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Resumo 
A Internet disponibilizou uma inovadora plataforma de comunicação global, 

encurtando distâncias e transformando o mundo num mercado global. Muitas 

empresas viram aqui uma nova oportunidade de realizar negócios, o que levou ao 

aparecimento de inúmeros sites de negócios electrónicos, disponibilizando todo o 

tipo de produtos e serviços. Contudo, sem estratégias bem definidas e uma 

organização preparada começaram a surgir problemas de privacidade, segurança e 

qualidade da informação disponibilizada, bem como da totalidade do serviço 

prestado. Estes problemas tiveram como consequência a perda de confiança dos 

clientes e a ruptura financeira de muitas empresas. 

Como resultado desta situação, tornou-se imperioso criar condições para que o 

cliente confie nos negócios electrónicos, garantindo que as suas exigências e 

expectativas são satisfeitas. Este trabalho pretendeu colmatar esta lacuna através do 

estudo da certificação de qualidade nos negócios electrónicos, apresentando uma 

proposta de código de conduta a partir dos conceitos de certificação dos sistemas de 

gestão da qualidade. 

Assim, começou por definir-se o conceito de qualidade nos negócios electrónicos, 

expresso através da interacção entre a qualidade da informação disponibilizada, os 

serviços de suporte às transacções e a garantia da segurança e da privacidade nas 

relações entre as partes. Na definição dos requisitos do código de conduta foram 

tidos em consideração a norma ISO 9000 (conceito de qualidade, estrutura e 

abordagem por processos), a legislação europeia e nacional sobre a matéria e um 

conjunto de códigos de certificação de negócios electrónicos desenvolvidos por 

diversas instituições. Relativamente ao processo de certificação dos sites foram 

identificados os princípios e as fases que o compõem e foram definidas as 

características das entidades de certificação. 

Com o objectivo de demonstrar mais cabalmente a integração dos requisitos 

definidos no código de conduta nos sites de negócios electrónicos, foi desenvolvido 

um protótipo de um site que obedeça a estes requisitos. O objectivo deste protótipo 



foi também o de funcionar como uma ferramenta de auxílio para as empresas, 

facilitando a identificação das não conformidades com o código proposto, 

apresentando sugestões de integração dos requisitos. 

Foi também definida uma ficha de avaliação simplificada, de forma a diagnosticar 

rapidamente as deficiências dos sites que pretendem ser certificados de acordo com o 

código de conduta desenvolvido, pondo em confronto as suas práticas negociais on

line com os requisitos do código. Um conjunto de importantes sites nacionais foram 

analisados de acordo com esta ficha, tendo-se verificado que só cerca de metade dos 

requisitos do código se encontravam presentes. Neste contexto, foram apresentadas 

diversas propostas de alteração dos sites quer a nível de segurança, de regulação de 

litígios, privacidade e de compromissos que as empresas devem assumir, de forma a 

ficarem aptos a ser certificados de acordo com o código de conduta proposto. 

A certificação de qualidade nos negócios electrónicos tem por objectivo aumentar a 

confiança dos consumidores e a sua concretização implicará uma maior 

sensibilização e promoção dos conceitos da qualidade e certificação, envolvendo 

todos os parceiros (empresas, consumidores e entidades certificadoras). Este 

objectivo só se alcançará com uma maior expansão da Internet como ferramenta de 

uso generalizado e reconhecido nos negócios, aproximando a desejada "Sociedade da 

Informação" da realidade quotidiana. 
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Abstract 
The Internet facilitated global communication bringing the world together in a 

common marketplace. Many companies saw in this a new opportunity for business, 

which led to the emergence of countless e-business sites offering all kinds of 

products and services. 

Nevertheless, as companies frequently did not have a well defined strategy and a 

sufficiently prepared organisation, problems arose, particularly in relation to privacy, 

security and quality of the information available, and services rendered. These 

difficulties may have led most importantly, to a lack of consumer trust and to the 

bankruptcy of many companies. 

As a result, it became imperative to create conditions that would allow clients to have 

confidence in electronic business, guaranteeing that their needs and expectations are 

met. This dissertation aims to study the quality certification of electronic businesses 

by proposing a code of conduct, based on the concept of quality management 

systems. 

The study begins by defining the concept of quality in electronic business, expressed 

through the interaction between the quality of the information, the transaction 

support services and the security and privacy guarantees between the parties involved 

in the business. The code of conduct was defined by taking into account the ISO 

9000 rules (concept of quality, structure and approach by process), as well as the 

national and european laws on the subject and a group of certification codes of 

electronic businesses developed by several institutions. The principles and phases 

relative to the process of site certification were identified and the characteristics of 

the certification entities were defined. 

With the objective of demonstrating the integration of the identified requirements in 

e-business sites, a site prototype was developed. This prototype also works as a tool 

that allows for a better identification of non-conforming practices with the proposed 

code, simultaneously presenting suggestions for the integration of the requirements. 



In addition to this, a simplified check list was defined, enabling any site that intends 

to be certified, according to the code of conduct, to be diagnosed, confronting on-line 

business practices with the code requirements. A group of well known national sites 

were analysed according to this check list, leading to the conclusion that only half of 

the requirements of the code were met. Various alterations to these sites were 

proposed concerning security, dispute regulation, privacy and commitments that 

must be assumed by the companies. 

The quality certification of electronic business aims to increment consumer 

confidence, and its fulfilment will promote a greater awareness of the above-

mentioned concepts involving all parties (companies, consumers and certified 

entities). This goal can only be attained through the expansion of the Internet's 

recognition as a business tool, bridging the gap between the desired Information 

Society and the daily reality. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. A QUESTÃO EM ANÁLISE 

0 negócio electrónico é um fenómeno de massas e, como tal, está a mudar a 

economia, o mercado, a estrutura das empresas, o trabalho e o comportamento dos 

clientes. 

Para quem navega na Internet é conhecida a facilidade com que se é confrontado 

com a tentação de comprar. Na maior parte das páginas existem anúncios ou links 

para negócios virtuais. Depois basta premir um botão para ficar com o ecrã repleto de 

produtos ou serviços atraentes. Na Internet, está tudo preparado para que seja muito 

fácil adquirir aquilo que se pretende, não havendo tempo para pensar nem lugar para 

arrependimentos. As únicas dúvidas surgem quando o cliente tem de fornecer 

informação pessoal, como por exemplo, o número do cartão de crédito, pois aí 

colocam-se diversas questões, desde logo se será seguro introduzir essa informação. 

Na maioria das vezes, da incerteza resulta a desistência (Lourenço, 2001). 

O comportamento do cliente é um factor chave para incentivar a actividade de 

negócio electrónico latente. Quando se inicia um negócio electrónico é indispensável 

compreender quais são as exigências e as expectativas do cliente, seja individual ou 

empresarial, e depois dar-lhes satisfação. Só assim se poderá conquistar a sua 

confiança (Comissão Europeia, 2002). A certificação de qualidade para os negócios 

electrónicos nasce desta necessidade de garantir ao cliente a presença num site de 

negócios electrónicos que cumpra determinados requisitos, como simplicidade de 

uso, informação precisa e actualizada, segurança na transacção e respeito pela 

privacidade (Boletto, 2000). Estes requisitos são indispensáveis tendo em conta que o 

cliente adquire produtos e serviços sem entrar em contacto directo com o vendedor 

em termos físicos. 

Como é facilmente perceptível, a certificação de qualidade nos negócios electrónicos 

está destinada a ter um papel de primeiro plano no desenvolvimento destes. Este 

facto esta bem patente nas inúmeras iniciativas que diversas entidades estão a 

desenvolver em todo o mundo no sentido de estabelecer os requisitos para a 

certificação de sites de negócios electrónicos. Em Portugal já na fase de conclusão 
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deste trabalho se soube do esforço da Associação do Comércio Electrónico em 

Portugal (ACEP) na elaboração do primeiro programa nacional de acreditação do 

comércio electrónico (ACEP, 2003). 

Nesse sentido, é objectivo do trabalho estudar a certificação de qualidade nos 

negócios electrónicos definindo um código de conduta que promova a equidade entre 

as partes envolvidas na transacção e onde estarão descritos os compromissos, os 

direitos e responsabilidades das empresas e dos clientes. 

Para tal, é necessário estabelecer objectivos parcelares, a saber: 

• Contribuir para estabelecer um código de conduta para os negócios 

electrónicos que tenha em consideração os conceitos de certificação 

dos sistemas de gestão da qualidade (conforme a norma ISO 

9000:2000), a legislação e os programas de certificação promovidos 

por diversas entidades; 

8 Contribuir para a definição do conceito de qualidade nos negócios 

electrónicos, dos princípios e fases do processo de certificação e das 

características das entidades de certificação; 

• Desenvolver um protótipo de site de negócios electrónicos que integre 

os requisitos do código de conduta desenvolvido; 

• Analisar a conformidade das práticas comerciais de um grupo de sites 

portugueses representativos com os requisitos do código proposto; 

• Encorajar o desenvolvimento de sistemas de certificação nos negócios 

electrónicos envolvendo os diversos parceiros, como sejam as 

empresas, os clientes e as entidades de certificação. 

1.2. A ESTRUTURA DO TRABALHO 

Este trabalho encontra-se dividido em 4 partes. Na primeira parte (capítulo 2), é 

apresentada uma breve descrição dos principais aspectos relacionados com a Internet 

e os negócios electrónicos. São igualmente abordados os problemas que se colocam 

em torno da necessidade de incrementar a confiança nos negócios electrónicos, 

enquanto ponto de partida para o seu desenvolvimento sustentado. 
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Na segunda parte do trabalho, é abordada a questão da certificação de qualidade no 

mundo empresarial e nos negócios electrónicos. Assim, começam por ser referidas as 

questões relativas à certificação de qualidade no mundo empresarial (capítulo 3). De 

seguida, descrevem-se os principais conceitos que estão na base da certificação de 

qualidade nos negócios electrónicos, tais como o conceito de qualidade, a norma de 

certificação e o processo de certificação, tendo como modelo de referência a norma 

ISO 9000:2000, as determinações internacionais existentes sobre esta matéria, a 

legislação europeia e nacional e as iniciativas de diversas entidades públicas e 

privadas (capítulo 4). Finalmente, é efectuada uma análise das iniciativas promovidas 

por diversas instituições no âmbito dos programas e códigos de conduta para os 

negócios electrónicos, em termos internacionais, europeus e nacionais (capítulo 5). 

Na terceira parte, procede-se à apresentação de uma proposta de código de conduta 

para os negócios electrónicos, começando por se definir os seus princípios 

fundamentais (capítulo 6) e expondo, de seguida e de forma detalhada, os seus 

requisitos (capítulo 7). 

A quarta parte inclui a descrição da integração dos requisitos do código de conduta 

num protótipo de site de negócios electrónicos (capítulo 8) e a apresentação de uma 

ficha de avaliação que permite verificar a conformidade dos sites com os requisitos 

do código de conduta (capítulo 9). Com estes elementos, pretendeu-se, por um lado, 

auxiliar as empresas a detectar as não conformidades com o código, fornecendo 

sugestões de integração dos requisitos no site e, por outro lado, testar o código de 

conduta desenvolvido. Com este último objectivo, foi seleccionado um conjunto de 

site nacionais representativos de negócios electrónicos, tendo sido analisada a sua 

conformidade com os requisitos do código, e apresentado um conjunto de alterações 

a introduzir nestes sites de forma a cumprirem o código de conduta. 

No capítulo 10, procede-se à apresentação sintética das conclusões do trabalho, ao 

mesmo tempo que se descrevem as suas principais contribuições e perspectivas de 

futuro. 
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2. ENQUADRAMENTO 

2.1. OS NEGÓCIOS ELECTRÓNICOS 

2.1.1. O contexto 

A rápida evolução das tecnologias de informação e comunicação e a expansão das 

redes de computadores formam a base do emergente sistema global dos negócios 

electrónicos (Comissão Europeia, 1997a). 

A Internet é uma rede de comunicação externa e global que não tem sede, 

proprietário ou sequer controlo, onde são disponibilizados vários serviços a nível 

mundial. Actualmente conta com milhões de utilizadores e continua a crescer. Esta 

tendência traz dentro de si um infinito de possibilidades, que permitem perspectivar 

novas fornias de colaboração entre empresas, onde o espaço físico e o tempo não são 

condicionantes do sucesso dos negócios. Este é o contexto dos negócios electrónicos, 

um tema emergente mas de enorme potencial, que é premente analisar (Tapscott, 

1995). 

Como disse Bill Gates (Gates, et ai., 1995), "a Internet é um maremoto que avança 

sobre a indústria da informática e aqueles que não aprenderem a nadar nas suas águas 

vão morrer afogados. A Internet tem as suas fraquezas, mas elas vão ser 

ultrapassadas. Só algumas das empresas que estão a apostar na Internet vencerão a 

corrida. Mas todas aquelas que não apostarem irão perder". 

2.1.2. O conceito 

Nunca antes as estruturas de mercado, sociais e financeiras a nível mundial sofreram 

mudanças tão drásticas e rápidas como as que estão a acontecer agora. O motivo 

principal resume-se a duas palavras, negócio electrónico. 

Em termos simplistas, negócio electrónico, poder-se-ia definir como "realizar 

negócios electronicamente" (Jesus, 2000). 

A OCDE (OCDE, 1999) considera negócios electrónicos "todas as formas de 

transacções comerciais que envolvam quer organizações quer indivíduos e que são 

baseadas no processamento e transmissão de dados por via electrónica". 
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A Comissão Europeia (Comissão Europeia, 1997b) define comércio electrónico 

como "qualquer tipo de transacção comercial em que as partes interajam 

electronicamente e não através de trocas ou contactos físicos". 

2.1.3. As motivações 

Os negócios modernos caracterizam-se por uma cada vez maior capacidade de oferta, 

competitividade global e satisfação das expectativas dos clientes. Como tal, as 

empresas estão a mudar, tanto ao nível da organização como das operações (Jesus, 

2000). 

A aplicação das tecnologias digitais às comunicações comerciais ofereceu novos e 

poderosos meios para a expansão dos negócios, permitindo às empresas forjar novos 

caminhos para uma maior produtividade, competitividade e crescimento. 

Os negócios electrónicos cortam transversalmente fronteiras geográficas e fusos 

horários para poupar tempo e custos, abrem novas oportunidades de mercado e 

permitem que organizações de todos os tamanhos e em todos os sectores de mercado 

ampliem a sua competitividade. 

Desta forma trazem várias oportunidades para as empresas e originam benefícios 

correspondentes para os clientes, conforme ilustra o quadro seguinte (Jesus, 2000). 

Tabela 2.1: Oportunidades e benefícios do comércio electrónico 

Oportunidades para as Empresas Benefícios para os clientes 

Presença global Escolha global 

Maior competitividade Qualidade do serviço 

Especialização em massa Personalização de produtos e serviços 

Redução/eliminação das cadeias de 

distribuição 
Resposta rápida às necessidades 

Reduções de custos substanciais Redução de preços substanciais 

Novas oportunidades de negócio Novos produtos/serviços 
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2.1.4. Os modelos de negócio 

E neste contexto que são definidos novos modelos de negócio, que podemos 

classificar em quatro grandes tipos (Comissão Europeia, 1997b): 

• Empresa a Empresa (Business-to-Business - b2b); 

• Empresa ao Cliente (Business-to-Consumer - b2c); 

• Empresa à Administração Pública (Business-to-Government - b2g); 

• Cliente à Administração Pública (Consumer-to-Government - c2g). 

Business 

Consumer 
' -

Government Consumer 
' -

Government 

Business 

Figura 2.1: Categorias de comércio electrónico 

(Comissão Europeia, 1997b) 

Se os dois últimos tipos estão ainda pouco desenvolvidos, o mesmo não se passa em 

relação aos dois primeiros. O modelo business-to-business é aquele que gera o maior 

volume de negócios electrónicos. Os mercados electrónicos (e-marketplaces), sites 

que servem de ponto de convergência entre várias empresas, estão a assumir uma 

maior relevância em relação às tradicionais redes privadas de valor acrescentado. No 

business-to-consumer, as vendas a retalho têm crescido imenso. Neste momento, já 

existem inúmeros sites que comercializam todo o tipo de bens de consumo. 

Destacam-se três estratégias de comercialização: as transacções on-line, as 

subscrições e a publicidade (Jesus, 2000). 
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Apesar de haver uma série de questões em aberto, os negócios electrónicos estão em 

curso e desenvolvem-se rapidamente, havendo lugar para todo o tipo de agentes, 

desde as entidades multinacionais até aos clientes (Azevedo, 2000). 

2.2. A PROBLEMÁTICA DOS NEGÓCIOS ELECTRÓNICOS 

Os avanços recentes nas áreas mais técnicas dos negócios electrónicos como sejam a 

conectividade de redes, os dispositivos de acesso e as interfaces, mostraram não ser 

suficientes para dinamizar um mercado verdadeiramente global, com milhões de 

utilizadores. 

Numa primeira fase, os negócios electrónicos caracterizaram-se por uma ocupação 

de terreno. O espaço comercial na Internet foi reivindicado por quem lá chegou 

primeiro e por quem possuía recursos para criar um negócio credível (Evans e 

Wurster, 2000). Era preciso estar disposto a experimentar e ter uma grande 

compreensão das novas tecnologias. As empresas com desempenhos brilhantes nos 

cenários tradicionais ficaram completamente desorientadas. De facto, não existe uma 

categoria electrónica onde um retalhista físico seja líder: mesmo a Wal-Mart 

mostrou-se irremediavelmente inábil na Internet (Evans e Wurster, 2000). 

Como Michael Porter (Porter, 2001) refere, muitas empresas, apanhadas pelo fervor 

generalizado, assumiram que a Internet mudava tudo, tornando obsoletas todas as 

regras sobre as empresas e a competição. Algumas empresas, por exemplo, usaram a 

Internet para alterar a sua base competitiva assente na qualidade, características e 

serviços, pelo preço, tomando mais difícil a obtenção de lucro. 

No entanto, durante esta fase, alcançar o lucro era considerado desnecessário pelos 

entusiasmados investidores. Foi assim que o mercado de acções cotou a 

Amazon.com com um valor mais elevado do que toda a indústria de edição e de 

retalho de livros, apesar de ela ainda não ter conhecido o lucro. Por uma questão de 

necessidade, os empreendedores dos negócios electrónicos preocuparam-se mais em 

crescer. Assim, a estratégia foi subordinada às tácticas, as quais se subordinaram à 

experimentação (Evans e Wurster, 2000). 

Com base nesta "estratégia", muitas empresas tentaram duplicar na Internet o 

processo de compra e venda do mundo físico, o que deu origem a vários falhanços, 

apesar dos fortes investimentos em novas tecnologias (Barker, 2000). Tal acontece 

porque duplicar apenas uma pequena fracção do processo não muda o suficiente para 
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poder gerar um resultado significativo. Este processo abrange múltiplas etapas 

encadeadas que podem ser divididas em três partes essenciais: antes, durante e depois 

do acto de compra. O que muitas empresas esqueceram é que cada uma destas etapas 

oferece uma oportunidade para usar a Internet como meio de substituir, adicionar ou 

potenciar o acto de compra e venda tradicional (Mougayar, 1998). Nestas 

circunstâncias muitas empresas na Internet afastam clientes em vez de os captar, pois 

as suas expectativas estão a ser goradas, não se colocando a ênfase na forma de 

satisfazer o cliente ao longo de toda a transacção. 

Muitas vezes este problema é agravado pela pouca ou nenhuma integração entre os 

novos sistemas na Internet e os sistemas tradicionais usados para processar as 

transacções. Tal ocorre porque estes dois sistemas são construídos e mantidos por 

diferentes grupos dentro da empresa, o que origina desconexão e descoordenação 

(Anthes, 1999). Esta falta de definição dos processos, incluindo a falta de uma gestão 

de qualidade na relação com os clientes, está a ferir ou a atrasar o sucesso de muitas 

empresas na Internet (Sinha, 2001). 

Outra das barreiras mais significativas ao negócio electrónico é a questão da 

integridade, segurança e privacidade da informação. Este problema está relacionado 

com o nivel de confiança colocado na transferência de informação entre as partes 

durante as transacções comerciais. Quem compra e quem vende pretende saber 

sempre quem é o seu interlocutor e qual é a sua credibilidade, além de procurar ter a 

certeza de que não está a ser enganado em algum processo menos claro. Os 

mecanismos para estabelecer níveis de confiança têm vindo a evoluir de forma a 

evitar fraudes e outro tipo de riscos para os negócios. Contudo, o prejuízo causado 

por este tipo de problemas para a reputação de uma empresa é incomensurável em 

termos de perda de confiança por parte dos clientes. 

De igual forma, a falta de enquadramento legal a nível internacional dificulta a 

gestão desta actividade a nível global. 
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/ Tecnologia \ / 

V f Negócios 

A. Electrónicos 

f Nonnas 

V Auto-Regulação 

Figura 2.2: Áreas de influência sobre o comércio electrónico 

(Jesus, 2000) 

Desta forma, as transacções efectuadas na Internet têm-se regido pela legislação 

comercial internacional e por pequenas regras ou normas estabelecidas para algumas 

actividades. Em muitos países, e na falta de uma legislação própria, os negócios 

electrónicos regem-se pelas leis aplicadas aos negócios por catálogo. Noutros países, 

por exemplo EUA, Japão, Austrália e Europa, já foram introduzidas algumas leis 

para proteger quem compra e vende na Internet. Estas leis pretendem regulamentar 

os negócios electrónicos e criar um suporte legal para este tipo de transacções, 

validando os documentos trocados em formato electrónico. 

O negócio electrónico, para ser global, necessita do estabelecimento de um sistema 

de regulamentação que seja, também ele, global. Torna-se necessário criar métodos 

para garantir: 

• Qualidade da informação divulgada; 

• Qualidade de serviço; 

• Segurança, confidencialidade e privacidade. 

Estas são algumas das questões em aberto cuja resolução é fundamental para 

estabelecer confiança neste novo mercado e tornar negocialmente viáveis os serviços 

mediados por meios electrónicos (Weperen, 2000). 



Capítulo 2 - Enquadramento 

2.3. A CONFIANÇA NOS NEGÓCIOS ELECTRÓNICOS 

Conforme foi referido, os clientes têm uma percepção da Internet como um mundo 

de caos, oferecendo quer oportunidades quer ameaças (Cheskin Research, 1999). 

A confiança, sendo um catalisador da cooperação humana, permite às pessoas 

interagir espontaneamente e ajuda a economia a operar livremente. A falta de 

confiança na outra parte é como a areia na engrenagem social, faz perder tempo e 

recursos na protecção contra possíveis danos e, por consequência, embaraça a 

economia (Patton e Josang, 2001). 

Para os clientes os factores que afectam a sua confiança nos negócios electrónicos, 

são a segurança, a privacidade e a falta de confiança nos procedimentos dos negócios 

electrónicos em geral. Os estudos e relatórios de associações de clientes e de 

organismos estatais mostram que alguns destes receios são bem fundados (Unicre / 

VectorXXI, 2001). 

A falta de confiança dos clientes nas empresas de negócios electrónicos, na sua 

tecnologia, infra-estruturas sociais, financeiras e legais coloca um desafio maior aos 

modelos de negócios electrónicos. A maioria das tradicionais sugestões para criar 

confiança no mundo empresarial físico não está disponível on-line (Ambrose e 

Johnson, 2000). 

Assim, a criação de um nível de confiança adequado é essencial para o 

desenvolvimento da economia digital. A confiança parece ser difícil de construir e 

fácil de perder (Patton e Josang, 2001). 

Uma vez que a confiança se baseia na experiência, estabelecer a confiança inicial 

pode ser o maior desafio para os recém-chegados aos negócios electrónicos, em 

particular para aqueles que não têm as suas marcas bem estabelecidas off-line. Sem a 

confiança inicial, as empresas não podem construir um bom historial ao nível dos 

negócios e sem este os clientes não podem ter confiança nestas empresas (Pichler, 

2000). 

Segundo Pichler (Pichler, 2000) as transacções electrónicas podem ser descritas 

como transacções à distância que tem muito em comum com as compras por 

catálogo, televisão ou telefone. As transacções à distância muitas vezes fornecem 

infoimação insuficiente sobre a empresa e sobre os produtos e serviços oferecidos. 

Daí que os clientes tenham de assumir previamente alguns riscos, os quais podem 

levá-los a uma posição de vulnerabilidade. Os clientes geralmente não têm 
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oportunidade de ver e tocar nos produtos, ou avaliar os serviços em pormenor antes 

de tomar a decisão. A informação sobre a localização física da empresa muitas vezes 

não aparece, assim como a linguagem corporal e gestual do pessoal comercial não 

está presente. As deficiências de informação inerentes às transacções à distância 

fornecem sugestões valiosas para o desenvolvimento de estratégias para comunicar e 

gerar confiança nos negócios electrónicos através da interface proporcionada pela 

Internet (Patton e Josang, 2001). 

Numerosos modelos foram propostos para estabelecer e manter a confiança nos 

negócios electrónicos. A Cheskin Research and Studio Archetype/Sapient no seu 

estudo "eCommerce Trust Study" (Cheskin Research, 1999), descreve a confiança 

como um processo dinâmico que se aprofunda ou não em função da experiência. 

Refere que uma vez providenciada aos clientes, o seu foco de atenção recai sobre 

cinco identificadores de confiança: marca, navegação, satisfação, apresentação e 

tecnologia. 

Outro modelo de confiança para o comércio electrónico é o MoTEC (Egger, 2000) 

(Egger e Groot, 2000), segundo o qual os seguintes componentes são importantes: 

conhecimento prévio da empresa, as características do interface, o conteúdo da 

informação fornecida, as políticas e práticas de privacidade e segurança e o 

relacionamento empresarial. 

2.4. ANÁLISE DA SITUAÇÃO ACTUAL 

Com o intuito de melhorar a compreensão das questões relativas aos negócios 

electrónicos, apresentam-se de seguida os resultados de alguns estudos relacionados 

com estes negócios elaborados a nível mundial e nacional. 

2.4.1. O contexto mundial 

De acordo com um relatório da Forrester Research (Forrester Research, 2002), o 

volume de negócios provenientes dos negócios electrónicos foi, em 2001, nos países 

da União Europeia, de 77 biliões de euros. No entanto, e de acordo com as suas 

previsões, dentro de quatro anos, o volume de negócios atingirá os 2,2 triliões de 

euros, o que representará 22% da totalidade dos negócios concretizados entre países 

membros da União Europeia. Os sectores da química, dos equipamentos electrónicos 

e logísticos serão aqueles onde mais transacções se vão efectuar e que mais 
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contribuirão para o crescimento dos negócios electrónicos. A Escandinávia, França, 

Alemanha e Reino Unido são os países onde os negócios electrónicos estão em maior 

crescimento. 

2.4.2. O contexto nacional 

A UNICRE/Vector21 elaborou o terceiro estudo, "Os Portugueses e as compras na 

Internet" no ano de 2001 (Unicre / VectorXXI, 2001). Como se considera este estudo 

importante passa a sumariar-se as suas principais conclusões. 

Neste estudo, considerou-se como universo todos os agregados familiares residentes 

em Portugal e com telefone. Foram realizadas 5025 entrevistas telefónicas a cidadãos 

residentes em Portugal com idades superiores a 15 anos. 

A estrutura do inquérito subdividiu-se em função de quatro perfis de entrevistados: 

• Os que têm acesso à Internet; 

• Os que têm acesso mas não manifestam interesse em fazer compras 

pela Internet; 

• Os que manifestam predisposição para fazer compras por este meio; 

• Os que já realizaram as compras pela Internet. 

Considerando o exposto, o comércio on-line em Portugal é caracterizado da seguinte 

fornia (Unicre / VectorXXI, 2001): 

A ) Os compradores on-line 

Dos utilizadores de Internet que responderam a este inquérito, cerca de 15% 

efectuaram compras, de fornia habitual, via Internet. Um dado interessante visto que, 

tendo-se mantido estável o número de utilizadores, aumentou gradualmente o 

número daqueles que fizeram compras. Um valor que se situava, em 1999, nos 10% e 

em 2000 nos cerca de 14%. 

Se analisarmos o seu perfil verificamos que os homens efectuaram mais compras via 

Internet, 58%, contra 42% do sexo feminino. 

A idade média do comprador on-line era superior à idade média do utilizador regular. 

As habilitações literárias dos compradores on-line eram elevadas pois 61% tinham ou 

frequentaram o Ensino Superior. 
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Foi solicitado aos compradores on-line que classificassem utilizando a escala 1 = 

Nada Importante, a 5 = Muito Importante, os motivos que os levaram a efectuar 

compras on-line. Os compradores on-line valorizaram, acima de tudo, a "Maior 

adequação da Oferta às Necessidades" atribuindo-lhe um valor de 4.1. De seguida 

apresenta-se uma tabela com a valorização atribuída aos diversos motivos invocados 

para comprar na Internet: 

Tabela 2.2: Motivos para efectuar compras on-line 

Maior adequação da oferta às necessidades 4,1 

Mais escolha/variedade 3,7 

Maior conveniência 3,6 

Informação 2,8 

Preços mais baixos 2,5 

Maior confiança nos produtos 2,4 

Mais divertido do que a forma tradicional 1,8 

Segurança dos pagamentos 1,8 

Confidencialidade dos dados pessoais 1,8 

Como se pode verificar as questões relacionadas com a segurança e privacidade eram 

as menos valorizadas pelos compradores on-line. 

Em termos de funcionalidade proporcionada pelas compras on-line estes 

valorizaram: 

Tabela 2.3: Funcionalidades das compras on-line 

Quantidade/Qualidade dos produtos e serviços 4,3 

Adequação às necessidades 4,2 

Rapidez do processo 3,5 

Facilidade de navegação e comparação de preços 3,2 

Confiança transmitida e a segurança nos pagamentos 3,2 

Em conclusão, os compradores portugueses efectuaram compras na Internet pelos 

seguintes motivos e por esta ordem: 
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• Customização - variedade da oferta e adequação às necessidades 

específicas; 

• Comodidade - conveniência, rapidez, comparação de preços e 

facilidade de navegação; 

• Confiança - na loja e no sistema de pagamentos. 

Relativamente aos produtos e/ou serviços adquiridos, os livros representavam 48% 

do total das vendas, seguido pelos cds/cassetes e produtos informáticos, com 24%. 

Acentua-se, contudo, à semelhança do que já se tinha verificado em 2000, a 

tendência para a diversificação da compra. Nesse sentido, o sector da alimentação e 

bebidas registou um aumento considerável. 

Os meios de pagamento mais utilizados eram o cartão de crédito, 48%, seguido da 

cobrança com 43%. 

Relativamente ao volume de compras efectuado verificou-se que entre Julho de 2000 

e Junho de 2001, o volume de negócios foi de cerca de 6.5 milhões de contos. 

É importante salientar que, tendo estabilizado o número de utilizadores de Internet e 

subido ligeiramente o número de compradores on-line, se registou um crescimento 

muito acentuado ao nível do volume de negócios. 

Desde 1999, era a primeira vez que a percentagem de compras efectuadas em lojas 

portuguesas ultrapassou as realizadas em lojas estrangeiras. Aumentou, também, 

significativamente o número de compradores que afirmaram comprar tudo em lojas 

portuguesas. Assim sendo, dos 6.5 milhões de contos dispendidos por portugueses 

em compras na Internet, cerca de 60% foi efectuado em lojas portuguesas. 

B ) Os não compradores on-line 

Foi solicitado aos utilizadores que ainda não tinham efectuado compras via Internet 

para classificarem (de l=Nada Importante a 5=Muito Importante) as razões que, 

eventualmente, os impediam de adquirir produtos on-line. 

Os que não compravam na Internet apresentavam Gomo motivos para esta resistência 

à compra: 
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Tabela 2.4: Motivos para não efectuar compras on-line 

Prefere ver o produto 3,2 

Desconhecimento da entidade vendedora 3,0 

Falta de confiança nos sistemas de pagamento 3,0 

Relutância em fornecer dados pessoais 2,9 

Conforme se pode 1er no estudo, o motivo "Prefere ver o produto" obteve a maior 

classificação com 3.2. Este motivo é, como sabemos, extrínseco à compra virtual e 

sobre ele os lojistas virtuais pouco podem fazer, ainda que disponibilizem fotografias 

e políticas de devolução em caso de não satisfação. Contudo, os restantes motivos 

são de domínio completo do lojista e, se devidamente acautelados, poderão aumentar 

o número de compradores. Tanto o "Desconhecimento da entidade vendedora" (3 

pontos) como a "Falta de confiança nos sistemas de pagamento" (3 pontos), como a 

"Relutância em fornecer dados pessoais" (2.9 pontos) são questões que os lojistas 

virtuais devem acautelar, implementando medidas que aumentem os índices de 

confiança dos utilizadores de Internet. 

No entanto, de acordo com o mesmo estudo, estes utilizadores de Internet que não 

fazem compras on-line poderiam ser levados a fazê-lo caso sentissem 

Tabela 2.5: Razões para efectuar compras on-line 

Maior segurança nos pagamentos 2.8 

Garantia de confidencialidade 2.8 

Maior confiança nos produtos 2.6. 

Os não compradores on-line valorizavam os mesmos factores que os compradores 

mas por outra ordem: 

• Confiança: Transmitida (2.9), Segurança nos Pagamentos (2,9); 

• Customização: Variedade e adequação às necessidades (2,6); 

• Comodidade: Rapidez do processo e Facilidade de Navegação e 

Comparação de Preços (2,4). 
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C) Crescimento do comércio electrónico 

Dos compradores 91% responderam pretender continuar a fazer compras nos 12 

meses subsequentes ao inquérito. 

Dos então utilizadores não compradores 22% pensavam vir a efectuar compras nos 

próximos 12 meses. 

Os que não sendo utilizadores naquela data. pensavam vir a sê-lo no prazo de um ano 

representavam 12,4% do total de inquiridos. 

D) Previsões para 2002 

Segundo os dados deste estudo e, tal como nos anos anteriores, eram apresentadas 

algumas previsões para 2002: 

• A percentagem de lares com pelo menos um utilizador da Internet, 

que naquele momento era de 13.3% passará dentro de um ano a ser, 

caso as intenções se revelem verdadeiras, de 24%; 

• A percentagem de compradores é possível que, no próximo ano, 

aumente para valores próximos dos 4% (cerca de 30% dos 

utilizadores); 

• A percentagem de crescimento do volume de negócio, entre Julho de 

2001 e 2002, em termos médios, pode rondar os 54%. 

Estes dados não puderam ser avaliados uma vez que não foi publicado qualquer outro 

estudo desta natureza pela UNICRE/Vectòr21. 
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3 . A C E R T I F I C A Ç Ã O DE QUALIDADE NO MUNDO 

E M P R E S A R I A L 

A crescente complexidade do mercado, a rápida mudança da estrutura organizacional 

das empresas, dos cenários de referência, da tecnologia, da concorrência, da 

investigação e das exigências dos clientes, contribuíram para reforçar a necessidade 

da empresa se dotar de instrumentos válidos e eficazes para criar e reforçar a 

confiança dos clientes. Desta forma pretende-se garantir ao mercado a qualidade dos 

produtos e serviços fornecidos, melhorar a organização interna de modo a utilizar 

melhor os recursos disponíveis e aumentar a própria competitividade (APQ, 2001). 

A norma ISO 9000 do Sistema de Gestão da Qualidade é o instrumento operativo 

utilizado no mundo empresarial para atingir estes objectivos e em. particular dar 

evidência ao mercado e aos clientes do nivel qualitativo de unia empresa (IPQ, 

2001b). 

3.1. O CONCEITO DE QUALIDADE 

Para abordar a temática da certificação da qualidade é importante precisar o conceito 

de qualidade. 

Segundo Cabral (Cabral, 1989a), face a um produto que conheça suficientemente 

bem, qualquer indivíduo não hesitará em classificá-lo como de boa ou de má 

qualidade. No entanto, esse mesmo indivíduo poderá experimentar algumas 

dificuldades se lhe for pedida uma definição de qualidade. O primeiro passo para a 

gestão da qualidade é a compreensão perfeita do significado deste conceito. Assim, 

apresentam-se as seguintes definições (Cabral, 1989a): 

• Conformidade com os requisitos (P.B. Crosby); 

• Aptidão ao uso (J. M. Juran); 

• Totalidade das características de um produto ou serviço que 

determinam a sua aptidão para satisfazer uma dada necessidade 

(Glossário da Qualidade - EOQC); 
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• O prejuízo transmitido à sociedade por um produto desde o momento 

em que é entregue (G. Taguchi). 

Tal como refere Cabral (Cabral, 1989a) toda esta diversidade de conceitos poderá ser 

ultrapassada se considerarmos que a maior ou menor qualidade de um produto ou 

serviço resulta de uma melhor ou pior correspondência entre as características do 

produto ou serviço, por um lado, e as necessidades e desejos dos utilizadores por 

outro. 

Ainda de acordo com Cabral (Cabral, 1989a) o nível de qualidade solicitado pelo 

cliente deve ser atingido de modo não esporádico, mas constante no tempo e para 

isso é necessário o envolvimento de todos os sectores da empresa na produção da 

qualidade: ao conceber (projecto de marketing), projectar (projecto técnico), produzir 

e assistir, será necessário que as características do produto se ajustem aos requisitos 

do utilizador. Entendida desta forma, a qualidade não é um facto somente técnico, 

mas integra aspectos organizacionais e de gestão que vão envolver toda a empresa. 

3.2. A CERTIFICAÇÃO DO SISTEMA DE QUALIDADE 

A certificação de uma empresa é o último acto de um processo de implementação do 

Sistema de Qualidade. A certificação e a sua manutenção no tempo são os principais 

objectivos de uma empresa que já tem um certificado de qualidade documentado e 

aplicado e que opera de acordo com a norma internacional ISO 9000 (ISO, 2000). 

Obviamente que atingir este objectivo oferece inegáveis vantagens, pois a empresa, 

através da certificação, melhora a própria imagem empresarial, qualificando-a aos 

olhos do mercado. Assim como, coloca maior atenção na organização dos processos 

produtivos, habituando-se a eliminar as causas de não qualidade evidenciadas no seu 

processo operativo através da aplicação rigorosa dos procedimentos (Cabral, 1996). 

A norma ISO 9000 constituí um modelo não específico, que permite a quase todo o 

tipo de empresa perseguir à sua maneira a via para assegurar e melhorar a qualidade 

dos seus produtos e/ou serviços. A aplicação desta norma pressupõe um claro 

empenhamento da estrutura organizacional da empresa, definindo para cada 

actividade um responsável, as suas atribuições e a definição formal de todos os 

procedimentos que devem ser aplicados (APCER, 2001a) (APCER, 2001b). Deve ser 

definido um sistema de actividades planificado e sistemático, cuja constante 
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aplicação assegura que a empresa está em condições de realizar um produto ou 

serviço "de qualidade" que satisfaz os requisitos especificados contratualmente 

(Cabral, 2002). 

3.2.1. Os princípios da certificação 

Os princípios que estão na base da certificação são: enfoque no cliente, melhoria 

contínua, liderança, envolvimento das pessoas, abordagem por processos e relações 

mutuamente benéficas com os fornecedores. De seguida passa a analisar-se em maior 

detalhe cada um destes princípios (AEP, 2001), pois estes estarão na base da 

definição dos princípios do código de conduta a desenvolver. 

A ) Enfoque no Cliente 

As organizações dependem dos seus clientes, pelo que devem compreender as suas 

necessidades actuais e futuras, cumprir os seus requisitos e esforçar-se por exceder as 

suas expectativas. Assim, deve-se: 

• Garantir que os objectivos da organização se articulam com as 

necessidades e expectativas dos clientes; 

• Divulgar as necessidades e expectativas dos clientes aos diferentes 

níveis da organização; 

• Implementar mecanismos de medida da satisfação dos clientes; 

• Implementar acções de melhoria com base nos resultados obtidos. 

B ) Melhoria Contínua 

A melhoria contínua do desempenho deve constituir um objectivo permanente da 

organização. As vantagens desta abordagem verificam-se ao nível do 

desenvolvimento das capacidades organizacionais e consequente melhoria de 

desempenho e da flexibilidade para responder/reagir rapidamente a oportunidades. 

Do ponto de vista prático as implicações deste objectivo estratégico são: 

• Utilização de uma abordagem consistente, desdobrada a todos os 

níveis da organização, que assegura a melhoria contínua do seu 

desempenho; 
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• Tornar a melhoria contínua dos produtos, serviços, processos e 

sistemas um objectivo para cada colaborador da organização; 

• Definição de metas de orientação e de mecanismos de detecção e 

avaliação da melhoria contínua. 

C) Liderança 

Os líderes estabelecem uma unidade de propósitos e as linhas de orientação da 

organização. Nesse sentido, devem criar e manter um ambiente interno no qual as 

pessoas se tornem plenamente empenhadas na prossecução dos objectivos da 

organização. Devem, igualmente, definir uma clara visão de futuro da organização, 

bem como os objectivos e as metas que representem desafios. Devem, ainda, 

fomentar a confiança e desenvolver mecanismos de motivação, reforço e 

reconhecimento dos esforços desenvolvidos, contribuindo para eliminar o medo e a 

insegurança. A gestão de topo deve dotar a empresa dos recursos necessários e 

promover a formação e a liberdade de acção, com autonomia e responsabilização. 

D ) Envolvimento das Pessoas 

As pessoas são a essência de uma organização, em todos os seus níveis e o seu total 

empenhamento leva a que as suas capacidades devam ser utilizadas em benefício da 

organização. Assim, cada colaborador deverá: 

• Compreender a importância da sua contribuição e do seu papel na 

organização; 

• Identificar os factores que limitam ou constituem um obstáculo à sua 

actuação; 

• Aceitar as respectivas responsabilidades na resolução dos problemas 

que lhe competem; 

• Avaliar o seu próprio desempenho, em função de objectivos e metas 

por si estabelecidos; 

• Procurar constantemente oportunidades para reforçar as suas 

competências e os seus conhecimentos e para adquirir experiência; 
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• Partilhar espontaneamente conhecimentos e experiência; 

• Discutir abertamente os problemas e demais questões relevantes. 

E) Abordagem por processos 

Os resultados pretendidos são alcançados de forma mais eficiente quando as 

actividades e os recursos que lhes estão associados são geridos como um processo. 

Identificar, compreender e gerir processos inter-relacionados como um sistema 

contribui para que a organização atinja os seus objectivos de uma forma eficiente e 

eficaz. Esta abordagem permite uma melhor compreensão dos papeis e das 

responsabilidades necessárias à prossecução dos objectivos comuns, de forma a 

reduzir as barreiras funcionais. Permite também uma melhor avaliação dos riscos, 

consequências e impacto das actividades sobre os clientes, fornecedores e demais 

partes interessadas. Nesse sentido, é possível desenvolver uma estratégia de melhoria 

contínua do sistema através de mecanismos de medida e avaliação. 

F ) Relações mutuamente benéficas com os fornecedores 

A organização e os seus fornecedores são interdependentes e uma relação 

mutuamente benéfica reforça a capacidade de ambos para criar valor. Com vantagens 

em termos de: 

• Capacidade acrescida para criar valor para as partes; 

• Flexibilidade e rapidez para, de forma concertada, responder a 

alterações de mercado ou a alterações nas necessidades e expectativas 

dos clientes; 

• Optimização de custos e intercâmbio de recursos, de competências, de 

experiência com os parceiros; 

• Identificação e selecção de fornecedores - chave; 

• Comunicação fácil, clara e aberta; 

• Partilha de informação e de planos de futuro; 

• Definição conjunta de estratégias de desenvolvimento; 
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• Motivação, encorajamento e reconhecimento de progressos e esforços 

pelos fornecedores. 

3.2.2. A entidade de certificação 

A certificação, de acordo com esta norma, é conferida por uma entidade que deve 

possuir as seguintes características: 

• Imparcialidade: a entidade que certifica não pode exercer a actividade 

de consultoria na empresa que deve certificar; 

• Competência: deve desenvolver competência sectorial; 

• Conformidade: a entidade de certificação deve estar conforme com a 

norma EN 45000 e deve ser acreditada por uma entidade credenciada. 
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4. A CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE NOS 

NEGÓCIOS ELECTRÓNICOS 

O conceito que está na base da certificação de qualidade no mundo empresarial, com 

as devidas diferenças, está igualmente na base da certificação de qualidade nos 

negócios electrónicos. O objectivo é idêntico: criar confiança no cliente, garantindo o 

fornecimento de produtos ou serviços capazes de satisfazer as suas exigências 

explícitas e implícitas (Kurtus, 2000). 

Para atingir tal objectivo devem ser respeitadas normas. No mundo real, a 

normalização tem uma crescente influência nos cidadãos, que vêm como aumenta o 

número de aspectos organizados através de normas técnicas. As normas são uma 

ferramenta fundamental para o desenvolvimento industrial e comercial de um país, já 

que servem como base para melhorar a qualidade na gestão de empresas, no desenho 

e fabrico dos produtos, na prestação de serviços, etc. Adicionalmente permitem aos 

consumidores e utilizadores obter uma referência para determinar o nível de 

qualidade e segurança que devem exigir aos produtos ou serviços que utilizam 

(AENOR, 2002). Assim, para se comunicar ao mercado que uma empresa está a 

respeitar uma determinada norma é necessária a sua certificação por uma entidade 

independente. Nesse sentido, a certificação de qualidade no mundo empresarial 

baseia-se em três conceitos fundamentais: o conceito de qualidade, a norma de 

referência e a certificação. No caso da certificação de qualidade no mundo 

empresarial a norma mais conhecida e prestigiada é a ISO 9000:2000 (Cabral, 2002). 

