC;

•  os três representantes dos consumidores deliberarão sobre os convidados representantes das 
empresas;

•  os  representantes  dos  consumidores  e  das  empresas  deliberarão  sobre  as  personalidades 
qualificadas que serão convidadas.

3.1.2 – Colaboradores

30. A  participação  de  colaboradores  aos  trabalhos  do  fórum  é  possível  nas  condições 
estabelecidas pelos representantes.
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3.2 – Modalidades de funcionamento

3.2.1 – Reuniões

31. O fórum se reunirá oito vezes. As reuniões se desenvolvem de acordo com uma ordem do 
dia pré-definida. 

32. Cada representante apresentará o estado de seus trabalhos assim como um relato de sua 
contribuição aos trabalhos. 

3.2.2 – Contribuições dos representantes

33. A contribuição de cada representante do fórum às realizações comuns se faz sobre uma base 
voluntária. Ela será contudo objeto de uma programação e de um acompanhamento por ocasião das 
reuniões. 

34. Os representantes se engajam à :

•  participar às reuniões do fórum ;

•  contribuir  ativamente  sobre  uma  base  voluntária  na  redação  da  carta  de  princípios  do 
comércio eletrônico ;

•  reproduzir os trabalhos do fórum do comércio eletrônico junto à suas redes.
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3.3 - Orçamento

35. Não há orçamento previsto  para o  funcionamento do fórum do comércio  eletrônico.  Os 
representantes e colaboradores arcarão com as despesas de sua participação aos trabalhos. 
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3.4 – Agenda

36.  Propõe-se em seguida o planejamento das atividades entre 25 de fevereiro de 2010 a 22 de 
abril de 2010 em São Paulo.

3.4.1 – Fases principais e marcas

Fase 0 : Composição do fórum do comércio eletrônico (5 de novembro de 2009 a 31 de janeiro de 
2010)

•  convite dos interessados a participar do fórum como representantes e colaboradores1

Fase 1 : Início e lançamento do Fórum do comércio eletrônico (25 de fevereiro de 2010)

•  estabelecimento e validação do projeto fórum do comércio eletrônico

•  comunicação de lançamento do projeto fórum do comércio eletrônico

Fase 2 : Reuniões para a redação da carta de princípios do comércio eletrônico (25 de fevereiro de 
2010 à 15 de abril de 2010)

•  25 de fevereiro de 2010 : definição das funções e responsabilidades para a elaboração do 
carta de princípios

•  4 de março de 2010 : estabelecimento e validação dos temas que serão tratados pela carta de 
princípios

•  18 de março de 2010 : apresentação de minuta da carta de princípios

•  25 de março de 2010 : discussão e deliberação sobre o texto da carta

•  1º de abril de 2010 : discussão e deliberação sobre o texto da carta

•  8 de abril de 2010 : discussão e deliberação sobre o texto da carta

•  15 de abril de 2010 : discussão e deliberação sobre o texto da carta

Fase 3 : Divulgação da carta de princípios do comércio eletrônico (22 de abril de 2010)

•  publicação da carta

•  encerramento e balanço do projeto

1Vide item 3.1 do projeto.
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