No entanto, no caso dos negócios electrónico não se faz referência a nenhuma norma 

específica, pois esta não existe. O que existe são diversas iniciativas utilizadas para 

avalizar as práticas comerciais de um site, ou somente as suas regras quanto à 

privacidade e segurança da informação (ISO Consumer Policy Committee, 2000). A 

ampliação do campo normativo às novas tecnologias, como a Internet ou os negócios 

electrónicos, deve ser fomentado considerando os benefícios que a certificação tem. 

Logo, a certificação dos negócios electrónicos também se baseará nos mesmos 

conceitos atrás referidos (Boletto, 2000). 

Portanto é necessário levar a cabo acções que transfiram o prestígio alcançado pela 

normalização e a certificação nos campos em que actualmente têm uma influência 
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destacada (produção industrial, gestão empresarial e serviços) aos novos campos da 

economia. Para tal as entidades de normalização e certificação devem fomentar as 

suas actividades na Internet, oferecendo ferramentas úteis aos seus clientes e aos 

destes e facilitando o conhecimento dos benefícios da certificação em geral e nas 

empresas que a obtiveram (AENOR, 2002). 

Em face do atrás referido, passa a expor-se ao nível dos negócios electrónicos os três 

conceitos em que se baseará a certificação de qualidade nos negócios electrónicos. 

4.1. O CONCEITO DE QUALIDADE 

A certificação de qualidade nasceu e desenvolveu-se com o objectivo de garantir ao 

cliente a oportunidade de adquirir produtos e serviços que possam satisfazer as suas 

exigências. 

O sucesso das iniciativas empresariais na Internet depende da capacidade de se 

distinguir, fazer encontrar e se qualificar em termos de serviço e de garantias 

oferecidas ao cliente. 

Conforme exposto no ponto 2.3, são muitos os "riscos" em que pode incorrer o 

cliente que decide adquirir um produto ou serviço num site: o site pode ser 

"fantasma", pouco fiável na compra, com informação pouco clara, escassa segurança 

e deficiente gestão de dados pessoais. 

Ora como na vida real, os clientes também procuram reduzir a incerteza na Internet, 

particularmente quando estabelecem relações comerciais. O desenvolvimento dos 

negócios electrónicos (ver ponto 2.4) depende da capacidade para criar confiança e 

lealdade nos clientes. Se os clientes confiarem nos fornecedores e estes honestamente 

revelarem a informação sobre os produtos, os serviços e a forma como se processa a 

transacção, então a incerteza não se coloca ou é drasticamente reduzida. 

A questão é garantir aos clientes uma experiência negocial de qualidade, pois 

enquanto na economia tradicional um cliente não satisfeito com a compra poderá 

eventualmente voltar à loja, em contraste, na Internet, um cliente frustrado vai 

imediatamente para outro site e o mais certo é nunca mais voltar (Farquhar, et ai., 

1998). 

Verifica-se ainda, a partir dos dados fornecidos pelo estudo UNICRE (Unicre / 

VectorXXI, 2001), que os utilizadores de Internet que não fazem compras on-line 
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poderiam ser levados a fazê-lo caso sentissem maior segurança nos pagamentos, 

garantia de confidencialidade e maior confiança nos produtos e serviços. 

Por estes motivos um site de qualidade terá de oferecer aquilo que o cliente deseja de 

um negócio electrónico (Chou, 2001) (Stróbel, 2000): 

• Qualidade da Informação; 

• Serviços de suporte à transacção; 

• Segurança e Privacidade. 

Conceito de qualidade nos negócios electrónicos 
Qualidade da 

Informação 

Serviços de 

Suporte 

Segurança e 

Privacidade 
\ 

\ / 
4 v p 
Satisfação do Cliente 

Figura 4.1 : Conceito de Qualidade nos Negócios Electrónicos 

De seguida passamos a expor cada um destes itens que enformam o conceito de 

qualidade nos negócios electrónicos: 

A ) Qualidade da Informação 

A informação sempre foi considerada como um ponto fulcral nas novas áreas de 

negócios. Os negócios electrónicos atribuíram ainda maior importância ao seu 

conteúdo. Esta situação resulta do facto de o conteúdo ser o negócio principal de 

muitos modelos de negócios electrónicos, ou seja o conteúdo do site não é só uma 

representação do negócio, ele é o próprio negócio 

Nos negócios electrónicos os clientes inter-actuam com a empresa através do site, 

logo a qualidade do seu conteúdo deve estar de acordo com os seus objectivos e 

satisfazer as suas necessidades e expectativas (English, 2000). 

Desta forma a vantagem competitiva será daqueles que melhor usarem a informação 

e competirem pela qualidade do seu conteúdo. Por qualidade do conteúdo referimo-

nos às características da informação e à forma como é apresentada e organizada. 

As características que a informação deve ter são (Licker e Molla, 2001): 
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• Precisa; 

• Actualizada; 

• Compreensível; 

• Completa; 

• Credível; 

• Relevante. 

Assim, um site deve facultar, de forma simples e acessível aos clientes, informação 

suficiente sobre a empresa, as suas práticas e compromissos, os produtos e serviços, 

os termos e as condições da transacção e os serviços de apoio a estas actividades. 

B ) Serviços de suporte à transacção 

Uma questão determinante nos negócios electrónicos é saber se os clientes voltarão 

ao site após a primeira experiência isto é, a fidelidade. Alguns dos factores que 

influenciam a fidelidade do cliente têm a ver com o apoio que lhes é providenciado 

durante a transacção. Os clientes valorizam bastante os serviços de suporte e apoio 

disponibilizados pela empresa antes, durante e após a transacção (Chou, 2001). 

Assim, as empresas devem disponibilizar um apoio de qualidade aos clientes em 

todas as etapas da transacção. Nesse sentido, devem ser providenciadas facilidades 

na procura dos produtos ou serviços que o cliente pretende, resposta pronta às suas 

questões, informação sobre quais os passos já percorridos e os que faltam para 

concluir a transacção, informação completa sobre os produtos e/ou serviços que está 

a encomendar, meios de pagamento que pode utilizar, informação sobre a entrega e a 

assistência pós-venda aos produtos, formas de actuar em caso de reclamações, entre 

outras. 

C) Segurança e Privacidade 

Há uma crescente preocupação dos clientes relativamente às questões sobre 

segurança e privacidade na Internet. Esta situação foi exacerbada pelas quebras de 

segurança verificadas em grandes empresas, assim como pela grande vulnerabilidade 

dos sites ao ataque dos hackers (Chou, 2001). Os estudos actuais indicam que os 
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clientes on-line requerem segurança nas transacções e garantia do respeito pela 

privacidade (Licker e Molla, 2001). 

A segurança solicitada refere-se essencialmente à protecção da informação ou do 

sistema de negócio contra utilizações indevidas. Nesse sentido, as empresas de 

negócios electrónicos devem providenciar métodos de processamento que garantam 

que as transacções são efectuadas sem quebras de segurança. 

A privacidade, por seu lado, refere-se à capacidade que um cliente tem de manter a 

confidencialidade da sua identidade durante a transacção e à protecção dos dados 

pessoais que são recolhidos durante a sua permanência no site. 

4.2. A NORMA DE CERTIFICAÇÃO 

Uma forma de atingir este objectivo de qualidade será através da assunção por parte 

das empresas de um compromisso com um código de conduta para os seus negócios 

electrónicos, onde se encontrem definidos os requisitos que o negócio electrónico 

deve seguir para garantir um padrão de qualidade nas suas acções. Assim, pretende-

se (ISO Consumer Policy Committee, 2000): 

• Incrementar a satisfação dos clientes com os negócios via Internet; 

• Assegurar que há um sistema de gestão de qualidade apropriado que 

garante a credibilidade e a confiança nos negócios electrónicos. 

Para que tal seja efectivo e devidamente reconhecido torna-se necessário definir os 

princípios que norteiam este código, os requisitos a incorporar e as entidades que os 

devem desenvolver, certificar e monitorizar. 

E neste contexto que, na definição da estrutura do código que se propõe (Capítulos 6 

e 7) foram tidas em conta: 

• As normas ISO 9000:2000 (IPQ, 2001c) (Praxiom Research Group 

Limited, 1997), nomeadamente os seus princípios, abordagem por 

processos e os seus requisitos; 

• As determinações internacionais existentes sobre esta matéria, como 

sejam as da OCDE e as da legislação europeia e nacional (ISO 

Consumer Policy Committee, 2000); 
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• De igual forma, e uma vez que diversos códigos estão em 

desenvolvimento por parte de diversas entidades, também as suas 

experiências são tidas em consideração, nomeadamente as iniciativas 

eConfídence, BBBon-line e Webtrader. 

4.3. A CONGES SÃO DA CERTIFICAÇÃO 

A ) A entidade de certificação 

A certificação será uma tarefa a levar a cabo por uma entidade competente, que no 

caso português deverá ser acreditada no âmbito do Sistema Português de Qualidade. 

Este procedimento de acreditação é importante uma vez que o reconhecimento 

formal por parte de um organismo autorizado de que uma entidade é competente para 

a realização de uma determinada actividade de avaliação da conformidade é 

imprescindível para a prestação do dito serviço. No entanto, no campo dos negócios 

electrónicos, a acreditação todavia ainda não se converteu num requisito legal ou 

regulamentado obrigatório, de tal forma que para a certificação na Internet não é 

necessário dispor de acreditação. No entanto, dado que tal como em outros casos a 

acreditação é voluntária, se as entidades que pretendem efectuar certificações no 

âmbito dos negócios electrónicos o fizerem tal conferir-lhes-á maior credibilidade. 

Esta entidade de certificação do código avalia e monitoriza os compromissos da 

empresa para com o código e atribui uma marca de certificação, caso esta demonstre 

esse compromisso. 

A entidade de certificação do código deve demonstrar independência, imparcialidade 

e objectividade em todas as suas decisões, em especial no que concerne à aceitação 

ou expulsão de um subscritor do código, pois desta forma a sua credibilidade é 

aumentada. 

A subscrição do código deve ser aberta a qualquer organização ou indivíduo 

interessado em cumprir com as condições e os termos de participação definidos. As 

decisões de aceitação ou rejeição dos pretendentes a subscritores não devem ser 

discriminatórias ou levantar barreiras à competição e devem ser baseadas em 

critérios transparentes. Assim como, os custos da subscrição do código não devem 

constituir um obstáculo à participação das empresas. 
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A entidade de certificação deve providenciar informação sobre o código de conduta, 

tornando claro para as empresas e os clientes os seguintes aspectos: 

• Os requisitos do código; 

• Os critérios para participar no código; 

• As empresas certificadas pelo código. 

B ) Processo de Certificação 

Um processo de certificação deverá ser entendido como uma ferramenta viva que 

facilitará o desenvolvimento da empresa, contribuindo para a resolução dos desafios 

que se lhe colocam, nomeadamente, ao nível das mudanças do mercado, dos hábitos 

dos clientes e da legislação. Nesse sentido, este processo terá de ser entendido como 

um princípio e não como um fim em si (Cabral, 1996). 

Com este processo de certificação, tal como nos outros, o objectivo é aumentar a 

confiança e satisfação dos clientes, melhorando continuamente a organização interna 

e a imagem da empresa (Cabral, 1995). 

Este processo de certificação dos negócios electrónicos também poderá beneficiar do 

prestígio alcançado por uma entidade de certificação em outros campos, como sejam 

os sistemas de gestão da empresarial ou ambiental, uma vez que os clientes poderão 

criar uma associação entre a forma como é prestado o serviço oferecido por estas 

entidades de certificação nos campos com maior tradição e antiguidade e a forma 

como irão certificar os sites de negócios electrónicos (AENOR, 2002). 

Este processo deverá estar em conformidade com a norma europeia EN 45011. As 

fases que o compõem são as seguintes: 

• Especificação do objecto da certificação: baseado no diagnóstico à 

empresa e no estudo das expectativas dos clientes, identificar e 

documentar os procedimentos a adoptar na empresa em consonância 

com o especificado no código de conduta; 

• Implementação: com os procedimentos analisados e aprovados pela 

empresa, passa-se à fase de implementação do sistema de gestão da 

qualidade, definindo planos de comunicação interna e externa, 
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formação aos colaboradores e desenvolvendo acções de 

acompanhamento e controlo interno. 

• Pré-auditoria: uma vez iniciada a implementação analisam-se os 

processos e realiza-se uma pré-auditoria com o objectivo de os 

avaliar, utilizando por exemplo a ficha de avaliação. Esta acção 

compreende a realização de duas auditorias, uma virtual, centrada 

exclusivamente no site disponibilizado na Internet pela empresa, e 

uma outra física, verificando o cumprimento dos requisitos no site e 

na gestão propriamente dita da empresa. Esta acção deve ser 

desenvolvida por uma entidade externa. No final deve ser apresentado 

um relatório, que é analisado conjuntamente, de forma a avaliar o grau 

de conformidade com o código. Detectando-se desvios, é necessário 

tomar as acções correctivas e preventivas. Esta fase termina quando a 

implementação do código estiver garantida. 

• Certificação: criadas as condições que garantam uma correcta 

implementação do código, a empresa solicita a uma entidade de 

certificação competente a subscrição do código. Uma vez aceite a 

subscrição a empresa submete-se a uma auditoria que tem por missão 

avaliar a conformidade com o código que foi implementado ao nível 

do site e da gestão da empresa. Não se verificando inconsistências, a 

empresa passa a ser certificada. 

• Auditorias de Acompanhamento: a entidade de certificação do código 

deve assegurar formas efectivas e expeditas de avaliar a 

implementação dos compromissos assumidos pelas empresas de 

forma pró-activa e reactiva. As auditorias poderão ser desenvolvidas 

sob a forma de visitas anónimas ao site ou visitas periódicas à 

empresa, entre outras. Em face destas auditorias, as empresas devem 

corrigir as situações de falha imediatamente, sendo que o código deve 

prever sanções efectivas e dissuasivas nestes casos. Os tipos de 

sanções previstas poderão ser: advertência, retirada temporária ou 

definitiva da marca de certificação, acção jurídica contra a empresa 
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por utilização ilegal dessa marca, etc. Todas as decisões devem ser 

divulgadas publicamente. 

Especificação do Objecto da 

Certificação 

i r 

— ► Implementação 

V 

Pré - Auditoria 

Virtual e Física 

-T—^~ 
r r 

— ► 
Certificação: subscrição e 

auditoria virtual e física 

T 

~í Não J 
T 

Auditorias de Acompanhamento 

Figura 4.2: Fluxo Simplificado do Processo de Certificação 

4.4. A COMPARAÇÃO ENTRE A CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE NO 

MUNDO EMPRESARIAL E NOS NEGÓCIOS ELECTRÓNICOS 

Tendo por base os três conceitos fundamentais da certificação de qualidade no 

mundo empresarial e nos negócios electrónicos, conforme atrás definidos, ir-se-á 

efectuar uma análise comparativa dos conceitos subjacentes, de modo a melhor 

evidenciar as suas diferenças e as similitudes (Boletto, 2000). 
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Tabela 4.1 : Comparação da Certificação no Mundo Empresarial e nos Negócios Electrónicos 

0 conceito de qualidade Norma de 

Referência 

Reconhecimento pelo 

mercado 
Sistema de 

Gestão da 

Qualidade 

Empresarial 

As propriedades e as 

características de um produto 

ou de um serviço que lhes 

conferem a capacidade de 

satisfazer as exigências 

explicitas e implícitas do 

cliente. 

A norma ISO 

9000:2000. 

Certificação do 

Sistema de Gestão da 

Qualidade empresarial 

por uma entidade de 

certificação acreditada. 

Negócio 

Electrónico 

Satisfazer as exigências do 

cliente num negócio 

electrónico: conteúdo de 

qualidade, serviços de suporte à 

transacção, segurança na 

transacção e garantia de 

privacidade. 

Normas e 

códigos de 

conduta 

nacionais ou 

internacionais em 

desenvolvimento. 

Certificação do site, 

marca atribuída por 

uma entidade 

acreditada. 

Uma vez exposto o conceito de qualidade, definida a estrutura para o código e 

determinados os passos para a certificação do negócio electrónico, pretende-se, no 

capítulo seguinte, analisar alguns dos códigos de conduta desenvolvidos por diversos 

organismos e que servirão de referência a este código. Com esta análise pretende-se, 

ainda, determinar se os conceitos definidos estão ou não presentes nesses códigos, 

qual a sua estrutura e os elementos que deles fazem parte. 
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5. O S C Ó D I G O S DE C O N D U T A PARA OS NEGÓCIOS 

E L E C T R Ó N I C O S E X I S T E N T E S 

Conforme já foi referido nos negócios electrónicos não existe uma família de normas 

análogas às normas da família ISO 9000 da certificação da qualidade a nível 

empresarial que discipline e especifique a nível internacional quais devem ser os 

requisitos e as características que um site de negócios electrónicos deve possuir para 

ser certificado. 

Neste sentido, diversas instituições têm promovido várias iniciativas que através do 

desenvolvimento de programas e códigos de conduta para os negócios electrónicos 

visam assegurar a inter-ligação entre o ponto de vista legal e o técnico. 

Assim, passa a enunciar-se aquelas iniciativas que se consideram de maior 

relevância, quer pela importância das instituições que estão envolvidas, quer pelo 

número de empresas que as adoptaram, quer ainda pelo impacto que algumas estão a 

ter em termos legislativos, modelo de referência ou áreas de actuação. 

5.1. EM TERMOS INTERNACIONAIS 

Em termos internacionais são de referir as iniciativas promovidas pela: 

• OCDE com o "Guidelines for Consumer Protection in the Context of 

Electronic Commerce" e o "Protection of Privacy and Transborder 

Flows of Personal Data" (OCDE, 1980); 

• ONU com o "UNCITRAL - Model Law on Electronic Commerce" 

(UNCITRAL, 1996); 

• International Chamber of Commerce-ICC com o "Guidec-General 

Usage for International Digitally Ensured Commerce" (ICC, 2001); 

• W3C, CEN/ISSS e EESSI entre outros. 

Nos EUA, Canadá, Japão e Austrália têm surgido diversas iniciativas, como por 

exemplo a da Better Business Bureau BBBOn-line, da Truste, do WebTrust, do 
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Electronic Commerce Promotion Council of Japan- ECOM, entre outras. As 

entidades que desenvolveram estes códigos atribuem às empresas que os cumprem 

uma "marca" de qualidade no comércio electrónico, tendo em vista o reforço da 

confiança entre os clientes que compram bens e serviços na Internet. 

Com o objectivo de analisar o conteúdo de alguns dos códigos que se consideram 

mais exemplificativos, quer pela sua abrangência em termos das instituições que 

agregam, quer pela aplicação a todos os aspectos do negócio, não se cingindo só a 

um ou outro aspecto (como seja a privacidade, como por exemplo o código da Truste 

(Truste, 2001) que é muito adoptado quando se trata especificamente este tipo de 

assuntos), serão descritos os requisitos dos códigos da OCDE e àzB BB On-line. 

5.1.1. OCDE 

Em Abril de 1998, o Comité de Política dos Consumidores da OCDE (OCDE, 1999) 

decidiu elaborar um conjunto de linhas directrizes com o objectivo de proteger os 

consumidores que participam no comércio electrónico. Estas linhas directrizes, que 

se aplicam apenas ao comércio electrónico entre empresas e consumidores e não a 

transacções entre empresas, constituem uma recomendação dirigida aos governos, às 

empresas, aos consumidores e aos seus representantes, sobre as características 

essenciais de uma protecção efectiva dos consumidores quanto ao comércio 

electrónico. 

Passamos a expor as linhas directrizes definidas pela OCDE para o código de 
conduta para o comércio electrónico. 

1. PROTECÇÃO TRANSPARENTE E EFICIENTE 

Os consumidores que participam no comércio electrónico devem beneficiar de uma 

protecção transparente e eficiente, de um nível pelo menos equivalente ao da 

protecção assegurada em outras formas de comércio. 

2. PRÁTICAS LEAIS EM MATÉRIA DE COMÉRCIO, DE PUBLICIDADE E 
DE COMERCIALIZAÇÃO 

As empresas que participam no comércio electrónico devem ter em devida 

consideração os interesses dos consumidores e agir de forma leal nas suas práticas 

em matéria de comércio, publicidade e comercialização. Como tal as empresas: 
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• Não devem fazer declarações ou omissões, nem comprometerem-se 

em quaisquer práticas susceptíveis de serem falsas, enganosas, 

fraudulentas ou desleais; 

• Devem disponibilizar informações de forma clara, visível, exacta e de 
fácil acesso; 

• Não devem explorar as especificidades do comércio electrónico para 

dissimular a sua verdadeira identidade ou localização, ou para evitar 

ter de se ajustar a normas de protecção dos consumidores e/ou a 

mecanismos de aplicação; 

• Devem disponibilizar actividades de publicidade e a comercialização 

claramente reconhecíveis como tal; 

• Devem conceder aos consumidores a possibilidade de aceitar ou 

recusar a recepção de mensagens electrónicas comerciais não 

solicitadas; 

• Devem ter especial cuidado na publicidade ou comercialização de 

produtos destinados a crianças, pessoas idosas, pessoas gravemente 

doentes e a todos os que possam não ter capacidade de compreender 

totalmente as informações que lhes são apresentadas. 

3. INFORMAÇÕES VIA INTERNET 

3.1. Informações relativas à empresa 

As empresas envolvidas em actividades de comércio electrónico com quaisquer 

consumidores devem fornecer informações exactas, claras e de fácil acesso sobre si 

próprias, e que sejam em número suficiente para permitir, no mínimo: 

• A identificação da empresa; 

• Uma comunicação rápida, fácil e eficiente com a empresa; 

• Um regulamento apropriado e eficaz dos litígios; 

• A notificação de actos processuais; 
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• A localização da empresa e dos seus administradores pelas 

autoridades encarregadas da regulamentação e do controlo da 

aplicação das leis. 

3.2. Informações sobre bens e serviços 

As empresas que participam em actividades de comércio electrónico com os 

consumidores, devem fornecer informações exactas e de fácil acesso que descrevam 

os bens ou serviços oferecidos e que lhes permitam comprometer ou não com a 

transacção. Devem permitir aos consumidores conservar um registo adequado dessas 

informações. 

3.3. Informações sobre a transacção 

As empresas que participam no comércio electrónico devem fornecer informações 

suficientes sobre as modalidades, condições, e custos associados à transacção para 

permitir aos consumidores decidir, com total conhecimento de causa, comprometer-

se ou não na transacção. 

De acordo com as necessidades, e se for apropriado tendo em conta a transacção, 

essas informações devem incluir os seguintes elementos: 

• A descrição detalhada do conjunto dos custos cobrados e/ou impostos 

pela empresa; 

• A indicação da existência de outros custos normalmente devidos pelo 

consumidor, não cobrados pela empresa e/ou não impostos pela 

mesma; 

• As condições de entrega ou execução; 

• As modalidades, condições e modos de pagamento; 

• As restrições, limitações ou condições associadas à compra, tal como 

o acordo obrigatório do pai ou tutor, ou as restrições geográficas ou 

temporais; 

• O modo de utilização, designadamente as questões relativas à 
segurança e saúde; 
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• As informações relativas ao serviço de pós-venda disponível; 

• Os pormenores e as modalidades em matéria de revogação, resolução, 

reenvio, troca, anulação e/ou reembolso; 

• As disposições em matéria de garantia comercial e outras. 

Todas as informações que façam referência a custos devem indicar a moeda 

utilizada. 

3.4. Processo de confirmação 

Para evitar qualquer ambiguidade quanto às intenções de compra do consumidor, 

este deverá ser capaz, antes de concluir a transacção, de reconhecer com exactidão os 

bens ou serviços que deseja comprar, identificar e corrigir quaisquer erros e 

modificar a encomenda, exprimir o seu consentimento claro e informado sobre a 

compra, e conservar um registo completo e exacto da transacção. 

O consumidor deve poder cancelar a transacção antes de concluir a compra. 

3.5. Pagamento 

Os consumidores devem dispor de mecanismos de pagamento seguros e de fácil 

utilização, bem como de informações sobre o nível de segurança que esses 

mecanismos proporcionam. 

No contexto dos negócios electrónicos as limitações de responsabilidade em caso de 

utilização não autorizada ou fraudulenta dos sistemas de pagamento e os mecanismos 

de reembolso constituem poderosas ferramentas para reforçar a confiança dos 

consumidores, devendo o seu desenvolvimento e utilização ser encorajada. 

3.6 Resolução de litígios e recurso 

O comércio electrónico impõe inúmeros desafios ao actual quadro legal. Por 

conseguinte, torna-se necessário avaliar se o quadro actual que rege a lei aplicável e a 

competência jurisdicional deve ou não ser modificado, ou aplicado de forma 

diferente, para assegurar uma protecção efectiva e transparente dos consumidores no 

contexto do contínuo crescimento do comércio electrónico. 

Os consumidores devem dispor de um acesso eficiente a vias alternativas de 

resolução de litígios e de recurso, sem encargos nem custos adicionais indevidos. 

37 



Capítulo 5 - Os códigos de conduta dos negócios electrónicos existentes 

3.7 Protecção da vida privada 

As actividades de comércio electrónico entre empresas e consumidores devem ser 

conduzidas em conformidade com os princípios aceites de Protecção da Vida Privada 

descritos nas Linhas Directrizes da OCDE que regem a Protecção da Vida Privada e 

os Fluxos Transfronteiriços da Dados de Carácter Pessoal (1980), e tendo em conta a 

Declaração de Ministros da OCDE relativa à Protecção da Vida Privada em Redes 

Mundiais (1998), de forma a assegurar aos consumidores uma protecção eficiente e 

apropriada. 

3.8 Educação e sensibilização 

Os governos, as empresas e os representantes dos consumidores devem trabalhar em 

conjunto no sentido de garantir a educação dos consumidores sobre o comércio 

electrónico, promovendo uma tomada de decisão esclarecida por parte dos 

consumidores que nele participem, e aumentando a sensibilização das empresas e dos 

consumidores no quadro de protecção dos consumidores às actividades via Internet. 

5.1.2. BBBOn-line® 

O código BBBOn-line - (BBBOnline, 2000) foi desenvolvido pela Better Business 

Bureau® para ajudar o cliente a ter confiança no comércio on-line. Nesse sentido 

foram desenvolvidos dois códigos principais, um relativo à confiança nas práticas 

comerciais on-line, o Reliability Program e outro sobre a privacidade, Privacy 

Program. No desenvolvimento e implementação deste programa o BBBOn-line 

trabalha em colaboração com o US Federal Trade Comission, State Attorney 

Generals e o Departmente of Commerce. 

O Programa de Confiança (Reliability) da BBBOn-line foi lançado em 30 de Abril de 

1997. O código de práticas comerciais on-line tem por objecto servir como guia de 

conduta ética a observar na relação empresa - cliente no comércio electrónico. 

Assim, pretende assegurar que a publicidade da empresa é de confiança e precisa, os 

compromissos da empresa sobre a entrega de produtos e serviços são para cumprir e 

se a empresa não conseguir resolver um conflito com um consumidor esta 

compromete-se a recorrer a uma entidade de arbitragem/mediação, como seja a da 
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Better Business Bureau. Este programa destina-se a empresas localizadas nos EUA e 

no Canadá. 

O Programa de Privacidade da BBBOn-line, lançado em 17 de Março de 1999, 

oferece procedimentos de avaliação da capacidade da empresa na implementação dos 

compromissos assumidos na sua política de privacidade e oferece um processo de 

resolução de conflitos relativo a estas questões. Destina-se a empresas localizadas em 

qualquer parte do mundo que negoceiem com cidadãos dos EUA e Canadá. 

De seguida, explanamos os princípios de conduta ética na relação empresa - cliente 

definidos pela BBBOn-line. 

1. Comunicações Comerciais verdadeiras e exactas 

Os anunciantes on-line não devem empregar práticas enganosas relativamente a 

nenhum aspecto do comércio electrónico, incluindo a publicidade e a 

comercialização, nem em relação ao uso que façam da tecnologia. 

• Os anunciantes on-line devem aderir ao Better Business Bureau's 

Code of Advertising (Código de Publicidade do BBB). 

• A publicidade que levem a cabo os anunciantes on-line deve ser 

verídica. Não devem fazer declarações enganosas nem omitir factos 

pertinentes. 

• Os anunciantes on-line devem utilizar a tecnologia de Internet para 

fomentar no cliente o conhecimento dos produtos ou serviços 

oferecidos, e não usá-la para enganar os clientes. 

2. Fornecimento de toda a informação pertinente 

Os comerciantes on-line devem proporcionar aos seus clientes ou possíveis clientes 

informação completa acerca da empresa, da mercadoria ou dos serviços que se 

podem adquirir on-line e sobre a própria transacção. 

2.1. Informação geral 

39 



Capítulo 5 - Os códigos de conduta dos negócios electrónicos existentes 

Toda a informação que o código requer deve ser clara, precisa e fácil de encontrar e 

de compreender. Os clientes devem poder ter acesso e manter um registo adequado 

da mesma. 

2.2 .Informação acerca da empresa 

Os comerciantes devem fornecer os seguintes dados acerca da empresa: nome legal, 

nome comercial, a direcção física principal ou informação suficiente, um método 

para estabelecer contacto on-line, um número de telefone e um ponto de contacto na 

empresa que atenda aos pedidos de informação. Registar o nome do domínio na 

Internet de acordo com a sua actividade. 

2.3 Informação acerca da mercadoria ou serviços à venda on-line 

Os comerciantes devem fornecer suficiente informação acerca da mercadoria ou dos 

serviços que oferecem, de modo que os clientes possam tomar uma decisão bem 

fundamentada quanto à compra da mercadoria ou serviços. 

2.4 Informação acerca da transacção 

Os comerciantes devem fornecer suficiente informação acerca da transacção de 

modo que os clientes possam decidir sobre uma base bem fundamentada se a levam a 

cabo ou não. 

2.5 Termos da transacção on-line 

Os comerciantes devem proporcionar os termos da transacção, entre eles os 

seguintes: restrições ou limitações, meio de pagamento, procedimentos para a 

devolução ou reembolso, garantias e as regras sobre concursos ou transacções 

contínuas. 

2.6 Disponibilidade do produto/Termos do envio 

Os comerciantes devem indicar que produtos ou serviços se encontram 

temporariamente esgotados, estimar os prazos de envio e indicá-los aos clientes, 

indicar as limitações que se impõe ao envio, proporcionar ao cliente a oportunidade 

de cancelar a compra caso haja uma demora grande na entrega. 
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2.7 Preços e custos para o cliente 

Os comerciantes devem dar a conhecer, na moeda especificada, a lista detalhada de 

preços ou encargos, assim como os custos que o comerciante prevê cobrar em 

relação à transacção, incluindo, entre outros os custos de envio e impostos. 

2.8 Oportunidade de examinar e confirmar a transacção 

Antes de concluir a transacção, os comerciantes devem oferecer aos clientes a opção 

de rever a transacção e de confirmar a sua intenção de a efectuar. 

2.9 Fornecer a confirmação da venda 

Os comerciantes devem oferecer aos clientes a opção de receber uma confirmação da 

transacção uma vez concluída. 

3. Práticas de informação e protecção de dados pessoais 

Os anunciantes on-line devem adoptar práticas de informação que permitam manejar 

cuidadosamente a informação pessoal dos clientes. Devem mostrar on-line e adoptar 

normas de confidencialidade baseadas em princípios de equidade em matéria de 

informação, tomar as medidas necessárias para oferecer uma protecção adequada e 

respeitar as preferências dos clientes no que diz respeito ao envio de correio 

electrónico não solicitado. 

3.1 Mostrar on-line e cumprir as normas de confidencialidade 

Os comerciantes devem mostrar on-line e seguir normas de confidencialidade 

abertas, transparentes e baseadas em princípios de equidade geralmente aceites em 

matéria de informação, incluindo: 

• O fornecimento de informação acerca dos dados pessoais que o 

comerciante on-line recolhe, utiliza e divulga; 

• As opções dos clientes no que se refere à recompilação, uso e 

divulgação de tal infomiação; 

• O acesso que os clientes têm a essa informação e as medidas de 

segurança adoptadas para a proteger; 
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• O acesso aos mecanismos estabelecidos de cumprimento e reparação 

em caso de violação de tais normas. 

As normas de confidencialidade devem ser fáceis de encontrar e entender, e estar à 

disposição do cliente antes de este forneça qualquer dado pessoal que o identifique, 

ou no momento de o fazer. 

3.2 Proporcionar um nível de protecção adequado 

Os comerciantes devem utilizar níveis de protecção apropriados para o tipo de 

informação obtida, mantida ou transferida para terceiros. 

3.3 Respeitar as preferências do cliente quanto à recepção de correio electrónico não 

solicitado 

4. A satisfação do cliente 

Os comerciantes on-line devem tratar de assegurar que os seus clientes fiquem 

satisfeitos, cumprindo com os termos oferecidos e respondendo à suas perguntas e 

resolvendo qualquer reclamação ou disputa do cliente com o interesse e prontidão 

devida. 

4.1 O cumprimento dos termos oferecidos ao cliente 

Os comerciantes on-line devem cumprir com as obrigações contraídas, os termos 

oferecidos, e outras promessas feitas ao cliente. 

4.2 Responder de forma adequada às perguntas do cliente 

4.3 Resolução das reclamações ou disputas dos clientes 

Os comerciantes devem tratar de resolver, de forma equitativa, oportuna e eficaz, as 

reclamações ou disputas apresentadas pelos clientes. 

No caso em que a reclamação do cliente não possa ser resolvida, os comerciantes 

devem também oferecer um método equitativo para resolver as diferenças relativas à 

transacção, oferecendo uma garantia incondicional de devolução do preço pago ou a 

resolução da disputa por terceiros. 
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5. Protecção das Crianças 

Se os anunciantes on-line se dirigem a crianças menores de 13 anos de idade, devem 

dar-lhes uma protecção especial, tendo em conta que as suas faculdades cognitivas se 

encontram em desenvolvimento. 

Os comerciantes on-line devem aderir às regras do Children's Advertising Review 

Unit's - CARU, Self Regulatory Guidelines for Children's Advertising (Regras auto-

regulamentares para a publicidade dirigida às crianças da CARU) (CARU, 2001). 

Especificamente, os comerciantes on-line deveriam aderir às Guidelines foi-

Interactive Electronic Media (Regras para os meios electrónicos interactivos) 

aplicáveis às actividades on-line dirigidas intencionalmente a crianças menores de 13 

anos, ou nas que o site sabe que o visitante é uma criança. Estas regras incluem como 

requisito que se obtenha primeiro a aprovação dos pais nas disposições tituladas 

"Como efectuar uma venda" e "Recolha de dados". 

5.2. N A U N I Ã O EUROPEIA 

A nível europeu a União Europeia desenvolve diversas iniciativas (Comissão 

Europeia, 1997b), como por exemplo a "The e-Economy in europe", a "GoDigital", 

a "e-Europe Standardisation Action Plan", a "eEurope Standards on-line" e a 

"Iniciative on Privacy Standardisation in Europe". 

A nível legislativo existem diversas directivas sobre comércio electrónico, 

assinaturas electrónicas, direitos de autor, protecção de clientes, tratamento de dados 

pessoais e publicidade, entre outras. 

Em termos de códigos de conduta para os negócios electrónicos, no espaço europeu 

foram publicados diversos sendo os mais conhecidos: 

• eConfidence, um código de iniciativa da União Europeia 

(eConfidence Forum, 2000); 

• Webtrader, como o apoio da União Europeia, foi realizada uma 

experiência com um código, entre 2000 e 2002, que decorreu em sete 

países, incluindo Portugal (Comissão Europeia, 2002); 

• Código sobre Comércio Electrónico & Marketing Interactivo da 

Federation of European Direct Marketing-FEDMA (FEDMA, 2000). 
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Estes códigos europeus atribuem uma marca de certificação às empresas que 

voluntariamente se comprometem com um conjunto de critérios e parâmetros de 

qualidade no desenvolvimento das suas transacções comerciais electrónicas. 

A título de exemplo a situação em alguns países é a seguinte: 

• Holanda, o "The Electronic Commerce Platform Nederland (ECP.NL) 

Code of Conduct for Electronic Commerce"; 

• Alemanha, o "Trusted Shops"; 

• Austria, o "Osterreishisches E-Commerce Gutezeichen"; 

• Itália, o "E-Com-Quality Mark"; 

• Espanha, a "Marca AENOR de Buenas Prácticas Comerciales"; 

• França, o "L@belsite"; 

• Remo Unido, o "TrustUK"; 

• Suiça, o "E-Com Trust"; 

• Finlândia, o "The Rules for Fair Play". 

De seguida serão expostos sumariamente os códigos, ao nível da União Europeia, 

que devido à sua implementação por parte de diversas organizações europeias, em 

particular uma portuguesa, se consideram mais exemplificativos, o eConfidence e o 

Webtrader. 

5.2.1. eConfidence 

O código eConfidence (eConfidence Forum, 2000) é uma iniciativa da União 

Europeia, com o intuito de definir um conjunto de princípios gerais para códigos de 

práticas genéricos para a venda de bens e serviços a consumidores na Internet. A 

legislação comunitária impõe um número específico de requisitos aos negócios em 

relação aos consumidores os quais também se aplicam aos negócios transaccionado 

por meios electrónicos. Os códigos devem assegurar que são atingidos os seguintes 

resultados : 
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1. Comunicações Comerciais 

1.1 Geral 

A participação dos subscritores dos códigos nos programas de regulamentação da 

publicidade existentes deve ser encorajada. 

A informação sobre a comparação de preços deve estar disponível e ser regularmente 

actualizada pelos subscritores do código. 

Os consumidores devem conseguir aceder às regras dos concursos ou outras 

promoções similares. 

1.2 Uso da tecnologia 

A tecnologia da Internet deve ser utilizada para promover o conhecimento dos 

consumidores sobre os produtos ou serviços oferecidos e não deve enganar. 

Deve ser encorajada a utilização pelos pais de ferramentas e práticas que facilitem a 

pesquisa, o consentimento e monitorização da utilização pelos filhos da Internet. 

1.3 Crianças 

As comunicações comerciais relativamente às crianças: 

• Não devem causar problemas de ordem moral, mental ou física às 

crianças; 

• Devem ter em consideração a idade, o conhecimento, e o nível de 

maturidade da audiência a que se dirigem e identificarem o material 

que se destina só para adultos; 

• Não devem encorajar as crianças a comprar produtos ou serviços 

através da exploração da sua inexperiência, sentido de lealdade, 

credulidade ou confiança; 

• Não devem encorajar as crianças a entrar em sites não apropriados 

para a sua idade; 

• Devem encorajar as crianças a ter autorização prévia dos pais para 

comprar on-line; 
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• Não devem encorajar as crianças a assumir créditos ou compromissos 

de longo prazo. 

2. Acções a executar antes da conclusão do contrato 

2.1 Geral 

É disponibilizado aos clientes um ponto de contacto e informação. 

2.2 Informação sobre os bens e serviços oferecidos, incluindo o preço 

É dada aos consumidores toda a informação relevante, em termos quantitativos e 

qualitativos, sobre os produtos ou serviços oferecidos, incluindo informações sobre 

saúde e segurança e restrições geográficas à compra. 

É especificada a moeda ou moeda utilizadas e, tanto quanto possível, serão indicados 

os custos adicionais (custos alfandegários) que poderão ser cobrados. 

2.3 Informação sobre o contrato e obrigações contratuais, termos e condições 

Os consumidores: 

• Têm acesso a toda a informação legal requerida ou outra relevante 

antes de proceder à encomenda; 

• São informados sobre os tipos de pagamento que serão aceites e o 

momento em que o subscritor do código procede ao débito ou 

cobrança; 

• São informados sobre a disponibilidade dos bens e serviços, a data 

para o envio e data provável de entrega. 

2.4 Consentimento para as crianças efectuarem contratos 

As crianças são encorajadas a ter consentimento dos pais antes de assumirem 

qualquer compromisso de compra de bens ou serviços. 

As crianças não são encorajadas a efectuarem compras a crédito. 
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2.5 Processo de Confirmação 

Os consumidores, antes de procederem à encomenda, devem poder revê-la, através 

de um resumo que identifica, de forma precisa, os bens e serviços a adquirir e o 

método de pagamento seleccionado. 

Os consumidores devem poder modificar as suas intenções de encomenda, expressar 

o seu consentimento à compra, terminar o processo de compra antes de concluir o 

contrato e ficar com um registo completo e preciso da transacção. 

3. Execução Contratual 

3.1 Geral 

Os subscritores do código devem, previamente, assegurar-se que tomaram todas as 

medidas necessárias para que não tenham criado uma procura que depois não possam 

executar. 

3.2 Notificação do Negócio 

Um resumo da encomenda é enviado ao consumidor que inclui: 

• A data da encomenda; 

• A descrição do que foi encomendado, o preço e outros encargos; 

• O método de pagamento e uma indicação do momento em que os 

subscritores do código vão cobrar ou debitar; 

• Um número de referência único; 

• Informação sobre o ponto de contacto na empresa que permita aos 

consumidores obter informação sobre o estado da encomenda; 

• A data de envio. 

Esta informação é enviada nas 24 horas seguintes à compra. 

3.3 Pagamento 

Os subscritores do código não debitam ou cobram o custo dos bens ou serviços antes 

destes serem enviados, a menos que o consumidor tenha expressamente concordado. 
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3.4 Segurança 

Os subscritores do código devem asseguram que: 

• São utilizados meios tecnológicos para garantir a autenticidade e 

confidencialidade das transacções e pagamentos; 

• São estabelecidos sistemas de segurança para garantir a integridade e 

confidencialidade das transacções e pagamentos efectuados pelos 

consumidores; 

• Os consumidores são informados sobre a tecnologia utilizada para 

proteger a transmissão da informação financeira; 

• A. informação crítica para estabelecer confiança, e em particular 

trustmarks e webseals, deve ser autenticada através de mecanismos 

técnicos efectivos. 

4. Protecção de dados 

Os subscritores do código devem providenciar um resumo das políticas sobre a 

protecção de dados. Este resumo contém informação sobre as práticas observadas 

para garantir o compromisso com as directivas comunitárias sobre protecção de 

dados (Directiva 95/46/CE, 1995). Encontra-se ainda neste resumo, informação 

sobre: 

• Um ponto de contacto para questões; 

• O uso de cookies ou outras tecnologias de tracking e os seus 

propósitos; 

• O uso de tecnologias de privacidade é encorajado e informação sobre 

elas é facultada aos consumidores. 

Para além dos requisitos legais é prestada especial atenção com a recolha de dados de 

menores: 

• É requerida permissão dos pais para a recolha de dados de menores; 
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• São utilizados meios para encorajar os menores a obter autorização 

dos pais. 

5. Resolução de Reclamações e Recurso 

5.1 Resolução de Reclamações 

Na resolução de reclamações o subscritor do código assegura que: 

• É proporcionado um ponto de contacto e informação sobre como 

apresentar reclamações; 

• Procura resolver as reclamações dentro de um prazo razoável; 

• É confirmada a recepção das reclamações e atribuída uma referência; 

• Se o consumidor permanecer insatisfeito é-lhe proporcionada 

informação sobre a forma de resolução por uma entidade exterior à 

empresa a que aderiu; 

• As reclamações são arquivadas e os mecanismos de resolução são 

regularmente revistos. 

5.2 Decisão sobre o recurso 

Caso haja recurso a uma entidade exterior para resolução da reclamação, o subscritor 

do código deve informar o certificador do código do resultado desse processo. 

6. Compromisso 

6.1 Monitorização 

Os certificadores do código devem assegurar formas efectivas e expeditas de 

monitorização, pró-activa e reactiva, dos compromissos assumidos pelos 

subscritores. 

Estas acções de monitorização podem ser efectivadas através da realização de 

compras misteriosas, auditorias aos sites dos subscritores, da análise das queixas 

apresentadas sobre as práticas dos subscritores, da análise das decisões sobre a 

resolução de litígios por entidades exteriores às empresas ou outras. 

Os certificadores do código encorajam os consumidores, os seus representantes e 

outros subscritores a informar sobre a performance do subscritor na assunção dos 

compromissos para com o código. 
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Os certificadores do código devem apresentar relatórios relativos à forma como os 

compromissos com o código estão a ser implementados e a publicitá-los junto dos 

subscritores, entidades representativas dos consumidores e dos consumidores. 

6.2 Sanções a aplicar por quebra do compromisso 

Os subscritores devem corrigir as situações de falha para com os compromissos 

assumidos de forma imediata. 

O código deve prever sanções efectivas e dissuasivas nestes casos de quebra de 

compromisso, podendo retirar temporária ou definitivamente o selo de certificação 

ao subscritor. Todas as decisões devem ser divulgadas publicamente. 

6.3 Divulgação da trustmark dos Certificadores do código 

Os subscritores dos Códigos comprometem-se com as regras do código e divulgam-

nas. O código deve requerer que os subscritores tenham no site a sua trustmark (ou 

qualquer outra forma de identificação de subscrição deste), bem como um link para o 

site do certificador, para que os consumidores possam facilmente verificar a 

subscrição e saber os seus propósitos, âmbito e regras. 

5.2.2. Webtrader 

O código Webtrader foi lançado no início de 2000 por sete associações de 

consumidores de países membros da União Europeia, tais como, a Bélgica, França, 

Itália, Holanda, Reino Unido, Espanha e Portugal (DECO, 2000). A primeira fase do 

projecto, a qual teve como co-fundador a Direcção Geral de Empresas da União 

Europeia, ficou completa no final de Fevereiro de 2002. 

O Webtrader é um código de confiança dirigido para as empresas que vendem a 

clientes na Internet. O objectivo do código é o de facilitar o acesso a empresas, em 

particular a PMEs, ao comércio electrónico, através do incremento da confiança dos 

clientes nas compras on-line. 

O esquema é baseado na certificação on-line do negócio e na atribuição de uma 

etiqueta Webtrader, uma vez verificado o compromisso com o código de conduta. As 

lojas virtuais são certificadas pela associação de clientes do país onde estiverem 

estabelecidas. Este código certifica que as empresas aderentes se comprometeram a 

adoptar determinadas boas práticas negociais, prestar informação sobre os produtos e 
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serviços, a respeitar a privacidade, segurança e a adoptar procedimentos em caso de 

reclamação. Não certifica os produtos que são vendidos ou os serviços que são 

prestados. No caso de suspeitar que uma loja aderente ao código de conduta não está 

a respeitar as regras, o cliente pode queixar-se junto da respectiva associação ou 

entidade certificadora. Esta irá investigar e, se for o caso, obrigará a empresa a 

cumprir o código ou retirar-lhe-á a certificação. O esquema de certificação opera de 

uma forma descentralizada. Esta é atribuída a nivel nacional tendo por base o código 

de conduta, o qual prevê os requisitos, a nível europeu e nacional, que o negócio 

deve respeitar. Em Portugal a entidade que participou e foi responsável por este 

processo foi a DECO. 

Até ao momento, 1946 empresas foram certificadas nos 7 países membros (Comissão 

Europeia, 2002). Há, no entanto, uma grande diferença relativamente à atractividade 

do esquema entre os países membros. Em particular, o Webtrader teve mais sucesso 

no Reino Unido e na Holanda do que nos restantes 5 membros. Este facto pode estar 

relacionado com o sucesso dos negócios electrónicos nesses países. Existe, ainda, 

uma diferença importante entre os pedidos de subscrição recebidos por cada país e o 

número de sites que acabaram por ser certificados. Nos 7 países, menos de 30% dos 

pedidos de subscrição foram aceites, mesmo após negociações e correcções aos sites. 

Neste contexto, é interessante notar que um número alargado de sites a quem a 

certificação foi recusada não mostrou vontade em se comprometer com a legislação 

existente. O recurso dos clientes a mecanismo de resolução de conflitos alternativos 

ou a procedimentos específicos previsto no código foram praticamente inexistentes. 

A experiência com o Webtrader confirmou que o actual quadro legal da UE no 

campo da protecção do cliente, o qual permite a coexistência de legislação nacional 

divergente, não favorece o desenvolvimento da auto-regulação a nível europeu. A 

opção de elaborar um código de conduta europeu baseado no princípio de uma 

"harmonização por cima", nomeadamente pela adopção de regras nacionais mais 

proteccionistas, não parece ser uma solução realista. A experiência Webtrader 

demonstrou que, em geral, as empresas são relutantes em subscrever um código de 

conduta, que impõe obrigações mais restritivas que a sua legislação nacional 

(Comissão Europeia, 2002). 

As regras do código de conduta para o comércio electrónico da Webtrader são as 

seguintes: 
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Regra n.° 1: Segurança jurídica 

A lei aplicável é a do Estado português. No entanto, no caso de contratos celebrados 

com residentes noutro Estado, será a lei deste Estado a aplicável. 

A empresa indicará, na sua página de acolhimento, a zona geográfica de cobertura da 

oferta. 

Regra n.° 2: Segurança da empresa e dos produtos 

A empresa está legalmente constituída, de acordo com a legislação do país em que se 

encontra instalada. A empresa não venderá ou promoverá produtos ou serviços que 

sejam ilegais, que ofendam a dignidade humana ou que, de algum modo, estejam 

relacionados com convicções religiosas, políticas ou sindicais. 

A DECO não garante a qualidade dos produtos ou serviços vendidos nos sites com o 

logo Webtrader. 

Regra n.° 3: Informação aos consumidores 

A empresa informa correcta e completamente os consumidores antes de qualquer 

encomenda, nomeadamente quanto: 

• A denominação, forma jurídica, endereço, telefone, correio 

electrónico, registo de pessoa colectiva, e, nos casos em que tal se 

aplique, alvarás e licenças exigíveis legalmente; 

• Às características essenciais dos produtos ou serviços oferecidos, bem 

como as garantias e serviços após venda. As fotos e outras ilustrações 

têm valor contratual; 

• À disponibilidade dos produtos; 

• Às condições de entrega do produto ou de execução do serviço (modo 

de entrega, local de entrega, prazo para a entrega); 

• Ao preço e custos acessórios (taxas e transporte, por exemplo). 

Quando não for possível determinar com exactidão um dos 

componentes do preço, será indicada a tarifa aplicável. Os preços 

serão indicados na moeda nacional e em euros, pelo menos; 
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• Aos meios de pagamento e às divisas aceites; 

• As condições gerais aplicáveis, designadamente se são identificáveis 

como tal, se estão redigidas na língua dos clientes potenciais e de fácil 

acesso; 

• À duração da validade da oferta; 

• A duração e as modalidades do direito de retractação; 

• Ao procedimento em caso de reclamação. 

Regra n.° 4. Procedimento para as encomendas 

O processo para fazer as encomendas é claramente individualizado como tal. A 

empresa utilizará um procedimento para as encomendas que permite limitar ao 

máximo o risco de erro por parte do consumidor, nomeadamente quanto: 

• A escolha dos artigos; 

• A informação sobre a escolha efectuada; 

• A recapitulação completa: quantidades, preços, custos de expedição 

(ao que se seguirá o preço total individualizado), prazo de entrega do 

produto ou de execução do serviço; 

• A possibilidade de, após a recapitulação final, o consumidor ter a 

opção de confirmar, modificar ou cancelar a sua ordem de 

encomenda. 

Regra n.° 5: Direito de retractação (prazo de reflexão) 

A empresa acordará um prazo de retractação de, pelo menos, 10 dias úteis, a contar 

da data de entrega dos produtos ou da conclusão da prestação do serviço. O 

consumidor dispõe de um prazo de 15 dias úteis para proceder à devolução dos 

produtos, a contar da data da respectiva recepção. Durante esse prazo, a empresa 

compromete-se a retomar os produtos ou a anular o contrato de prestação de serviços 

sem encargos para o consumidor. No caso de o direito de retractação ser utilizado, os 
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montantes que já tiverem sido pagos pelo consumidor serão reembolsados no prazo 

de 15 dias, a contar da data de recepção das mercadorias devolvidas ou do fim de 

utilização do serviço. 

O direito de retractação não é aplicável aos contratos que respeitem a produtos 

personalizados ou feitos à medida ou que, devido à sua natureza, não possam ser 

reexpedidos ou sejam susceptíveis de se deteriorarem rapidamente; ao fornecimento 

de jornais periódicos, revistas e outras publicações periódicas; e aos valores 

mobiliários. 

No que respeita aos produtos susceptíveis de cópia, designadamente software e 

música registados em suportes duplicáveis, o direito de retractação seguirá a seguinte 

regra: se a empresa facultar a apreciação prévia do produto, nomeadamente através 

de amostras ou demonstrações que permitam um conhecimento adequado do mesmo, 

o direito de retractação só é invocável, desde que o consumidor não tenha danificado 

a sua embalagem original. 

O consumidor perde este direito desde que peça a prestação imediata do serviço. Este 

pedido dever ser expresso e precedido de um aviso informando da perda do direito de 

retractação. 

No que respeita aos serviços prestados on-line, decorrentes de uma assinatura, a 

empresa aceita um prazo de experiência gratuito de, pelo menos, 10 dias úteis. 

Regra n.° 6: Pagamento 

A empresa fornecerá uma factura detalhada dos custos, mencionando a possibilidade 

do direito de retractação, se aplicável. No caso de os produtos ou serviços serem 

fornecidos on-line, deverão ser acompanhados por um documento electrónico com as 

mesmas menções. 

A empresa proporcionará diversos meios de pagamento, em que, pelo menos um, 

permite ao consumidor não pagar antes da recepção do produto ou serviço, e sem 

aumento do preço. Em nenhum caso, a empresa aceitará um pagamento antes do 

contrato estar concluído. 

Regra n.° 7: Protecção da vida privada 

A empresa informará o consumidor sobre os dados que recolhe (incluindo os 

resultantes de cookies), sobre a sua utilização, como aceder aos mesmos e como 

rectificá-los, gratuitamente. 
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A empresa recolherá os dados apenas no momento em que estes se revelem 

necessários, exclusivamente os que são estritamente necessários à celebração do 

contrato (por exemplo, o nome e o n.° do cartão de crédito são recolhidos apenas na 

ordem de encomenda), e só nessa vez. 

Se a empresa pretender recolher dados não necessários ao contrato, deverá fazê-lo 

sob a forma de um inquérito facultativo e devidamente separado da ordem de 
encomenda. 

A empresa permitirá ao consumidor a opção de este recusar a transmissão da 

informação recebida a entidades terceiras. Da mesma forma, a empresa permitirá ao 

consumidor recusar o envio de mensagens electrónicas promocionais. Estas opções 

serão claramente indicadas na ordem de encomenda. 

Os ficheiros que contêm dados sobre os consumidores serão registados na Comissão 
Nacional de Protecção de Dados - CNPD. 

Regra n.° 8: Protecção dos menores 

A empresa porá em prática as seguintes medidas, com vista à protecção dos menores: 

• As mensagens publicitárias serão claramente identificáveis como tal 

pelo público visado (em função da idade, nomeadamente) e 

devidamente separadas de jogos ou de concursos; 

• A empresa não encorajará os menores a comunicar informações 

pessoais sobre si ou outras pessoas; em nenhum caso o fornecimento 

de informação por menores é recompensado com um brinde, uma 

vantagem de qualquer espécie ou condicionará o acesso a um jogo ou 

um serviço; 

• A empresa não transmitirá qualquer informação relativa a menores a 

terceiros, com excepção dos respectivos pais ou tutores; 

• A empresa não incitará os menores a efectuar compras via Internet e 

tomará as precauções necessárias para que não o façam; 

• A empresa encorajará os pais ou tutores a controlar a utilização da 

Internet por parte dos menores. 
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Regra n.° 9: Segurança nas transacções 

A empresa dispõe de um certificado emitido por um organismo independente 

(Verisign ou semelhante). 

A empresa recorrerá a processos de transferência de dados reconhecidos como 

seguros pela DECO, nomeadamente, quanto aos números de cartões de crédito, que 

serão claramente identificados na página de acolhimento. 

Regra n.° 10: Links com outros sites 

Se a empresa dispuser de links para outros sites, indicará claramente ao consumidor 

que o conduzem a deixar o seu site e, tratando-se de um site comercial, convidará a 

verificar se o novo site dispõe de um logo Webtrader cedido por uma das 

organizações de defesa do consumidor pertencentes ao grupo Webtrader. 

Regra n.° 11: Reclamações e regulação de litígios 

A empresa compromete-se a fornecer ao consumidor a prova da transacção 

efectuada. A empresa disporá de um sistema de reclamações interno e definirá um 

responsável, que o consumidor poderá contactar, havendo problemas, por via de 

telefone e correio electrónico. 

A empresa compromete-se a aceitar a intervenção da organização de defesa do 

consumidor que lhe forneceu o logo Webtrader, com vista à rápida e amigável 

resolução de litígios que envolvam os consumidores de um dos Estados do grupo 
Webtrader. 

Não havendo acordo entre a empresa e a DECO, a empresa compromete-se a aceitar 

a resolução do litígio por via do centro de arbitragem de conflitos de consumo 

competente na área. 

Nos casos em que a localidade não seja servida por um centro de arbitragem de 

conflitos de consumo ou, existindo, o mesmo não seja competente em razão do valor 

da causa, a empresa compromete-se a aceitar a resolução do litígio por via da 

arbitragem, de acordo com o regulamento em anexo ao presente código. 
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5.3. EM PORTUGAL 

A nível nacional, tem vindo a ser desenvolvidas várias iniciativas legislativas sobre 

os negócios electrónicos (MCT, 2001), como a Iniciativa Internet (RCM 110/2000, 

2000), a Iniciativa Nacional para o Comércio Electrónico (RCM 115/98, 1998), o 

regime jurídico dos documentos electrónicos e da assinatura digital (DL 290-D/99, 

1999), os procedimentos de informação no domínio das normas e regulamentações 

técnicas e as regras relativas aos serviços da sociedade da informação, (DL 58/2000, 

2000) a protecção dos consumidores em matéria de contratos celebrados a distância 

(DL 143/2001, 2001), a equiparação entre a factura emitida em suporte de papel e a 

factura electrónica (DL 375/99, 1999), entre outras. Quanto à directiva comunitária 

sobre o comércio electrónico (Directiva 2000/3l/CE, 2000) esta ainda não foi 

transposta para a legislação nacional. No entanto, em fase de conclusão deste 

trabalho foi aprovada pela Assembleia da República, a Lei n° 7/2003, de 9 de Maio, 

que prevê a adopção para a ordem jurídica interna da referida directiva. No Anexo 1 

é apresentado o texto da Lei n° 7/2003, de 9 de Maio. 

Relativamente aos códigos de conduta, na Iniciativa Nacional para o Comércio 

Electrónico, no seu ponto 7 relativo à criação de um ambiente comercial favorável ao 

desenvolvimento do comércio electrónico, refere-se expressamente o apoio à criação 

de um código de conduta comercial para o comércio electrónico que facilite a sua 

utilização por todos os intervenientes no mercado, não esquecendo os princípios 

subjacentes à protecção da confidencialidade e segurança a que os dados devem estar 

sujeitos. 

A DECO participou na iniciativa Webtrader, financiada pela Comissão Europeia, no 

âmbito da qual os sites aderentes se comprometeram a respeitar os direitos dos 

clientes nas transacções comerciais (DECO, 2000). De acordo com os dados da 

DECO, só existem três sites certificados, o da Giganetstore, o da Ruralnet e o da 

Netcaça. Relativamente a esta experiência foram solicitadas diversas informações à 

DECO, mas não foi obtida resposta. 

De igual forma, foi lançado o projecto Mercúrio financiado pela União Europeia e 

desenvolvido pela Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) 

especificamente para o comércio electrónico, que obrigava as empresas aderentes a 

subscreverem um código de conduta que estabelecia alguns padrões de qualidade. 
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A Associação Portuguesa para a Certificação - APCER, de acordo com informação 

solicitada e disponibilizada, está a proceder à análise do código de conduta para o 

comércio electrónicos QWEB como proposta de trabalho. 

O Instituto do Consumidor lançou em Março de 2000, o "Centro Comercial 

Consumerista" (Instituto do Consumidor - Centro Europeu do Consumidor, 2000). 

Trata-se de um site na Internet que faculta ao consumidor informações sobre os seus 

direitos, conselhos práticos sobre a forma de os defender e esclarecimentos acerca de 

alguns bens e serviços. 

O mesmo Instituto já realizou, por mais de uma vez, acções de carácter preventivo e 

pedagógico para verificação do cumprimento dos direitos dos consumidores no 

comércio electrónico. Em Fevereiro de 2001 analisou 41 sites portugueses, 

designadamente os que se dedicam às vendas de livros, cds/software, viagens, 

vestuário e diversos. Esta acção integrou-se no Dia Internacional de Navegação na 

Internet, iniciativa da Rede Internacional de Controlo da Comercialização (RICC) e 

foi coordenada pela Comissão Australiana da Concorrência e Consumo (ACCC). 

Teve a participação de cerca de 29 países, membros da RICC e de outros organismos 

de controlo do mercado e de defesa dos consumidores que adoptaram um 

procedimento concertado na prossecução desta operação internacional. Após análise 

do conteúdo destes sites, e da sua compatibilidade com as "Linhas de Orientação 

para a Protecção do Consumidor no Comércio Electrónico" estabelecidas pela 

OCDE, foi possível apurar as seguintes situações (Instituto do Consumidor - Centro 

Europeu do Consumidor, 2001b): 

• Dos sites analisados 34% (14) cumprem a maioria dos requisitos; 

• Apenas 54% (22) cumprem alguns dos requisitos; 

• Não respeitam a generalidade dos requisitos em causa 12% (5). 

A Associação de Comércio Electrónico em Portugal - ACEP (ACEP, 2001) lançou 

uma Comissão Especializada B2C que tem por objectivo promover e desenvolver o 

comércio electrónico em Portugal, na sua vertente business to consumer. As suas 

competências abrangem a contribuição para o desenvolvimento do comércio 

electrónico, através do recurso a estudos, seminários, acções de divulgação e outras 

actividades, bem como o apoio à melhoria da qualidade na oferta do comércio 

electrónico aos consumidores, promovendo novos e melhores serviços e informando 
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o público das suas vantagens e potencialidades. Para alcançar os seus objectivos, a 

Comissão pretende, nomeadamente, desenvolver um Código de Conduta para o 

Comércio Electrónico, bem como um conjunto de Normas Técnicas. Relativamente a 

este assunto, já na fase de conclusão deste trabalho foi lançado, em 8 de Maio de 

2003, um Programa de Acreditação do Comércio Electrónico destinado a reconhecer 

e acreditar os sites que cumpram um conjunto de regras (ACEP, 2003). Nesse 

sentido, e uma vez que é a única iniciativa deste género a decorrer em Portugal, no 

Anexo 2 é apresentada uma análise deste programa de acreditação. 

5.4. ANÁLISE COMPARATIVA DOS CÓDIGOS EXPOSTOS 

Na tabela seguinte pretende-se, de forma esquemática, comparar os códigos 

analisados e assim verificar as suas similitudes e diferenças, tendo como referência 

as linhas directrizes definidas pela OCDE (OCDE, 1999). 

Tabela 5.1: Comparação dos Códigos de Conduta abordados 

OCDE BBBOn-line EConfidence Webtrader 

1. Protecção 

transparente e 

eficiente 

1 .Comunicações 

Comerciais verdadeiras 

e exactas. 

1. Comunicações 

Comerciais 

1. Segurança jurídica 

2. Práticas leais em 

matéria de comércio, 

de publicidade e de 

comercialização 

1.Comunicações 

Comerciais verdadeiras 

e exactas 

2.1 Informação geral 

3.3 Respeitar as 

preferências do cliente 

quanto à recepção de 

correio electrónico não 

solicitado 

5. Protecção das 

Crianças 

1.1 Geral 

1.2 Uso da Tecnologia 

1.3 Crianças 

2.4 Consentimento 

para as crianças 

efectuarem contratos 

2. Segurança da empresa 

e dos produtos 

8. Protecção dos menores 

10. Links com outros 

sites 

3.1.Informações 

relativas à empresa 

2.2 Informação acerca 

da empresa 
3. Informação dos 

consumidores 
3.2 Informações 

sobre bens e serviços 

2.3 Informação acerca 

da mercadoria ou 

serviços à venda on-line 

2.2 Informação sobre 

os bens e serviços 

oferecidos, incluindo o 

preço 

3. Informação dos 

consumidores 
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OCDE BBBOn-line EConfídence Webtrader 

3.3 Informações 

sobre a transacção 

2.4 Informação acerca 

da transacção 

2.5 Termos da 

transacção on-line 

2.6 Disponibilidade do 

produto/Termos do 

envio 

2.7 Preços e custos para 

o cliente 

2.3 Informação sobre 

o contrato e 

obrigações 

contratuais, termos e 

condições 

3. Informação dos 

consumidores 

3.4 Processo de 

confirmação 

2.8 Oportunidade de 

examinar e confirmar a 

transacção 

2.9 Fornecer a 

confirmação da venda 

2.5 Processo de 

confirmação 

3.1 Geral 

3.2 Notificação do 

Negócio 

4. Procedimento para a 

encomenda 

3.5 Pagamento 3.3 Pagamento 6 Pagamento 

3.6 Resolução de 

litígios e recurso 

4. Satisfação do cliente 5. Resolução de 

Reclamações e 

Recurso 

5. Direito de retractação 

11 Reclamações e 

regulação dos litígios 

3.7 Protecção da vida 

privada 

3. Práticas de 

informação e protecção 

de dados pessoais. 

4. Protecção de dados 7. Protecção da vida 

privada 

3.8 Educação e 

sensibilização 

3.2 Proporcionar um 

nível de protecção 

adequado 

3.4 Segurança 9. Segurança nas 

transacções 

6. Compromisso com 

o código 

De uma forma geral pode referir-se que o conceito de qualidade que foi definido para 

os negócios electrónicos está presente nos códigos analisados, muito embora não 

haja uma assunção directa deste conceito. Em todos eles há uma grande preocupação 

com a forma e as características da informação que é disponibilizada aos clientes, 

nomeadamente ao nível das práticas comerciais, da informação sobre a empresa e os 

produtos ou serviços transaccionados. 

Relativamente aos serviços de suporte à transacção, os códigos apresentam um 

conjunto de serviços de apoio e de garantia da segurança e privacidade. Pode 

60 



Capítulo 5 - Os códigos de conduta dos negócios electrónicos existentes 

referir-se que existe um tronco central comum a todos estes códigos de conduta. Este 

tronco é constituído pela referência às práticas da empresa relativamente à sua 

actividade, pelas informações sobre os produtos e serviços, os termos em que se 

processam as transacções, as questões relativas ao tratamento das reclamações, 

privacidade, protecção de crianças e segurança. O compromisso com o código de 

conduta é uma das questões que é somente individualizada e explanada na iniciativa 

eConfidence. A questão da educação e sensibilização dos diversos parceiros 

relativamente ao código só é apresentada no código da OCDE. 

No entanto, não há referência a alguns aspectos que serão focados no código de 

conduta a desenvolver, como por exemplo, a declaração formal dos compromissos da 

empresa relativamente às suas práticas negociais, a informação sobre os responsáveis 

das diversas áreas do site, entre outros. Também não há uma referência aos 

procedimentos que a empresa e os seus colaboradores devem desenvolver para 

executar de forma consistente a sua actividade, bem como quais os processos que 

deve implementar para monitorizar e avaliar as suas actividades. Não existe, 

igualmente, referência aos recursos que a empresa deve disponibilizar para 

desenvolver a sua actividade. Relativamente ao processo de avaliação da actividade, 

tendo em vista a melhoria contínua do sistema de gestão, não são feitas quaisquer 

referências. 

Em conclusão, estes códigos de conduta embora tenham subjacente o conceito de 

qualidade para os negócios electrónicos, não desenvolvem todos os restantes 

aspectos que conduzem à sua efectiva implementação dentro da estrutura da 

empresa, conforme se poderá verificar nos capítulos 6 e 7. 
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6. O C Ó D I G O DE CONDUTA PROPOSTO 

O código de conduta proposto resulta de uma reflexão sobre a aplicação dos três 

conceitos fundamentais da certificação de qualidade nos negócios electrónicos 

(conceito de qualidade, entidade que certifica e processo de certificação), conforme a 

norma ISO 9000:2000, e de uma síntese dos códigos analisados. 

6.1. Os PRINCÍPIOS 

Tal como já foi referido, o objectivo primordial do código é o de promover a 

confiança, com base no conceito de que o que se aplica off-line também se deve 

aplicar on-line. De uma forma genérica a OCDE (OCDE, 1999) define que "os 

princípios gerais que se devem aplicar ao comércio electrónico são: os clientes 

devem beneficiai- de uma protecção transparente e eficiente de um nível pelo menos 

equivalente ao da protecção assegurada em outras formas de comércio e ter práticas 

leais em matéria de comércio e publicidade". 

Assim, na formulação do código de conduta deve ser tido em consideração um 

conjunto de princípios, que deve ter subjacente na sua definição os da norma ISO 

9000:2000. Esses princípios são: 

• Compromisso, Honestidade e Equidade; 

• Liderança e envolvimento dos colaboradores; 

• Transparência; 

• Valor Acrescentado; 

• Participação dos parceiros. 

6.1.1. Compromisso, Honestidade e Equidade 

A empresa deve evoluir da orientação para o produto para a orientação para o cliente, 

onde quer que ele esteja e como quer que ele deseje interagir, garantindo que tal seja 

feito de forma mais fiável, flexível e integrada. 

62 



Capítulo 6 - 0 Código de Conduta proposto 

Deve, igualmente, fomentar a confiança do cliente nos negócios electrónicos, 

desenvolvendo práticas comerciais justas e legítimas. 

A empresa deve: 

• Garantir que as diferenças que possam existir entre os negócios 

efectuados off-line e on-line não resultam numa menor protecção para 

os clientes on-line; 

• Assumir plenamente os compromissos do código, na sua prática 

comercial corrente, assegurando que as necessidades e expectativas 

dos clientes são satisfeitas; 

• Dar a devida atenção a todos os seus potenciais clientes qualquer que 

seja a sua raça, nacionalidade, idade, sexo, orientação sexual ou 

religião; 

• Encorajar comportamentos que não sejam prejudiciais à saúde ou 

segurança, protecção ambiental ou dignidade humana; 

• Prestar particular atenção à potencial vulnerabilidade de certos 

clientes, tais como as crianças, idosos ou incapacitados. 

6.1.2. Liderança e envolvimento dos colaboradores 

A gestão de topo da empresa deve demonstrar total empenhamento na prossecução 

dos objectivos do código de conduta. Para tal, deve definir políticas, disponibilizar 

meios, criar e manter um ambiente interno favorável para que os seus colaboradores 

se empenhem plenamente na concretização desses compromissos. 

A gestão de topo deve garantir o envolvimento de todos colaboradores de todas as 

áreas da empresa, desde as finanças à produção, passando pelos recursos humanos, 

marketing e gestão. 

Este empenhamento deve ser constante com o objectivo de melhorar continuamente a 

performance de toda a organização na satisfação das necessidades e expectativas dos 

clientes. 
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6.1.3. Transparência 

"O que nós dizemos é o que fazemos". A transparência é a base da confiança. A 

empresa deve actuar de forma aberta e transparente em todas as suas relações com os 

clientes. A informação prestada deve ser apresentada de forma clara, concisa, 

inteligível, evidente, precisa e facilmente acessível, para facilitar a compreensão dos 

clientes e das empresas. 

A informação deve ser suficiente para as tomadas de decisão dos clientes e poder ser 

retida por estes num meio durável. 

As obrigações das partes envolvidas na negociação devem ser formuladas em termos 

claros e precisos a fim de evitar litígios decorrentes de diferentes interpretações. 

Os compromissos com o código devem ser disponibilizados aos clientes. 

6.1.4. Valor Acrescentado 

A empresa deve: 

• Implementar níveis de serviço elevados ao cliente, nomeadamente em 

termos de responsabilidade, informação e serviço de apoio, 

flexibilidade e abertura; 

• Ter em atenção as transacções transfronteiriças, para que estas sejam 

independentes do local onde o cliente se encontra e o negócio se 

localiza; 

• Garantir um mecanismo de processamento das reclamações 

transparente, confidencial e acessível; 

• Adoptar as melhores práticas para assegurar a integridade e a 

confidencialidade das transacções e a autenticidade das informações 

prestadas, em especial dos dados pessoais. 

6.1.5. Participação dos parceiros 

A empresa deve garantir no desenvolvimento do sistema de gestão a participação 

activa dos clientes, dos fornecedores de produtos e serviços, dos fornecedores de 

serviços de suporte à sua actividade, bem como da entidade de certificação, 

nomeadamente nas suas actividades relacionadas com a informação disponibilizada, 
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serviços de apoio, mecanismo de garantia da segurança e privacidade e resolução de 
litígios. 

A empresa deve ter mecanismos de avaliação interna e externa da sua actividade que 

lhe permitam aferir da performance do sistema e empreender iniciativas que 
conduzam à sua melhoria. 

6.2. AS FUNÇÕES 

O código contém os itens mais importantes e prioritários a considerar num código de 

conduta para os negócios electrónicos, tendo como objectivo primordial o 

incremento da confiança neste tipo de negócios. 

No entanto, tal não significa que tenha uma lista completa de todos os itens que os 

códigos devem conter. A natureza genérica do código permite que este seja um ponto 

de partida para o desenvolvimento de outros códigos de conduta, específicos, de 

acordo com as necessidades das organizações ou de determinados sectores de 

actividade. Por exemplo, pode acontecer que existam regras em determinados 

sectores de actividade que devam ser incluídas. 

O código pretende reflectir as práticas comerciais actuais e estar de acordo com a 

legislação aplicável. 

Se contiver regras que não se encontram legisladas a nível nacional, o código terá 

uma função suplementar ao considera-las, como por exemplo as regras definidas na 

Directiva Comunitária sobre o Comércio Electrónico. Nestes casos, o código 

antecipa nova legislação. 

O código também servirá como uma ficha para avaliar até que ponto os contratos, as 

condições e termos gerais, regulamentos e outras disposições presentes nos sites 
estão em conformidade com os requisitos aí definidos. 

6.3. A ESTRUTURA 

Considerando o atrás exposto, o código de conduta dos negócios electrónicos que se 

propõe tem por base a norma ISO 9000:2000. A adopção das normas de certificação 

de um sistema de gestão da qualidade na elaboração do código de conduta tem outras 

vantagens, entre as quais se destaca o conteúdo do código que se caracteriza por ser 

flexível, transparente ao fomentar-se o seu conhecimento público e contemplar de 
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forma completa os destinatários, sejam eles as empresas que devem implementá-los 

ou os consumidores que devem valorar o trabalho e o esforço levado a cabo por 

estas. Outra das vantagens está relacionada com a revisão periódica do conteúdo do 

código, dado que implica que este deve incluir um processo para a revisão das 

normas, pelo que estabelece um sistema predeterminado para a contínua actualização 

do conteúdo do código, que pode desta forma ser facilmente adaptado às 

modificações legislativas, às necessidades dos clientes e das empresas e aos avanços 

tecnológicos. Como consequência o princípio de melhoria contínua, essencial em 

todo o sistema de gestão da qualidade, terá plena aplicação no campo da qualidade na 

Internet (AENOR, 2002). 

Ao nível da abordagem do modelo de sistema de gestão da qualidade este é baseado 
em processos tal como na norma ISO. 

Melhoria contínua do sistema de gestão da qualidade 

Clientes e 

outras partes <; 

interessadas 

Rp.miisitnS 

Gestão de 

Recursos 

Realização do 

produto Produto 

Clientes e 

outras partes 

interessadas 
► Satisfação 

Entrada Saída 

Figura 6.1: Modelo de um sistema de gestão da qualidade baseado em processos 

(Fonte: adaptada de (IPQ, 2001a)) 

A figura 6.1, que representa este modelo, ilustra as interligações das quatro grandes 

secções a seguir expostas e mostra que os clientes desempenham um papel 

significativo no fornecimento de entradas {inputs) para a empresa. A monitorização 

da satisfação dos clientes requer que a informação relacionada com a percepção 

destes seja avaliada quanto ao grau de cumprimento das suas necessidades e 

expectativas. As quatro grandes secções previstas na norma ISO (IPQ, 2001a), (IPQ, 

2001c)são: 
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• Responsabilidade da Gestão: os compromissos, as políticas e medidas 

que a gestão de topo deve implementar para que a empresa satisfaça 

os requisitos dos clientes; 

• Gestão dos Recursos: definição dos meios humanos e técnicos que a 

empresa deve ter para levar a cabo as suas actividades; 

• Realização do Produto: o planeamento e a execução das actividades 

desenvolvidas pela empresa e por terceiros; 

• Medição, Análise e Melhoria: a avaliação do trabalho desenvolvido e 

apresentação de proposta de melhoria do sistema. 

Estão, ainda previstos, requisitos de natureza mais geral, como sejam: 

• A implementação de um sistema de identificação e utilização dos 

requisitos legais e regulamentares aplicáveis à organização; 

• A definição, por parte da gestão, da documentação necessária para 

estabelecer, implementar e manter o sistema de gestão da qualidade e 

suportar uma operação eficaz e eficiente dos processos da 

organização. 

Graficamente a estrutura do código de conduta pode ser representada de acordo com 

o diagrama da figura 6.2. 

Norma ISO 9000:2000 

Abordagem por 

Processos 

Responsabilidade 

da Gestão 
Gestão dos 

Recursos 

T 

Ciclo de Deming 

PDCA 

Realização 

do Produto 

Medição, Análise 

e Melhoria 
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/ * 
I Código de Conduta 

Figura 6.2: Estrutura do Código de conduta 

6.3.1. Os processos de qualidade nos negócios electrónicos 

Uma vez adoptada a abordagem por processos da norma ISO e tendo presente o 

conceito de qualidade para os negócios electrónicos (conteúdo do site, serviço de 

suporte, segurança e privacidade), deve ser definido um conjunto de processos que 

satisfaçam as expectativas e necessidades dos clientes, tais como: 

• Práticas e Compromissos da Empresa: neste processo a empresa 

deve assumir um conjunto de compromissos com os clientes, ao nível 

do código de conduta, da identificação e satisfação das suas 

necessidades, do envolvimento de toda a organização, da qualidade da 

informação que é veiculada, da utilização correcta das tecnologias 

disponibilizadas pela Internet, da disponibilidade de recursos 

humanos e materiais, da fidedignidade dos seus sistemas e 

organização e de que age de forma leal nas suas práticas negociais. 

Deve ser nomeado um responsável pela gestão do site e definidos os 

procedimentos para lidar com os documentos. Por último, deve ser 
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promovida a melhoria contínua do sistema através da sua revisão 

periódica. 

• Serviço de Apoio a Clientes: devem ser implementadas diversas 

formas de interagir com o cliente, disponibilizando informação sobre 

a empresa, os produtos e serviços, a transacção e as regras relativas à 

devolução, resolução, reclamação, segurança e privacidade, bem 

como sobre a certificação do site. Devem ser disponibilizados 

recursos humanos competentes para realizar estas actividades. Devem, 

ainda, ser definidos procedimentos sobre a actualização da informação 

e a gestão dos pedidos de informação. 

• Oferta e Transacção de Produtos e Serviços: este é um processo 

complexo que engloba as actividades que asseguram a transacção, tais 

como: oferta, encomenda, pagamento, entrega, assistência pós-venda 

e resolução do contrato. Nesse sentido, a empresa deve assumir um 

conjunto de compromissos quanto às regras de promoção dos 

produtos e serviços e a celebração de contratos à distância conforme 

previsto na legislação nacional e europeia. Deve ser nomeado um 

responsável por esta área. O cliente deve ser informado sobre as 

características dos produtos e serviços oferecidos, sobre os custos, as 

modalidades, condições e modos de pagamento, bem como sobre as 

normas e níveis de segurança dos sistemas de pagamento 

disponibilizados. Devem ser implementados procedimentos de suporte 

ao processo de aquisição (criação, consulta, alteração, confirmação, 

cancelamento e devolução de encomendas), pagamento, entrega e 

serviço pós-venda. Devem, ainda ser definidos procedimentos para 

planear e controlar a disponibilização de produtos e serviços no site 

visando o cumprimento dos requisitos contratuais e do código de 

conduta. 

• Reclamações e Regulação de Litígios: este é um dos processos mais 

críticos no relacionamento com o cliente. Devem ser assumidos 

compromissos com a legislação e com os princípios da resolução dos 

litígios. A empresa deve aceitar a resolução dos litígios por uma 
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terceira entidade. O cliente deve ser informado sobre o funcionamento 

dos mecanismos internos e externos de resolução dos litígios. Deve 

estar perfeitamente definido um procedimento de gestão das 

reclamações, ao nível do seu atendimento e pronta resolução. Deve 

ser nomeado um responsável pela gestão deste processo. 

• Privacidade: este é um processo chave no sistema de gestão, pois 

parte da confiança que o cliente deve ter no negócio electrónico 

advém da eficácia da sua implementação. Nesse sentido, devem ser 

comunicados aos clientes os compromissos com os princípios de 

protecção da privacidade dos dados definidos pela OCDE e pela 

legislação nacional e europeia. Assim como, deve ser comunicado o 

respeito pelas preferências dos clientes relativamente à recepção ou 

não de mensagens não solicitadas, pelos direitos de propriedade 

intelectual e pelos princípios de promoção e venda de produtos e 

serviços a crianças. Deve ser nomeado um responsável pelo 

tratamento dos dados pessoais e disponibilizado um serviço de apoio 

ao cliente. Deve ser, ainda, definido um procedimento para a 

implementação de um sistema de gestão de dados pessoais que 

respeite as normas estabelecidas e devem ser disponibilizados 

recursos humanos com perfil e formação para lidar com este sistema. 

• Segurança: juntamente com as questões da privacidade este processo 

é um dos pilares do sistema de gestão. Devem ser definidas e 

comunicadas as normas de segurança da empresa. A empresa deve 

aderir a tecnologias comprovadas e avançadas e aos serviços digitais 

de segurança de entidades certificadas nesta matéria. Deve ser 

nomeado um responsável pela área e disponibilizados meios humanos 

e materiais adequados. Deve ser definido um procedimento para 

assegurar a autenticidade, integridade e confidencialidade dos dados. 

Deve ser controlado o cumprimento das normas por parte de terceiros 

que providenciam serviços e definidas as formas de actuação em caso 

de quebra de segurança. 
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• Monitorização, Avaliação e Melhoria: nenhum sistema de gestão 

pode aspirar à melhoria contínua se não acompanhar a execução das 

suas actividades, proceder à respectiva avaliação, analisar os dados 

daí provenientes e propor medidas correctivas e preventivas visando a 

melhoria do sistema. Este é o propósito deste processo, que tal como 

na norma ISO 9000:2000 preconiza a realização de auditorias internas 

e externas e a avaliação do grau de satisfação dos clientes através da 

recolha das suas opiniões. Deve ser definido um procedimento para 

lidar com os produtos ou serviços não conformes. Deve ser 

desenvolvido um sistema de informação para análise dos dados 

decorrentes das auditorias e avaliações feitas pelos clientes. A partir 

da análise dos dados devem ser propostas medidas de melhoria à 

gestão de topo a fim de esta promover a revisão do sistema. 

6.3.2. O ciclo de melhoria nos negócios electrónicos 

Como o objectivo é garantir a satisfação dos clientes nos negócios electrónicos, todos 

estes processos devem ser implementadas de acordo com a metodologia do Ciclo de 

Melhoria (Deming), também designado por ciclo "Plan-Do-Check-Act - PDCA" 

(Cabral, 1994), uma vez que esta representa de forma exemplar o conceito de 

melhoria contínua. Esta metodologia pode ser abreviadamente descrita do seguinte 

modo: 

• Planear {Plan): identificar os itens de qualidade de acordo com as 

necessidades e pretensões dos clientes ao longo de toda a transacção 

do produto ou serviço. Desta forma são estabelecidos os objectivos e 

processos, necessários para atingir resultados, de acordo com os 

requisitos dos clientes e as políticas da organização. Os itens 

identificados são utilizados para determinar o conteúdo do site, os 

serviços a disponibilizar e as acções a adoptar para garantir a 

segurança e a privacidade. 

• Realizar (Do): implementar os processos que foram identificados. 
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• Rever (Check): monitorizar e medir os processos e produtos 

relativamente às politicas, objectivos e requisitos do produto e 

reportar os resultados. 

• Melhorar (Act): analisar os resultados obtidos e preconizar novas 

acções de revisão e correcção para melhorar continuamente o 

desempenho dos processos. 
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7. Os REQUISITOS DO CÓDIGO DE CONDUTA 

Em face do exposto no capítulo 6 é importante passar a definir claramente os 

requisitos do código de conduta para os negócios electrónicos. O código deve 

assegurar um conjunto mínimo de regras de comportamento das empresas, que serão 

aplicadas nas transacções com os clientes. Estas regras não alteram ou substituem 

outras obrigações que as empresas tenham, como por exemplo as obrigações 

decorrentes da legislação ou regulamentação em vigor, ou de qualquer outro código 

de conduta que a empresa subscreva. 

7.1. PRÁTICAS E COMPROMISSOS DA EMPRESA 

As empresas que têm negócios electrónicos devem ter em devida consideração os 

interesses dos clientes e agir de forma leal nas suas práticas. Como tal, a gestão de 

topo da empresa é responsável pela assunção dos compromissos com o código de 

conduta. Nesse sentido, a empresa deve garantir e disponibilizar os meios humanos e 

técnicos necessários para implementar e manter o sistema de gestão de qualidade e 

melhorar continuamente a sua eficácia. 

A fim de implementar correctamente os compromissos assumidos, a empresa deve 

planear e desenvolver os processos necessários para assegurar a disponibilização dos 

produtos e serviços aos clientes. 

Por último, a gestão de topo deve, em intervalos planeados, rever o seu sistema de 

gestão para assegurar que se mantêm apropriado, adequado e eficaz. Esta revisão 

deve incluir a avaliação de oportunidades de melhoria e as necessidades de alterações 

ao sistema de gestão, incluindo a política e os objectivos de qualidade para os 

negócios electrónicos 

7.1.1. Normas do Código para as Práticas e Compromissos da Empresa 

Responsabilidades da Gestão 

1. Declaração de compromisso de que assegura que as necessidades e expectativas 

dos clientes são identificadas, convertidas em requisitos e são satisfeitas. Para tal, 
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a gestão de topo e todos os colaboradores da empresa, independentemente do seu 

nível hierárquico, devem estar envolvidos no desenvolvimento desta política. 

2. Definição dos objectivos de qualidade a atingir. Nesse sentido, devem ser 

considerados os seguintes tipos de objectivos: 

• Satisfazer os clientes, definindo claramente as suas necessidades e 

expectativas; 

• Melhorar a eficiência dos serviços disponibilizados; 

• Encorajar a melhoria contínua do sistema. 

3. Declaração de compromisso com as regras do código de conduta, nomeadamente: 

• Aceitar as Recomendações da Entidade de Certificação, procedendo à 

implementação das acções correctivas recomendadas pela entidade de 

certificação, dentro do prazo estabelecido. A não implementação 

destas acções pode determinar o teimo do reconhecimento da empresa 

como certificada, a notificação do facto à entidade governamental 

responsável pelo programa e a divulgação pública desta sanção; 

• Obter previamente a aprovação da Entidade de Certificação para 

proceder a alterações nas suas práticas e compromissos; 

• Notificar a Entidade de Certificação e divulgar publicamente, sempre 

que se alterar a designação da empresa ou o domínio do site; 

• Cooperar com a Entidade de Certificação na avaliação da aplicação 

dos compromissos com o código de conduta providenciando livre 

acesso ao site da empresa; 

• Providenciar as informações solicitadas pela Entidade de Certificação 

sobre questões relativas à implementação dos compromissos com o 

código; 

• Sujeitar-se a auditorias periódicas por parte da Entidade de 

Certificação; 
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• Divulgar as sanções previstas e as regras de aplicação das mesmas por 

quebra do compromisso com o código de conduta; 

• Divulgar publicamente o resultado das acções de monitorização e das 

decisões por quebra de compromisso. 

4. Declaração de compromisso de que os seus sistemas e organização são 

fidedignos. 

Nos negócios electrónicos as empresas devem assegurar a criação, a manutenção, 

a validade e a fidedignidade dos seus sistemas e organização. 

A empresa deve assegurar que as suas actividades electrónicas estão integradas 

na sua organização e como tal honra as obrigações e os compromissos assumidos 

através desses meios electrónicos. 

A empresa deve assegurar que a substância da informação por si gerada e 

veiculada é apresentada de forma clara, exacta e de fácil acesso. Deve, 

igualmente, assegurar que os sistemas de informação e comunicação usados no 

contexto dos negócios electrónicos estão disponíveis e são protegidos, 

permitindo-lhe oferecer os produtos e serviços de acordo com a legislação e 

regulamentação aplicável e assumir as obrigações contratuais. 

5. Declaração de compromisso sobre o reconhecimento das comunicações 

electrónicas, não pondo em causa a sua validade, qualquer efeito legal ou sua 

exequibilidade. 

Em caso de processo judicial a empresa não poderá contestar a forma como as 

comunicações foram efectuadas. Indo mais além, no decurso de um processo 

judicial a informação electrónica deve ser submetida como prova, não devendo a 

empresa invocar que essa informação não é prova suficiente relativamente ao 

negócio em si, conforme previsto no Decreto-Lei n.° 290-D/99, de 2 de Agosto, 

que regula a validade, eficácia e valor probatório dos documentos electrónicos e a 

assinatura digital (DL 290-D/99, 1999). Conforme refere o art. 3.°, o documento 

electrónico satisfaz o requisito legal de forma escrita quando o seu conteúdo seja 

susceptível de representação como declaração escrita. Quando lhe seja aposta 

uma assinatura digital certificada por uma entidade credenciada e com os 

requisitos previstos neste diploma, o documento electrónico tem a força 
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probatória de documento particular assinado, nos termos dos artigos 368.° e 376.° 

do Código Civil e do artigo 167.° do Código de Processo Penal. 

No art. 6o, deste mesmo decreto (DL 290-D/99, 1999), é feita uma referência a 

que o documento electrónico comunicado por um meio de telecomunicações 

considera-se enviado e recebido pelo destinatário se for transmitido para o 

endereço electrónico definido por acordo das partes e neste for recebido. 

Declaração de compromisso sobre a utilização correcta das tecnologias 

disponibilizadas pela Internet. 

A empresa não deve explorar as especificidades do negócio electrónico para 

dissimular a sua verdadeira identidade ou localização, ou para evitar ter de se 

ajustar a normas de protecção dos clientes e/ou a mecanismos de aplicação. As 

tecnologias associadas à Internet oferecem oportunidades únicas para que as 

empresas descrevam os seus produtos e serviços de formas novas e mais 

criativas. Estas oportunidades devem ser aproveitadas, mas a empresa não deve 

utilizar a tecnologia para enganar os clientes acerca da sua organização, dos seus 

produtos ou serviços, ou sobre a transacção propriamente dita. 

A empresa não deve enganar os clientes criando falsas impressões quanto a 

patrocínios, certificações, popularidade, confiança, a qualidade do produto ou o 

tamanho da empresa, mediante o uso indevido de links, marca de certificação ou 

outras tecnologias. 

Entre os exemplos de tais práticas enganosas figuram o da empresa que se 

vincula enganosamente a outra empresa, utilizando as suas marcas de modo que 

os clientes pensem que essas empresas estão associadas com a sua; cria uma 

página de "patrocinadores" na qual figuram empresas conhecidas para dar a falsa 

impressão de que estas lhe patrocinam o site; ou usa a marca de certificação da 

entidade de certificação para fazer crer ao cliente que é certificada pelo código. 

A empresa deve unicamente utilizar aqueles termos ou mecanismos que reflictam 

realmente o conteúdo dos seus sites. 

Os exemplos da utilização de termos ou mecanismos de busca de forma enganosa 

incluem, o da empresa que identifica o seu site com palavras que são termos 

populares de busca, mas que não tem relação nem com a empresa, nem com o 

conteúdo do site (por exemplo o uso da palavra "sexo" no caso de um 
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supermercado). Em ambos os casos, o site da empresa apareceria enganosamente 

na página de resultados da busca efectuada pelo cliente. 

A empresa não deve interferir enganosamente com o programa de navegação, 

com o computador ou outro equipamento que o cliente utilize para ter acesso à 

Internet. Por exemplo, a empresa não deve desactivar, com fins enganosos, o 

botão de voltar a trás do programa de navegação, nem interferir de nenhum outro 

modo na capacidade de um cliente para sair do site. 

Gestão de Recursos 

7. Disponibilizar recursos humanos competentes e equipamentos adequados, 

nomeadamente novas tecnologias de informação e comunicação. 

8. Comunicar a todos os níveis da organização a importância de satisfazer tanto os 

requisitos do cliente como os requisitos legais e regulamentares, motivando-os 

para fornecer um serviço de qualidade; 

9. Desenvolver um sistema de comunicação interno (reuniões periódicas, relatórios, 

correio electrónico, entre outros) que: 

• Permita que a gestão de topo e os seus colaboradores possam trabalhar 

como uma equipa e disponibilizem, em conjunto, um serviço de 

qualidade aos clientes; 

• Garanta que os colaboradores sabem comunicar com os clientes e 

entre eles. 

10. Definir dentro da organização as funções, as responsabilidades e a autoridade. 

11. Nomear um responsável pela gestão do site, que tem a obrigação de controlar a 

forma como a informação é usada e mantida, controlar a implementação das 

medidas de melhoria no sistema, garantindo o bom funcionamento e a 

actualização do site de acordo com o Código de Conduta. Este responsável 

representa a gestão de topo na empresa. 

12. Desenvolver acções de sensibilização e formação para os colaboradores sobre a 

necessidade de aplicar as práticas e os compromissos do Código de Conduta 

como forma de satisfazer os clientes. 
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13. Desenvolver procedimentos para identificar as necessidades de formação em 

termos de competência, garantir os recursos para a concretização, verificar que os 

colaboradores recebem a formação adequada e avaliar a performance destes tendo 

em vista a identificação de novas necessidades de formação. 

14. Definir um procedimento que garanta a identificação, disponibilização e 

manutenção das infra-estruturas necessárias para obter a conformidade do 

produto ou serviço, incluindo: espaço de trabalho e meios associados, 

equipamento para os processos, tanto hardware como software e serviços de 

apoio, como por exemplo transporte ou comunicações. 

Realização do Produto 

15. Informar sobre a identificação da empresa, designadamente: 

• A denominação legal; 

• A denominação que utiliza nas actividades comerciais; 

• O objecto social da empresa; 

• A forma comercial da empresa, número de registo no Registo 

Nacional de Pessoas Colectivas e número de contribuinte; 

• A área geográfica de abrangência das actividades negociais da 

empresa; 

• Um breve historial da empresa; 

• A direcção física principal ou informação suficiente para que o cliente 

possa localizar a empresa off-line. Uma empresa que opera a partir de 

um domicílio particular, por exemplo, poderá ter uma direcção postal 

exacta ou a direcção de um agente, mas deve sempre incluir a 

direcção completa do local onde a empresa leva a cabo as suas 

operações; 

• Um método para estabelecer contacto on-line, como por exemplo o 

correio electrónico; 
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• Contacto telefónico; 

• Indicação dos responsáveis pelas diversas áreas dentro da empresa. 

16. Disponibilizar acesso a qualquer momento, no site, aos dados que identificam a 

empresa, à declaração sobre as práticas e compromisso da empresa, bem como ao 

site da entidade de certificação do código, de acordo com a Directiva sobre 

Comércio Electrónico, relativa a certos aspectos legais dos serviços da sociedade 

de informação, em especial do comércio electrónico, no mercado interno 

(Directiva 2000/3 l/CE, 2000). 

17. Proceder ao registo do nome de domínio do site na Internet. A empresa deve 

fornecer informação completa e precisa à entidade autorizada para realizar tal 

registo na Internet e deve utilizar o domínio de alto nível que corresponda ao tipo 

de empresa que esteja a registar. Em Portugal a Fundação para a Computação 

Científica Nacional - FCCN, tem vindo a garantir desde 1991, o serviço de 

registo dos domínios Internet específicos de Portugal, isto é, aqueles que se 

encontram registados imediatamente abaixo do domínio de topo .PT, sendo 

também responsável pela operação do servidor primário deste domínio de topo 

(FCCN, 1991). 

18. Definir a documentação do sistema de gestão da qualidade dos negócios 

electrónicos que deve incluir: 

• O âmbito de aplicação; 

• Práticas e compromissos assumidos nos negócios electrónicos; 

• Estrutura da organização (organigramas, definição de funções, 

atribuição de responsabilidades, descrição das tarefas); 

• Descrição dos processos e dos procedimentos, bem como da sua 

interacção; 

• Normas relativas à oferta e transacção dos produtos e serviços; 

• Normas relativas à resolução de litígios; 

• Normas relativas à privacidade; 
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• Normas relativas à segurança; 

19. Definir um procedimento para controlar o manuseamento dos documentos e 

dados que reportam aos requisitos do Código de Conduta, incluindo os que 

tenham origem no exterior da empresa tais como: dados de clientes, informação 

técnica, normas, regulamentos e legislação. Os requisitos gerais para o controlo 

dos documentos são: 

• Os responsáveis pela emissão e revisão de documentos devem ser 

identificados; 

• Todos os documentos devem ser verificados antes de emitidos ou 

reemitidos após revisão; 

• Os documentos devem estar num local onde todas as pessoas 

envolvidas tenham fácil acesso; 

• Apenas devem estar disponíveis as versões actualizadas; 

• Deve existir um ficheiro mestre de todos os documentos emitidos; 

• As alterações devem obedecer a procedimentos normalizados. 

20. Definir um procedimento para as alterações dos documentos e dados. Este deve 

respeitar os circuitos estabelecidos para todos os aspectos do controlo dos 

documentos e dados, anteriormente definidos. A natureza das alterações deve ser 

registada de forma a facilitar o seu entendimento e aplicação pelos utilizadores. 

Todos os documentos em suporte electrónico devem ter mecanismos de 

segurança. O sistema de controlo digital deve assegurar, pelo menos, que os 

utilizadores não possam aceder ou alterar os dados, a não ser que para tal estejam 

autorizados. 

Revisão pela Gestão 

21. Promover a revisão do sistema em busca da sua melhoria contínua. As Entradas 

(Inputs) para a revisão do sistema devem incluir: 

• Resultados de auditorias; 
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• Feedback dos clientes; 

• Desempenho dos processos e conformidade do produto ou serviço; 

• Acções correctivas e preventivas; 

• Acções de acompanhamento resultantes de anteriores revisões; 

• Mudanças que possam afectar o sistema de gestão da qualidade; 

• Recomendações de melhoria. 

As Saídas {Outputs) da revisão do sistema devem incluir decisões e acções 

associadas com: 

• A melhoria da eficácia do sistema e dos seus processos; 

• A melhoria do produto ou serviço relacionada com requisitos do 

cliente; 

• A necessidade de disponibilizar recursos. 

7.2. SERVIÇO DE APOIO AO CLIENTE 

A empresa deve assegurar o mais possível que a substância da informação por si 

gerada - incluindo informação sobre a sua organização, parceiros, produtos, serviços 

e sobre a própria transacção - e veiculada por meios electrónicos é completa e 

correcta. Sendo esta uma das chaves para o incremento da confiança no negócio 

electrónico é de importância vital, quando se pretende fomentar a confiança, que o 

cliente saiba com quem está a fazer negócio. 

Nos negócios electrónicos as empresas e os clientes realizam transacções à distância. 

Neste contexto a maior parte das vezes não há oportunidade para ter todo o tipo de 

informação relevante disponível para a tomada de decisão relativamente à 

transacção. Para criar confiança nos negócios electrónicos é importante para o cliente 

ter acesso de forma simples à informação necessária para fundamentar a sua decisão. 

A legislação portuguesa e europeia têm diversas regras que devem ser satisfeitas ao 

providenciar informação. No que concerne ao relacionamento com os clientes, foram 

introduzidas obrigações adicionais conforme previsto na Directiva 97/55/CE, relativa 
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à publicidade enganosa e comparativa (Directiva 97/55/CE, 1997) e na Directiva 

97/7/CE, relativa à protecção dos consumidores em matéria de contratos à distância 

(Directiva 97/7/CE, 1997). Este rigoroso conjunto de regras define que a informação 

em questão deve ser providenciada atempadamente, de um modo claro e 

compreensivo e que o objectivo comercial deve ser mostrado sem ambiguidades. A 

Directiva sobre o Comércio Electrónico (Directiva 2000/3 l/CE, 2000), ainda reforça 

e amplia o conteúdo e o âmbito das obrigações sobre o fornecimento de informação. 

Nos artigos 5 a 10 desta Directiva, é de destacar a necessidade permanente de 

disponibilizar a informação de forma simples, directa e sempre acessível. Ao nível da 

legislação portuguesa, com a entrada em vigor do Decreto - Lei N.° 143/2001 de 26 

de Abril sobre os contratos celebrados a distância (DL 143/2001, 2001), pretende-se 

aumentar a protecção dos consumidores em relação aos novos tipos e modalidades de 

vendas que têm surgido nos últimos anos, como o caso da Internet. Uma das grandes 

exigências por parte do novo diploma diz respeito ao elenco de informações prévias 

que o fornecedor de produtos ou serviços passa, obrigatoriamente, a ter de prestar ao 

consumidor, nomeadamente a sua identidade, a informação completa sobre os 

produtos e as regras de celebração ou execução do negócio. 

Estas obrigações são razoáveis considerando o grau de dependência quer da empresa 

em relação a terceiros que fornecem informação, quer do cliente em relação à 

informação sobre os produtos e serviços. 

7.2.1. Normas do Código para o Serviço de Apoio a Clientes 

Responsabilidade da Gestão de Topo 

22. Declaração de compromisso de que disponibiliza apoio ao cliente para atender 

aos seus pedidos de informação. 

23. Declaração de compromisso de que a resposta ao cliente é pronta e substancial. 

Gestão dos Recursos 

24. Realizar acções de sensibilização e formação para os colaboradores sobre os 

métodos de atendimento aos clientes. 
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25. Disponibilizar um ponto de contacto dentro da organização que se encarrega de 

atender aos pedidos de informação dos clientes; 

26. Se disponibilizar a selecção de idiomas, então toda a informação referente à 

transacção deve ser realizada no idioma seleccionado. 

27. Se utilizar tipos diferentes de interface para clientes com deficiências, por 

exemplo, tipos de letra grandes ou cores específicas, então toda a informação 

acerca da transacção deve ser proporcionada da mesma maneira. 

Realização do Produto 

28. Implementar fornias de comunicar com o cliente com as seguintes características: 

• Devem ser acessíveis a partir de qualquer página do site. 

• Devem garantir que os colaboradores ouvem atentamente os clientes, 

tratam os problemas de comunicação sem demoras e mantêm o cliente 

informado sobres as práticas e compromissos da empresa. 

• Devem disponibilizar informação sobre as diversas formas de entrar 

em contacto com este serviço (on-line, correio electrónico, fax, 

telefone, correio). 

• Devem informar sobre as condições de utilização deste serviço, tais 

como o período de tempo em que está disponível e os custos 

associados à sua utilização se os houver. 

29. Informar o cliente sobre: 

• Os compromissos com o código de conduta; 

• Os produtos e serviços disponibilizados; 

• Os termos e condições gerais da transacção; 

• A organização, sua estrutura e responsáveis; 

• Pedidos de informação diversa; 

• Sugestões; 
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• Retorno da informação solicitada pelo cliente; 

• Normas de protecção de dados pessoais e segurança. 

30. Providenciar informação sobre a certificação do site, de modo que os clientes 

possam facilmente verificar que a empresa é certificada pelo código e determinar 

os seus propósitos, alcance e normas. Assim, deve ser: 

• Proporcionada informação acerca do código e da entidade de 

certificação; 

• Visível no site a "marca de certificação" atribuída pela entidade de 

certificação; 

• Proporcionado acesso ao site da entidade de certificação, para que os 

clientes possam verificar a validade da marca; 

• Fornecido um meio para que o cliente possa entrar em contacto com a 

entidade de certificação no caso de ter perguntas ou dúvidas. 

31. Se a empresa declarar ser membro de uma associação profissional, organização 

de resolução de litígios ou qualquer outro organismo relevante, então deve 

fornecer aos clientes as coordenadas adequadas e um meio fácil de verificar essa 

declaração e de aceder aos códigos e práticas aplicáveis pelo referido organismo. 

32. A empresa pode utilizar links que sejam claramente visíveis e descritivos, ou 

seja, que têm títulos que correspondem aos conteúdos fornecidos e que 

acrescentam ou complementam informação acerca dos seus produtos ou serviços, 

mas não os devem utilizar enganosamente com o fim de: 

• Contradizer ou modificar substancialmente o significado de qualquer 

declaração ou afirmação; 

• Criar a impressão falsa de uma associação; 

• Criar a impressão de que o conteúdo, os produtos ou os serviços de 

outra empresa são de sua propriedade. 

Entre os exemplos de tal uso indevido de links figuram o da empresa que as utiliza 

para estabelecer conexão com um fornecedor de determinado produto, dando a 
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impressão falsa de ser um vendedor autorizado quando na realidade o não é. Outro 

exemplo seria o de uma ligação intitulada "garantias" seria claramente visível e 

descritiva se a informação nela contida explica-se a garantia do produto que se está a 

oferecer e a própria ligação se encontrasse na página de informação sobre o produto. 

Uma ligação intitulada "Vários" ou "Disposições Legais" não seria claramente 

visível nem descritiva se a informação ali contida descrevesse as normas de 

confidencialidade do site, e não aparecesse nem na página inicial nem na página que 

recolhe informação pessoal. 

33. Definir um procedimento de actualização da informação, tendo em consideração: 

• A origem e a veracidade da mesma; 

• A conformidade com os procedimentos de gestão de documentos e 

dados; 

• A conformidade com os requisitos do código de conduta para a oferta 

e transacção de produtos e serviços; 

• A indicação da data de actualização. 

34. Definir um procedimento de gestão dos pedidos de informação. Os requisitos são 

definidos em termos de características que possam ser observadas e avaliadas 

pelo cliente. 

• Com a recepção do pedido de informação, deve estar plenamente 

especificada a questão; 

• Recolher informação, consultando sempre que necessários as outras 

áreas da empresa; 

• Enviar, em tempo útil, uma resposta ao cliente. 

7.3. OFERTA E TRANSACÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS 

A empresa deve fornecer aos clientes informações exactas e de fácil acesso que 

descrevam os produtos ou serviços oferecidos, para permitir aos clientes decidir com 

conhecimento de causa, comprometer-se ou não na transacção. 
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A empresa deve proporcionar on-line, por exemplo, a informação que aparece na 

embalagem do produto ou serviço, a qual provavelmente irá afectar a decisão de 

compra do cliente. Os clientes on-line não podem pegar e examinar os produtos do 

mesmo modo como o fazem quando compram em condições normais, daí que a 

empresa não deve retirar vantagens desse facto, privando o cliente da informação 

importante que obteria se estivesse a comprar off-line. 

A transacção de produtos e serviços na Internet engloba diversas actividades: a 

oferta, a encomenda, a entrega, o pagamento e o direito à resolução do contrato. 

Assim, passa a explanar-se cada uma delas. 

7.3.1. Normas do Código para a Oferta 

Responsabilidade da Gestão de Topo 

35. Declaração de compromisso sobre a origem da publicidade on-line, de acordo 

com o art. 6 da Directiva sobre Comércio Electrónico (Directiva 2000/3 l/CE, 

2000). 

36. Declaração de compromisso de que a empresa só faz circular a informação 

publicitária após ter confirmado as suas afirmações, sejam elas expressas ou 

logicamente implícitas. A empresa deve respeitar o previsto na Directiva 

97/55/CE, relativa à publicidade enganosa e comparativa (Directiva 97/55/CE, 

1997) e no Código da Publicidade (DL 330/90, 1990). 

37. Declaração de compromisso da empresa relativamente às normas sobre os 

contratos celebrados à distância previstas na legislação nacional e europeia, 

nomeadamente, no Decreto - Lei N.° 143/2001 (DL 143/2001, 2001) e na 

Directiva 97/7/CE (Directiva 97/7/CE, 1997). 

38. Declaração de compromisso da empresa de que não utiliza a publicidade como se 

tratasse de uma função técnica, quando tal induza enganosamente os clientes a 

verem o anúncio pensando que estão a executar tal função. 

39. Declaração de compromisso de que coopera com os programas de regulação da 

actividade publicitária para resolver qualquer disputa relacionada com a 

publicidade. Entre os exemplos de tais programas de regulação figuram: 

• Nos Estados Unidos da América: a National Advertising Division-

NAD e a National Advertising Review Board-NARB, a American 
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Association of Advertising Agencies-AAAA, a Association of 

National Advertisers-ANA, e a American Advertising Federation-

AAF; 

• Na Europa, a European Advertising Standards Alliance-EASA; 

• Em Portugal, o Instituto Civil da Autodisciplina da Publicidade -

ICAP. 

Recursos 

40. Disponibilizar ferramentas informáticas adequadas para a procura dos produtos e 

serviços oferecidos. 

Realização do Produto 

41. A publicidade realizada e disseminada por meios electrónicos pela empresa deve 

ser sempre identificável como tal, bem como a sua proveniência. Aplicando-se o 

mesmo à publicidade de terceiros existente no site. Estas regras são determinadas 

pelo art.0 6 da Directiva Comunitária sobre Comércio Electrónico (Directiva 

2000/31/CE, 2000). Assim: 

• Se são feitas ofertas promocionais, tais como descontos, prémios ou 

brindes relativos a produtos oferecidos pela empresa, estas ofertas 

devem ser claramente reconhecidas como tal; 

• A empresa também deve comunicar, de forma clara e sem 

ambiguidades, as condições aplicáveis a estas ofertas; 

• Se a empresa organiza concursos e/ou jogos relacionados com os 

produtos por si oferecidos, estes devem ser reconhecidos como tal; 

• Também devem ser indicadas claramente e sem ambiguidades as 

condições de participação, que devem estar ao lado ou num link 

adjacente à promoção destas actividades; 

• Devem ser facilmente encontradas as condições relativamente à forma 

como podem ser levantadas estas ofertas e prémios. 
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42. Definir um procedimento para planear e controlar a disponibilização de produtos 

e serviços no site. A empresa deve: 

• Confirmar se os dados fornecidos por terceiros sobre os produtos ou 

serviços disponibilizados no site obedecem aos requisitos definidos no 

código de conduta; 

• Confirmar se tem capacidade de resposta, em termos de recursos, para 

oferecer esses produtos e serviços; 

• Controlar a publicidade/promoção dos produtos e serviços para que 

seja consentânea com as suas limitações e especificações e com a 

percepção do cliente. 

43. Fornecer a identidade da empresa para a qual se efectua publicidade ou 

marketing, sempre que a ausência de identificação possa ser enganosa. 

44. Informar sobre as características dos produtos e serviços oferecidos, em termos: 

" Quantitativos e qualificativos; 

• Período de tempo durante o qual é válida a oferta ou proposta 

contratual de determinado produto ou serviço; 

• Garantias; 

• Normas ou outros termos oferecidos; 

• Modo de utilização e designadamente as advertências relativas a 

questões de segurança e saúde; 

• Qualquer informação relativa à certificação dos serviços ou produtos 

oferecidos, assim como informação relativa ao organismo a partir do 

qual a referida qualificação foi obtida; 

• Restrições, limitações ou condições associadas à compra, tais como o 

acordo obrigatório do pai ou tutor, ou as restrições geográficas ou 

temporais. 
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45. No caso de fornecimentos periódicos de bens ou de prestação continuada de 

serviços deve ser prestada informação: 

• Sobre a duração mínima do contrato; 

• Sobre a forma como a transacção aparecerá na factura, de modo que o 

cliente possa identificar facilmente a empresa e a transacção na 

factura; 

• Fácil de compreender acerca das condições de resolução do contrato, 

quando este tenha um prazo superior a um ano ou não tenha qualquer 

prazo predeterminado e a confirmação oportuna de tal cancelamento. 

46. Relativamente ao custo dos produtos ou serviços a empresa deve dar a conhecer, 

na moeda especificada, a lista detalhada de preços ou encargos, assim como os 

custos que prevê cobrar, incluindo: 

• O preço ou os direitos de licença que se cobrarão, de acordo com 

Directiva 98/6/CE, relativa à defesa dos consumidores em matéria de 

indicações dos preços dos produtos oferecidos aos consumidores 

(Directiva 98/6/CE, 1998). No caso de uma permuta, os artigos que se 

darão em troca dos produtos ou serviços comprados ou autorizados; 

• Os gastos de envio previstos. Se não se conhecerem no momento da 

transacção on-line, a empresa deve proporcionar tal informação numa 

mensagem electrónica subsequente, mas deve dar ao cliente a 

oportunidade de cancelar a transacção se os custos não forem 

aceitáveis; 

• Os impostos previstos ou outros agravamentos impostos pelo Governo 

que se tenham de cobrar. Caso não disponha desta informação, a 

empresa deverá proporcionar o acesso a sites governamentais ou 

outros onde o cliente possa ser informado; 

• Fornecer uma descrição generalizada dos demais custos e encargos 

habitualmente aplicáveis a uma transacção que o cliente tenha de 

suportar, tais como tarifas ou encargos de subscrição. 
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47. Informar, quando aplicável, sobre as formas e condições de assistência pós-

venda. 

48. Informar sobre as modalidades, condições e modos de pagamento. 

49. Definir um procedimento para a actualização das informações sobre os produtos 

e serviços oferecidos, bem como das condições gerais do serviço e sua 

comunicação aos clientes 

50. Se a empresa faz comparações de preços, deve revelar os dados em que se 

fundamenta ou a área geográfica que abarca, assim como deve indicar a data em 

que se efectua a comparação. No mundo off-line, considera-se geralmente que a 

área de mercado objecto da comparação de preços, se não está indicada, é aquela 

que se encontra dentro do raio de divulgação da mensagem, por exemplo, a área 

de distribuição de um jornal. No ciberespaço, por seu lado, o alcance da 

distribuição é mundial, seja ou não essa a intenção da empresa, pelo que as 

comparações de preços têm que se efectuar de modo diferente. Para que as 

comparações de preços sejam exactas e úteis para os clientes dos negócios 

electrónicos, as empresas devem indicar os seus limites ou a base em que se 

fundamentam. Por exemplo, se a empresa deseja indicar que os preços dos seus 

produtos são mais baixos que os de outras empresas deve fazer referência à zona 

a que a comparação de preços diz respeito. 

51. Em caso de ligação com outros sites informar os utilizadores sobre a verificação 

ou não da sua conformidade com o código. 

52. Os banners são usualmente utilizados pelas empresas para chamar a atenção dos 

clientes para os seus produtos ou serviços. As empresas devem estar atentas para 

este facto por que o cliente ao premir no banner pode ser redireccionado para 

outro site que não pertence à mesma empresa. As empresas devem tomar 

precauções sobre a utilização de banners no seu site para evitar mal entendidos 

com os clientes. 

53. Informar sobre o direito de resolução e a forma de apresentar reclamações. 
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7.3.2. Normas do Código para a Encomenda 

Responsabilidade da Gestão de Topo 

54. Declaração de compromisso sobre as normas relativas à encomenda previstas no 

artigo 11 da Directiva Comunitária sobre Comércio Electrónico (envio da 

confirmação da encomenda, descrevendo as condições e termos do fornecimento) 

(Directiva 2000/3 l/CE, 2000). 

Recursos 

55. Nomear um responsável comercial que tem a obrigação de garantir a boa 

execução das actividades envolvidas na transacção dos produtos e serviços 

oferecidos no site. 

Realização do Produto 

56. Informar de forma clara os passos que o cliente deverá seguir para efectuar uma 

transacção. A empresa deve fornecer suficiente informação acerca da transacção 

propriamente dita, de modo que os clientes possam decidir sobre uma base bem 

fundamentada se a levam a cabo ou não. Nesse sentido, a empresa deve: 

• Fornecer informação pertinente acerca da transacção que inclua os 

seguintes dados: 

=> Os termos da transacção; 

=> A disponibilidade do produto e informação sobre o 

envio; 

=> Os preços e os custos para o cliente. 

• Dar ao cliente a oportunidade de: 

=> Examinar e aprovar a transacção; 

=> Receber uma confirmação da mesma. 

57. Disponibilizar meios para garantir que os clientes possam manter um registo da 

informação pertinente sobre a sua transacção e os termos da transacção. A 

empresa não deve impedir que os clientes possam manter esse registo seja 

imprimindo-o ou armazenando-o. 

58. Estimar, numa base razoável, os prazos de envio e indicá-los aos clientes (ou no 

caso da entrega on-line, os prazos de entrega). Se se desconhecem tais prazos de 
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entrega no momento da transacção, a empresa deve proporcionar essa informação 

numa mensagem electrónica subsequente, dando ao cliente, sem embargo, a 

oportunidade de cancelar a transacção se o prazo indicado não for aceitável. 

59. Identificar e informar o cliente dos requisitos do produto não especificados por si, 

mas necessários para o uso pretendido ou especificado, e os requisitos legais e 

regulamentares. 

60. Proporcionar ao cliente a oportunidade de, a qualquer momento, consultar e 

alterar a lista de aquisições efectuada até aquele momento, informando 

detalhadamente sobre os produtos ou serviços adquiridos e respectivas 

quantidades; 

61. Para que os clientes possam tomar decisões bem fundamentadas sobre uma 

transacção, devem ter acesso à informação pertinente antes de finalizar tal 

transacção. Uma empresa on-line não deve ocultar ao cliente a informação, 

dificultando-lhe o acesso antes de consumar a transacção. Assim, a empresa deve 

proporcionar ao cliente meios para este ser capaz, antes de concluir a transacção, 

de: reconhecer com exactidão os bens ou serviços que deseja comprar, identificar 

e corrigir quaisquer erros, modificar a encomenda, exprimir o seu consentimento 

claro sobre a compra e conservar um registo completo e exacto da transacção. Em 

resumo deve ser proporcionado ao cliente os seguintes elementos: 

• Informação acerca dos termos e condições aplicáveis à transacção, 

tais como: 

a. O conteúdo do acordo e os termos e condições 

aplicáveis; 

b. Qualquer outra garantia aplicável; 

c. A legislação aplicável; 

d. Quais as possibilidades de, no site, apresentar 

reclamações. 

• Método de pagamento seleccionado; 

• A opção de cancelar ou de confirmar a transacção. 
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62. As empresas devem enviar aos clientes uma confirmação da transacção uma vez 

concluída, conforme previsto no artigo 11° da Directiva sobre Comércio 

Electrónico (Directiva 2000/3l/CE, 2000), bem como nos termos do Decreto -

Lei N.° 143/2001 (DL 143/2001, 2001). Tal confirmação deve incluir: 

• Uma descrição dos artigos ou serviços encomendados, o seu preço e 

os encargos aplicáveis, tais como o custo do envio e os impostos sobre 

a venda; 

• Suficiente informação sobre o ponto de contacto que permita aos 

clientes obter informação actualizada sobre o estado dos seus pedidos; 

• A data prevista para o envio. 

63. A empresa deve definir um procedimento de controlo das operações de 

fornecimento de produtos e serviços visando o cumprimento dos requisitos 

contratuais e do código de conduta. Este deve incluir, conforme aplicável, o 

seguinte: 

• Informação que descreva as características do produto ou serviço; 

• Determinação das necessidades de produtos a fornecer; 

• Determinação das disponibilidades e qualificação dos recursos para 

fornecer os produtos e os serviços; 

• Definição da sequência de actividades, de forma a estabelecer os 

prazos de execução, considerando os prazos de entrega acordados; 

• Elaboração das instruções de trabalho para as actividades; 

• Avaliação da conformidade das actividades com as normas e os 

procedimentos documentados; 

• Implementação das actividades de monitorização e medição, 

definindo os critérios de execução e de controlo. As formas de 

monitorização e avaliação da execução de cada fase são: observação 

das operações, auditorias ao processo e controlo estatístico. 
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7.3.3. Normas do Código para a Entrega 

Responsabilidade da Gestão de Topo 

64. Declaração de compromisso sobre as condições de entrega dos produtos e 

execução dos serviços conforme estipulado e de acordo com o art. 9o, do Decreto 

- Lei N.° 143/2001 (DL 143/2001, 2001), sobre a execução do contrato. 

Recursos 

65. Ter um serviço de logística ou sub-contratar um que garanta o nível de prestação 

e qualidade especificado, nomeadamente o tempo de entrega contratado e as 

condições. 

Realização do Produto 

66. Indicar as condições de envio ou execução (data de entrega, meio, 

responsabilidades pela entrega, condições especiais de embalagem). 

67. Enviar a factura ou documento equivalente que poderá ser transmitida por via 

electrónica. Nos termos do Decreto - Lei n.° 375/99 (DL 375/99, 1999), o 

documento electrónico assim transmitido equivale, para todos os efeitos legais, 

aos originais das facturas ou documentos equivalentes emitidos em suporte papel, 

desde que lhe seja aposta uma assinatura digital nos termos do Decreto - Lei n.° 

290-D/99 (DL290-D/99, 1999). 

68. Definir um procedimento para a entrega do produto no local determinado. A 

empresa deve assegurar a protecção e manutenção da conformidade do produto 

durante o processo de transporte e até ao destino final. Desta forma deve 

considerar, quando que aplicável: 

• Selecção e qualificação de fornecedores de transporte; 

• Instruções de carregamento (e descarga) e transporte; 

• Acondicionamentos especiais; 

• Cumprimento de regulamentação, legislação aplicável e requisitos 

contratuais; 

• Verificação das condições efectivas dos meios de transporte; 

94 



Capitulo 7 - Requisitos do Código de Conduta 

• Documentos (técnicos, contratuais ou comerciais) a enviar em 

conjunto com o produto; 

• Informar sobre qualquer falha na entrega dos produtos encomendados 

dentro do prazo de entrega estabelecido. 

69. Decorrida uma demora longa no envio ou execução, a empresa deve proporcionar 

ao cliente informação oportuna sobre tal e dar-lhe a oportunidade de cancelar a 

transacção. 

70. Em caso de incumprimento do contrato pela empresa devido a indisponibilidade 

do produto ou serviço encomendado, a empresa deve informar do facto o cliente, 

indicar nova data de envio e dar-lhe a oportunidade de cancelar a transacção se o 

prazo indicado não for aceitável e reembolsá-lo, de acordo com a legislação sobre 

contratos à distância. A empresa pode, contudo, fornecer um produto ou prestar 

um serviço ao cliente de qualidade e preço equivalentes, desde que essa 

possibilidade tenha sido prevista antes da celebração do contrato ou no próprio 

contrato, de forma clara e compreensível e o cliente aceite. 

71. Definir um procedimento para a assistência após venda, ao nível da sua 

realização, verificação e informação de que a mesma satisfaz os requisitos 

especificados. As actividades realizadas após a entrega de um produto devem ser 

documentadas e gerar registos associados, contemplando nomeadamente e 

quando aplicável: 

• Informação sobre as condições de aplicação; 

• Organização e planeamento da assistência; 

• Os recursos atribuídos (instalações, equipamentos, produtos e sua 

gestão, pessoal); 

• As áreas de responsabilidade, incluindo caso existam, as dos 

distribuidores agentes e instaladores (assim como a sua selecção, 

qualificação e acompanhamento). 
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7.3.4. Normas do Código para o Pagamento 

Os clientes devem dispor de mecanismos de pagamento seguros e de fácil utilização, 

bem como de informações sobre o nível de segurança que esses mecanismos 

proporcionam e as limitações de responsabilidade em caso de utilização não 

autorizada ou fraudulenta dos sistemas de pagamento e os mecanismos de reembolso. 

Normalmente as empresas pretendem que o cliente pague utilizando também a 

Internet, isto é, através do seu cartão de crédito, transferência bancária e, nalguns 

casos, de cartão de débito. Mas quase todas as empresas disponibilizam também o 

pagamento à cobrança o que possibilita que se utilize cheques ou mesmo numerário. 

Se algo correr mal ao nível do pagamento por intermédio de cartão de crédito, as 

principais entidades emissoras desses cartões aceitam que o cliente rejeite a compra 

quando ela aparecer no seu extracto. A partir desse momento o problema passa a ser 

entre o banco do cliente, a entidade emissora do cartão de crédito e a empresa. 

No entanto, para que a transmissão dos dados do cartão de crédito do cliente seja 

segura, este deve certificar-se que: sabe quem é o fornecedor; tem a respectiva 

morada; a empresa dispõe de um certificado de segurança que codifique os dados de 

modo a que não possam ser lidos por outras pessoas que não o destinatário. O cliente 

deve ter em atenção que o pagamento por cartão de débito (vulgarmente Multibanco) 

não pode ser exigido pela empresa, a menos que o produto ou serviço seja de entrega 

ou execução imediata (por exemplo a compra de um determinado programa de 

computador que é descarregado para o seu disco rígido através da Internet). Com 

efeito, não é possível a empresa exigir qualquer pagamento antes da entrega do 

produto ou da execução do serviço. 

Os sites de venda de produtos ou serviços devem dispor de sistemas que possibilitem 

transacções seguras dos dados. Existem dois protocolos, o SET - Secure Electronic 

Transaction e o SSL - Secure Sockets Layer, através dos quais toda a informação que 

circula entre computadores é codificada. Estes mecanismos constituem poderosas 

ferramentas para reforçar a confiança dos clientes, devendo o seu desenvolvimento e 

utilização ser encorajado no contexto dos negócios electrónicos. 

O SSL (Netscape, 1996) foi desenvolvido pela Netscape e proporciona aos clientes e 

às empresas a realização de transacções seguras via Internet. Esta tecnologia 

constitui a base de quase todos os sistemas de codificação de dados. 
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A norma SET (Mastercard e Visa, 1997) foi desenvolvida pela VISA, Mastercard, 

Microsoft, IBM, Netscape, SAIC, GTE, Terisa Systems e Verisign. Esta norma tem 

um conjunto de especificações técnicas cujo objectivo é possibilitar a realização de 

transacções com cartão bancário em redes abertas de um modo seguro e homogéneo. 

Para além do reforço da codificação de dados, introduziu um factor decisivo no fluxo 

transaccional, o reconhecimento recíproco de "compradores", "vendedores" e 

entidades financeiras responsáveis pelos pagamentos, por intermédio da certificação 

digital que identifica os intervenientes. 

Uma transacção electrónica típica usando SET funciona da seguinte fornia: depois do 

comprador concordar em realizar a compra dá uma instrução de pagamento on-line à 

empresa, esta por sua vez comunica à instituição financeira uma instrução de 

pagamento, para autorização e "captura" da transacção. A "captura" é efectuada pelo 

banco, deixando a empresa de fora da transacção. 

O protocolo SET apresenta mais vantagens do que o SSL, nomeadamente: 

• A autenticação de todas as partes implicadas na transacção (o cliente, 

a empresa e a entidade bancária); 

• A confidencialidade e integridade; 

• Uma gestão de todos os passos associados à transacção. 

No entanto a implementação do SET tem sido lenta e não goza da mesma 

popularidade do SSL. Esta situação advém de vários factores, tais como, o sistema 

SET ser muito mais complexo, uma vez que exige software especial para o cliente e 

a empresa, o seu processo de verificação das identidades e da integridade ser lento e 

os custos de implementação serem elevado (Boletin dei Criptonomicón, 1999). 

Ao nível dos serviços de pagamento, de referenciar o serviço português MBnet, 

(MBnet, 2000) por se tratar de um sistema inovador de pagamentos seguros na 

Internet, o qual permite a realização de pagamentos de compras neste ambiente, com 

total garantia de segurança, tanto para os clientes como para as empresas aderentes 

ao sistema. 

O serviço e funcionalidade do MBnet 

Mercê de uma estreita parceria entre a SIBS e a Unicre e o sistema bancário 

português, foi possível iniciar um projecto de desenvolvimento de transacções de 
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pagamento seguro na Internet, orientado para a solução de um dos principais factores 

inibidores (se não o principal) do desenvolvimento do comércio electrónico em 

Portugal (MBnet, 2000). 

É um serviço que permite a realização de operações de autorização e de liquidação 

de compras na Internet, em sites nacionais ou estrangeiros, com garantias acrescidas 

de segurança para os clientes e empresas on-line. 

Este serviço tem por base nacional a infra-estrutura tecnológica da SIBS - Sociedade 

Interbancária de Serviços, S.A. (responsável pela gestão da Rede Multibanco) - em 

estreita cooperação com os Bancos/Emissores participantes. 

Os serviços de certificação e validação electrónica são disponibilizados pela 

MULTICERT que é uma Autoridade de Certificação. Esta é responsável pela criação 

e atribuição dos certificados digitais, bem como pela gestão das revogações das 

respectivas chaves públicas. Os certificados digitais asseguram a autenticidade, 

integridade e não repudiação das partes envolvidas e das respectivas trocas de 

informação efectuadas. A MULTICERT conta com a SIBS como um dos seus 

accionistas. 

As Instituições Financeiras (Bancos/Emissores) que participam no MBnet são: Caixa 

Geral de Depósitos, Banco BPI, Banco Comercial Português, Banco Espírito Santo, 

Banco Nacional Crédito Imobiliário, Montepio Geral, Caixa Crédito Agrícola Mútuo 

de Leiria e Unibanco. 

Entre as empresas aderentes, que de momento são 88, contam-se: Redunicre on-line, 

CTT, Instituto Português de Qualidade - IPQ, Jurinfor, Sapo, Sonae, Shopping 
Direct, Giganetstore e a Globalshop entre outros (MBnet, 2000). 

Vantagens do MBnet 

As vantagens práticas deste sistema, consubstanciam-se fundamentalmente nos 

seguintes pontos: 

• A total garantia de segurança, uma vez que, por um lado, o cliente não tem de 

utilizar para pagamento o seu cartão real; por outro lado, a utilização de um 

código de identificação em conjugação única com um código secreto 

seleccionado pelo próprio utilizador permite-lhe toda a confidencialidade e 

segurança necessárias; 

• O sistema MBnet permite que o cliente efectue pagamentos seguros, tanto em 

sites de empresas aderentes como ainda em sites de empresas não aderentes -
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seja qual for o lugar do mundo onde estes se localizem - , facilitando por isso 

as transacções à escala global; 

• Além do tudo, o sistema MBnet é universal e abrangente, no sentido de que é 

acessível a todos os utilizadores de cartões anteriormente referidos, desde que 

emitidos por um Banco participante no sistema. Neste sentido, o MBnet 

replica, no ambiente virtual da Internet, o conceito de universalidade e 

interoperabilidade que o Multibanco representa no chamado ambiente real. 

Utilização do MBnet no B2C e B2B 

O MBnet apresenta soluções específicas para cada um dos cenários em que 

tradicionalmente se divide a actividade comercial na Internet: as transacções de 

retalho (ou B2C) e as transacções inter-empresas (ou B2B). 

• Solução para pagamento de transacções de retalho (B2C) 

Acessível a titulares de cartões bancários emitidos pelas Instituições 

Financeiras participantes, o serviço viabiliza a realização de pagamentos 

seguros em quaisquer lojas virtuais, nacionais ou estrangeiras. O MBnet 

requer uma adesão prévia, operação através da qual é atribuída uma 

identificação ao utilizador e solicitada a escolha de um código secreto. Estes 

passam a ser os elementos que terá de utilizar sempre que efectuar compras 

em lojas virtuais, ou seja, com o MBnet os números do cartão de pagamento 

do cliente nunca mais circularão através da Internet. 

" Solução para pagamento de transacções inter-empresas (B2B) 

Destinada a qualquer empresa com presença em praças electrónicas 

(eMarketplaces), seja como compradora seja como vendedora. Proporciona a 

realização de pagamentos com segurança, facilidade e interoperabilidade aos 

B2B Exchanges e empresas que pretendam concluir na Internet transacções 

realizadas nesse ambiente ou, mesmo, no mundo físico. Pode ser 

complementada por serviços adicionais, como o transporte documental. 

Disponibiliza duas componentes para pagamento: Purchasing Card 

(funcionando para a empresa compradora como um cartão de. crédito) e 

Pagamento Directo (funcionando como uma modalidade de transferência 

bancária para a conta do vendedor). 
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Normas do Código para o Pagamento 

Responsabilidade da Gestão de Topo 

72. Declaração sobre as normas de segurança na realização das transacções. 

73. Declaração de não exigência de qualquer pagamento antes da entrega do produto 

ou da execução do serviço. 

Realização do Produto 

74. Informar sobre os mecanismos de pagamento existentes: cartão de crédito, 

transferência bancária, cartão de débito, pagamento à cobrança ou outro. 

75. Informar sobre o nível de segurança que esses mecanismos proporcionam. 

76. Informar sobre as responsabilidades da empresa, dos clientes e das entidades 

bancárias em caso de utilização não autorizada ou fraudulenta dos sistemas de 

pagamento, nomeadamente de acordo com o previsto na legislação sobre 

contratos à distância. Se os cartões de crédito ou de débito forem utilizados de 

forma fraudulenta, o cliente pode exigir a anulação do pagamento efectuado e a 

consequente restituição da quantia paga em 60 dias, conforme previsto no 

Decreto - Lei N.° 143/2001 (DL 143/2001, 2001). 

7.3.5. Normas do Código para o Direito de Resolução do Contrato 

Responsabilidade da Gestão de Topo 

77. Declaração de compromisso da empresa sobre o direito de livre resolução, 

previsto no Decreto - Lei N.° 143/2001, em que o cliente dispõe de um prazo 

mínimo de 14 dias para resolver o contrato sem pagamento de indemnização e 

sem necessidade de indicar o motivo (DL 143/2001, 2001). 

Realização do Produto 

78. Implementar e informar o cliente sobre os procedimentos para a resolução do 

contrato, ou seja, sobre o cancelamento, a devolução ou o reembolso, incluindo a 

forma como os clientes podem fazer devoluções ou trocas, obter reembolsos ou 

créditos, ou cancelar uma transacção, assim como qualquer limite de tempo ou 

encargos relacionados com a realização de qualquer um destes procedimentos. 

Informar se este procedimento se aplica ou não a bens personalizados ou 

mercadorias perecíveis. 
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7.4. RECLAMAÇÕES E REGULAÇÃO DE LITÍGIOS 

A fim de fomentar a confiança dos clientes nos negócios electrónicos, as empresas 

necessitam de lhes fornecer mecanismos de resolução de conflitos internos e/ou 

externos eficazes para que fiquem satisfeitos. Os clientes devem ser encorajados a 

tirar partido destes mecanismos. 

7.4.1. Lei aplicável e competência jurisdicional 

As transacções entre empresas e clientes, quer sejam efectuadas por via electrónica 

ou outra, estão sujeitas ao quadro existente em matéria de legislação aplicável e de 

competência jurisdicional. 

Os negócios electrónicos colocam inúmeros desafios ao actual quadro legal, por 

conseguinte, torna-se necessário avaliar se este deve ou não ser modificado, ou 

aplicado de forma diferente, para assegurar uma protecção efectiva e transparente aos 

clientes. 

Nesse sentido, os governos deverão envidar esforços no sentido de assegurar que o 

quadro seja equitativo para os clientes e para as empresas e facilite os negócios 

electrónicos. Deverão, igualmente, ser criadas condições para garantir que o nível de 

protecção dos clientes on-line é pelo menos equivalente ao nível proporcionado por 

outras formas de comércio. Também deve ser proporcionado um acesso eficiente e 

justo aos mecanismos de resolução de litígios, sem encargos nem custos adicionais 

indevidos. 

7.4.2. Os princípios de regulação de litígios 

Os princípios que internacionalmente estão a ser seguidos e que devem reger os 

mecanismos de resolução de litígios e os organismos que os superintendem são: 

• Acessibilidade: devem ser fáceis de encontrar e de entender para que 

o cliente possa comunicar eficazmente com a empresa, a fim de 

resolver prontamente as reclamações ou conflitos que possa ter em 

relação à transacção; 

• Independência: o processo de tomada de decisão e a administração do 

organismo são independentes dos seus membros; 
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• Lealdade: o organismo toma decisões em observância aos princípios 

estabelecidos, à informação disponibilizada e aos critérios específicos 

sobre os quais as baseia; 

• Responsabilidade: o organismo, publicamente, presta contas das suas 

operações através da publicação das suas determinações e da 

informação sobre as queixas, com realce para qualquer problema 

sistemático dos sectores de actividade; 

• Eficiência: o organismo opera eficientemente mantendo registo das 

queixas, assegura que estas são devidamente tratadas e regularmente 

avalia a sua performance; 

• Eficácia: o organismo é eficaz tendo termos de referência apropriados 

e pormenorizados e realiza revisões, independentes e periódicas, à sua 

performance. 

7.4.3. Os mecanismos de regulação de litígios 

Existem diversos mecanismos de resolução de conflitos. Estes serão analisados com 

base na publicação do Instituto do Consumidor intitulada "Guia do Consumidor para 

o comércio electrónico" (Instituto do Consumidor - Centro Europeu do Consumidor, 

2001). 

Desde logo, o primeiro mecanismo extrajudicial de resolução de conflitos e o mais 

informal, é um processo que nasceu com a actividade comercial, e traduz-se, afinal, 

na reclamação junto da empresa e na tentativa de resolução amigável, acordada 

directamente entre o cliente que se sente lesado e a empresa fornecedora ou 

prestadora de serviços. Numa linha evolutiva desta prática, muitas empresas 

percepcionaram que uma adequada resolução de litígios é um elemento 

diferenciador, capaz de fidelizar clientelas e garantir uma imagem de qualidade, o 

que as levou a criar serviços de apoio aos clientes e a instituírem até a figura do 

Provedor do Cliente. 

A mediação de conflitos é, porventura, o procedimento mais difundido. Inicia-se com 

a apresentação de uma reclamação junto de uma entidade pública ou privada, que em 

Portugal, poderá ser o Instituto do Consumidor, um Centro ou Serviço de Informação 

aos Clientes, localizado numa autarquia local, uma associação de clientes ou o 
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serviço de apoio de um centro de arbitragem (Instituto do Consumidor - Centro 

Europeu do Consumidor, 2001). 

Analisada a queixa, se a mesma for fundada, a entidade receptora contacta a empresa 

procurando obter uma resolução do litígio que salvaguarde os interesses legítimos 

das partes. 

Na conciliação, promovida no âmbito dos Centros de Arbitragem, procura-se que as 

partes cheguem a um acordo o qual é homologado pelo juiz árbitro. 

A arbitragem voluntária dos conflitos de consumo constitui, de algum modo, a 

cúpula deste sistema extrajudicial, na medida em que reúne os atributos de 

informalidade, celeridade e segurança jurídica. Com a arbitragem pretende-se obter 

uma avaliação imparcial do caso, ou outros meios informais para chegar a um 

acordo, tais como a conciliação ou a mediação. A arbitragem tem ampla aceitação 

como mecanismo válido para resolver disputas porque preserva o direito do cliente 

de recorrer ao sistema judicial para obter reparações (Instituto do Consumidor -

Centro Europeu do Consumidor, 2001). 

No caso em que a reclamação do cliente não possa ser resolvida, as empresas devem 

ter um método equitativo para as resolver, oferecendo uma garantia incondicional de 

devolução do preço pago ou a resolução do litígio por terceiros, conforme atrás 

descrito. Por exemplo, se a empresa tiver aderido ao Webtrader da DECO (DECO, 

2000) obriga-se a aceitar a mediação desta associação e, em caso de insucesso, à 

intervenção de um Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo. 

Tais mecanismos não devem afectar o direito do cliente de procurar solucionar os 

seus problemas através das vias judiciais. No entanto, o cliente e a empresa podem 

acordar, antes de recorrer ao procedimento judicial, se o cliente irá submeter a sua 

queixa a um mecanismo alternativo de resolução de litígios. 

Na implementação destes mecanismos, as empresas, os representantes dos clientes e 

os governos devem utilizar de forma inovadora as tecnologias de informação e tirar 

partido das mesmas para aperfeiçoar a sensibilização e a liberdade de escolha dos 

clientes. 

Uma das questões simultaneamente mais complicadas e mais importantes para os 

clientes é saber, no caso de um conflito que envolva um fornecedor estabelecido num 

país estrangeiro, mesmo que da União Europeia, qual é a lei e o tribunal onde vai ser 

julgada essa questão (Instituto do Consumidor - Centro Europeu do Consumidor, 

2001). As convenções que tratam deste assunto não se referem especificamente aos 
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negócios electrónicos, nem foram pensadas tendo em conta esta nova forma de 

negócio. Distinguem duas situações, consoante tenha sido o cliente a tomar a 

iniciativa ou, pelo contrário, tenha sido o fornecedor. No primeiro caso, a lei e o 

tribunal aplicáveis são os do fornecedor, pois foi o cliente que se deslocou ao país e 

que quis comprar um determinado produto e, em consequência, deve também ser ele 

a deslocar-se ao país do fornecedor para resolver o seu problema. No segundo caso, a 

lei e o tribunal aplicáveis são os do cliente, e o raciocínio que conduz a esta 

conclusão é o mesmo, já que foi o fornecedor que disponibilizou, ou pelo menos 

ofereceu, os seus produtos no país do cliente. Logo, é nesses tribunais que se devem 

resolver os conflitos que daí surjam. Mas como é que se medem as deslocações no 

ciberespaço onde se dá o comércio electrónico? Uma forma possível de analisar esta 

situação e que nos parece adequada, é entender-se que, quando um fornecedor abre 

uma loja na Internet e não define qual é a sua zona geográfica de oferta, está a abrir 

uma loja em cada país onde houver um cliente que pretenda adquirir os seus produtos 

(Instituto do Consumidor - Centro Europeu do Consumidor, 2001). Assim, nos 

negócios electrónicos o cliente só toma a iniciativa quando contacta directamente um 

fornecedor que não oferece produtos para o seu país e consegue que, mesmo assim, 

este lhos envie. Em todas as outras situações é o fornecedor que toma a iniciativa e, 

em consequência, aplicar-se-á a lei e o tribunal do país do cliente. No entanto, é 

importante ter consciência que esta é uma questão por definir. Não há ainda nem 

legislação específica para os negócios electrónicos, nem decisões dos tribunais sobre 

este assunto. 

Nesse sentido, foi aprovado em Setembro de 2001 pelo Parlamento Europeu o 

chamado Regulamento de Bruxelas, faltando apenas a sua adopção pelo Conselho 

(Instituto do Consumidor - Centro Europeu do Consumidor, 2001). Este regulamento 

é muito importante para os clientes na medida em que lhes dá a possibilidade de 

escolherem qual o tribunal competente para julgar os conflitos de consumo que 

ocorrerem na Internet - o do domicílio do fornecedor ou o do cliente, desde que o 

fornecedor tenha dirigido, de alguma forma, a sua actividade para este último. 

De igual forma, foi criada a Rede Europeia de Organismos de Resolução 

Extrajudicial de Conflitos de Consumo (EEJ-NET). Esta rede, cujo ponto de contacto 

em Portugal é o Instituto do Consumidor através do Centro Europeu do Consumidor 

(CEC ou Euroguichet), tem como objectivo facilitar o acesso à justiça por parte dos 

clientes no que se refere a conflitos que envolvam países diferentes. Estas 
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reclamações são enviadas para o ponto de contacto do país da empresa, em regra 

outro Euroguichet, que as encaminha para os organismos extrajudiciais ou entidades 

reguladoras com poderes de fiscalização competentes, ou promove directamente a 

mediação se não existir nenhum organismo extrajudicial (Instituto do Consumidor -

Centro Europeu do Consumidor, 2001). 

7.4.4. Normas do Código para as Reclamações e Regulação de Litígios 

Responsabilidade da Gestão de Topo 

79. Declaração de compromisso para com os princípios da resolução dos litígios: 

acessibilidade, independência, lealdade, responsabilidade, eficiência e eficácia. 

80. Declaração sobre as normas previstas no Decreto - Lei N.° 143/2001 

relativamente às transacções onde ocorrem situações anormais ou sobre a 

resolução do litígio (DL 143/2001, 2001). 

81. Declaração de aceitação da resolução do litígio por uma entidade exterior à 

empresa, de reconhecido mérito. 

82. Declaração de adesão ao Regulamento de Bruxelas em que os clientes escolhem 

qual o tribunal competente. 

Recursos 

83. Nomear um responsável pelo tratamento das reclamações e litígios. 

Realização do Produto 

84. Informar os clientes sobre o funcionamento dos mecanismos internos e externos 

de resolução dos litígios, nomeadamente informação sobre o responsável e pelo 

serviço de apoio (número de telefone, endereço de correio electrónico, horário de 

atendimento, entre outras) as condições de acesso (on-line ou outra), os custos, a 

natureza legal do mecanismo (arbitragem, mediação, conciliação / negociação, 

etc.), resultado final (obrigação / não obrigação / obrigação para a empresa / 

exequibilidade) e o recurso a outras instâncias, nomeadamente tribunais. 

85. A empresa deve fornecer aos clientes informação fácil de encontrar e entender 

acerca do modo como podem contactar com a entidade exterior para a resolução 

do litígio, incluindo uma ligação com o site dessa entidade. Este contacto não 
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deve pressupor custo algum para o cliente, ou a um custo que guarde proporção 

com o valor dos produtos ou dos serviços motivo da disputa. 

86. Disponibilizar informação sobre as decisões anteriores relativamente às 

reclamações apresentadas. 

87. Definir um procedimento de gestão de reclamações dos clientes. Entende-se por 

reclamação qualquer sinal de insatisfação do cliente causado por uma não 

conformidade com os seus requisitos e do código, ou de uma carência ou erro de 

interpretação destes requisitos. Os requisitos são definidos em termos de 

características que possam ser observadas e avaliadas pelo cliente. 

• Modo Operativo: a reclamação do cliente pode chegar à empresa 

através: de correio electrónico, módulo de recolha de reclamações 

existente no site, comunicação telefónica genérica ou fax. Nas 

reclamações deverão ser especificados os serviços ou produtos 

sujeitos a reclamação ou observação e os dados relativo ao cliente. 

Em qualquer caso quem recebe a reclamação, deve compilar o 

relatório da reclamação e submetê-lo ao responsável pela gestão das 

reclamações definindo: descrição, dados do cliente codificados, quem 

recebeu a reclamação, tipo de reclamação e causa. 

• Gestão da reclamação: o responsável pela gestão das reclamações, 

deve sempre fornecer as razões da reclamação, consultando 

eventualmente outras áreas da empresa e proceder ao registo da 

decisão tomada e eventualmente do tempo e do custo empregue na 

resolução da reclamação e do êxito. 

• Resposta ao Cliente: a gestão de topo e/ou o responsável pela gestão 

das reclamações enviam ao cliente uma comunicação relativa ao 

procedimento adoptado em relação à reclamação. A resposta deve ser 

dada no mais breve espaço de tempo possível. 

• Resolução de litígio por entidade exterior: caso o cliente não aceite a 

resolução apresentada pela empresa o responsável pela gestão das 

reclamações deve encaminhar o cliente para a entidade exterior que 
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irá proceder à resolução desta questão. Este responsável deve 

informar a Gestão de Topo e fazer o acompanhamento desta situação. 

• Acções a implementar: em termos de gestão imediata, o responsável 

pela gestão das reclamações deve examinar as reclamações a fim de 

avaliar a oportunidade de implementar acções correctivas ou 

preventivas. 

• Documentação: toda a documentação a que se refere o presente 

procedimento deve ser arquivada pelo responsável pela gestão de 

reclamações e disponibilizada para consulta pelos clientes. 

7.5. PRIVACIDADE 

As empresas devem respeitar a privacidade dos clientes e indicar de que forma o irão 

conseguir. Para tal devem definir a sua política de privacidade que deve seguir 

normas de confidencialidade abertas, transparentes e baseadas em princípios de 

equidade geralmente aceites em matéria de informação, adoptar medidas necessárias 

para oferecer uma protecção adequada e respeitar as preferências dos clientes. Estas 

normas devem ser divulgadas publicamente, ser fáceis de encontrar, entender e estar 

à disposição do cliente antes de este fornecer qualquer dado pessoal. 

Na procura de sistematização destas normas de privacidade foram e são 

desenvolvidas diversas iniciativas quer por entidades públicas, quer por empresas 

(Cavoukian e Crompton, 2000). 

Uma dessas primeiras iniciativas foi da OCDE, quando definiu, para as actividades 

de comércio electrónico entre empresas e clientes, as Linhas Directrizes que regem a 

Protecção da Vida Privada e os Fluxos Transfronteiriços da Dados de Carácter 

Pessoal (OCDE, 1980), de forma a assegurar aos clientes uma protecção eficiente e 

apropriada. 

Outra das iniciativas de cariz legislativo foi, em termos nacionais, a promulgação da 

Lei da Protecção de Dados Pessoais, Lei n.° 67/98, (Lei 67/98, 1998) que transpõe 

para a ordem jurídica portuguesa a Directiva Comunitária n.° 95/46/CE, de 24 de 

Outubro de 1995 (Directiva 95/46/CE, 1995) , relativa à protecção das pessoas 

singulares no que diz respeito ao tratamento dos dados pessoais e à livre circulação 

desses dados. 
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Existem ainda outras iniciativas que devido à sua amplitude e abrangência são de 

referir, como seja o projecto Platform for Privacy Preferences - P3P, iniciativa que 

está a ser desenvolvida pelo W3C (W3C, 1997), o consórcio mundial que reúne um 

grupo de investigadores e a indústria com o objectivo de estabelecer normas para a 

evolução dos protocolos e das aplicações na Internet. A P3P disponibiliza aos sites 

um modo de expressarem as suas práticas de privacidade que pode ser 

automaticamente interpretada pelos utilizadores. 

Assim, na definição da política de privacidade da empresa devem ser tidos em 

consideração os princípios definidos nestas iniciativas. 

7.5.1. Iniciativas no âmbito da política de privacidade 

Considerando a relevância das iniciativas da OCDE e da legislação nacional e 

comunitária para lidar com esta questão da privacidade passa a expor-se o seu 

conteúdo. 

OCDE 

Relativamente a este assunto a OCDE definiu um conjunto de princípios no 

documento "Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data" 

(OCDE, 1980). Estes definem o modo de manusear a informação de forma a proteger 

a privacidade dos dados. Esses princípios são: 

• Limitação de Recolha: devem existir limites para a recolha de dados 

pessoais e tais dados devem ser obtidos por meios leais e justos e, 

quando apropriado, com o conhecimento ou consentimento do sujeito 

dos dados; 

• Qualidade dos Dados: os dados pessoais devem ser exactos, 

completos, actualizados e especialmente relevantes para os fins para 

os quais serão usados; 

• Especificação da finalidade: a finalidade com que os dados pessoais 

são recolhidos deve ser especificada previamente e o uso subsequente 

limitado ao preenchimento desses fins ou outros não incompatíveis 

com estes; 
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• Limitação de Uso: os dados pessoais não devem ser disponibilizados 

ou utilizados para outros fins diversos dos especificados de acordo 

com a finalidade atrás definida, excepto com o consentimento do 

sujeito dos dados ou pelas autoridades legais; 

• Segurança: os dados pessoais devem ser protegidos por razões de 

segurança contra riscos de perda, acesso não autorizado, destruição, 

uso, modificação ou exposição dos dados; 

• Abertura: deve existir uma política genérica de abertura relativamente 

a desenvolvimentos, práticas e políticas com respeito aos dados 

pessoais. Os meios devem ser disponibilizados para verificar a 

existência, a natureza dos dados pessoais e os propósitos do seu uso, 

assim como a identidade e localização do organismo que fiscaliza e 

controla o uso dos dados; 

• Participação Individual, o indivíduo deve ter o direito a: 

- Obter do organismo de controlo dos dados a confirmação da 

existência de dados relativos a si; 

- Obter informação relativamente aos seus dados num prazo 

razoável e de uma forma que seja rapidamente inteligível; 

- Saber os motivos, se solicitou informação no âmbito do ponto 

1 e 2 e esta lhe é negada e poder contestar tal negação; 

- Contestar os seus dados. Se esta contestação é bem sucedida, 

ter os dados apagados, rectificados, completados ou 

emendados. 

• Responsabilidade: o organismo de controlo dos dados deve ser 

responsável pelo compromisso com as medidas que dão 

exequibilidade aos princípios atrás mencionados. 

Lei de Protecção de Dados Pessoais 

A Lei da Protecção de Dados Pessoais, Lei n.° 67/98, de 26 de Outubro, transpõe 

para a ordem jurídica portuguesa a Directiva n.° 95/46/CE, do Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 24 de Outubro de 1995, relativa à protecção das pessoas singulares 
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no que diz respeito ao tratamento dos dados pessoais e à livre circulação desses 

dados (Lei 67/98, 1998). O princípio geral desta legislação prende-se com o 

tratamento de dados pessoais que deve processar-se de forma transparente e no 

estrito respeito pela reserva da vida privada, bem como pelos direitos, liberdades e 

garantias fundamentais. Com base nas informações disponibilizadas pelo site da 

Comissão Nacional de Protecção de Dados - CNPD (CNPD, 2002) passa a expor-se 

os direitos dos titulares dos dados e das empresas que os manipulam. 

Os direitos dos titulares são: 

• Ser informado, no momento em que os seus dados são recolhidos: 

- Da finalidade do tratamento; 

- Da identidade do responsável pelo tratamento dos dados; 

- Do(s) destinatário(s) dos dados; 

- Do carácter obrigatório ou facultativo de fornecer os seus 
dados; 

- Da existência das condições do direito de acesso e 
rectificação. 

• Exigir que os seus dados sejam recolhidos de fornia lícita e leal; 

• Exigir que os dados a seu respeito sejam exactos e actuais, podendo 
solicitar a sua correcção; 

• Exigir que o seu nome e endereço sejam eliminados dos ficheiros de 

endereços utilizados pela mala directa (marketing/mailing); 

• Impedir que os dados pessoais sejam utilizados para finalidade 

incompatível com aquela que determinou a recolha; 

• Ser informado sobre a existência de tratamento de dados a seu 

respeito, bem como sobre a identidade e endereço do responsável; 

• Ter conhecimento e acesso às informações sobre si registadas. Em 

caso de tratamento de dados relativos à segurança do Estado, à 

prevenção e investigação criminal, ou para fins exclusivamente 

jornalísticos ou de expressão artística e literária, o acesso é feito pela 

CNPD, a requerimento do titular. A informação relativa a dados de 
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saúde é comunicada à pessoa, por intermédio do médico por ela 

designado. 

As obrigações das empresas que manipulam os dados são (CNPD, 2002): 

• Legalizar junto da CNPD, previamente à sua constituição, os 

tratamentos de dados pessoais; 

• Proceder ao tratamento de dados de forma lícita e leal, recolhendo 

apenas a informação necessária e pertinente à finalidade; 

• Permitir ao titular dos dados o acesso e correcção das informações 

sobre si registadas, transmitindo-as, em linguagem clara e 

rigorosamente correspondente ao conteúdo do registo; 

• Não utilizar os dados recolhidos para finalidade incompatível com a 

da recolha; 

• Manter os dados exactos e, se necessário, actuais; 

• Assegurar o consentimento expresso do titular dos dados sempre que 

tal for exigido; 

• Garantir gratuitamente o direito de eliminação dos dados utilizados 

para a mala directa, quando requerida pelo titular; 

• Ter sistemas de segurança que impeçam a consulta, modificação ou 

destruição dos dados por pessoa não autorizada a fazê-lo e que 

permitam detectar desvios de informação intencionais ou não; 

" Respeitar o sigilo profissional em relação aos dados tratados; 

• Interromper imediatamente o tratamento dos dados quando actuem em 

desconformidade com a lei e tenham recebido da entidade competente 

directriz nesse sentido; 

• Destruir os dados decorridos os prazos de conservação autorizado; 
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• Não realizar interconexão de dados pessoais, salvo autorização legal 

ou autorização da CNPD; 

Apesar destas obrigações as empresas estão isentas de notificar a CNPD quando 

procedem ao tratamento automatizado de dados com a finalidade exclusiva de 

facturação, gestão de contactos com clientes, fornecedores e prestadores de serviços. 

Platform for Privacy Preferences - P3P 

O projecto P3P (W3C, 1997) tem por objectivo sinalizar automaticamente as 

discrepâncias entre as práticas dos sites e as preferências dos utilizadores. O P3P 

cobre nove aspectos relacionados com a privacidade on-line, incluindo os cinco que 

dizem respeito à informação recolhida pelos sites: quem recolhe a informação, que 

informação é recolhida, com que objectivo ela é recolhida, que informação é 

partilhada com outros e quem são os recolectores de informação. Os quatro restantes 

tópicos explicam as políticas internas de privacidade do site: como podem os 

utilizadores alterar o modo como a sua informação é usada, como são resolvidos 

conflitos, qual a política de retenção de informação e onde é que as politicas podem 

ser encontradas para serem consultadas pelos utilizadores. 

Este projecto não poderá garantir ou reforçar as queixas de privacidade feitas pelos 

sites da Internet. No entanto, a W3C declarou que as versões futuras do P3P incluirão 

assinaturas XML para permitir o não repudio de acordos entre os utilizadores e os 

sites. As versões futuras também poderão incluir um mecanismo para permitir às 

empresas negociar e transferir informação dos utilizadores para serviços a fornecer 

por terceiros. Apesar deste potencial, há quem afirme que o objectivo das tecnologias 

de privacidade é o de permitir que os utilizadores possam realizar as suas transacções 

anonimamente. 

7.5.2. Normas do Código para a Privacidade 

Responsabilidade da Gestão de Topo 

88. Declaração de adesão aos princípios de protecção da privacidade dos dados 

definidos pela OCDE no documento "Protecção da Vida Privada e os Fluxos 

Transfronteiriços da Dados de Carácter Pessoal" (OCDE, 1980): Limitação de 

Recolha, Qualidade dos Dados, Especificação da Finalidade, Limitação de Uso, 

Segurança, Abertura, Participação Individual, Responsabilidade. 
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89. Declaração de adesão à legislação nacional e europeia sobre a protecção de dados 

pessoais, nomeadamente a Lei n.° 67/98, de 26 de Outubro, (Lei 67/98, 1998), o 

Decreto - Lei n.° 122/2000 (DL 122/2000, 2000), que transpõe para a ordem 

jurídica interna a Directiva n.° 96/9/CE (Directiva 96/9/CE, 1996), relativa à 

protecção jurídica das bases de dados, a Directiva Comunitária 95/46/CE, de 24 

de Outubro (Directiva 95/46/CE, 1995), a Directiva 97/66/CE, relativa ao 

tratamento de dados pessoais e à protecção da privacidade no sector das 

telecomunicações (Directiva 97/66/CE, 1998) e a Directiva 2002/58/CE, relativa 

ao tratamento de dados pessoais e à protecção da privacidade no sector das 

comunicações electrónicas (Directiva relativa à privacidade e às comunicações 

electrónicas) (Directiva 2002/58/CE, 2002). 

90. Declaração de compromisso relativa ao respeito pela preferência dos clientes em 

receber ou não mensagens electrónicas comerciais não solicitadas. 

91. Declaração de compromisso com os princípios para a promoção e venda de 

produtos e serviços a crianças, respeitando o previsto na Lei de Protecção de 

Crianças e Jovens em Perigo (Lei 147/99, 1999), o Decreto - Lei N.° 143/2001 

(DL 143/2001, 2001) e o art. 14 do Código da Publicidade(DL 330/90, 1990). As 

empresas podem utilizar como guia as regras definidas no documento "Children 's 

Advertising Review Unit's - CARU 1974" (CARU, 2001), da National 

Advertising Review Council - NARC, ou no "Children's On-line Privacy 

Protection Act - COPPA 1998" (FTC, 1999) da Comissão Federal do Comércio -

FTC dos EUA. 

Recursos 

92. Nomear um responsável pelo tratamento dos dados pessoais que tem a obrigação 

de fazer respeitar os direitos dos clientes que fornecem os seus dados, aquando da 

sua manipulação pelos colaboradores da empresa; 

93. Informar os clientes sobre os colaboradores que manipulam estes dados. 

94. Realizar acções de sensibilização e formação para os colaboradores que lidam 

com os dados dos clientes. 

95. Disponibilizar meios físicos e equipamentos (software e hardware) adequados 

para implementar o sistema de gestão de dados pessoais. 
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Realização do Produto 

96. Disponibilizar um sistema de apoio aos clientes sobre as normas de privacidade 

das empresas com as seguintes características: 

• Acessível a partir de qualquer página do site; 

• Informar sobre os compromissos e práticas da empresa em matéria de 

privacidade; 

• Responder a reclamações dentro de um prazo razoável; 

• Contactar a entidade responsável pelo Código de Conduta para 

manifestar as suas preocupações sobre o modo como são 

implementadas pela empresa as questões relativas à privacidade. 

97. O sistema de apoio deve informar os clientes, de acordo com a legislação 

nacional, (Lei 67/98, 1998) sobre (CNPD, 2002): 

• Responsável pelo tratamento - Art. 29e, al. a): nos termos da al. d) do 

art.0 3o, indicar a pessoa singular ou colectiva, a autoridade pública, o 

serviço ou organismo responsável pelo tratamento. Quando o 

tratamento seja efectuado por responsável que, não estando 

estabelecido em território da UE, recorra a meios situados no território 

português deve identificar o representante referido no n.° 5 do art. 4o; 

• Características do sistema: indicar as características técnicas do 

equipamento, suporte lógico e aplicações implementadas; 

• Finalidade do tratamento - Art. 29a ai. b): descrever, tendo presente 

que o tratamento se deve processar em estrita adequação e pertinência 

à finalidade que determina a recolha (art.5° n.° 1 al. b)), a finalidade 

do tratamento; 

• Entidade encarregue do processamento da informação - Art. 29°al. e): 

indicar a entidade encarregada pelo processamento da informação, se 

não for o próprio responsável pelo tratamento; 
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• Dados pessoais contidos em registos - Art. 29° al. c): indicar 

especificadamente todos os dados pessoais tratados. Nas situações de 

tratamento de dados pessoais sensíveis (art. 1° n°l), dos dados 

referidos no n°2 do art.0 8 e de dados relativos ao crédito e à 

solvabilidade, assinalar nos quadros respectivos; 

• Recolha dos dados: assinalar a fundamentação/base jurídica da 

recolha de acordo com as hipóteses previstas nos art.0 6, art.0 7 n°2 e 

art0. 8 n.° 2. Distinguir a recolha directa e indirecta de dados pessoais. 

Nas situações de recolha indirecta descrever a forma de recolha; 

• Forma de actualização dos dados: distinguir a actualização directa e 

indirecta de dados pessoais. Nas situações de actualização indirecta 

descrever a forma de actualização; 

• Interconexões: ter em consideração o conceito legal de interconexão 

previsto na ai. i) do art. 3o aquando da ligação com outros sistemas de 

gestão de dados; 

• Fluxos transfronteiriços de dados pessoais: a transferência de dados 

para fora da União Europeia carece de autorização da CNPD devendo 

ser indicados os seus fundamentos e circunstâncias de acordo com o 

n°2 do art. 19° e n.oS 1 e 2 do art. 20°; 

• Medidas para garantir a segurança das informações - Art. 29.° al. j): 

descrição geral que permita avaliar de forma preliminar a adequação 

das medidas tomadas para garantir a segurança do tratamento em 

aplicação dos artigos 14° e 15°; 

• Tempo de conservação dos dados pessoais - Art. 29° al. g): indicar o 

prazo de conservação dos dados ( ai. e) do n.° 1 do art.0 5o); 

• Fornias e condições como o titular pode conhecer, corrigir ou eliminar 

os dados que lhe respeitem - Art. 29° al. h) e nos artigos 11 ° al. d) e 

12°: 
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98. Disponibilizar aos clientes acesso aos sistemas de opt-out e opt-in, antes da sua 

informação ser utilizada ou divulgada para um fim diverso do definido, aquando 

da sua recolha ou por terceiros não autorizados. A Directiva sobre comércio 

electrónico (Directiva 2000/3 l/CE, 2000) contém uma obrigação relativa à 

consulta e respeito pelos clientes registados nestes sistemas. Estes sistemas 

permitem que não seja enviado material publicitário a menos que os clientes o 

tenham solicitado explicitamente. 

• Sistema opt-out: os clientes que recebem anúncios que são enviados 

por correio electrónico devem explicitamente notificar a empresa, ou 

um terceiro designado por este, de que não pretende receber mais 

aquele tipo de material, devendo, de futuro, a empresa respeitar esse 

desejo. Nos anúncios a empresa deve indicar de forma simples e 

rápida o acesso a este tipo de opção. 

• Sistema opt-in: a empresa não deve enviar anúncios por correio 

electrónico a menos que o receptor desse material tenha de forma 

explícita notificado a empresa, com antecedência, de que o deseja 

receber. 

99. Definir um procedimento para a implementação do sistema de gestão de dados, 

para que sejam implementadas medidas para proteger os dados privados contra 

qualquer forma ilegal de processamento, tais como distribuição, utilização, 

alteração ou acesso não autorizado, de acordo com os art.0 14 a 17 da Lei de 

Protecção de Dados Pessoais, (Lei 67/98, 1998) tais como: 

• Na recolha de dados o cliente esteja devidamente informado dos fins a 

que se destinam e dê o seu consentimento; 

• Durante manutenção, não sejam provocadas alterações de forma 

inadvertida ou não autorizada modificando o seu conteúdo ou o fim 

para o qual foram recolhidos, 

• A utilização e divulgação estejam de acordo com os fins para os quais 

os dados foram recolhidos ou seja previamente solicitada autorização 

e esta confirmada pelos utilizadores; 
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• A distribuição esteja autorizada, ou seja previamente solicitada 

autorização e esta confirmada pelos utilizadores; 

• Seja disponibilizada informação ao cliente sobre os dados existentes 

no sistema de gestão dos dados pessoais; 

• Os ficheiros que contêm dados sobre os clientes sejam registados na 

CNPD. 

100. Informar que os dados serão eliminados no caso da transacção ser abandonada 

antes de estar concluída. 

101. A empresa deve respeitar as preferências do cliente quanto à recepção de 

mensagens electrónicas não solicitadas e descrever com precisão as suas 

práticas comerciais quanto a esta questão. 

• A empresa quando envia mensagens electrónicas de comercialização 

deve cumprir a vontade do cliente, que deve previamente indicar se 

deseja ou não receber estes tipo de mensagens. Este procedimento 

deve figurar no site ou nas mensagens por correio electrónico; 

• A empresa se envia mensagens electrónicas de comercialização não 

solicitadas deve subscrever uma lista de supressão de mensagens 

electrónicas, facultando acesso aos sistemas de opt-in ou opt-out. 

102. A empresa deve apresentar de forma explícita e fazer esforços para assegurar 

que os direitos de propriedade intelectual são respeitados e que as obrigações 

daí decorrentes são honradas, de acordo com o Código do Direito de Autor e 

dos Direitos Conexos (DL 63/85, 1985) e a Directiva 2001/29/CE, relativa à 

harmonização de certos aspectos do direito de autor e dos direitos conexos na 

sociedade da informação (Directiva 2001/29/CE, 2001). A empresa deve 

indicar que informação, produtos ou serviços por elas oferecida tem direitos de 

propriedade intelectual. Os direitos de propriedade intelectual desempenham 

um papel importante nos negócios electrónicos. A forma e o conteúdo dos sites, 

do software, dos bancos de dados, imagens, marcas registadas, e ofertas 

comerciais de informação, produtos ou serviços são quase sempre protegidos 

por direitos de propriedade intelectual {copyright, trademark, etc.). Para 
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proteger os interesses do detentor dos direitos, é importante que o cliente esteja 

adequadamente informado da existência de tais direitos, da sua natureza e 

substância, ou seja, o que é permitido e o que não o é. 

103. Se a empresa se dirige a crianças deve dar-lhes uma protecção especial, tendo 

em conta que as suas faculdades cognitivas se encontram em desenvolvimento. 

Nesse sentido, a empresa deve definir um procedimento para tratamento das 

questões relativas à protecção de crianças, assegurando que as comunicações 

comerciais, a publicidade ou a promoção de actividades: 

• Têm em consideração a idade, o conhecimento e o nível de 

maturidade da audiência a que se dirigem; 

• Identifica o material que se destina só para adultos; 

• Não encoraja as crianças a entrarem em sites não apropriados para a 

sua idade; 

• Não causam problemas de ordem moral, mental ou física às crianças; 

• Encoraja as crianças a ter autorização prévia dos pais para comprar 

on-line; 

• Não encoraja as crianças a assumir créditos ou compromissos de 

longo prazo; 

• Não encoraja as crianças a comprar produtos ou serviços através da 

exploração da sua inexperiência, sentido de lealdade ou confiança; 

• Não leva as crianças a persuadir os seus pais ou outros a adquirir bens 

ou serviços em oferta; 

• Devem ser utilizadas instruções de aviso para incentivar as crianças a 

obter a autorização dos pais antes de disponibilizarem os dados 

pessoais; 

• Disponibilizar meios que permitam que os pais possam opor-se à 

divulgação das informações relativas aos seus filhos a terceiros. 
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7.6. SEGURANÇA 

Com o crescimento de popularidade da Internet um número maior de organizações e 

indivíduos encaram as redes informáticas como um meio eficiente para troca e 

distribuição de informação. No entanto, sendo actualmente a Internet considerada 

como um dos canais mais atractivos para comunicar em tempo real, aqueles que 

desejam tirar vantagem da sua presença nestas redes têm que assegurar a utilização 

de meios confiáveis para essa troca de informação. 

Sem as medidas de segurança adequadas, os participantes em processos de troca de 

informação têm que se preocupar com um conjunto de ameaças, tais como as fraudes 

electrónicas de alteração de dados ou a visualização de dados confidenciais, entre 

outras. 

As precauções quanto à fraude electrónica são especialmente importantes se 

consideramos que os dados passam por vários sistemas informáticos quando se 

efectua uma froca de informação. 

Existem tecnologias de codificação especialmente concebidas para possibilitar a 

criação de sessões para trocar informação de forma segura, as quais se passa a referir 

com base na informação disponibilizada noo site da Certipor (Certipor, 2000). 

7.6.1. Protocolos de segurança 

A tecnologia hoje disponível em aplicações de navegação, de correio electrónico ou 

servidores de informação possibilita a utilização de serviços seguros e confiáveis de 

uma maneira fácil, sem que os intervenientes na troca da informação se tenham que 

preocupar com a fraude electrónica. 

Basicamente, estes protocolos permitem a criação de sessões seguras de troca de 

informação em que os intervenientes se identificam e sobre a qual partilham 

informações de uma maneira segura. Através do uso de técnicas tais como a 

codificação e assinaturas digitais, estes protocolos (Certipor, 2000): 

• Permitem a autenticação dos elementos de uma troca de informação 

(remetente e destinatário); 

• Permitem que informação sensível (por exemplo, número de cartão de 

crédito) seja partilhada pelos elementos de uma troca de informação, 

mantendo-se no entanto inacessível a terceiros; 
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• Asseguram que a informação trocada entre elementos não é 

corrompida, acidental ou deliberadamente, sem detecção. 

7.6.2. Criptografia 

Com o objectivo de resolver os problemas de segurança associados às transacções 

electrónicas no mundo digital utiliza-se como solução a criptografia. A criptografia 

assegura a protecção da informação usando uma função matemática ou algoritmo 

para codificar e descodificar mensagens. Na generalidade existem dois tipos de 

algoritmos criptográficos (Certipor, 2000): 

• Os simétricos, ou convencionais, em que só existe uma chave para 

codificar e descodificar; 

• Os assimétricos, ou de chave pública, em que existem duas chaves 

diferentes, matematicamente relacionadas (Pública e Privada). 

Num sistema de criptografia por chave pública, a informação é codificada com a 

chave pública da pessoa a quem é dirigida a mensagem e só a pessoa que tem a chave 

privada correspondente (o destinatário correcto) é que consegue descodificar a 

mensagem. Com o sistema de chave pública, tanto o remetente como o destinatário 

podem, de uma forma segura, trocar informação privada numa transacção 

electrónica. 

7.6.3. Assinatura digital 

Tal como hoje a assinatura é utilizada em documentos, as assinaturas digitais estão 

neste momento a ser utilizadas para identificar a autoria de documentos electrónicos. 

As assinaturas digitais podem (Certipor, 2000): 

• Autenticar a identidade de quem assinou os documentos, confirmando 

quem participou numa determinada transacção e se essa transacção foi 

ou não forjada por alguém; 

• Proteger a integridade dos dados, garantindo que a mensagem 

recebida não sofreu alterações, quer acidental, quer maliciosamente; 
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• Provar à posteriori quem participou numa transacção (uma figura 

denominada não repúdio), desta forma ninguém pode negar que 

enviou ou recebeu determinada informação. 

De acordo com o Decreto - Lei n.° 290-D/99, de 2 de Agosto (DL 290-D/99, 1999), a 

aposição de uma assinatura digital num documento electrónico equivale à assinatura 

autografa dos documentos com forma escrita sobre suporte de papel e cria a 

presunção de que: 

• A pessoa que apôs a assinatura digital é o titular desta ou é 

representante, com poderes bastantes, da pessoa colectiva titular da 

assinatura digital; 

• O documento electrónico não sofreu alteração desde que lhe foi 

aposta a assinatura digital, sempre que seja utilizada para verificação 

uma chave pública contida em certificado válido emitido por entidade 

certificadora credenciada nos termos deste diploma. 

7.6.4. Relação entre Chave Pública e Assinatura digital 

Com o objectivo de mais ninguém ter acesso ao conteúdo da mensagem, a não ser o 

receptor correcto, isto é, para garantir a confidencialidade na transmissão de 

informação, o emissor da mensagem adiciona a assinatura digital criada à mensagem 

original, que codifica, por sua vez, com a chave pública do receptor. É criada assim 

uma mensagem electrónica confidencial e assinada digitalmente. 

Após a recepção da mensagem, o receptor acede ao texto utilizando a sua chave 

pública. A fim de obter a assinatura digital original em formato legível, o receptor 

descodifica o código recebido com a chave pública do emissor. Para verificar a 

exactidão da assinatura digital e a integridade da informação, o receptor gera um 

código com a mensagem original que recebeu, e compara este código com o que 

obteve da descodificação da assinatura digital recebida. Se o receptor validar 

positivamente a assinatura digital com a chave pública do emissor, temos um forte 

indicador de que a mensagem foi enviada pelo dono da chave privada e que, 

simultaneamente, não foi alterada no seu trajecto. 
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7.6.5. Certificados Digitais 

Antes de duas partes trocarem informação usando codificação de chaves públicas, 

cada uma delas, deseja autenticar a identidade da outra parte. Por exemplo, os 

remetentes querem saber se estão a lidar realmente com o destinatário eleito. 

Obviamente que os destinatários também querem ter a certeza da identidade dos seus 

remetentes e da exactidão das informações trocadas. 

Os Certificados Digitais (Certipor, 2000) são o elemento base de uma Infra-estrutura 

de Chaves Públicas {Public Key Infrastructure - PKI), que se baseia na utilização de 

algoritmos de chaves assimétricas. Ou seja, um par de chaves, em que uma é 

denominada chave pública e a outra chave privada. 

Cada utente de uma infra-estrutura de chaves públicas possui um par dessas chaves, e 

através da utilização de uma ou de outra, conseguem-se implementar as figuras de 

Autenticação, Integridade, Não Repúdio e Confidencialidade. 

Assim, um certificado digital pode ser utilizado como forma de identificação digital, 

como se de um passaporte ou bilhete de identidade electrónico se tratasse, podendo 

igualmente ser utilizado para efectuar transacções electrónicas em redes abertas com 

segurança, assinar digitalmente documentos, e disponibilizar outros mecanismos para 

fins de confidencialidade (Certipor, 2000). 

As credenciais utilizadas para autenticação de servidores de rede e aplicações de 

nagevação através de protocolos, tais como o SSL e o S-HTTP, são denominados 

certificados digitais. Estes baseiam-se na norma X.509 e permitem a comprovação da 

identidade do portador, sendo autorizado e emitido por uma terceira entidade de 

confiança, conhecida no mundo da segurança electrónica como Entidade 
Certificadora {Certification Authority - CA). 

7.6.6. Entidade Certificadora 

A entidade certificadora verifica a identidade de um indivíduo, cria um documento 

de confiança reconhecido e acreditado por outros, e emite um Certificado Digital 

para uso próprio do indivíduo. 

A utilização dos certificados digitais, sua constituição interna e grau de confiança, 

varia consoante as necessidades do indivíduo e as práticas e políticas de exploração 

de serviços de emissão de certificados digitais pelas quais se rege a Entidade 

Certificadora (Certipor, 2000). 
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Uma Entidade Certificadora é responsável pela emissão de certificados digitais 

utilizados para identificar comunidades de indivíduos, sistemas, ou outras entidades 

que utilizem meios ligados a redes informáticas. 

Assinando digitalmente os certificados que emite, a Entidade Certificadora relaciona 

a identidade do portador do certificado, e consequente portador da chave privada, à 

chave pública existente no certificado. 

O processo de criação de certificados de chave pública é um dos elementos que uma 

Entidade Certificadora tem que gerir, mas é absolutamente necessária a gestão 

completa de todo um ambiente de certificados de chave pública para estabelecer e 

manter um ambiente de confiança com terceiros. 

7.6.7. Triângulo de Confiança 

A Entidade Certificadora representa um papel muito importante em termos da 

confiança da informação transitada numa rede, pois possibilita a criação da terceira 

entidade na qual as duas partes confiam. 

Numa rede informática distribuída e complexa, este modelo de confiança numa 

terceira entidade é absolutamente necessário, pois existem diversas permutas 

dinâmicas no relacionamento cliente - empresa. Os clientes e as empresas podem não 

ter criado uma relação de confiança mútua, mas ambas as partes necessitam de criar 

sessões de comunicação seguras entre elas, necessitando para tal de uma terceira 

entidade na qual ambos confiam. 

A Entidade Certificadora é o vértice superior do triângulo de confiança necessário 

para o estabelecimento de sessões seguras e de confiança na rede. Cada uma das 

partes, numa sessão de troca de informação (vértices da base do triângulo), confia na 

Entidade Certificadora. E como cada uma das partes está certificada pela Entidade 

Certificadora, cada uma delas pode confiar e reconhecer a outra, criando 

inevitavelmente uma relação (triangular) de confiança (Certipor, 2000). 

7.6.8. Gestão da Segurança da Informação - Norma ISO 

Mais recentemente esta questão da segurança foi objecto da definição de uma norma 

ISO, o "Code of pratice for Information Security Management" - ISO/IEC 

17799:2000", que define a base para a criação e manutenção dos meios para lidar 

com dados sensíveis (Merkow, 2001). 
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As recomendações da norma são análogas às práticas relativas à gestão da qualidade, 

tais como a definição de uma política de segurança (similar à politica de qualidade 

prevista pela ISO 9001) e a operação do sistema com auditorias internas e revisões 

ao nível da gestão. A norma caracteriza a segurança da informação como o 

desenvolvimento da confiança através da preservação da confidencialidade, 

integridade e disponibilidade (Daugtrey, 2001): 

• Confidencialidade: garantir que a informação não é divulgada ou 

apenas nos caso em que tenha sido estabelecido previamente; 

• Integridade: assegurar que os dados não são alterados ou destruídos de 

fornia não autorizada; 

• Disponibilidade: assegurar que a informação está disponível sempre 

que uma entidade autorizada o solicite. 

A confiança surge como um requisito de qualidade prioritário para as transacções 

electrónicas. Nesse sentido, diversas empresas, a nível mundial, estão a tomar 

consciência das vantagens em obter uma certificação de conformidade com as 

normas de gestão da segurança da informação, tal como o fizeram relativamente à 

certificação da gestão da qualidade (Daugfrey, 2001). 

O objectivo primordial da norma é o de fornecer recomendações para a gestão da 

segurança da informação para utilização daqueles que estão a iniciar, implementar ou 

manter operações de segurança na sua empresa. É intenção proporcionar uma base 

comum para desenvolver regras de segurança nas empresas e práticas efectivas de 

gestão da segurança e criar confiança nas relações internas da organização (OCDE, 

2002b). 

A norma define 10 áreas de actuação (Merkow, 2001): 

1. Política de Segurança da empresa: é necessária para definir a 

estratégia quanto à segurança da informação; 

2. Infra-estrutura de Segurança da empresa: inclui a gestão interna 

da informação, a garantia da segurança dos meios de 

processamento da informação e quando o processamento é 

executado por terceiros permite o acesso, mas garante a segurança 

da informação; 
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3. Classificação e Controlo de activos: é preciso garantir um nível de 

protecção dos activos da empresa; 

4. Segurança do Pessoal da empresa: reduzir os riscos de erro 

humano, roubo, fraude ou utilização indevida dos meios de 

processamento de informação, assegurar que os utilizadores estão 

conscientes das preocupações quanto à segurança da informação e 

minimizar os danos provocados por incidentes ou mau 

funcionamento da segurança e aprender com estes; 

5. Segurança física e ambiental: prevenir acessos não autorizados, 

danos ou interferências nas premissas do negócio e da 

informação, prevenir percas ou danos na informação ou 

interrupções nas actividades da empresa; 

6. Gestão de operações e comunicações: minimizar os riscos de 

falha do sistema, garantir uma correcta e segura operação dos 

meios de processamento da informação e de comunicação, 

proteger a integridade do software e da informação, prevenir a 

perca, modificação ou uso indevido de informação trocada entre 

empresas; 

7. Controlo de Acesso ao sistema: controlar o acesso à informação, 

prevenir o acesso não autorizado à informação e ao sistema e 

assegurar a protecção dos serviços de rede e de telecomunicações; 

8. Desenvolvimento e manutenção do sistema: proteger a 

confidencialidade, autenticidade e integridade da informação e 

assegurar que os projectos e as actividades de suporte das 

tecnologias de informação são conduzidos de forma segura; 

9. Planeamento da Continuidade dos negócios: neutralizar as 

interrupções das actividades e dos processos críticos dos negócios 

da empresa dos efeitos provocados por falhas ou desastre de 

maior gravidade; 

1.0. Compromisso: evitar quebras de compromisso com os requisitos 

de segurança previstos na legislação, em regulamentos ou nas 

obrigações contratuais e assegurai" o compromisso da empresa 

com a sua política de segurança e com as normas. 
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7.6.9. Serviços Digitais de Segurança disponibilizados por Entidades 

Os serviços digitais de segurança permitem maximizar o potencial dos negócios 

electrónicos através do fornecimento de uma infra-estrutura de confiança que permita 

às empresas: 

• Localizar facilmente as aplicações com as quais pretendem trocar 

dados; 

• Confiar que esses dados valiosos apenas são trocados com aplicações 

que foram apropriadamente identificadas, autentificadas e autorizadas; 

• Facultar um mecanismo seguro para efectuarem as transacções. 

A tecnologia disponibilizada pela Internet permite às empresas, de todas as 

dimensões, trocar informação crítica quer internamente quer externamente. Como os 

serviços podem ser implementados sem um significativo aumento dos investimentos 

em hardware e software, as empresas que os disponibilizam estão a ter um retorno 

imediato deste investimento. 

A oportunidade proporcionada por estes serviços permite aumentar a produtividade 

dos negócios electrónicos, operando num ambiente digital de confiança. As 

plataformas disponibilizadas por estas entidades permite que as empresas não fiquem 

constrangidas devido à falta de segurança e confiança quando utilizam tais serviços 

críticos. 

Os serviços digitais de segurança são vários e são disponibilizados por diversas 

empresas, como por exemplo a Verisign, que é uma das mais conhecidas (Verisign, 

2002). Nesse sentido, passa a enunciar-se os serviços disponibilizados por esta 

empresa. 

Ao nível da identidade digital, a localização das aplicações e dos serviços prestados 

deve estar catalogada no Universal Description, Discovery, and Integration - UDDI, 

que é um directório de serviços para a Internet que está disponível para todos os 

utilizadores (UDDI, 2000). No entanto, o registo é propenso aos mesmos problemas 

que afectam os programas de procura {search engines), ou seja, informação 

redundante e desactualizada, manipulação, queixas, fraudes e outras. Ao integrar as 

tecnologias do extensible Markup Language - XML e da Public-Key Infrastructure -

PKI na directoria UDDI, permite que as aplicações da empresa automaticamente 
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autentiquem e qualifiquem os dados disponíveis nas listagens públicas. As listagens 

de empresas autenticadas permitirão uma maior confiança, pois facilitam mais trocas 

de informação entre participantes anónimos. A directoria pública UDDI permite às 

empresas registar e publicar serviços globalmente, expandindo a sua esfera de 

actuação. Será possível às empresas localizar e solicitar serviços para completar 

transacções on-line, permitindo a automação total dos processos negociais. 

Para as empresas trocarem dados de grande valor ou efectuarem transacções de uma 

forma segura devem ser providenciadas capacidades de acesso controlado, 

autenticado, autorizado e codificado, não só para as aplicações, mas também para os 

colaboradores e parceiros da empresa. Os certificados digitais permitem às empresas 

a custos efectivos fornecer esses serviços. Estes certificados funcionam como atrás 

foi descrito. 

Para assegurar que apenas indivíduos ou aplicações autorizadas podem aceder aos 

serviços, as empresas tem, de forma fidedigna, estabelecer a identidade destas e 

então fornecer credenciais digitais que confirmem essa identidade. Tal permite 

validar a identidade dos utilizadores desconhecidos e depois atribuir-lbes ou não 

credenciais digitais, simplificando a validação das transacções com os parceiros. 

Para realizar transacções de confiança na Internet, cada aplicação tem de 

positivamente identificar os utilizadores e as aplicações que lhes procuram aceder. O 

serviço de autenticação deve providenciar um sistema simples de subscrição para 

permitir às empresas partilhar a autenticação entre múltiplas aplicações, sites ou 

serviços. Utilizando simples sistemas de subscrição, as aplicações podem ser 

"federadas", de tal forma que se um utilizador se autenticar com sucesso na primeira 

aplicação pode navegar entre aplicações "federadas" sem necessidade de se tornar a 

autenticar. A simples subscrição permite aceder a diversos recursos dentro de uma 

comunidade aberta sem a sobrecarga de múltiplos procedimentos de autenticação. 

Para reforçar o nível de serviço e assegurar que a transacção digital, uma vez 

consumada, não pode ser recusada ou revertida, os participantes na transacção devem 

aprovar - para satisfação de todas as partes - o estado dos dados ou serviço em tempo 

real. O serviço de notário digital, utilizado por aplicações como a Verisign, permite o 

não repudio da transacção efectuada através da "presença" nesta de um terceiro 

independente como testemunha de confiança. Tal presença pode vincular legalmente 

as partes sob a forma de uma assinatura digital ou selo. 
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Os serviços de autorização permitem à empresa decidir se autoriza um utilizador 

autenticado a executar uma determinada operação. Esta decisão pode ser baseada em 

autorizações pré-confíguradas ou informação sobre o perfil do utilizador a partir de 

dados fornecidos por entidades externas de confiança. As decisões de autorização são 

tipicamente implementadas usando lógicas de negócio personalizado que analisam as 

autorizações e o perfil, aplicando de seguida as políticas definidas. 

Ao nível do serviço de pagamento, para o processamento automático das transacções, 

a capacidade de efectuar transferências de dinheiro seguras é uma das componentes 

mais importante. Hoje em dia, a maior parte das empresas pára no ponto da 

encomenda, não oferecendo o serviço de transacção completo. Através da 

combinação dos serviços de autenticação com os serviços das maiores entidades 

bancárias, os pagamentos de produtos e serviços podem ser invocados via um 

interface de pagamento no standard XML, permitindo-o em tempo real. 

7.6.10. A segurança nos Fornecedores de Serviços Internet 

Quase todos os ataques aos negócios electrónicos referidos pela comunicação social 

dizem respeito aos senadores, indicando que os sistemas de segurança dos servidores 

são inadequados. Os ataques contra os canais de comunicação raramente ocorrem 

porque são tecnicamente mais complexos, mesmo sem as técnicas de codificação, 

tais como o SSL. Os sistemas de segurança dos servidores podem ser constituídos 

por firewalls, sistemas de detecção de intrusos, por acções contínuas de 

monitorização de alertas de segurança e pela implementação pronta de acções de 

segurança de emergência. No entanto, isto requer pessoa] especializado na 

administração do sistema para continuamente cuidar do sistema, o que é um trabalho 

intensivo comparado com o nível elevado de automação dos mecanismos de 

segurança das comunicações. Houve muita atenção na criptografia e na segurança 

das comunicações e pouca nos outros factores requeridos para atingir um sistema 

global de segurança, tais como segurança do sistema, práticas e procedimentos, 

consciência do utilizador, gestão de chaves e uma boa interface com o utilizador. 

Na Directiva sobre o Comércio electrónico, entre os artigos 12 e 15, é tida em 

consideração a responsabilidade dos prestadores intermédios de serviços, 

nomeadamente nas actividades de transmissão e de disponibilização de acesso a uma 

rede de comunicações (Directiva 2000/3l/CE, 2000). Tal situação coloca-se porque 
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estas abrangem o armazenamento automático, intermédio e transitório das 

informações transmitidas. 

Assim, em caso de prestação de um serviço que consista na transmissão, por uma 

rede de telecomunicações, de informação prestada por um destinatário do serviço, a 

empresa deve velar para que a responsabilidade do prestador do serviço não possa ser 

invocada no que respeita à armazenagem automática, intermédia e temporária dessa 

informação, desde que: 

• O prestador não modifique a informação; 

• O prestador respeite as condições de acesso à informação; 

• O prestador respeite as regras relativas à actualização da informação, 

indicadas de forma amplamente reconhecida e utilizada pelo sector; 

• O prestador não interfira com a utilização legítima da tecnologia, tal 

como amplamente reconhecida e seguida pelo sector, aproveitando as 

facilidades disponibilizadas pela Internet para obter indevidamente 

dados sobre a utilização da informação; 

• O prestador actue com diligência para remover ou impossibilitar o 

acesso à informação que armazenou, logo que tome conhecimento 

efectivo de que a informação foi removida da rede na fonte de 

transmissão inicial, de que o acesso a esta foi tornado impossível, ou 

de que um tribunal ou autoridade administrativa ordenou essa 

remoção ou impossibilitou o acesso. 

Caso o serviço consista no armazenamento de informações prestadas por um 

destinatário, a empresa deve velar para que a responsabilidade do prestador do 

serviço não possa ser invocada no que respeita à armazenagem automática, 

intermédia e temporária dessa informação, desde que: 

• O prestador não tenha conhecimento efectivo da actividade ou 

informação ilegal e, no que se refere a uma acção de indemnização 

por perdas e danos, não tenha conhecimento de factos ou de 

circunstâncias que evidenciam a actividade ou informação ilegal; 
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• O prestador, a partir do momento em que tenha conhecimento da 

ilicitude, actue com diligência no sentido de retirar ou impossibilitar o 

acesso às informações; 

• O prestador de serviços não tem uma obrigação geral de vigilância 

sobre as informações que estes transmitem ou armazenam, ou uma 

obrigação geral de procurar activamente factos ou circunstâncias que 

indiciem ilicitudes. 

7.6.11. Normas do Código para a Segurança 

Responsabilidade da Gestão de Topo 

104. Declaração de adesão às tecnologias de segurança, por exemplo, SET, SSL e 

Certificados Digitais Electrónicos (PKI - Chaves pública e privadas). 

105. Declaração de adesão aos serviços de uma entidade certificadora. 

106. Declaração de compromisso do fornecedor de serviços Internet (Internet 

Service Provider - ISP) sobre as regras impostas pelos artigos 12 a 15 da 

Directiva sobre o Comércio electrónico.(Directiva 2000/3 l/CE, 2000). 

Recursos 

107. Nomear um responsável pela segurança do site. Este tem a obrigação de 

garantir: o cumprimento da política de segurança definida; que a configuração 

de hardware e software do site seja adequada para suportar as actividades 

telemáticas de pagamento ou outras presentes no site; que a transacção seja 

inteiramente recuperada ou inteiramente anulada em caso de interrupção do 

serviço, quer seja fornecido pela própria empresa ou fornecido por terceiro. É, 

ainda, da sua responsabilidade a aprovação e controlo da informação presente 

no site destinada ao cliente sobre os procedimentos de segurança adoptados 

durante a transacção. 

108. Disponibilizar tecnologia (hardware e software) para assegurar a autenticidade, 

integridade e confidencialidade dos dados, em especial durante as transacções. 

109. Disponibilizar um local físico seguro para o sistema informático onde serão 

armazenados os dados e tomadas medidas apropriadas para prevenir acessos 

electrónicos não autorizados. 
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110. Actualizar de forma permanente as tecnologias de protecção de dados utilizadas 

no site. 

111. Aderir aos serviços de uma entidade de fornecimento de serviços digitais de 

segurança certificada. 

Realização do Produto 

112. Informar sobre a forma de contactar o responsável pelo sistema de segurança. 

113. Informar sobre a divisão de responsabilidade relativamente à confidencialidade 

das chaves e códigos usados. 

114. A empresa deve indicar de forma lógica e acessível ao cliente quais as formas e 

tecnologias associadas às assinaturas electrónicas que são aceites e/ou usadas. 

Estas e outras obrigações devem estar de acordo com a directiva comunitária 

sobre as assinaturas electrónicas (Directiva 99/93/CE, 1999) e a legislação 

portuguesa, nomeadamente o Decreto - Lei n.° 290-D/99, de 2 de Agosto (DL 

290-D/99, 1999), incluindo: 

• Que formas e tecnologias fidedignas são aceites e utilizáveis no 

âmbito das assinaturas electrónicas; 

• Os procedimentos de verificação das assinaturas electrónicas; 

• As normas de qualidade impostos nos contratos com terceiros; 

115. Definir procedimentos de segurança da empresa, nomeadamente: 

• Subscrição, identificação, autorização, autenticação e assinatura 

digital dos clientes no sistema; 

• Utilização de criptografia dos dados, utilizando software especifico, 

tipo SSL e os Certificados Digitais de Electrónicos (PKI), para 

garantir a sua integridade e confidencialidade; 

• Definição das normas de classificação dos níveis de segurança dos 

dados; 

• Definição das regras de gestão de operações e comunicações, 

desenvolvimento e manutenção do sistema; 
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• Definição do acesso aos dados pelos colaboradores - Identificação; 

• Utilização de palavras-chave pelos colaboradores para aceder aos 

dados - Autenticação; 

• Definição dos níveis de acesso aos dados pelos colaboradores -

Autorização; 

• Acções de sensibilização e formação específica para os colaboradores 

sobre o manuseamento e a importância da protecção dos dados; 

• Definição das regras de segurança física das instalações, 

nomeadamente aquelas onde os dados são armazenados; 

• Monitorização das medidas de segurança implementadas. 

116. Definir um procedimento para guardar o historial da transacção, durante um 

período de tempo de forma segura, só acessível por pessoal autorizado. O 

armazenamento do histórico permite a análise dos passos seguidos durante a 

transacção, bem como a análise dos dados para efeitos de revisão e melhoria do 

sistema. 

117. Descrever os procedimentos utilizados pelo fornecedor de serviços Internet 

(Internet Service Provider - ISP) e outras entidades exteriores à empresa, 

nomeadamente entidades bancárias, na transmissão de dados pessoais, bem 

como no transporte do seu suporte, para garantir que os dados não sejam lidos, 

copiados, alterados ou eliminados de forma não autorizada. 

118. Definir um procedimento sobre as acções de emergência implementadas em 

caso de quebra de segurança (garantir a continuidade das características de 

segurança do site mesmo na presença de ataque voluntário e/ou evento 

imprevisto ou acidental, assegurar a duplicação (backup) e a recuperação 

(restore) da informação relativamente à actividade desenvolvida no site). 

119. Implementar, no todo ou em parte, as normas do "Code of pratice for 

Information Security Management" dalSO/IEC 17799:2000. 
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120. Definir um procedimento para o controlo de dados informaticamente, para 

estabelecer métodos de validação, em termos de segurança e privacidade dos 

mesmos. Este facto implica, pelo menos, os seguintes aspectos: 

• Os documentos devem ter assinaturas digitais, siglas, símbolos ou 

outras soluções que indiquem aos utilizadores quem são os 

responsáveis pelos aspectos essenciais do seu controlo; 

• A existência de procedimentos ao nível da gestão do sistema 

informático, que assegurem todos os restantes aspectos do controlo 

dos documentos e dados, a segurança, a integridade e o acesso ao 

dado (perfis de utilizadores/níveis de acesso e segurança de programas 

e ficheiro); 

• Implementar medidas de segurança no sistema, tais como, cópias de 

segurança (backup) dos dados, password de acesso às informações, 

sistemas de processamento de backup e informação codificada; 

• Implementar medidas de segurança das instalações, tais como, acesso 

restrito de pessoas e sistemas de alarme. 

7.7. MONITORIZAÇÃO, AVALIAÇÃO E MELHORIA 

A empresa deve planear e implementar os processos de monitorização, análise e 

melhoria necessários para (IPQ, 2001c): 

• Demonstrar a conformidade do produto e serviços; 

• Assegurar a conformidade do sistema de gestão com o código de 

conduta; 

• Melhorar continuamente a eficácia do sistema de gestão. 

7.7.1. Normas do Código para a Monitorização, Avaliação e Melhoria 

121. Definir um procedimento para o planeamento e implementação de auditorias 

internas a fim de verificar se as actividades relativas à qualidade e os resultados 
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associados estão conformes com as disposições previstas e determinar a 

eficácia do sistema. Estas serão, ao nível da: 

• Avaliação dos compromissos de carácter geral assumidos; 

• Avaliação das actividades desenvolvidas a fim de avaliar a aptidão de 

cada uma para obter o resultado planeado, identificar tendências e 

prevenir a não satisfação dos clientes. 

• Monitorização e inspecção, por parte dos colaboradores, das 

actividades por si desenvolvidas 

• Avaliação da qualidade da interacção entre os colaboradores e os 

clientes, ao nível do tipo de resposta, tempo de resposta, adequação da 

resposta e qualidade da informação prestada; 

• Monitorização da utilização do sistema de gestão de dados pessoais, 

ao nível da segurança do sistema, confidencialidade e das acções 

realizadas pelos colaboradores e pelos clientes; 

• Monitorização do processamento das transacções, nomeadamente o 

registo dos passos seguidos pelo cliente e pelos colaboradores e das 

transmissões entre o site e as entidades exteriores envolvidas, 

nomeadamente as bancárias; 

• Monitorização dos serviços providenciados pelos fornecedores de 

serviços de rede; 

• Monitorização dos serviços digitais de segurança da empresa 

providenciados por terceiros, ao nível da autenticação, autorização, 

integridade e armazenamento da informação. 

122. Assegurar que os relatórios das auditorias são registados e levados ao 

conhecimento dos responsáveis da área auditada. Os responsáveis dessa área 

devem desenvolver atempadamente as acções correctivas relativamente às 

deficiências detectadas na auditoria. 
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123. Definir um procedimento para assegurar que o produto ou serviço não 

conforme com os requisitos especificados é impedido de ser disponibilizado 

inadvertidamente. O controlo deve providenciar a identificação, documentação, 

avaliação, destino do produto ou serviço não conforme e a notificação aos 

sectores envolvidos. 

124. Desenvolver métodos para os clientes manifestarem o seu grau de satisfação 

com o sistema, providenciando à empresa feedback relativamente à sua 

percepção quanto ao cumprimento dos seus requisitos. 

125. Realização de auditorias pela entidade de certificação do código de conduta 

sobre a conformidade entre este e as actividades desenvolvidas no site. 

126. Analisar os resultados das auditorias realizadas pela empresa e pela entidade de 

certificação e da avaliação feita pelos clientes ao serviço. 

127. Analisar as sugestões enviadas pelos clientes sobre a melhoria dos serviços 

disponibilizados. 

128. Desenvolver um procedimento de melhoria do sistema através da criação de um 

sistema de informação para: 

• Recolha da informação sobre a análise dos dados proporcionada pelas 

auditorias e avaliação produzidas; 

• Identificação de oportunidades de implementação de acções 

preventivas; 

• Recolha das recomendações de melhoria propostas pela entidade de 

certificação do código; 

• Recolha das decisões por quebra de compromisso impostas pela 

entidade de certificação; 

• Identificação e formulação de recomendações de melhoria da 

qualidade; 

• Preparação de relatórios para a gestão de topo rever o sistema. 
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129. A organização deve empreender acções correctivas para eliminar a causa das 

não conformidades com o objectivo de evitar repetições. Nesse sentido deve ser 

estabelecido um procedimento para: 

• Analisar as causas de não conformidade, sempre que considere 

relevante para assegurar a conformidade do sistema de qualidade ou a 

conformidade do produto; 

• Avaliar a necessidade de implementar as acções correctivas; 

• Definir os responsáveis e os prazos para a implementação de acções 

correctivas a levar a cabo; 

• Determinar as acções correctivas a implementar. 

• Acompanhar a implementação das acções correctivas aprovadas e 

avaliar a sua eficácia. 

130. A organização deve determinar da necessidade de implementar acções 

preventivas para evitar potenciais não conformidades, tendo em vista prevenir a 

sua ocorrência. Estas têm por base os seguintes dados: 

• Potenciais não conformidades sugeridas por qualquer entidade; 

• Sugestões de potenciais causas que possam originar não 

conformidades; 

• Potenciais não conformidades que possam prejudicar a imagem da 

empresa. 
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8. I M P L E M E N T A Ç Ã O DE UM P R O T Ó T I P O DE SITE 

DE A C O R D O COM O C Ó D I G O DE CONDUTA 

Uma vez definido o código de conduta considerou-se importante desenvolver um 

protótipo de um site de venda de produtos e serviços exemplificativo da sua 

implementação. O objectivo deste protótipo é o de proporcionar um guia para as 

empresas que pretendem ser certificadas de acordo com o código de conduta para os 

negócios electrónicos. Desta forma, auxiliam-se as empresas a identificar no seu site 

o que está ou não está em conformidade com o código de conduta, bem como 

demonstrar de que forma se poderá alterar os aspectos menos conformes. 

No desenvolvimento deste site de demonstração várias questões se colocaram, a 

primeira questão suscitada decorreu da necessidade de identificar um programa 

informático com as seguintes características: 

• Não exigisse um sistema de base de dados complexo e específico; 

• Não necessitasse de um processo de instalação elaborado; 

• O código fonte estivesse disponível e facilmente manejável; 

• Fosse compatível com o sistema Windows; 

• Contivesse as opções de base de um site de negócios electrónicos, 

mais especificamente as rotinas de pesquisa, selecção e encomenda de 

produtos e serviços, registo de clientes, formas de pagamento e 

entrega das encomendas; 

• Contivesse as tradicionais ferramentas de gestão de base de dados. 

Assim, após uma pesquisa deste tipo de programas optou-se pelo programa 

desenvolvido pela empresa Virtual Programming, o "VP*ASP Comprehensive 

Shopping Cart". Este programa tem as características acima enunciadas e encontra-se 

disponível na Internet, em versão de demonstração e sem qualquer custo para o 

utilizador (VP, 1999). 
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A seguinte questão, uma vez seleccionado o programa, é referente à compatibilização 

deste com os requisitos do código de conduta. Assim, procedeu-se à alteração do 

código fonte do referido programa de gestão de negócios. 

Uma vez que se pretende desenvolver um pequeno protótipo não foram 

suficientemente aprofundadas as questões relativas ao design gráfico do site, por se 

considerar que este problema está fora do âmbito deste trabalho. 

A fim de expor a integração dos requisitos do código de conduta no site de negócios 

electrónicos passa a descrever-se a sua inclusão em cada uma das páginas do site e 

das respectivas funções de gestão do negócio. 

8.1. PÁGINA PRINCIPAL DO SITE 

Esta página é composta por: 

• Cabeçalho; 

• Lado Esquerdo; 

• Parte central; 

• Rodapé. 

Figura 8.1: Página Principal do protótipo de site 

De seguida passa a expor-se cada uma das partes da página principal. 
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8.1.1. Cabeçalho 

Os elementos que constituem o Cabeçalho são: 

• Logotipo da empresa; 

• Marca de Certificação do Site: a marca da entidade que certifica o site 

relativamente ao cumprimento dos requisitos do código de conduta 

desenvolvido. Esta marca, de acordo com o código de conduta, deve 

figurar em todas as páginas do site de forma bem visível. Esta foi a 

imagem escolhida para representar essa marca de 

certificação. 

• Sistema de gestão com as seguintes opções: 

• Procurar: permite pesquisar as categorias de produtos e 

serviços existentes; 

• Encomendar: o cliente pode seleccionar os produtos, as suas 

características e quantidades pretendidas; 

• Ver: permite visualizar os produtos encomendados até ao 

momento; 

• Cancelar: permite cancelar a encomenda efectuada até ao 

momento; 

• Pagar: o cliente vai terminar a compra a para tal deve 

seleccionar o modo de entrega e o tipo de pagamento; 

• Mapa do Site: permite aceder às várias opções do site; 

• Pesquisar: permite procurar directamente um tipo de produto 

ou serviço que o cliente pretenda. 
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8.1.2. Lado Esquerdo 

A informação que está disponível no Lado Esquerdo encontra-se dividida em dois 

blocos. 

Io Bloco 

É apresentado um conjunto de opções que permitem ter acesso a informação sobre a 

forma como a empresa implementa os requisitos do código de conduta desenvolvido, 

nomeadamente: 

• A Empresa: são facultadas informações sobre a empresa e os 

responsáveis pelas diversas áreas; 

• Práticas e Compromissos: o cliente é informado das práticas e 

compromissos que a empresa declara cumprir de acordo com o código 

de conduta; 

• Serviço de Apoio a Clientes: são apresentadas informações sobre os 

diversos serviços que o site disponibiliza aos clientes para o apoiar 

nas suas visitas e transacções; 

• Como Comprar? - FAQ: é apresentado um conjunto diversificado de 

perguntas tipo sobre os diversos passos que integram a transacção. 

Relativamente a cada uma destas perguntas é disponibilizado um 

conjunto de informação sobre o modo como o cliente deve proceder e 

como a empresa actua em cada situação; 

• Devoluções e Reclamações: é apresentada a política da empresa sobre 

o cancelamento, a devolução e a apresentação de reclamações 

relativas a aquisições efectuadas no site. São, ainda, fornecidas 

informações sobre o responsável da empresa por este assunto, bem 

como sobre os procedimentos implementados; 

• Privacidade e Segurança: é apresentada a política de privacidade e de 

segurança da empresa, os seus responsáveis e procedimentos que 

executa. 
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2o Bloco 

São apresentadas diversas imagens sobre: 

• O tipo de pagamentos que são aceites no site: com a inserção destas 

imagens pretende-se assegurar ao cliente que o site aceita um 

conjunto diversificado e seguro de diferentes tipos de pagamento, uma 

vez que estes são disponibilizados por um conjunto de entidades 

bancárias com reputação, que realizam as operações em ambientes 

seguros e asseguram um conjunto diversificado de outros serviços e 

compromissos com os seus clientes; 

• A entidade certificada de serviços digitais de segurança: a imagem 

apresentada é da empresa Verisign, uma das mais conhecidas e 

reputadas empresas a nível mundial ao nível da segurança na 

transmissão de dados por via electrónica; 

• A data da última actualização do site: de acordo com o código de 

conduta o cliente deve ser informado sobre a data em que ocorreu a 

última actualização do conteúdo do site. 

8.1.3. Parte Central 

Nesta parte da página é apresentado um conjunto de imagens com as diferentes 

categorias de produtos e serviços que estão disponibilizados no site. Os clientes 

podem aceder directamente a cada uma destas categorias se premirem na imagem ou 

no respectivo texto. 

8.1.4. Rodapé 

O cliente pode ter acesso às seguintes opções: 

• Administração do Sistema: esta opção permite ter acesso, mediante 

palavra-chave, às configurações do programa, como sejam as tabelas 

dos produtos, encomendas, informações pessoais dos clientes, entre 

outras. Esta opção não está disponível ao público, uma vez que a sua 

manipulação provocaria graves falhas ao nível da segurança e 

privacidade e como tal só os colaboradores autorizados pela empresa 

a ela acedem. 
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• Sugestões e Comentários: é uma opção que permite ao cliente enviar 

através de correio electrónico sugestões e comentários sobre o site em 

geral e sobre os serviços disponibilizados em particular; 

• Informação sobre os direitos de autor da empresa Virtual 

Programming relativamente ao programa de gestão do site; 

8.1.5. Integração dos requisitos do Código de Conduta 

Nesta página são tidos em consideração os seguintes requisitos do Código de 

Conduta: 

• Práticas e Compromissos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16; 

• Serviço de Apoio a Clientes: 22, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33; 

• Oferta e Transacção de Produtos e Serviços: 35, 40, 53, 56; 

• Reclamações e Regulação de Litígios: 84; 

• Privacidade: 96, 102 

• Segurança: 104, 105, 111; 

• Monitorização, avaliação e melhoria: 124. 

8.2. A EMPRESA 

Nesta página é apresentada a empresa, descrevendo a sua actividade e identificação, 

bem como os responsáveis pelas diversas áreas. 
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8.2.1. Apresentação da Empresa 

EMPRESA 

A Empresa 

M EMPRESA dedka-se à transacção de um leque diversificado de produtos e serviçol^s categorias dos produtos e serviços disponibilizados são ao mvel da 
|alurientaç.ão, vestuário, papelaria, brinquedos, serviços e agência de viagens | 

AÏ&JERESAtem o seguinte historial.. ^-" '* 

r|ta ' f--iq II& - I I Í P \ 

Figura 8.2: Página de "Apresentação da Empresa" 

j£l 

,„-••*"■ 

Identificação da Empresa 
^Designação da EmpresSNfegóaosElectrónicos.PT 

Objecto Social: Comercialização de produtos e prestação de serviços 

N.° contribuinte: 123456789 1 

N ° Registo Nacional de PessoasColecuva?' 
/ 

NegóciosElectrómcosi£
íT - Comercialização de produtos e prestação de serviços, Lda 

'SKndereço Físico: / 

Rua Virtual, N° infinito 

30QOC-YYY Terra 

PORTUGAL 

Área de Abrangência Geográfica que serve: Portugal Continental 

Fornias cie Contactai" a Empresa são: 

• On-line: htt[y//www. empresa.pt 

• Correio Electrónico; ir£ormação@empresa pt 

• Correio normal 

. Telefone:1221231234 
È 

Figura 8.3: Página de "Identificação da Empresa" 
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8.2.2. Apresentação dos responsáveis pelas diversas áreas da empresa 

>rganigrama da empresa corn as funções e as responsabilidades é o seguinte. 

/ \ 
íesponsável pela Gestão\o Site; Sr. Mandatudo 

\ í # 
l -^■■•'■'.■■'■'■iy-.h-.:---- / 

• Responsável Comercial: Sr. Venagtudo '^^ 

| • Responsável pelo Tratamento do|Dados Pessoais: Sr. Seguro <* < « ■ ! 

•\Responsavel pela Tratameí&o das Reclamações; Sra Reclama de Tudo 

±1 

Figura 8.4: Página de "Apresentação dos responsáveis da Empresa" 

8.2.3. Integração dos requisitos do Código de Conduta 

Nesta página são tidos em consideração os seguintes requisitos do Código de 

Conduta: 

• Práticas e Compromissos: 1, 10, 11, 15, 16; 

• Serviço de Apoio a Clientes: 22, 25; 

• Oferta e Transacção de Produtos e Serviços: 55; 

• Reclamações e Regulação de Litígios: 83; 

• Privacidade: 92; 

• Segurança: 107. 

8.3. PRÁTICAS E COMPROMISSOS 

Nesta página são apresentados os seguintes elementos de acordo com o código de 

conduta: 

• Práticas e Compromissos da empresa; 
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• A política de monitorização, avaliação e melhoria implementada pela 

empresa. 

EMPRESA 

Práticas e Compromissos 

Voilai à Página Anterior 

Práticas e Compromissos 
A EMPRESA DECLAJÏA assegura que as necessidades e expectativas dos clientes são identificadas, convertidas em requisitos e são satisfeitas. Para tal, a ':';., 

Figura 8.5: Página de "Práticas e Compromissos" do site 

8.3.1. Práticas e Compromissos 

As declarações formais sobre determinadas práticas e compromissos que a empresa 

assume são apresentadas nesta página. De referir os objectivos de qualidade da 

empresa e o compromisso com a legislação nacional e europeia em matéria de 

negócios electrónicos, sendo disponibilizado acesso ao texto da lei a fim do cliente se 

inteirar dos aspectos que estão em causa. Outra das declarações apresentadas é sobre 

o cumprimento do código de conduta, onde é disponibilizado acesso à página onde 

este é explanado, assim como é disponibilizado acesso ao site da empresa que 

procede à certificação. De salientar a apresentação da política de revisão e melhoria 

do sistema de gestão de qualidade da empresa, fazendo-se alusão aos aspectos que 

estão na origem (inputs) do processo e aqueles que dele resultam (outputs). 
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Práticas e Compromissos -f 

A EMPRESA DECLARA assegura que as necessidades e expectativas dos clientes são identificadas, convertidas em requisitos e são satisfeitas. Para tal, a 
Gestão de Topo e todos os colaboradores, independentemente do seu nível hierárquico, estão envolvidos no desenvolvimento desta política. Os objectivos de 
qualidade a atingir são os seguintes: 

• Satisfazer os clientes, definindo claramente as suas necessidades e expectativas; 

• Melhorar a eficiência dos serviços disponibilizados; 

• Encorajai" a melhoria contínua do sistema. 

A EMPRESA DECLARA que cumpre com a legístóSlTnacional e europeia em mafegide contratos à distância. 

A EMPRESA DECLARA que cumpre com as fegras do Código de Conduta. 

V 
A EMPRESA DECLARA que o cliente tem a c e s s o l h ^ j informação conformrf&eridflÊna Directiva sobre Comércio Electrónico 
À EMPRESA DECLARA que os seus sistemas e organização são fidedignos. Assegurar que Si s t emas de informação e cgrjjfsnicação usados no contexto dos :;-

negócios electrónicos estão disponíveis e são protegidos, permitindo oferecer os produtos e seraços^è^íim^iái^^ e regulamentação aplicável e ; | | 
assumir jg»<di«!Íge^ájS^ontratuais. ;;;■: 

^ EMPRESA DECLARA W as comunicações electrónicas são validade e não poe em causa o seu efeito legal ou a sua exequibilidade, conforme previsto no 
becretorigi o.° 290-D/ffg. j 

A 'E-ïyrj?RESA D E C L A í ^ utiliza correctamente as tecnologias disponibilizadas pela Internet, não dissimular a sua verdadeira identidade ou localização. Não ;-;': 
engana os'cMïÈHT'criando falsas impressões quanto a patrocínios, certificações, popularidade, confiança, a qualidade do produto ou o tamanho da empresa, 
mediante o uso indevido de links, "marca" de certificação ou outras tecnologias. Não interferir enganosamente com a aplicação de navegação, com o computador '■';;' 
ou outro equipamento que o cliente utilize para ter acesso à Internet. 

A EMPRESA DECLARA que o site da empresa é certificado pela Entidade YYY, cujo endereço do site é htj£://-.vv/w..f-mprfsfj á<:. cKmtkarJioj>t, Neste ;.;■ 
..endereco o cliente ooderá obter informação sobre...o. código...de conduta, o Droce;;ío de certificação, bem corno outras infonriacões sobre esta matéria. Nesse site ZJ 

Figura 8.6: Página de exemplos de "Práticas e Compromissos" 

Devem figurar ainda informações sobre os diversos procedimentos para 

implementar estes compromissos. 

m * A melhoria do produto relacionada com requisitos do cliente, 

• A necessidade de disponibilizai-recursos. 

f \ 
âA EMPRESA definiu seguintes procedimentos: I 

•^Ba^controlar o manuseamento d^dtfuumentos e dados que reportam aos requisitos do Código de Conduta, incluindo os que teimam origem no exterior 
da ^presa*^0TISGR!r^9õs<le clientes, informação técnica, normas, regulamentos e legislação. Os requisitos gerais para o controlo dos documentos são: 

• Os responsáveis pela emissão e revisão de documentos devem ser identificados; 

• Todos os documentos devem ser verificados antes de emitidos ou reemitidos após revisão, 

• Os documentos devem estar num local onde todas as pessoas envolvidas tenham fácil acesso; 

• Apenas devem estar* disponíveis as versões actualizadas, 

• Deve existir um ficheiro mestre de todos o; documentos emitidos; 

• As alterações devem obedecer a procedimentos normalizados. 

• Para as alterações dos documentos e dados. Este deve respeitar os circuitos estabelecidos para todos os aspectos do controlo dos documentos e dados, 
anteriormente definidos. A natureza das alterações deve ser registada de forma a facilitar o seu entendimento e aplicação pelos utilizadores. Todos os 
documentos em suporte electrónico devem ter mecanismos de segurança. O sistema de controlo digital deve assegurar, pelo menos, que os utilizadores não 
podem aceder ou alterar os dados, a não ser que para tal estejam autorizados. 

Figura 8.7: Página de informação sobre os procedimentos relativos às "Práticas e Compromissos" 

..ZJ 
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8.3.2. Monitorização, avaliação e melhoria 

Na parte referente à Monitorização, avaliação e melhoria, é apresentada a forma de 

interacção com o cliente a fim de recolher as suas sugestões, comentários e críticas 

sobre a empresa e o seu funcionamento, através de mensagem de correio 

electrónicos. São, igualmente, apresentados os procedimentos internos que a empresa 

implementa para cumprir com os objectivos subjacentes a este processo. 

Monitorização, Avaliação e 
O cliente que pretenda fazer algum comentário ou dar alguma sugestão sobre o site pode contactar | empresa através da opção de "Sugestões e Comentários" q̂ ie 
se encontra no rodapé de todas as páginas ou pelo Serviço de Apojo ao Cliente enviando um email piara sv^ej:t^es.@emt5re£:a,pt. , / 

A EMPRESA definiu seguintes procedimentos: 

Paia o planeamento e implementação de auditorias internas afim de verificai- se as actividades relativas á qualidade e os resultados associados estão 
conformes com as disposições previstas e determinar a eficácia do sistema. Estas serão, ao nível da: 

• Avaliação dos compromissos de carácter geral assumidos; 

• Avaliação das actividades desenvolvidas a fim de avaliar a aptidão de cada uma paia obter o resultado planeado, identificar tendências 
e prevenir a nao satisfação dos clientes 

• Monitorização e inspecção, por parte dos colaboradores, das actividades por si desenvolvidas 

• Avaliação da qualidade da interacção entre os colaboradores e os. clientes, ao nível do tipo de resposta, tempo de resposta, 
adequação da resposta e qualidade da informação prestada, 

• Monitorizar a utilização do sistema de gestão de dados pessoais, ao nível da segurança do sistema, confidencialidade e das acções 
realizadas pelos colaboradores e pelos clientes; 

• Monitorizai" o processamento das transacções, nomeadamente o registo dos passos seguidos pelo cliente e pelos colaboradores e das 
transmissões entre o site e as entidades exteriores envolvidas, nomeadamente as bancárias; 

• Monitorizar os sei"viços providenciados pelos fornecedores de serviços de Internet; 

Figura 8.8: Página de "Monitorização, Avaliação e Melhoria" do site 

8.3.3. Integração dos requisitos do Código de Conduta 

Nesta página são tidos em consideração os seguintes requisitos do Código de 

Conduta: 

• Práticas e Compromissos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20, 

21; 

• Serviço de Apoio a Clientes: 22, 23, 28, 29, 30, 31, 33; 

• Monitorização, Avaliação e Melhoria: 121 a 130. 

8.4. SERVIÇO DE APOIO A CLIENTES 

Os requisitos que o serviço de apoio a clientes deve conter de acordo com o código 

de conduta são apresentados nesta página. De referir a identificação do responsável 

por este serviço, sendo apresentada a sua fotografia, identificação e a forma de o 
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contactar. Assim, pretende criar-se uma relação de maior proximidade entre a 

empresa e o cliente, estabelecendo um contacto visual com o responsável, ainda que 

de forma indirecta. Ao nível das Informações são apresentadas as declarações 

formais que a empresa assume cumprir relativamente a este serviço, assim como 

informação sobre a certificação e a marca de certificação de acordo com o código de 

conduta. Os procedimentos internos que a empresa implementa para atingir os 

compromissos que assumiu são, igualmente, descritos. 

EMPRESA " ~"~~ """"""" — — — " • — - - — — ■ 

SERVIÇO DE APOIO A CLIENTES 

• Informações ::■:>! 

Figura 8.9: Página de informação sobre o "Serviço de Apoio a Clientes" do site 

Ao nível dos Serviços são apresentadas informações sobre os diversos serviços 

disponibilizados, sendo de destacar o registo de clientes que permite ter acesso ao 

sistema de gestão da informação pessoal e a consulta às encomendas já anteriormente 

efectuadas. 
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• À indicação da data clé" actû'ajizaçao 

A gestão dos pedidos de informação obedece a um procedimento. A estrutura do procedimento è a seguinte; 

• Com a recepção do pedido de informação, deve estar plenamente especificada a questão, 

• Recolher informação, consultando sempre que necessários as outras áreas da empresa; 

• Enviar, em tempo útil, uma resposta ao cliente. 

. Volta: àPéç!ÍnBÀwèf:ar 1 

Eíãst^tífciiversos serviços à disposição do Cliente: 

serviços 

\ 
• Consultar as encomendas já anteriormente efectuadas; 
• Consultar e alterar os seus dados pessoais; J 

^»«**. • Registar-se como novo cliente; 
^*^>*a**«^r Contactar a Empresa. 

■ Voltar;e Péûli-i&Ar.ï&i'ïcr';. 

~3 

Figura 8.10: Página de informação sobre os "Serviços" disponibilizados no site 

Para ter acesso à página onde se encontram disponibilizados estes serviços, o cliente 

deve premir na frase "Clique aqui para aceder aos diversos serviços 

disponibilizados". 

V™HiJl^
s|

wpP
m

9 can 

Serviços ao Cliente 
1. lit for ritaerjes sobre o Serviço 

3rConsulta:de:Éhcqrnenda5 Efectuadas i 
^.Réhlsto d&clíentes: Alteração de Dados Pxi

r > HT de Novo Cliente 

Figura 8.11: Página de informação sobre os "Serviços" disponibilizados no site 

Os serviços disponibilizados são: 

• Informações sobre o Serviço: são fornecidas as informações atrás 

descritas; 
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• Login: esta opção só está disponível se o cliente ainda não introduziu 

a palavra-chave necessária para aceder à informação pessoal, como 

seja, a consulta às encomendas já efectuadas ou a alteração dos dados 

pessoais (ver figura 8.12); 

• Consulta de Encomendas Efectuadas: esta opção permite ao cliente 

visualizar as encomendas que anteriormente efectuou, nomeadamente 

os produtos ou serviços encomendas, o modo de entrega seleccionado 

e o tipo de pagamento escolhido (ver figura 8.13 e 8.14); 

• Registo de Clientes: Alteração de Dados Existentes ou Inscrição de 

Novo Cliente: mediante a introdução da palavra-chave, de forma a 

garantir a segurança dos dados, conforme prevê o código de conduta, 

o cliente poderá alterar os seus dados pessoais como sejam a 

identificação ou o endereço (ver figura 8.15). Caso o cliente ainda não 

se tenha registado poderá efectua-lo, através desta opção (ver figura 

8.16); 

• Contactar a Empresa: o cliente através de correio electrónico poderá 

solicitar informação à empresa, nomeadamente ao responsável pela 

área comercial (ver figura 8.17). 

Se o cliente ainda não introduziu a sua palavra-chave deve aceder à opção "Login", 

pois só assim poderá ter acesso às opções, nomeadamente ao registo de clientes. 
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VP»ÃSÍ¥sh
0
SppSnPft 

Ml 

Figura 8.12: Página introdução da palavra-chave na opção "Login" 

Uma vez introduzida a palavra-chave é possível ter acesso a todas as encomendas 

efectuadas pelo cliente. Para visualizar uma determinada encomenda o cliente deve 

seleccionar na coluna da esquerda o número dessa encomenda, ou introduzir esse 

número. 

VP«ASPfsh°ôppngcarl 

Í-VU;Í:I.-Í !. d e ! 

As eneomfirtdíí* SÍÍP Ikt i tdas por ordem ris; compra X . 

^iJúmero-da Encomenda : 

Encomenda n ° i Total IDãt&da Encomendai Nome IApellrio|Estado|Processadó|ReStore 

| m 55,61 € 2^05-2003 João Manuel Amaral Esteves 

63 35,50 € 24f35-20u3 João Manuel Esteves 

61 68,00 € yOS-2003 João Manuel Amaral Esteres 

1 65 V3.00 ■ . .21-05-2003 João Manual Antral Esteves 

•wm— .S***
1
* 20-05-2003 João Manuel Esteves 

1 62 55,64 € 20-05-2003 João Manuel Esteves 

60 ;°e~< 17-05-2003 João Manuel Esteves 

55 3,09* 17-05-2003 Joio Manuel Esteves 

i 52 6,25* 17-05-2003 João Manuel Esteves 

1 51 
j 52 

29,45 « 

27,00 € 

16-05-2003 

15-05-2003 

João Manuel 

João Manuel 

Esteves 

Esteves 

! 5Q 41,00 € 15-05-2003 João Manuel Esteves 

| 32 323,00 í 13-05-2003 João Manuel Esteves 

i 40 573,00 € 13-05-2003 João Manuel Esteves 

Não 

Não 

i Sim 

1 Sim 

Não Sim 

Não í Sim, 

Não 

Nlo 

Não 

sim 

| Sim 

Sim 

Não Sim 

Não Sim 

Sim Mão 

Sim 

Sim 

Não 

Não 

Sim 

I Sim 
Não Sim 

Não Sim M 

Figura 8.13: Página exemplo das encomendas efectuadas pelo cliente 

Uma vez seleccionado o número da encomenda, por exemplo a número 65, são 

visualizados os seus dados, como sejam a data e hora da sua realização, os produtos 
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encomendas e suas características, o modo de entrega e o tipo de pagamento 

escolhido. 

«Sreshopping cart 

| ~ N M « a s a a f e J P.Unrtário I Total 

s" 
: C a m i s a ^ ^ ^ i w i e r n 

^©afitÍtas preta;; para feto em diversos tamanhos 
: Preço Base 18,00 S 
Opções : 

; Tamanho L - Largo Mais 2,00 € 
|UsualmentB disponíveis em 2 dias, 

20,00 ê! 20,00 € 
^v 

llnformapão do Cliente ' . ' -- \ 

:]Nome João Manuel Amaral 

íApelido Esteves 

ijMorada Rua Dr. Teixeira de Queiroz, n° 2-46 -2°Dto 

;ÍC idade Arcos de Valdevez 

fCodlgo Postal 4970 AVV 

-iPaís PT 

M 

Figura 8.14: Página exemplo dos dados relativo à encomenda n° 65 do cliente 

Se o cliente pretende alterar os seus dados pessoais, deve primeiro introduzir a sua 

palavra-chave. 

*KBHr&-shopping cart 

.Antes de premir em Continuar deve consultai" a Política de Privacidade e Segurança. 

J j ^ i i t L „ *&&éMÚzMiSU*&&^i fVer Política de Privacidade 

*** Se o citerne já efect-jou o seu registo ir-voduzà apenas D seu e-maii s password ' ' ^ - ^ 

l-i i l m i L M ^ L s W i Upt F j [ Í B 3 Í 1 

'■■■■■■-■■■■■■,■■,:■■<■ '! u m c l i en te novo recr is te-se. pr ima a n i i i . . . , ^ * * * ^ 
W

™
B

« « » ï , 7 ™ : ! ! i . , , „ . , . ; : : K , , , . , . v ; ; ; : ^ ^ '
M

"
í v M W 

Os Campos de dados com um * tem de st:>r preenchidos, 

T.Npme-i 

'" Apelido : i : ■ 

"
: Morada. : 

* c idade.^ . ; . ; : . ' ; 

"
! Código Postai 

* TelerpriE■'■■.'. 

* Eti-(à||: /..';; 

"'Pais ■- "V..',
:
'.V

: 

Empresa.;. ■■..'■ 

bl
0
de;contj'lpu!nte. 

Jninoduza uma Paa i n t ono - erw.clw o p<"*:i;!no"ití) mi \v 
M 

Figura 8.15: Página exemplo de introdução dos dados de identificação de um cliente já registado 

Se o cliente ainda não se registou, então deve preencher o seguinte conjunto de 

dados. 
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~3 
(Ver Politico de Privacidade^ 

Se o cliente tá efectuou c sei.; registo rftrodusa apsnss o se!., e- msi\ e password. 

Email Password: 

OÍÍ campos d<» ctadns com um * tent tie ser pr«eindikii:iK?Vk 

~3: 

J'\\Apelido- ■■ 

/ :*'■ Morada.:■■ 

/ * cidade 

| '*
:
,Cddlgcr Postal 

| -.'.Telefone.- ■.■■■■ 

| r Email ■" 

| |*-Pãís-:
!
-
: 

| Empresa ".■■';' 

\ N? de coYitr ibúinte 

\ introduza 

W favor, 

Password; 

PaE^ord-

\ Pdn-^à moling List ^ / ^ 
?sa respeita a% pt-iÏBït^Ui*; >ïr, Ctk-nif; rwlavsvoroer.tf* à reespeeíí au ;iS;_; Us?' pa?:*£i3;.'«ÍBÍVS rfertrúrsk..Ts cumm: 

f-Vacft a sua f îií£iihí3 rf**^ 

D F';s:ï5wc-rcl p;níi wisitjriíriç;*! i? Ir.irriíff- síptiditt) a p ^ m ^ n ' D ri-:=i prtisirrwi c:arriiH>: 
■oduia a Password dita;, veres / 

\ . ,.̂ **"̂  

Figura 8.16: Página exemplo de introdução dos dados de identificação de um cliente novo 

Se o cliente pretende contactar a empresa, então deve escrever o texto com o seu 

pedido de informação ou comentário. 

VF*ASIWK&h 
~B 

,,-jaijii 
h'.heirtj Editar ■" Ver Inserir Formater ^Ferramenta; Me

 : 

3 Concilia tlrfncuniP.i 
: #í.'■ Renls

:
tQ";d#;:Cliehl:es-;:. 

5, 

■;■ Enviar i '\ .;>.'■: AH ; verificar 

■©■Parai j.ariCiirirãiRrfipieça.Dt 

S Ce: i " : 
Assunto i:: Ipedido do InFûimaf.30 

...il 
Figura 8.17: Página para "Contactar a Empresa" 

8.4.1. Integração dos requisitos do Código de Conduta 

Nesta página são tidos em consideração os seguintes requisitos do Código de 

Conduta: 

Práticas e Compromissos: 1, 2, 3, 6,16, 18, 21; 
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• Serviço de Apoio a Clientes: 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34; 

• Privacidade: 90, 91, 92, 96, 97 a 102; 

• Segurança: 104, 105, 107, 111, 112, 115, 116, 120; 

• Monitorização, avaliação e melhoria: 124. 

8.5. COMO COMPRAR? - FAQ 

Os requisitos que o processo Oferta e Transacção de Produtos e Serviços deve conter 

são descritos nesta página. De destacar, a identificação e a forma de entrar em 

contacto com o responsável por este serviço. Para apoiar o cliente sobre os diversos 

aspectos relacionados com as transacções, é apresentado um conjunto de questões 

frequentes e respectivas respostas, ou seja, as denominadas "FAQ - Frequently 

Asked Questions". 
iè 

EMPRESA 

Como Comprar ? 
* Informação sobre os produtos P Preço 
• Encomenda 
• Knlrepa 
« S enriço pós-venda 
• Pagamento 

j Questões Mais Frequentes isj 

■Vûllbi-éil-'àgirifi' Afiieíiór:'-!-..-. :'i 

7i>itaí íí .Páis-ia VP.V:CIVÚ 

1 f 
■-.>' O responsável comercial e o Sr. "V endeTudo. A sua obrigação é de garantir a boa execução das actividades envolvidas na transacção dos 

produtos e serviços oferecidos no site. Se tiver dúvidas o pretender fazer comentário pode contacta-lo por e-mail ou por telefone através do n° 1234 56789. 

É 

Figura 8.18: Página de "Como Comprar ?" do site 

As declarações formais sobre este serviço que a empresa assume cumprir são 

também apresentadas, assim como informação sobre os passos que o cliente deve 

seguir para efectuar as suas compras. 
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Informação sobre os produtos e preços Im 

Â E M A S S A DECLARA que cmnpreli4egislação nacional e europeia sobre o publicidade, nomeadamente o previsto na Directiva sobre o Comércio Electrómco 
e IÍ!^Í>3Ú:M1Q$,- relativa à defesa dos consumidores em maténa de indicações dos preços dos produtos oferecidos aos consumidores. O J>cretõ - .]>'■ N ° "4 

1H de 26 de Abril sobre os contratos c e r r a d o s a distância Hf 

/ . S 
A EMPRESA DECLAEA que coopera com os programas de regulação da actividade publicitária para resolver qualquer disputa relacionada com a publicidade, ' í ; 
Jiomeadamente o europeu da European Advertising Standards Alliance-EASA e o português do Instituto Civil da Autodisciplina da Publicidade - 1CAP. 
|A EMPRESA DECLAHA que as ligações com oufos sites (cookies, banners e links) a partir do site da empresa só ocorrem se essas estão em conformidade 
;£orn o código de conduta. I 

X, . í 
A ^ M P R E S A DECLARA que so faz circular ajílformaçâo publicitária após ter confirmado as suas afirmações, sejam elas expressas ou logicamente implícitas. A IV 
putfcdadc realizada e disseminada pela emprejil no site é sempre identificável, bem como a sua proveniência. Apkando-se o mesmo à publicidade de terceiros 
eiíistefftísno site. Estas regras são determinadas pelo art0 6 da Directiva sob'e o Comércio Electrónico >ssinr 

^ - ^ ^ _ H _ - • 

" ^ t f ^ ^ ^ ^ f e ç f ^ p r o m o c i o n a i s , tais como descontos, prémios ou brindes relativos a produtos oferecidos pela empresa, estas 4;-: 

ofertas devem ser claramente reconhecidas como tal; ■>£; 

• A empresa também deve comunicai", de fornia clara e sem ambiguidades, as condições aplicáveis a estas ofertas; 

■ Se a empresa organiza concursos e/ou jogos relacionados com os produtos por si oferecidos, estes devem ser reconhecidos como tal; 
■ Também devem ssr indicadas claramente e sem ambiguidades as condições de participação, que devem estai' ao lado ou num hnk 
adjacente à promoção destas actividades; 

■ Devem ser facilmente encontradas as condições relativamente à forma como podem ser levantadas estas ofertas e prémios 

Informai" sobre as características dos produtos e serviços oferecidos. 

Informar, na moeda especificada, a lista detalhada de preços ou encargos, assim como os custos que são previstos cobrar pelos produtos ou serviços 
disponibilizados. 

Figura 8.19: Página de "Informação sobre os produtos e preços" 

Pagamintto j» | 

A EMPRESA DECLAEA que cumpre com as normas de segurança na realização das transacções. 

A EMPRESA DECLARA que não exige qualquer pagamento antes da entrega do produto ou da execução do serviço. 

A EMPRESA DECLARA que assume as responsabilidades previstas na legislação sobre contratos à distância, ern que se forem utilizados de forma fraudulenta 
os cartSes d ^ i ^ i * » . ^ ^ ^ ^ ^ ! ^ ^ cliente pode exigir a anulação do pagamento efectuado e a consequente restituição da quantia paga em 60 dias de acordo 
com o.j^ggfeto ■ Lei .H » 1A5/2001. X . 

OsfRíodos de Pagamento possíveis são: ! :.:■:: 

«gjunento com cartão de c^áifo VISA/Mastercard 

Ao efectuar a sua encomenda a empesa procederá automaticamente ao pedido de autorização de pagamento para o cartão 
de crédito indicado. O valor da sua compra ser-lhe-á debitado na data de entrega da sua encomenda. 

VISA/Mastercard (enviando dados do seu cartão para o fax n° 123 456 7S9 ou para o telefone 987 654 321, ao cuidado 
de Responsável Comercial), 

VTSA/Mastercard (online, através do nosso servidor seguro"); 

- Pagamento com cartão MElN'et. 

Ao nível dos serviços de pagamento, de referenciai" o serviço português MjfrNjrt por se tratar de um sistema inovador de 
pagamentos seguros na Internet, o qual permite a realização de pagamentos de compras neste ambiente, com total garantia 
de segurança, tanto para os clientes como para os comerciantes aderentes ao sistema.É um serviço disponibilizado por 
entidades intervenientes no sistema de pagamentos português (American Express, Bancos/Emissores aderentes, SIES e 
UWICRE) e que permite a realização de operações de autorização e de liquidação de compras na Internet, em sites 
nacionais ou estrangeiros, com garantias acrescidas de segurança para os clientes e empresas on-line. 

d 

Figura 8.20: Página de informação sobre o "Pagamento" 

A informação sobre os procedimentos internos que a empresa implementa para 

atingir os compromissos que assumiu deve igualmente figurar. 
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8.5.1. Integração dos requisitos do Código de Conduta 

Nesta página são tidos em consideração os seguintes requisitos do Código de 

Conduta: 

• Serviço de Apoio a Clientes: 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33; 

• Oferta e Transacção de Produtos e Serviços: 35 a 78. 

8.6. DEVOLUÇÕES E RECLAMAÇÕES 

Nesta página são apresentados os requisitos relativos ao cancelamento, devolução, 

reembolso, reclamação e regulação de litígios, de acordo com o código de conduta. 

Assim deve figurar: 

• A identificação do responsável por este serviço e a forma de o 

contactar; 

• O conjunto de declarações formais sobre os compromissos que a 

empresa assume neste processo; 

• A informação sobre os passos que o cliente deve seguir para realizar 

estas operações. 

• O conjunto de respostas a questões que os clientes habitualmente 

colocam sobre estas operações complexas. 

EMPRESA 

D e v o l u ç õ e s e R e c l a m a ç õ e s 

Cawrclar uma trnrcrmen An 
Devolver g Resolver mria imcomtmda 
íÍJT:!ilî U.?t.!LĴ LÇ.!XPÍ-̂ .Mf̂ V?..:í:''.t!'O'0i!''-M-' L.vier.iq;- p-^ra aRçeçullat^c df; Litígios 

.^Responsável pelo Tratamento das B.eclarnaçôes é a Sra, Reclama de Jjrao. Este responsável tem a obrigação de tratar das 
reclamações apresentadas. Sitft^*d}gndar- o pretender fazer comentário pode contacta-io^g^m^ ou por telefone através do n°123456789. 

Volrer'éi P&çvnaAntêríóH: 

ã 

Figura 8.21: Página de "Devoluções e Reclamações" do site 
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Ao nível dos compromissos, é de salientar a assunção dos princípios estabelecidos 

sobre esta matéria, bem como o previsto na legislação, nomeadamente o Decreto -

Lei N.° 143/2001, que transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva 91IIICE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho de 20 de Maio, relativa à protecção dos 

consumidores em matéria de contratos celebrados a distância. A empresa deve 

declarar ainda que aceita a resolução de litígios por intermédio de uma entidade 

externa de reconhecido mérito como é o caso em Portugal do Instituto do 

Consumidor. 

3 
Reclamar e Recorrer a uma Entidade Exterior para a Regulação de Litígios 

A EMPRESA DECLARA que assume e cumpre os prmcípios da resolução dos litígios; acesjJi^ad6»4nte.ç^^H4jejJo^de Jresponsabilidade l eficiência e 
eficácia ,,^.——""— ■ — " — - — ~ « . w 

pavistas no Decreto - l e i N.c 1-13,^001. transpõe para a ordem uirídica interna da Directiva 97'7/CH, f' A EMPRESA DECLARA que cumpre com as normas p&vistas no Decreto - Lei N.° "H 3/2001, transpõe para a ordem jurídica interna da Directiva 97'7/CE, ; 
do Parlamento Europeu e do Conselho de 20 de Maio. relativif^protecçào dos consumidores em matéria de contratos celebrados a distancia 

A EMPRESA DECLARA que não existem custos associados às reclamações a serem^âgôsTSïmnSeœp 

A EMPRESA DECLALLVtfue aceita a resolução do litigio por uma entidade exterior à empresa derHt'&shecido mérito corno é o Instituto do Consumidor ou um 
Centro de Arbitragem de Coitf l i te^ïs^M&cimo^J^cj lc^^ as empresas devem ter um método equitativo 
para as resolver, oferecendo uma garantia incondicional de devolução do preço pago ou a resolução do litigio por terceiros, conforme atrás descrito. Tais 
mecanismos não devem afectar o direito do cliente de procurar solucionar os seus problemas através das vias judiciais. No entanto, o cliente e a empresa podem 
acordai', antes de recorrer ao procedimento judicial, se o cliente irá submeter a sua queixa a una mecanismo alternativo de resolução de litígios. De igual forma, foi 
criada a Rede Europeia de Organismos de Resolução Extrajudicial de Conflitos de Consumo (EEJ-NET) Esta rede, cujo ponto de contacto em Portugal é o 
Inítrr.ito do Cousumiclor através do Centro Europeu do Consumidor (CEC ou Euroguichet), tem como objectivo facilitar o acesso à justiça por parte dos clientes 
no que se refere a conflitos que envolvsu^pjmes j j fee j j^s^ o ponto de contacto do pais da empresa, em regia outro 

Euroguichet, que as tn&^sàffîffitrlTcs organismos extrajudiciais ou entidades reguladoras com poderes dTlEsc^Ef^ê^.çoinpetentes, ou promove directamente a 

mediação^íiSò existir nenhum organismo extrajudicial. ^^^^ 

O Contacto corn a Entidade Exterior de resolução de. litígios pode se realizado através do site do Instituto do Consumidor, htlp://wTvv,.v.ic pt. \ 

\ 
Os mee^i^mos internos e externos de resolução dos Etigios funcionam da seguinte forma: 

• O seraç 1 j ' " ir telefone, endereço de correio electrónico, horário d ^ e ^ ^ ^ w s s í í ^ ^ í ê outras) 

• Às condições de acesso (on-line o» outra) ái 

Figura 8.22: Página de informação sobre " Reclamar e Recorrer" 

Deve igualmente figurar a informação sobre os procedimentos internos que a 

empresa implementa para atingir os compromissos que assumiu, com particular 

destaque para o procedimento relativo à gestão das reclamações. 
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~3 

A EMPRESA definiu o procedimento para a gestão das redamaçb'Bs dos clientes ccfert os seguintes requisitos: 

• Modo Qpí^wjjyo; a reclamação do cliente pode chegar à empresa atpya^de correio electi-ónico, módulo de recolha de reclamares 
existente no site, c^tQKs^^J^Jej j j^^ deverão ser especificados os serviços ou produtos sujeitos a 
reclamação ou observação e os dados relativo ao cliente. Em qualquer caso quem recebe a reclamação, deve compilar o relatório da 
reclamação e submetê-lo ao responsável pela gestão das reclamações definindo: descrição, dados do cliente codificados, quem recebeu 
a reclamação, tipo de reclamação e causa. A resposta deve ser dada no mais breve espaço de tempo possivel. 

• Gestão da reclamação: o responsável pela gestão das reclamações, deve sempre fornecer as razoes da reclamação, consultando 
eventualmente outras áreas da empresa e proceder ao registo da decisão tomada e eventualmente do tempo e do custo empregue na 
resolução da reclamação e do êxito. 

■ Resposta ao Cliente: a Gestão de Topo e/ou o responsável pela gestão das reclamações enviam ao cliente uma comunicação relativa 
ao procedimento adoptado em relação à reclamação. 

• B.Csolução de litígio por entidade exterior, caso o cliente não aceite a resolução apresentada pela empresa o responsável pela gestão 
das reclamações deve encaminhar o cliente para a entidade exterior que irá proceder à resolução desta questão. Este responsável deve 
informar a Gestão de Topo e fazer o acompanhamento desta situação. 

• Acç ôes a implementar: em termo? de gestão imediata, o responsável pela gestão das reclamações deve examinar as reclamações a fim 
de avaliar a oportunidade de implementar acções correctivas ou preventivas. 

• Documentação: toda a documentação a que se refere o presente procedimento deve ser arquivada pelo responsável pela gestão de 
reclamações e disponibilizada para consulta pelos utilizadores. 

' VoiiiaKë: c'ágí['.e;^ntenoi-' ' ' | 

j£l 

Figura 8.23: Página sobre o procedimento de gestão das reclamações 

8.6.1. Integração dos requisitos do Código de Conduta 

Nesta página são tidos em consideração os seguintes requisitos do Código de 

Conduta: 

• Práticas e Compromissos: 1, 2, 5, 18, 19, 21; 

• Serviço de Apoio a Clientes: 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 34; 

• Oferta e Transacção de Produtos e Serviços: 37, 53, 77, 78; 

• Reclamações e Regulação de Litígios: 79 a 87. 

8.7. PRIVACIDADE E SEGURANÇA 

Nesta página são apresentados os requisitos relativos à política de privacidade e 

segurança implementada no site. 
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EMPRESA 

Privacidade e Segurança 

Privacidade 

Segurança 

:. Voltar à Péciirra Aritero 

... .:;.-..'..id âSS v....1-':.-::.;.'::.::ï 

zJ 

Figura 8.24: Página de "Privacidade e Segurança" do site 

8.7.1. Privacidade 

Ao nível da Privacidade é muito importante identificar primeiro o responsável por 

este serviço. As declarações formais sobre os compromissos que a empresa assume 

sobre esta matéria são também apresentadas. De salientar, o respeito pelos princípios 

definido pela OCDE e o previsto na legislação, nomeadamente a Lei da Protecção de 

Dados Pessoais, Lei n.° 67/98, que transpõe para a ordem jurídica portuguesa a 

Directiva Comunitária n.° 95/46/CE. De referir ainda as questões sobre o respeito 

pela preferências dos clientes relativamente à recepção ou não de mensagens 

electrónicas comerciais não solicitadas e o respeito pelos direitos de propriedade 

intelectual e pelos princípios para a promoção e venda de produtos e serviços a 

menores. 
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Privacidade J] 

;'. 
■ 
■ v>/'S^HBKfti;íiíO Responsável pela Politica de Privacidade é o Sr. Privado Este responsável tem a obrigação de fazer respeitai' os direitos dos clientes que 

fornecem os seus dados, aquando da sua manipulação pelos colaboradores da empresa. Se tiver dúvidas o pretender fazer comentário pode contacta-lo por e-mail 
ou por telefone através do n° 123456739. <~^*>»°wv,w"™oí''WK*s~>w*>*w 

A EMPRESA DECLARA que aderiu aos princípios de protecção da privacidade dos dados decido: pela OCDE no documento "Protscçaffáda 'Vida Privada e 
os rliaoî.Transfi-ontsiîiços da Dado? de Carácter Pessoal'1, de forma a assegurai' aos clientes uma pWecção eficiente e apropriada. j# 

A EMPRESA DECLARA que cumpre a legislação nacional e europeia sobre a protecção de dados pessoais, nomeadamente a Lei da Protecção de Dados -

Pessoais, Lei a* 67/9S, que transpõe para a ordem jurídica portuguesa a Piri'cuva Comis'itariri n " 9--'A(-/ÇE. 

A EMPRESA DECLARA que os dados pessoais recolhidos apenas se destinam á celebração do contrato com o cliente e que não são disponibilizados a . ;. 
terceiros. <£ 

A EMPRESA DECLARA que não utiliza cookies ou outras tecnologias de Lrackin£. 

A EMPRESA DECLARA que respeita as preferencias dos clientes relativamente à recepção ou não de mensagens electrónicas comerciais não solicitadas. 

A EMPRESA DECLARA que respeita as preferências do cliente quanto à recepção de mensagens electrónicas não solicitadas e descrever com precisão as suas : 
práticas comerciais quanto a esta questão. 

• A empresa quando envia mensagens electrónicas de comercialização deve cumprir a vontade do cliente, que deve previamente indicar 
se deseja ou não receber estes tipo de mensagens. Este procedimento deve figurar no site ou nas mensagens por correio electrónico; M 

Figura 8.25: Página de informação sobre " Privacidade" do site 

Devem igualmente ser apresentadas diversas respostas a questões que os clientes 

habitualmente colocam sobre este processo complexo. 
Coino è que os meus dados pessoais são protegidos? 

A Empresa não aluga ou vende os dados dos seus Clientes a terceiros, pelo que todas as informações são confidenciais e utilizadas apenas pela Empresa. Os 
dados pessoais recolhidos pela empresa respeitam todas as normas éticas e legais em vigor e serão registados na ÇjomtssJSo Nacional de Protecção de Dados 
Pessqajs-CNPD. Garantimos nos tomo&TjdjLÍg o direito ao acesso e rectificação de qualquer dado que lhe diga respeito. Para isso basta aceder ao nosso site e 
efectuai" a operação cHrectaj&Êflfi^^ ^******'™"*<Vt. 

/" ""N 
Como é que a empnísa protege as compras pormenores? \ 

% / 
O limite mínimo de id n. < Lj j puder realizar as suas comjaareno site é de 14 anos, nos casos em que o menor é portador de um cartão de débito. Contudo a 
empresa utiliza outras formas'*Îev'^g^ïjsîitjV ,,,r" " ' > -m piotegem os menores de efectuarem compras indiscriminadas. Assim o único meio de pagamento que os 
menores tem ao seu dispor é o pagamento por rnultibanco, pois este modo cie pagamento é protegido através de montantes pecuniários restritos atribuídos pelo seu 
Banco e autorizados pelos seus pais ou tutores. 

(Js colaboradores que manipulara os dados pessoais dos clientes sao os seguintes; -.-S: 

S *\ S 
A EMPRESAS definiu os seguintes procedimentos: | ;.«; 

\ J '-'-
• A impierneftígcâo do sistema de geslão de dadjS-Zonde se encontram definidos diversos requisitos para proteger os dados privados contra qualquer forma 

ilegal de pi r u T J t utilização, alteração ou acesso não autorizado, de acordo com os art.0 IA a 17 da ^/Ai.de_Prote^çji9_ds 
Dados Pessoais, tais como: 

• Acessível a parta" de qualquer página do site; 
• Informai" sobre os compromissos e práticas da empresa em matéria de privacidade; 
• Responder a reclamações dentro de um prazo razoável; 
• Contactai" a entidade responsável pelo Código de Conduta para manifestar as suas preocupações sobre o modo como são 

implementadas pela empresa as questões relativas à privacidade. 
• Na recolha de dados o cliente esteja devidamente informado dos fins a que se destinam e dê o seu consentimento, j | | 

Figura 8.26: Página de informação sobre os procedimentos de privacidade 

Durante o processo de aquisição são prestadas informações sobre diversos aspectos 

que devem ser observados pelos clientes, nomeadamente aquando da execução de 
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operações que envolvam a transmissão de dados pessoais, como sejam o registo do 

cliente e a selecção do modo de entrega e do tipo de pagamento. 

*ASF^shoppïng cart 
Proturar : Frttònteriasr Verf:

;
"Csva?!ar'

 :
<.-■■■ -Panar 

E B H ^^^p»«S^!-"^^KF^^ff?rlB*?y^T^i 

Antes de premir em Continuar deve consultar a Po líticaj&fftriv aridade e Segurança. 
/ 

&Ew!Cft*£ Sf t t jy f f l 'm i r tos «■:;> .ifr. twins art&> ■>\ * t _ ' ' , *y> „.jjy&sf&fcUío cias \híàí. (Ver Política de Privacidade) 

I 
Se o cliente j * srêcî.tou c teu '"sgiïïo nrroduzs acsínsi o =.?u e-rnai! e password. 

Erfi'ail ^Password ^ S ~ 

\ 
X 

Se é um cliente novo registe-se. prima aqui. 

Os campai; de fatias com uni * teim dis star preenchidos, 
Pnr favor seleccione um método cie entrega, 

Se vai enviar a encomenda para urn endereço diferente do seu, por favor preencha todos os dados. 

■*. Nome '. ■■■; 

'"■Apelido .■" 

^"-Morada, ."'-li; 

.'" Cidade . . 

* Código Postal '.. 

* Telefone ;■'■ 
:
'" Email 

*'.;pafs:: ■ 

Empresa
1
. ■■;. 

M° da contribuinte 

fseïetci \n 

* Modo 
de"-'-"/-'".''. | Normal [3,00] -1 
Enírega ■ - ' ■

: :
- ' -

: :
: : ' . - . ' : : v '

:
: . ':. 

Enviar,. 
para ,

: 

Morada 

Cidade. '. 

Códiqo : 
Postal 

Pais. ;■ (Seleccione .d 
Empresa 

i l 

Figura 8.27: Página exemplo de integração dos procedimentos de privacidade 

Deve igualmente ser prestada informação sobre os procedimentos internos que a 

empresa implementa, com particular destaque para o procedimento relativo ao 

sistema de gestão dos dados pessoais. 
" 1 

a».-sistema de apou deve informar os clientes, de acordo com a ;.,*i 6':'■'?£:,-relativamente : 

\ *ty§ponsáve] peio tratamento dos dados - Art 29°f aLj^rtSlSs termos da ai. d) do art.° 3o, indicar a pessoa singular ou colectiva, a 
autoridaaeavpfòtisti*MMí£S^^ pelo tratamento. Quando o tratamento seja efectuado por responsável que, não 
estando estabelecido em território da UE, recorra a meios situados no território português deve identificar o representante referido no n.e 

5 do art. 4o O responsável é o Sr. Privado; 

• Características do sistema; indicai- as características técnicas do equipamento, suporte lógico e aplicações implementadas C) 
equipamento mfonuãtico disponibilizado para implementar o sistema de gestão de dados pessoais é adequado e é 
constantemente actualizado, A localização física deste equipamento é em instalações seguias da empresa; 

• Finalidade do tratamento - Art. 29s aí. b): descrever, tendo presente que o tratamento se deve processar em estrita adequação e 
pertinência à finalidade que determina a recolha (art.f^n.0 1 ai, b)j. O tratamento dos dados destdna-se única e exclusivamente 
para o processamento das encomendas dos clientes; 

• Entidade encarregue do processamento da informação - Art. 29°al. e): indicai- a entidade encarregada pelo processamento da 
informação, se não for o próprio responsável pelo tratamento, A entidade é a própria empresa; 

• Liados pessoais contidos em registos - Art 29a ai c): indicar especificadamente todos os dados pessoais tratados. Nas situações de 
tratamento de dados pessoais sensíveis (art. 7o Q°l), dos dados referidos no ii°2 do ait. 8o e de dados relativos ao crédito e a 
solvabilidade, assinalai" nos quadros respectivos. Os dados contidos nos registos são exclusivamente os solicitados ao cliente; 

• Recolha dos dados: assinalar a fundamentação/base jurídica da recolha de acordo com as hipóteses previstas nos art. 6a, art0? nc'2 e 
art. S n.° 2. Distinguir a recolha directa e indirecta de dados pessoais. Nas situações de recolha indirecta descrevei" a forma de recolha. 
Não recolha indirecta; 

• Forma de actualização dos dados: distingui!' a actualização directa e indirecta de dados pessoais. Nas situações de actualização 
indirecta descrever a forma de actualização. Os dados são actualizados directamente pelo cliente ou pela empresa a solicitação 
deste; 

...M 

Figura 8.28: Página de informação sobre o sistema de apoio a cliente no âmbito da privacidade 
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8.7.2. Segurança 

Inicialmente deve ser identificado o responsável por este serviço, para de seguida 

serem apresentadas as declarações formais sobre os compromissos que a empresa 

assume sobre esta matéria. De salientar o compromisso com a utilização de 

tecnologias de segurança, tipo SSL e PKI e a adesão aos serviços de uma entidade de 

certificação de segurança, neste caso a Verisign. O compromisso com a legislação, 

nomeadamente a Directiva sobre o comércio electrónico no que diz respeito à 

política de segurança na empresa e nos fornecedores de serviços de rede {Internet 

Service Provider -ISP), bem como com a Directiva Comunitária sobre as 

Assinaturas Electrónicas e o Decreto - Lei n.° 290-D/99, que cria o regime jurídico 

dos documentos electrónicos e da assinatura digital, deve ser obrigatoriamente 

referido. 

Segurança 3 

O Responsável pela Politica de Segurança é o Sr. Seguro. Este tem a obrigação de garantir: que a configuração de hardware e software do site 
seja adequada para suportar as actividades telemática de pagamento presente no site; que a transacção seja inteiramente recuperada ou inteiramente anulada em 
caso de interrupção do serviço, quer seja fornecido pela própna empresa ou fornecido por terceiro. É, ainda, sua responsabilidade a aprovação e controlo da 
informação presente no site destinada ao cliente sobre os procedimentos de segurança adoptados durante a transacção Se tiver dúvidas o pretender fazer 
comentário pode contacta-lo por e-mail ou por telefone, através do n° 1234 j6?89. 

A EMPRESA DECLARA que aderiu às tecnologias de segurança SSL e de Certificação Digital Electrónica (PKI - Chaves públicas e privadas) 

A EMPRESA DECLARA que aderiu aos serviços de uma entidade certificadora, Verisiaq, 

A EMPRESA DECLARA que os ISPs cumprem as regras impostas pelos artigos 12 a 1? da t2it^.j:fcva.so.bie..o.C^:aéicio .Electrónico (Directiva 2000/31/CE, 
2000). 

A EMPRESA DECLARA que tem tecnologias (hardware e software) para assegurar a autenticidade, mtegndade e confidencialidade dos dados, em especial 
durante as transacções Estas tecnologias são actualizadas de forma permanente. Está, também, disponibilizado um local tísico seguro para o sistema informático 
onde serão armazenados os dados e tomadas medidas apropriadas para prevenir acessos electrónicos não autorizados. E informa sobre a divisão de 
responsabilidade relativamente à confidencialidade das chaves e códigos usados. ')' 

A EMPRESA DECLARA que cumpre com as obrigações previstas na Directiva Comunitária sobre as Assinaturas EiectrónicE?. Directiva 99/93/CE e a :):] 
legislação portuguesa, nomeadamente o Decreto - Lei n " 290-D/9P. que cria o regime jurídico dos documentos electrónicos e da assinatura digital, incluindo: ;:;<;.: 

• Que formas e tecnologias fidedignas são aceites e utilizáveis no âmbito das assinaturas electrónicas; :)':::: 

• Os procedimentos de verificação das assinaturas electrónicas; : •■ 

Figura 8.29: Página de informação sobre a "Segurança" do site 

São, ainda, apresentadas diversas respostas a questões que os clientes habitualmente 

colocam sobre este processo complexo. É igualmente prestada informação sobre os 

procedimentos que a empresa implementa, com particular destaque para os relativos 

às medidas de segurança, como sejam as acções de emergência e o controlo 

informático dos dados, e os procedimentos dos ISP e das entidades exteriores, 

nomeadamente as entidades bancárias. 
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Como é garajïièd'jf a segurança na transmissão de dados? ^ * N w 
Graças as^rotocolo SSL (Security Sockets Layer), 128 bits, que protege atfstnsmissâo de todos os dados sensíveis pela Internet, toda a informação - de carácter :■: 
pessoal ou relativa a cartões de crédito - é tratada com o máximo de segurança A sua privacidade é assegurada e o risco de intercepção ât dados durante a ■■■•}:■ 
comunicação é completamente anulado. A empresa tem ainda um certificado digitaí̂ de segurança emitido pela Verisign, que atesta a idoneidade da nossa empresa ' 
e p&rmite ioda a transferencia de dados em servidor seguro (https), usando a encnpt^çâo acima referida. 

Com&á garantida a segurança com cartões de credito VISA e MBNet ? /* 
Confiar ÓV^ados do seu cartão <le crédito à empresa não envolve ciualqugs^ísco. Os mesmos serão armazenados ern sistemas de segurança próprios, altamente : 
fiáveis, macesslvts&áaíjía Internet t sem qualquer outra possibiiidady^gÊesso pelo exterior ■;': 

Tio caso de me esquecer da password o que devo fazer? 

Lèvera contactai" o nosso Serviço de Apoio ao Cliente enviando um e-mail paia apgioáj empresa com para qu: possamos resolver a situação 

A EMPRESA definidos seguintes procedimentos: 

Segurança da empresa, nomeadamente: JP 

• Subscrição, id^^í^^TlilíSiÕnração, autenticação e assinatura digital dos clientes no sistema; 

• Utilização de criptografia dos dados, utilizando software especifico, tipo SSL, para garantir a sua integridade e 
confidencialidade; 

• Definição das normas de classificação dos níveis de segurança dos dados, 

• Definição das regras de gestão de operações e comunicações, desenvolvimento e manutenção do sistema; 

• Definição do acesso aos dados pelos colaboradores - Identificação, 
ZÁ 

Figura 8.30: Página de informação sobre os procedimentos de segurança 

8.7.3. Integração dos requisitos do Código de Conduta 

Nesta página são tidos em consideração os seguintes requisitos do Código de 

Conduta: 

• Práticas e Compromissos: 1, 2, 4, 18, 19, 21; 

• Serviço de Apoio a Clientes: 22, 23, 29, 30, 31; 

• Oferta e Transacção de Produtos e Serviços: 51, 72, 75, 76; 

• Privacidade: 88 a 103; 

• Segurança: 104 a 120. 

8.8. TRANSACÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS 

A partir da página principal pode aceder-se a um conjunto diversificado de opções 

que implementam todo o processo de aquisição de produtos e serviços. Este processo 

é composto pelos seguintes passos: 

• Procurar os produtos e/ou serviços pretendidos; 

• Seleccionar/encomendar os produtos e/ou serviços pretendidos; 
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• Proceder ao Pagamento. 

Em todas as páginas afectas a este processo o cabeçalho e o rodapé são idênticos. 

Produtos e Categorias 

A l i m e n t a ç ã o B r i n q u e d o s . . . 
P rodu tos Subca tegor ias 

• .-V" 
Vários produtos para uma 

alimentacau saudável. 

Serv iços 

Conjunto diversifidacado de 
Brinquedos 

H^^B 

Papei para fax e 
impressoras 

ïi&'j, | 

Conjunto de serviços profissionais. 
A ultima moda a preços 

Viagens à Volta do 

Figura 8.31 : Página de "Transacção de produtos e serviços" do site 

Estas páginas apresentam o seguinte conjunto de opções: 

• Ao nível do Cabeçalho: é constituído pelos mesmos elementos já 

referidos para a página principal, como sejam o logotipo da empresa, 

a marca de certificação do site e o sistema de gestão do processo de 

aquisição (procurar, encomendar, ver, cancelar e pagar). Para além 

destes elementos passam, igualmente, a fazer parte do cabeçalho: 

• Responsável: que permite ao cliente ter acesso à informação 

sobre o responsável pela área da empresa que está em foco 

nesse momento, (pode ser o responsável comercial, ou o 

responsável pela privacidade ou o pela segurança); 

• Como comprar ?; 

• Privacidade; 

Segurança; 

Reclamações; 
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• Serviço de apoio ao cliente; 

• Pesquisar. 

Estas rubricas devem ter o conteúdo já anteriormente referido. 

• Ao nível do Rodapé: é disponibilizado acesso à seguinte informação: 

• Mapa do Site; 

• A Empresa; 

• Práticas e Compromissos; 

• Sugestões e Comentários; 

• Logotipo da Entidade de Certificação da segurança que neste 

caso é o da empresa Verisign. 

Estas rubricas devem ter o conteúdo já anteriormente referido. 

8.8.1. integração dos requisitos do Código de Conduta 

Nesta página são tidos em consideração os seguintes requisitos do Código de 

Conduta: 

• Práticas e Compromissos: 1, 2, 3, 16; 

• Serviço de Apoio a Clientes: 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 33, 34; 

• Oferta e Transacção de Produtos e Serviços: 40, 53; 

• Reclamações e Regulação de Litígios: 84; 

• Privacidade: 96, 102; 

• Segurança: 104, 105, 111; 

• Monitorização, avaliação e melhoria: 124. 

8.9. PASSOS DA TRANSACÇÃO 

Passa a expor-se os passos do processo de aquisição, conforme atrás referido: 
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8.9.1. Procurar dos produtos e/ou serviços 

A partir da página principal do site existem diversas opções para efectuar a procura 

dos produtos ou serviços, tais como: 

• Procurar: o cliente tem duas opções, a primeira, permite efectuar a 

pesquisa através da introdução de um palavra-chave. A segunda opção 

permite que a pesquisa seja efectuada através da selecção de critérios 

de escolha das categorias e subcategorias de produtos e serviços 

existentes sendo mostrado ao cliente apenas os produtos resultantes 

dessa selecção (ver figura 8.32); 

• Encomendar: acede a uma página que mostra imagens com as 

categorias de produtos e serviços existentes. O cliente selecciona a 

categoria pretendida e de seguida surge a respectiva listagem de 

produtos ou serviços (ver figura 8.33); 

• Pesquisar: permite procurar directamente um tipo de produto ou 

serviço que o cliente pretenda (ver figura 8.34); 

• Na parte central da página principal do site é possível seleccionar 

directamente uma categoria e de seguida surgem os produtos ou 

serviços respectivos (ver figura 8.35). 

Procurar 

f f *jSOrWshoppirig cart 

Procura cii» produtos.- por palavra-chave, catégoriel or subc a tetjori 
Oonsuíti? uma ou míiis categorias 

ou introduza até j^^j^xa^have separadas par virgid**. 

Palafra-Chave Y 
s s 
V / 

Subcategoria/ 
1'Jào l e n i ,: i!K^ivqO:-i.Eiï 

"■"SB.. 

-3 

Figura 8.32: Página de "Procura de produtos e serviços" do site 
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Encomendar 

ŝhopping cari 

Produtos C a t e g o r i a s 

A lhnen tacSo Pape lar ia 

Vários produtos para uma 
alimentação saudável. 

Serv iços 

B r i nquedos . . . 
p r o d u t o s Subca tegor ias 

,^$Êm-ivSà 

Papel para fax e 
Conjunto diversifidacado de impressoras 

Brinquedos 

Vestuário Viagens 

mm l 
Conjunto de serviços profissionais. 

A última moda a preços 
acessíveis. 

Viagens ã Volta do 
Mundo 

Figura 8.33: Página para "Seleccionar/Encomendar produtos e serviços" do site 

~2, 

Pesquisar 

Introduziu-se a palavra camisa e foram visualizados os produtos correspondentes. 

J C O I W P R Ç H E N S I V E 

ísíiopping cari 
i s » ! » 

ffjèsfk^foft?^ u s ! 

Produtos e Categorias ' ^ ^ s w 

Papelaria Brinquedos... 
Produtos Subcategorias 

- t{ 
. ' " f t - . . 

^Pj| 

Vários produtos para uma Papel para fax e 
alimentação saudável. Conjunto diversifidacado de impressoras 

Brinquedos 

Serv iços Vestuário V iagens 

Conjunto de serviços profissionais. 
A última moda a preços 

acessíveis. 

Viagens à Volta do 
Mundo 

Figura 8.34: Página para "Pesquisar produtos e serviços" do site 

167 



Capítulo 8 - Protótipo de Site 

Parte central da Página Principal 

r§AarFshopping cari '3 Collides:*] 

liiiiuiiitiil.<r I Ver 
fr.;^osguísar- - ^ 

Chegarias de Produtos e Serviços ^*\ 

Alimentação Vestuário Papelaria V 

y \ 

Serviços Brinquedos Viagens 

Data ria última actualização rio 
site: 21/06/03 J 

_ „ ^pfv'ii'* & is99-?ti03 Virtual Prooramminn. AU rights Kierved, _jj 

Figura 8.35: Página principal do site relativa à selecção de categorias de produtos e serviços 

8.9.2. Integração dos requisitos do Código de Conduta na Procura 

Nesta página são tidos em consideração os seguintes requisitos do Código de 
Conduta: 

• Práticas e Compromissos: 1, 2, 3, 16; 

Serviço de Apoio a Clientes: 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 33, 34; 

Oferta e Transacção de Produtos e Serviços: 35 a 41, 43, 53, 56; 

Reclamações e Regulação de Litícios: 84; 

Privacidade; 96, 102; 

Segurança: 104, 105. 111: 

Monitorização, avaliação e melhoria: 124. 

168 



Capítulo 8 - Protótipo de Site 

8.9.3. Seleccionar/Encomendar os produtos e/ou serviços pretendidos 

Quando o cliente tiver encontrado o produto que pretende terá de o seleccionar, 

indicar a quantidade e definir as características que pretende para o produto, quando 

aplicável. Uma vez concluída esta tarefa o cliente deve premir no botão 

"Encomendar os Produtos Seleccionados" e desta forma o produto vai directamente 

para o "carrinho de compras". Por exemplo, o cliente pretende encomendar 2 

camisas de tamanho M. 
<~ Verde [2,00 €) 

Figura 8.36: Página para "Seleccionar/Encomendar produtos e serviços" 

Uma vez encomendado o produto surge uma nova página. 

.^COMPRÇHENSEVE 

'GM^f^shoppirig cart 

fjf> pi;0.fí(,'.!,-!:W'.-:;■';.£ . *•'.< 4_ 1 " " " " I I H Í , 1 

223 !JS 
íímsas para homem 

Camisas pretas para fato em diversos tamanhos 
P f.Freço Base 18,OD€ 

: i : Opções: 
\ : Tamanho M - Medio 
\ Usualmente disponíveis em 2 dias. X 

I I Z ^ K S Z I 

io.úí, r". ^6.^0 rj 

*****>*>»*« Descrição 
Camisasparahornem 
Camisas pretas para fato em diversos tamanhos 
Preço Base 18,00 € 
Opções 
Excludindo custo de entrei 

quantidade Precj^*«*ï i ï ïal 

2 ia,00€ 36,00 € 

ai 

Figui"a 8.37: Página de visualização e actualização da encomenda de produtos e serviços 
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Nesta página o cliente é informado sobre: 

• O número de produtos que se encontram no carrinho de compras, ou 

seja, os produtos que encomendou até ao momento; 

• Os produtos encomendados, sendo descritas, numa grelha, as 

características seleccionadas, o prazo previsivel de entrega, a 

quantidade encomendada, o preço unitário e o valor total do produto; 

• Os impostos à taxa legal em vigor a pagar. Neste caso o cliente é 

informado que os preços apresentados já incluem os impostos. 

O cliente pode: 

• Alterar as quantidades dos produtos encomendados e depois premir 

em "Actualizar a Encomenda", para proceder à actualização dos 

valores; 

• Eliminar um produto, seleccionando-o na grelha e de seguida 

premindo em "Actualizar a Encomenda"; 

• A qualquer momento o cliente pode ver o que tem dentro do carrinho 

de compras, para tal deve premir na opção "Ver" que se encontra no 

cabeçalho; 

• Em qualquer momento o cliente pode cancelar toda a encomenda que 

está a efectuar, para tal deve premir na opção "Cancelar" que se 

encontra no cabeçalho. 

• Para continuar a encomendar outros produtos o cliente deve premir 

em "Continuar a Comprar"; 

• Se pretender pagar o que encomendou o cliente deve premir em 

"Proceder ao Pagamento"; 

• Aceder a qualquer das opções disponíveis no cabeçalho ou no rodapé. 

Por exemplo, continuando a encomendar, escolhem-se duas resmas de papel e folhas 

para impressora. Conforme a informação disponibilizada, as folhas de papel podem 
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ser de diferentes cores, se for seleccionada a cor pastel o custo das folhas aumenta 1 

euro. 

_________ \ '________QV*sèir 

3 

Papelaria 

Página I de 1 

Esferográficas e lápis |Um conjunto de 20 esferográficas 
|a lápis 
; Usualmente disponível em 2-4 

;..r,*̂ :;* 

j Quantidade | Preço I Seleccione 

i Resma de (jfj-psSfbranco 1500 folhas 
f | Usualmente disponív ei em 2<1 
V ! horas. 

i Papel para impres%^s.s.1aj 100 folhas rie papel de 4gr cada e 
laser 

■"aTiiir 
■ * Branco 

i T Pastel [1,00 €] 
«"'Vermelho [0,50 € ] 

! U<.'liííl!H{íf I t l : ! diSipUIliVIMK M!l 2 ! 
id iBS. 

Figura 8.38: Página exemplo de definição das características dos produtos e serviços a encomendar 

.COMPREHENSIVE, 

shopping cart 
E&jffffij ̂ fr??yíiff?!ffBBISft jffB̂  WjflHI JSEffffWll^fffJRiHM 

^ ■ ^ ■ Q S produtos no Carrinho de Compras; 3 **
K
*NB 

Camisas para homem 
:>
* Camisas pretas para fato em diversos tamanhos 

Preço Base 18,00 € 
Opções : 
Tamanho M - Médio 
Usualmente disponíveis em 2 dias. 

I r 

(Quantidade P.Unitário, Í23JÉ 

Resma de papel branco 
500 folhas 
Usualmente disponível em 24 horas, 

Papel para Impressoras a laser 
100 folhas de papel de 4gr cada s com brilho 
Preço Base 4,00*= 
Opções: 

*Çor do Papel Pastel Mais 1,00 € 
' ^ slmente disponíveis em 2 dias. 

V 

IÛ ,GT< 3-;,o?< 

5.00 € j 5,00 í 

! / 

Descrição Quantidade Preço Tolal i l 

Figura 8.39: Página exemplo com as características dos produtos encomendados até ao momento 

8.9.4. Integração dos requisitos do Código de Conduta na Encomenda 

Nesta página são tidos em consideração os seguintes requisitos do Código de 

Conduta: 
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Práticas e Compromissos: 1, 2, 3, 16; 

Serviço de Apoio a Clientes: 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34; 

Oferta e Transacção de Produtos e Serviços: 35 a 60; 

Reclamações e Regulação de Litígios: 84; 

Privacidade: 96, 102; 

Segurança: 104, 105, 111; 

Monitorização, avaliação e melhoria: 124. 

8.9.5. Proceder ao Pagamento 

Se o cliente pretender finalizar o processo de aquisição prime no botão de "Proceder 

ao Pagamento" que se encontra no final da grelha com a descrição dos produtos 

encomendados, ou no cabeçalho. Desta fornia entra-se numa nova fase do processo 

de aquisição. 

..- _ ^shoppingcart 

Antes de premir em Continuar deve consultar a Política de Privacidade e -Segurança. 

(Ver Política de Privacidade) 

'Wé efectuou ■:, ;,?;;.! te-y-m ;nircdu:'-
:
í .-toe 

Email:
: Password 

. < s . ^™™.■«««.«™KÍ . .^™..™ 

Seé um cliente w.v là.aquL 

*""*""•%, 

Gs Cíiivipui. Í.1P un sei fdPLtiLhidos;. 
■ ■ . . . . ■ . . ■ ■ ■ ■ ■ . ■ ■ ■ . ■ . . . . . . . . . . . . . . . 

"= > ol one um nriátodo de entrega. 
if;.:.í:^;-'í>'iivi;fr <) !íi«::í)iTiííiíd('3 para um RriUprfíçifí iiHprtïcttis do sesti, por favor preii-nchíí lodos CU; fiador. 

;* Nome. '';w
-^

í
«<<« 

'"'.Apelido . 

^Morada-

"': .Cidade ■ ■:■;' 

:* Código Postal 

:"". Telefone-. "
:
: 

!* Emalí'/ 

f."País " ■ ; ' ' ; ] 

Empresa'" : 

..ÍJ
D
;de contribuinte 

"3 

*Modo. 

Entrega ■■ 
Enviar. 

■ Pa ra ' : ; : ;
: 

: Morada: 

Cidade -..■ 
Código : ' " 
P o s t a l . 
Pais 

: Empresa :: 

|S , n I f iD i l j 

d 

Figura 8.40: Página de "Registo do cliente" para poder prosseguir com a transacção 
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Na primeira parte do ecrã deparamo-nos com diversas informações: 

Io O cliente é informado de que deve consultar a Política de Privacidade e Segurança 

no site. Desta forma, pretende-se que o cliente antes de introduzir qualquer dado 

pessoal fique inteirado sobre quais os compromissos que a empresa assume e os 

procedimentos que adopta para implementar estas políticas; 

2o O cliente é advertido de que se tem menos de 16 anos deve ter autorização dos 

pais para prosseguir com a operação. O cliente é ainda informado de que deve 

consultar a política de privacidade da empresa nomeadamente na parte relativa à 

protecção de menores na aquisição de produtos e serviços; 

3o De seguida é solicitada ao cliente informação sobre seja se registou como cliente 

do site ou não, pois só com registo é que se torna possível concluir a transacção. 

Assim, se o cliente já está registado então apenas introduz o seu endereço de correio 

electrónico, a sua palavra-chave (password) e prime o botão "Login". Neste caso, e 

se introduziu os dados correctamente, surgirá uma nova página onde os seus dados 

serão visualizados; 
.COMPREHENSIVE 

shopping cart 
; E5^B5I E5Ê5SB8 B~ 

Antes de premir em Continuar deve consultai a Política de Privacidade e Segurança, 

( ' < ' ■ S^SSà&s^i^u^^ (Ver Politica cte Privacidade) 

c Emaí;- jme.&ciin.pi 

' •
l i
^

t
»^^1K. j i„j je é u m c l ien te n o v o rec i i s te -ss , p r i m a o c i u ^ , , ^ ^ - ^ ^ ^ ' 

Os campos de dados com um * tem de ser preenchidos. 
Por favor seleccione um métatio (in; entrega. 

/tar a enumtmuUi porá uni endereco díferentí! fiei SCJU, por lavor prwínchiti tortas os dado 

* [■■Jome 

'" Apelido ■ ■ 

* Morada 

* Cidade 

* Código Postal
 : 

"" Telefone ■■ 

""Email 

•Rafe-:/. : .
:
- .V

:
: i 

Empresa 

No deçontribuinte 

" H 

'*-(vlodo" 
de ■ .... 
Enbaga 
Enviar 
para ,: 
Morada.. 
Cidade ..' 
Código-

Postal ■-: 
Pais 
Empresa 

"3; 

~a 
d 

Figura 8.41: Página exemplo de introdução dos dados de identificação de um cliente já registado 

173 



Capítulo 8 - Protótipo de Site 

4o Caso seja um cliente novo deve premir sobre a frase " Se é um cliente novo 

registe-se, prima aqui" e preencher as informações constantes da grelha do lado 

esquerdo do ecrã, sendo informado que os campos com o asterisco (*) são de 

preenchimento obrigatório. A palavra-chave {password) deve ser introduzida duas 

vezes com o objectivo de aumentar a segurança contra eventuais tentativas de 

utilização indevida dos seus dados pessoais. De seguida o cliente deve optar se adere 

ou não à mailist da empresa. Desta fornia a empresa pretende respeitar a escolha do 

cliente sobre a sua preferência pela recepção ou não de informação comercial não 

solicitada; 

Se é u m nl iente n o v o req is te~se , p r i m a a q u i . 

Os campos rie dados com um * tem de ser preenchidos, 
Por favor seleccione um método rie entrega. 

Se vai enviar a encomsnda para um ertetareçti diferente d» seu, por favor preencha tpdos os dado 

^ w » ^ ^ ' * ^ * ^ ^ .. -■■■■ ■ 

"" Apelido ..Li' amoral 

■* Morada ■ ■ ■ 9'ein 

■'Cidade - ow 

;"' Código Postal 4970 aw 

:* Telefone 251)526438 

:'" Email .. s^maii 

Í*Para;-v ■] Portugal _-J 

Empresa ; "-
:
- -

*^ í te j . j^ jn l r ibuln te 

■jAe ÍNormal[3,00] 
èWaqa A: 
Enviar ' \ 
Para' ,- %i ..,.,:..:.,■.-. 

Morada. \ 
Cidade \ 1 
Código / "

:
" 

Postai /% ... 
Pái '^ ' [seleccione J 
Empresa 

o paçamento na propine cornpra. *
i
*

f c !
v 

Por favor, htrctdlsa a Password duas VSZSF j 

Password , •►»•• • 

^ ^
t 5 B ? ! W Í

' A'dlra à matting List P ^ ^ * * ^ . 

A empresa ro^peiUi as íí-ííeríVsí-fcií; rio Cîssmte 
re.iaUyaí-ífe-íiti;'' *Î i-^cepaiií au niiú efe m^ii^gem. 

fï iwirî 'ïnà;»!! i'-i'ïîïiiiîï'i^aî'x Í'-ÍSÍ,.;Í *Í ̂ W «snjii-ïïï. 

EfflU-"-*-

Figura 8.42: Página exemplo de introdução dos dados de identificação de um cliente novo 

5o O cliente deve seleccionar um modo de entrega da sua encomenda, tendo várias 

opções à sua disposição: 
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yP»BSP&*Xah 
Sfen>lcalêiApiài):ajDÍlBãte!í 

Antes de premir em Continuar deve consultar a Política de Privacidade e Segurança. 

^■iV ,' , M U >' i r „ s i ■ { fVer Política de Privacidade) 

Se é um, c l i en te n o v o r e g i s t e - s e , p r i m a a q u i . 

Vor favor sdBcdana uni melado rifí tíntrRrjíi. 
Si;' VÍ Í ! enviar a BTicíimBrida para um <>ndi?rfïço dif t tmnte rio ne.u, por íavoyaí 

"'Nome .;.-..-

H
;Apelído .',.. 

:t;Moi;acla .V.: 

"■■Cidade 

■"-Cúdlgofòstai 

"Telefone ■ 

;"'rErnaH 

* País 

Empresa:."--;
:
: ■' 

João Manuel Amarai 

Esleues 

Rua Dr. Teixeira de úueiroz, 

Arcos de Valdevez 

'ISTO AVV S.Paio 

+35125B615984 

jrneG3JClix.pt 

(Portugal 

!■; Minha 

N° de contribuinte 111122223333 

Adira a.mallra.^ist P 

33 

"' Mâcfo. 

J^
 :
-
: 

/ Entrega 
f Enviar.

:
" 

para... ■ 
Morada 
Cidade 
Codlgo

:
. 

\ Postai 

\pa is  

ÈlWesa 

Norma! [3,00] 3J 
5 ele rm 

Anexar email [ 1,00] 
Download [1,00] 
Express Mai! [5,00] 
Por Avião [10,00] 

"3 

a 
Figura 8.43: Página exemplo de introdução dos dados relativo ao modo de entrega da encomenda 

6o Uma vez concluídas estas operações o cliente deverá premir no botão "Continuar". 

Ainda nesta página, na sua parte inferior o cliente poderá visualizar a sua encomenda 

com toda informação sobre os produtos seleccionados até ao momento; 
33 "

: NÓiVie João Manoel Amaral 

,
H; Apelido■'■'■ -Est eu es 

"' Morada Rua Dr. Teixeira de Queiroz, 

* Cidade ' Arcos de Valdevez 

* CódlgD Postal ;4970 AVV 

■*' Telefone ■ ■ ■ +351258515384 

"'.Email Ímesteues68í3>cIÍK.pt 
íf
-"P.aíS . "■'; -fPortugal 

Empresa 

K» de conti'Ibuinte
 :
123456789 

Adira á mailing List í*
7 

A i>mw£<>ïiï i'i;^p*7!t Í Í <■;■•, ïM'&ïttv&ïïmïr, Í Í B tíinr 
rí&íihf&mimie è. reespçik- ou náci íkptff&iz^ 

aies:ti'orïica.'ï ramercíais. f aca f%[ià escolhi 

Descrição 
Camisas paratiornem ^ « ^ v * " ^ ^ *

0 1
* " ™ * 

Camisas pretas c i - ^ ^ i t r 'E În diversos tamanhos 
Preço -Bci^íSTâÔ. € 
Qpçj&ís** 
Pasma de papel branco 
$00.folhas 
Igualmente disponível em 24 horas.' 
Pape^oara impressoras a laser 
l t i rol i_ 1 4 i -],-J p. corn brilho 
Preço Base m ^ ^ ^ _ 
Excludindn custo de e n t r e g ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

31 

"
: Modo 

£)e: 

Entrega 
Enviar 
para 

Morada 

éldade 

Código' 
Postal 
País 

Empresa 

&ÛHJIJÏ5BSQ 

Quantidade Preço Total 

18,00 í""':;í,ÍJU>5 

*v 
5,B7 * 11,74 € 

Figura 8.44: Página exemplo da visualização da encomenda na fase de registo do cliente 

7o Uma vez identificado o cliente e escolhido o modo de entrega é apresentada uma 

página com a seguinte informação: 
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• Uma advertência relativa a aquisição de produtos por parte de 

menores de 16 anos sem autorização dos pais; 

• O cliente, no próximo passo, terá de seleccionar um tipo de 

pagamento; 

• Uma grelha corn a descrição completa dos produtos encomendados; 

• A opção de cancelar a sua encomenda. 

Caso o cliente decida continuar deve premir o botão "Pagar!"; 
.d 

t ! i fim-niiipncli?. ser eivxhnufo atravfe; CÍÍÍ cartão de crédito nu oV-bíto, MHNPT, thequo ou cobrança. ^ 

■'"■■KiK-.VfX.-xtwimiinwsKM .■.•x-ys.t&.v^WrV--?'"*' 

Quantidade! P .Unitário I 
ÍCamisas para homem 
Camisas pretas para fato em diversos tamanhos 
Preço Base 13,00 € 
úpçôes 
Tamanho M - Médio 
Uí.uriliritnu: disponíveis em 2 diss. 

Resma de pape! branco 
500 folhas 
Usualmente disponível em 24 horas. 

Papel para impressoras a laser 
1100 folhas de papel de 4gr cada e com brilho 
ÍPreço base 1,00 i 
poções: 
por do Papel Pastel Mais 1,00 « 
visualmente disponíveis em 2 dias. 

Figura 8.45: Página de visualização da encomenda e de informação sobre o pagamento 

8o É apresentada ao cliente uma página com os seguintes elementos: 

• Uma advertência relativa a aquisição por parte de menores de 16 anos 

sem autorização dos pais; 

• Uma informação de que deve consultar a política de privacidade e 

segurança antes de continuar, pretendendo-se desta forma que o 

cliente fique devidamente inteirado de quais os métodos utilizados 

pela empresa para implementar estes processos; 

Uma solicitação sobre o tipo de pagamento que o cliente vai optar, 

quer seja por cartão de crédito (Visa, Mastercard ou American 
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Express) ou por outro meio de pagamento (Cheque, Cobrança, 

Multibanco ou MBnet); 

•ADIT?shopping cart 
tr i ( uiliL-nri.tr Vl«r fsv . i r i . i r 

Jf^t^w^WBfflBHMjt*Tnnrt!Bt!BlB_ ■; Pesquisar
1
,; 

Politica cie Privacidade 1 

Antes de premir em Cont inuar^eve consultar a Politica de Pagamentos e Segurança. J> 

„..^
rf
'*'"' 

Informação sobre l tV§g3Rfêfî&*
mmH

°' 

,.,i
:;
.:Vijiitiii?ntD por cétrtáa de crédite 

| Tipo'de Cartão / ' . '■.' [seleTíõnar 

\,^HLtmerodû,carlârj 

Títuiâ'Pd^.(;sr,^ãó. :-. ^ ^ 

Validade.do Cartão.(mm/aa) : \ 

Endereço do Titular do Cartão 

'Cará VerificationNumber... 

Valid From (Switch) mm/yy 

Card JssueJ^j-TiyëT'"' ... "**
Tw

^v.,:%.v 

Ou$?tf ïipcf d« p<ti;fjsrw(fi(:n **»* 
/■fipo:de Pagamento , . .; seieaonar vj ' - ;

: 

/ informação adicional - ■ ' ■■■'■ v ^ î ' u i ï ï l l i i l ; 
Cheque 
Cobrança 
Multibanco 
MBNET 

„ÍJ=-

^ 
™™î:1î??+'««

, i
*«'>

-
'
i ,
*

î , Î I i 

Figura 8.46: Página de introdução do tipo de pagamento 

• Se o cliente escolher pagamento por cartão de crédito então deverá 

preencher todos os dados solicitados. Se optar por outro tipo de 

pagamento, apenas deverá seleccionar qual o tipo que pretende; 

• De seguida, ainda é permitido ao cliente cancelar a sua encomenda, 

bastando para tal premir o botão "Cancelar a Encomenda"; 

• Caso o cliente decida continuar deve premir o botão "Continuar". 

Ainda nesta página, na sua parte inferior o cliente poderá visualizar a sua encomenda 

com toda informação sobre os produtos seleccionados até ao momento. 
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NúiirerodorartSo-v.' 

Titular do. cartap' .;■.: 

Validade do Cartão (nini/aa) 

Endereço do^TÍfeílardo Cartão 

Card Vérification ;MimbBr ' ■. 

Vaiid:Frarri (Switch)mm/yy 

Card IssueWurnbër-

Outra Tipo úe pagamen (,$.„, 

Tipo de Pagametafes* - ■ ®2CS399Íj 

Descrição 

ySiamisas pretas para fato G rir diversos tamanhos 
/ * ' Preço Base. 18,00 e 

/ Opções 
I Resma de papel branco 
\ 500 fofi-ïas 

%_, Usualmente disponível em 24"horas. 
N&jêl.:pàpa impressoras aiaser 

lEË'ïfoSagsda papel de 4gr cada e com brilho 
Preço Base^tSS.,^ ; 

B W B B « W « » » » » « « » 

Quantidade Preço^^íatal 

1E,00€ 36,00 € 

6,00 € 12,00 ç 

5,00 ê ' 5,00 € ^ ^ ̂
 

Figura 8.47: Página exemplo de introdução dos dados relativo ao tipo de pagamento seleccionado 

9o Este é o último passo do processo de aquisição. O cliente pode visualizar no ecrã a 

sua encomenda, os seus dados pessoais, os dados relativos ao modo de entrega e o 

tipo de pagamento seleccionado. O cliente é ainda informado de que: 

• Pode imprimir a sua encomenda, bastando para isso premir o botão 

"Imprimir Encomenda"; 

• Ser-lhe-á enviada, por correio electrónico, uma confirmação da sua 

encomenda; 

Com a encomenda será igualmente remetida a factura relativa à sua 

aquisição. 
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VP*ÂSP^Ôp^pa^ 
Pesquisar 

Dhrig«ariei praia suo ÍTncomtíníia. N\ . . 
Pode.

1 imprimir o contoúdo tia sua encomendei prúníndo no botão ' imprimir Encomenda'. $ 
!ier--íhe"ã enviada uma confirmação da sua encomenda por correio electrónico. 
■!-=v,.Nv Com a entreqa ria encomenda será entregue ai respectiva factura, ^«w*»* ,,̂ " 

r^Tía-s^ícgmeda 67 - domingo 

Camisas para homem 
Camisa? piratas para fato em diversos tamanhos 
Preço Base 18,00 € 
Opções;: 
Tamanho M - Médio 
Usualmente disponíveis em 2 dias, 

Resma de papel branco 
50D folhas 
Usualmente disponível em 24 horas. 

quantidade I PJJnitario I lotai 

18,00 € 36,00 € 

Papel para impressoras a laser 
100 folhas dê papel cie 4gr cada e com brilho 
Preço Base 4,00 € 
Opções: 
Cor do Papel Pastel Mais 1,00 € 
Usualmente disponíveis em 2 dias. 

6,00 é j 12,00 € 

5,00 € ; 5,00 € 

Figura 8.48: Página com informação sobre a transacção efectuada - Ia parte 

}í,.v.-ryy'--"^
J
-^''----^^^---,,. 

■ * - " » < ■ « , , . 

Informação do Clients 

V JNome 

^ [ ^ i s j j do 

[João Manuel Amaral 

iEsteves 

JRua Dr. Teixeira de Queiroz, n° 246 -2°Dtn 

jC idade 

jcódiqo Postal 

jArcos de Valdevez 

H 970 AVV 

jrrrestevesG8iSiclix.pt 
B515984 

\!:^
;:
UÙ contribuinte 

Modo de Pagamento 

123456781K, 

Tipo de Pagamento 

iMotio de Entrega 

"*•'>*»« 
* " * — - » , » EmpresaPontoPT 

N° de contr ibu inte 123456789 
Rua Vir tual , n° inf inito 

XXXX-YYY Terra 
Portugal 

Telefone +33122123123T 
Fax +351221231235 

Email intormaqoesitvempresa.ptdef.com 

Figura 8.49: Página com informação sobre a transacção efectuada - 2a parte 

10° Com este passo o processo de aquisição está concluído e o cliente poderá encetar 

novo processo, recorrendo para tal a todas as opções disponibilizadas pelo site. 
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8.9.6. Integração dos requisitos do Código de Conduta no Pagamento 

Nestas páginas são tidos em consideração os seguintes requisitos do Código de 

Conduta: 

• Práticas e Compromissos: 1, 2, 3, 16; 

• Serviço de Apoio a Clientes: 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34; 

• Oferta e Transacção de Produtos e Serviços: 35 a 60, 61 a 78; 

• Reclamações e Regulação de Litígios: 84; 

• Privacidade: 90, 91, 92, 96, 97 a 102; 

• Segurança: 104, 105, 107, 111, 112, 113, 115, 116, 120; 

a Monitorização, avaliação e melhoria: 124. 
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8.10. CONCLUSÃO 

Conforme se pode verificar na implementação deste protótipo foram incorporados 

todos os requisitos do código de conduta susceptíveis de serem visualizados no site. 

No entanto, houve requisitos que devido à sua especificidade não foram referidos, 

nomeadamente os que dizem respeito a questões internas da empresa, tais como a 

descrição exaustiva dos procedimentos, as acções de sensibilização e formação dos 

colaboradores, a referência a todos os colaboradores da empresa, o procedimento de 

contratação e controlo dos serviços adquiridos a empresas externas, como sejam os 

da logística, fornecedores de serviços Internet (ISP) e certificação de segurança. 

Existem ainda requisitos que não se aplicam a este site, tais como, selecção de 

idiomas, diferentes tipos de interface, entre outros. Apesar desta situação, considera-

se que todos estes aspectos devem ser objecto de uma auditoria na própria empresa, 

em moldes similares ao efectuado nas auditorias de qualidade de acordo com a 

norma ISO 9000:2000. 
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9. A N Á L I S E DE SITES PORTUGUESES 

Considerando o código de conduta para a certificação de qualidade nos negócios 

electrónicos, foi analisado um conjunto de sites portugueses de negócios 

electrónicos, com o objectivo de verificar a conformidade destes com cada item do 

código de conduta definido. 

Para realizar esta análise foi utilizada uma ficha de avaliação que irá ser descrita no 

ponto 9.1. Nas visitas efectuadas aos sites foram recolhidas informações a partir dos 

elementos disponibilizados e acessíveis em cada um dos sites, nomeadamente sobre 

os termos de utilização, como efectuar compras, as políticas sobre litígios, segurança 

e privacidade, os serviços de apoio a clientes, entre outras. No decurso destas visitas 

foram igualmente simuladas transacções para analisar o desenvolvimento do 

processo de aquisição. No entanto, para se realizar uma análise cabal do site 

deveriam ter sido efectuadas visitas às empresas, com o intuito de contactar os 

responsáveis, avaliar a sua estratégia e política, os seus procedimentos internos, entre 

outros aspectos do sistema de gestão relevantes para a certificação. 

Após a análise dos sites de acordo com o código de conduta definido são 

apresentadas propostas de alteração a introduzir a fim de os compatibilizar com os 

itens do código de conduta. 

9.1. A FICHA DE AVALIAÇÃO 

Com o objectivo de facilitar a análise do site foi criada uma ficha de avaliação 

(checklist). Desta forma pretende criar-se uma ferramenta de diagnóstico e um guia 

prático para as empresas que tencionam ser certificadas de acordo com o código de 

conduta para os negócios electrónicos. Os objectivos desta ficha de avaliação são: 

• Tornar a política relativa aos negócios electrónicos fácil de entender e 
aplicar; 

• Promover o código internamente junto dos colaboradores, pois esta é 

uma das preocupações dos clientes; 
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• Promover o código junto dos parceiros, fornecedores e outras 

instituições. 

Na construção da ficha de avaliação são elencados os requisitos base que devem ser 

assumidos pela empresa que se pretende certificar de acordo com o código de 

conduta, relacionados com: 

• Práticas e compromissos da empresa; 

• Serviço de apoio a clientes; 

• Oferta e transacção de produtos e serviços; 

• Reclamações e regulação de litígios; 

• Privacidade; 

• Segurança; 

• Monitorização, avaliação e melhoria. 

Cada um dos requisitos base será composto pelos itens definidos no código de 

conduta. Nesse sentido, uma ficha de avaliação completa integrará os 130 itens do 

código. Para efeitos da análise que se pretende realizar neste capítulo, foi feita uma 

selecção de somente 50 itens, que condensam todos os aspectos relevantes do código 

de conduta. Esta selecção tem por objectivo proporcionar uma avaliação rápida da 

conformidade dos sites. No entanto, para se efectuar uma avaliação rigorosa, bem 

como obter a certificação devem ser considerados os 130 itens definidos. 

A análise do site passa pela verificação da presença ou ausência dos itens do código. 

Para conseguir efectuar uma análise comparativa dos sites escolhidos, foi necessário 

definir um critério de classificação. Assim, foi atribuída uma pontuação de: 

• 2 se o item está presente e contém todos os pontos nele referidos; 

• 1 se está parcialmente presente, ou seja, existe, mas não contém todos 

os pontos expressos (está incompleto); 

• 0 se está ausente, não há qualquer tipo de referência ao item. 
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A partir desta pontuação atribuída por item, pretende avaliar-se quantitativamente a 

sua conformidade parcial ou global, bem como quais os requisitos em que esta é 

maior ou menor, contribuindo assim para uma avaliação mais objectiva. 

No Anexo 3 será apresentada a ficha de avaliação completa e no Anexo 4 a 

simplificada. 

9.2. APRESENTAÇÃO DOS SITES 

Para esta verificação pretendeu escolher-se sites nacionais representativos, quer ao 

nível dos negócios com os consumidores e com as empresas, quer ao nível dos que 

comercializam os produtos mais vendidos na Internet em Portugal, que segundo os 

estudos da Marktest são os livros e a música. Considerando os critérios definidos 

foram seleccionados os sites da Giganetstore, Shoppingdirect, Pmelink, ForumB2B, 

Fnac em Portugal e da Livraria Bertrand. Por último foi analisado o site da Deco, na 

parte relativa à sua Loja Virtual, uma vez que esta associação participou na iniciativa 

europeia do código de conduta Webtrader. De seguida passa a descrever-se 

sumariamente os sites escolhidos, 

9.2.1. Giganetstore 

A giganetstore.com é uma marca da empresa Giganetstore.com - Comércio 

Electrónicos e Serviços Informáticos, S.A., cujo endereço electrónico é 

http : //www. giganetstore. com/. 

Segundo o site '"A giganetstore.com apresenta-se como um novo conceito de 

comércio electrónico - é a maior loja portuguesa da Internet, a única com uma oferta 

global, onde pode fazer todas as suas compras com toda a segurança. Na 

giganetstore.com vai encontrar tudo o que procura: a maior diversidade de produtos, 

todas as grandes marcas, e os melhores preços do mercado". A giganetstore.com  

disponibiliza milhares de produtos, tais como, Computadores, Máquinas 

Fotográficas, Electrodomésticos, Produtos para Decoração, Artigos de Desporto, 

brinquedos entre muitos outros. 

E o único site de grande projecção que faz referência a um código de conduta, neste 

caso o Webtrader, tendo sido certificado pela DECO. 
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Figura 9.1: Página inicial do site da Giganetstore 

Neste site existe um link para uma página de Apoio ao Cliente onde são prestadas 

diversas informações, tais como, quais os passos para comprar, um endereço de 

correio electrónico para esclarecimento de dúvidas, sugestões ou reclamações e um 

serviço de apoio, o Mr. Giga, disponível 24 horas, que ajuda o cliente a encontrar o 

que precisa na Giganetstore. Está também disponível um serviço de perguntas 

frequentes (faqs) sobre diversos temas, tais como: o que é a giganetstore.com, o 

registo de cliente, os produtos e os preços, como encomendar/comprar, pagamentos, 

segurança, entregas, o serviço de apoio e o serviço de pós-venda. 

O site é certificado pela Verisign e os dados pessoais recolhidos, de acordo com a 

informação disponibilizada, respeitam as normas éticas e legais em vigor e são 

registados na Comissão Nacional de Protecção de Dados Pessoais. 

O limite mínimo de idade para poder realizar as compras na giganetstore.com é de 14 

anos, nos casos em que o menor é portador de um cartão de débito. 

9.2.2. Shoppmgdirecí 

O site shoppingdirect.pt dedica-se ao comércio electrónico disponibilizando 

inúmeros produtos, desde a alimentação e bebidas a produtos de informática e 

telecomunicações. O seu endereço electrónico é http://www.shoppingdirect.pt/. 

185 

http://giganetstore.com
http://giganetstore.com
http://shoppingdirect.pt
http://www.shoppingdirect.pt/


Capítulo 9 - Análise de sites portugueses 

Neste site são disponibilizadas diversas informações, tais como, os passos 

necessários efectuar uma compra, custos, pagamentos, entregas, devoluções e 

reclamações, bem como sobre pagamentos e segurança. 

Figura 9.2: Página inicial do site do Shoppingdirect 

No site é disponibilizada uma página onde se encontram as condições gerais de 

utilização, onde é prestada informação sobre: definições e termos usados, utilização 

do serviço, limites de responsabilidade, segurança nas transacções, marcas 

registadas, comunicação, utilização dos dados dos utilizadores, responsabilidades dos 

utilizadores, interdição de acesso ao serviço e sobre a legislação aplicável e o foro 

competente. 

O site é certificado pela Verisign e é referido que o manuseamento dos dados 

recolhidos respeita as normas éticas e legais, sendo registados na Comissão Nacional 

de Protecção de Dados Pessoais. 

9.2.3. Livraria Bertrand 

A Livraria Bertrand, apresenta no seu site um breve historial da empresa intitulado 

"Desde 1732 que o convidamos a 1er", onde realça o seu papel na cultura portuguesa, 

em especial na literatura. Refere ainda que, "Embora a Bertrand do Chiado pela sua 

carga histórica seja sempre considerada a primeira e mais importante do Grupo 

Bertrand, existem outras 29 livrarias Bertrand distribuídas de Norte a Sul do país, o 
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que faz com que esta seja a maior Rede de Livrarias em Portugal". O endereço 

electrónico é http://www.bertrand.pt/. 

LIVREIROS 

(Todos os Ternas j | | 

<• titulo <~ autor C ISBN 
I ok i(t 

¥ Ï Î ^ pesquisa avançaria 

Sííiíí; 
?fa TOP LIVRO 

% PROMOÇÕES 

Jà BEST-SELLERS 

Memórias de Adriano, de Marguerite 
YOLircenar, reeditado 
Memórias de Adriano é provavelmente a obra 
capital de Marguerite Yourcenar, Adriano sr3 
uma personagem que fascinava a jovem 
escritora, Havia coleccionado numerosas notas 

para escrever acerca do imperador, havia visitado os seus 
lugares mais marcantes ern Itália mas, quando despoletou 
a Segunda Guerra Mundial, esse material foi guardado num 
baú e a escritora empreendeu a aventura "nómada" que 
caracterizou a sua vida. Finalmente conseguiu recuperar os 
seus escritos quando se estabeleceu na Costa do Maine, 
nos Estados Unidos, onde morreu em 1987. Assim pôde 
completar este documento, que alérn de urna biografia do 
imperador é também uma reconstrução da época. 1 0 % 
Desconto 

Passatempos 

Inquérito 

Piiu£..^iJmitjmrMaJjjm^ 
"Como é que Deus que apareceu a Abraão e a 
Moisés chegou até nós? Por nue caminhos e 

Figura 9.3: Página inicial do site do Livraria Bertrand 

Actualmente o ritmo 
da produção editorial 
faz com que os livros 
tenham apenas um ou 
dois meses de vida 
nas livrarias. 
Considers que existe 
demasiado marketing 
err, torno do llyro, 
contribuindo assim 
para torná-io mais um 
bem de rápido 
consumo? 

r Sim 

Resultados: 
£ i rn 

O site disponibiliza informação sobre como efectuar as compras, os passos a realizar, 

a escolha dos produtos, as formas de pagamento, a confirmação da compra e a 

entrega. É disponibilizado um serviço de apoio a clientes, sendo indicado um 

colaborador específico da empresa para tratar destes assuntos. Para o esclarecimento 

de dúvidas é disponibilizado um endereço de correio electrónico. Também é 

disponibilizado um serviço de Ajuda sobre: como comprar, como se registar para 

poder fazer compras, a segurança nos pagamentos por cartão de crédito, o tempo da 

entrega, os custos dos portes, o tratamento que será dado à informação pessoal e 

sobre cancelamentos e devoluções. Em termos de segurança o site é certificado pela 

Verisign. 

9.2.4. Fnac 

A FNAC é uma empresa francesa, que tem uma rede mundial de lojas dedicada à 

comercialização de livros, música, artigos de informática, fotografia e vídeo. O site a 

analisar será o da FNAC em Portugal, cujo endereço electrónico é 

http ://www. fnac .pt/. 
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f^H: ENTRAR* 1 UVROS 01E1CSW ÍSWBÍWS';-f^H: ENTRAR* 1 UVROS 01E1CSW ÍSWBÍWS';-f^H: ENTRAR* 1 UVROS 01E1CSW ÍSWBÍWS';-

Compre Online 
e pague » qualquer 

caixa muliibanco 
„ " Ceate ~— 
çoMMUR^nis compras »ïwia 

JTocloo5ite _»] 

C< Agença Cultural 

p Mundo Fnac 

S Carito Fnac 

p Fnac Empresas 

ífMBStaWftRB/TCWCbM'. •/ S3FÏÎ»H£ J JOOOS BiUfCTlB» 

te o s * Le Corbusier 

Poesia Portuguesa do Século XX 

€45.00 

Amalu 
Busto " 

jx] Amália Rodriguei 1SG2- Eíus-to £26 4-' 

Figura 9.4: Página inicial do site do Fnac 

O site disponibiliza um guia do utilizador, onde são fornecidas informações sobre 

como pesquisar, como comprar, os elementos que acompanham a encomenda, 

opções de envio, como pagar, como efectuar devoluções, solicitar esclarecimentos, 

assistência pós-venda, garantias, segurança e privacidade. Relativamente à segurança 

o site é certificado pela Verisign. 

9.2.5. Pmelink 

O Pmelink, cujo endereço electrónico é http://www.pmelink.pt/, de acordo com o site 

"é o primeiro Centro de Negócios On-line no mercado português, vocacionado para 

apoiar as Pequenas e Médias Empresas (PME's) portuguesas em todas as áreas de 

apoio ao seu negócio. Resultado de uma parceria entre os grupos Banco Espírito 

Santo, Caixa Geral de Depósitos e Portugal Telecom. A missão do Pmelink é tirar 

partido da dimensão, das capacidades e das valências dos seus promotores - BES, 

CGD e PT - para disponibilizar às Pequenas e Médias Empresas um conjunto 

completo de informação, produtos e serviços de alta qualidade, de forma altamente 

conveniente e a preços fortemente competitivos". 
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Figura 9.5: Página inicial do site do Pmelink 

O site disponibiliza informação através de um serviço de perguntas frequentes (faqs) 

e de um link para uma página com os termos de utilização do mesmo, onde o 

utilizador toma conhecimento das condições de acesso, utilização e comercialização. 

Os dados fornecidos são: 

• Identidade do fornecedor; 

• Despesas, condições, prazos de entrega e custos de transporte; 

• Segurança nos pagamentos; 

• Modalidades de pagamento; 

• Direito de Resolução/Devolução/Cancelamento; 

• Reparações ao abrigo das garantias; 

• Características dos produtos; 

• Prazos de validade da oferta; 

• Duração mínima do contrato. 

O site define a sua Política de Privacidade e Segurança, relativamente aos seguintes 
aspectos: 
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• Finalidade da informação; 

• Informação a disponibilizar; 

• Propriedade da informação; 

• Acesso à informação; 

• Informação obrigatória e opcional; 

• Informação não preenchida; 

• Actualização do registo de utilizador; 

• Responsabilidade do login; 

• Protecção da informação transmitida; 

• Protecção da informação armazenada; 

• Segurança nos pagamentos. 

• Relativamente à segurança o site é certificado pela Verisign. 

9.2.6. ForumB2B 

O ForumB2B.com é uma iniciativa conjunta de várias empresas nacionais, entre as 

quais se destacam três dos maiores grupos empresariais do país: EDP, Galp Energia e 

BCP. O endereço electrónico é http://www.forumb2b.com/. 

O ForumB2B é um portal business-to-business que se destina às grandes empresas e 

organizações, independentemente da sua actividade, propondo-se facilitar o processo 

de compra e venda entre empresas, através de um sistema que está disponível 24 

horas por dia. 

O ForumB2B, de acordo com a informação disponibilizada no site, posiciona-se 

como um meio privilegiado para controlar e reduzir os custos das empresas clientes e 

"tem na sua oferta um conjunto de aplicações, serviços e formação relacionados com 

a automatização dos processos de compras das grandes organizações (Solução = 

Aplicação + Serviços + Formação)". 
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Inteiramente suportadas pela Internet, as aplicações do ForumB2B cobrem todo o 

processo de compra das empresas: análise dos custos, qualificação, negociação, 

selecção e contratação de fornecedores, catálogos electrónicos, criação de 

requisições, execução das encomendas, gestão dos fornecedores e apresentação e 

conferência electrónica de facturas. Estas aplicações são adaptáveis às necessidades 

específicas de cada organização e integráveis com os seus sistemas de gestão interna. 

As soluções actualmente disponíveis são: 

• Portal Empresarial de Compras; 

• Compras Electrónicas; 

• Apresentação e Conferência Electrónica de Facturas; 

• Solução de Viagens; 

• Aplicação de Pedidos de Proposta (REX's); 

• Aplicação de Negociação Dinâmica de Preços - Compra; 

• Análise de Compras; 

• Análise do Desempenho de Fornecedores; 

• Painel de Controlo de Compras; 

• E-leammg. 

Neste site existe um link para um serviço de perguntas frequentes (faqs), sobre 

diversos temas. Caso o cliente tenha dúvidas deve expor as suas questões através do 

canal da sua preferência seleccionando a opção Contactos. 
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FAQ | infoipifcirumbib.com | Privacidade 

Figura 9.6: Página inicial do site do Forum B2B 

Em termos de segurança, o acesso ao site é efectuado através de um username e 

password, que garantem a identificação do utilizador. Após o login dos utilizadores, 

a comunicação com o site do ForumB2B é codificada e efectuada sobre uma ligação 

segura. No entanto, no site não é fornecida informação sobre a certificação por parte 

de alguma entidade. 

O ForumB2B assume um compromisso com a privacidade dos visitantes do seu site. 

Neste sentido, para conhecimento dos utilizadores disponibiliza as regras que 

presidem ao processo de recolha, consulta, actualização, remoção e distribuição de 

informação, bem como sobre as medidas de segurança aplicadas de forma a proteger 

a perda, utilização indevida e alteração da informação sob a sua responsabilidade. 

Em caso de dúvida sobre a Declaração de Privacidade, sobre as práticas adoptadas no 

site ou ainda sobre o seu relacionamento com o mesmo, o utilizador é convidado a 

contactar o site. 

Na apreciação deste site considerou-se que estava a ser disponibilizado um conjunto 

de serviços às empresas aderentes. 

9.2.7. Deco 

Uma das áreas do site da DECO é a loja virtual, cujo endereço electrónico é 

http://www.deco.pt/. Neste site pode adquirir livros ou assinar as diversas 

publicações da DECO. O site disponibiliza um conjunto de informações sobre: as 
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condições gerais de venda, perguntas e respostas e informações sobre como contactar 

a DECO. Há informação detalhada sobre como efectuar uma compra: escolher o 

produto, adicionar ao cesto de compras, validar o pedido e confirmar a compra. São 

também disponibilizados dados sobre as condições gerais de venda, tais como: a 

encomenda de um produto, o prazo de reflexão de 10 dias úteis para devolver a 

encomenda na embalagem de origem, a protecção da vida privada, o modo de 

pagamento e os pedidos de subscrição. Relativamente à segurança o site é certificado 

pela Verisign, embora não esteja disponível qualquer tipo de informação sobre este 

assunto. 

Figura 9.7: Página inicial do site da Deco 

9.3. APLICAÇÃO DA FICHA DE AVALIAÇÃO AOS SITES 

SELECCIONADOS 

9.3.1. Análise detalhada 

A partir da ficha de avaliação simplificada passa a analisar-se detalhadamente o 

conjunto dos sites seleccionados a fim de verificar a sua conformidade com o código, 

sendo aplicado o esquema de pontuação definido. No Anexo 5 é apresentada a ficha 
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de avaliação dos sites com a pontuação atribuída por cada item do código de conduta 

definido. 

A seguir descreve-se a análise efectuada aos sites relativamente aos requisitos do 

código de conduta. 

Práticas e Compromissos da Empresa 

1. Declaração sobre as práticas e compromissos com os clientes, o código de 

conduta, os sistemas e organização e a utilização da tecnologia disponibilizada 

pela Internet. 

Análise: todos os sites abordam estas questões. No entanto, não é assumido o 

formalismo de uma declaração. Também, existem sites onde todos os assuntos 

enunciados não são referidos. Assim, foi atribuída a pontuação de 1 a todos os 

sites. De referir que o site da Pmelink é o mais explícito relativamente a este 

assunto. 

2. Disponibilidade e competência dos recursos humanos e equipamentos, 

nomeadamente novas tecnologias de informação e comunicação. 

Análise: da análise aos sites pode inferir-se que tal disponibilidade existe, no 

entanto não há qualquer referência a este facto. Assim, foi atribuída a pontuação 

de 2 a todos os sites. 

3. Nomear um responsável pela gestão do site e informar os clientes. 

Análise: não há qualquer referência ao responsável pela gestão do site. Não 

sendo, também, possível deduzir se existe. Como este colaborador desempenha 

um papel fundamental na implementação do código, foi atribuída a pontuação de 

0 a todos os sites. 

4. Informar sobre a identificação da empresa. 

Análise: todos os sites têm esta informação. No entanto, há falhas em diversos 

aspectos como sejam, a não identificação dos responsáveis pelas diversas áreas 

da empresa, a falta do número de registo no Registo Nacional de Pessoas 

Colectivas ou do número de contribuinte. O site mais completo nesta matéria é o 

da Giganetstore. Nesse sentido, a valoração para todos os sites foi de 1 ponto. 

194 



Capítulo 9 - Análise de sites portugueses 

5. Disponibilizar acesso em todas as páginas do site à informação referida no art. 

10° da Directiva Comunitária sobre Comércio Electrónico (Directiva 

2000/3 l/CE, 2000). 

Análise: todos os sites fornecem informação sobre as práticas e compromissos da 

empresa. Relativamente ao acesso aos códigos de conduta tal não se verifica pois 

estes sites não estão certificados por nenhum código, excepto o site da 

Giganetstore e da Deco. Assim, todos os sites tiveram 2 pontos. No entanto, no 

site da Deco, embora apareça a marca de certificação do código Webtrader, não é 

possível aceder à informação sobre o código ou ao site do código, daí que se 

tenha atribuído 1 ponto. 

6. Definir os procedimentos para lidar com os documentos. 

7. Promover a revisão do sistema em busca da sua melhoria contínua. 

Análise: relativamente aos itens 6 e 7, a pontuação atribuída a todos os sites foi 

de 0 pontos, pois não existe qualquer referência a estes itens nos sites. 

Serviço de Apoio ao Cliente 

8. Disponibilizar um ponto de contacto na empresa. 

Análise: são disponibilizadas diversas formas de contactar os sites, no entanto 

estas não estão personificadas. Assim, foi atribuída a pontuação de 1 ponto a 

todos os sites. No site da Bertrand como há informação sobre o colaborador com 

quem se pode contactar foi-lhe dada a pontuação de 2. 

9. Implementar formas de comunicar com o cliente. 

Análise: todos os sites dispõem de diversos meios de interagir com os clientes 

(informação on-line, correio electrónico, fax, telefone ou correio). Desta forma, 

todos os sites tiveram 2 pontos. 

10. Providenciar informação sobre a certificação do site. 

Análise: só os sites da Giganetstore e Deco são certificados por um código de 

conduta, o Webtrader. Nestes sites há informação sobre esta matéria, embora não 

esteja directamente acessível, daí a valoração de 1 ponto para estes. 

Relativamente aos outros sites foi atribuída a pontuação de 0, pois não há 

qualquer informação. 
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Oferta e Transacção de Produtos e Serviços 

11. Declaração de compromisso sobre a origem da publicidade on-line, de acordo 

com o art.0 6 da Directiva Comunitária sobre Comércio Electrónico (Directiva 

2000/3 l/CE, 2000). 

Análise: nos sites não existe declaração formal sobre este assunto, daí a 

pontuação de 1 a todos. No entanto, no site da Pmelink e de forma indirecta nos 

sites da Giganetstore e da Deco, por via do código Webtrader, existe mais 

informação sobre este assunto. 

12. Declaração de compromisso da empresa relativamente às normas sobre os 

contratos celebrados a distância previstas na legislação nacional e europeia (DL 

143/2001, 2001) (Directiva 97/7/CE, 1997). 

Análise: nos sites não existe declaração formal sobre esta matéria, embora sejam 

feitas referência genéricas à legislação e se possa depreender a sua aplicação. 

Nesse sentido, foi atribuído 1 ponto a todos os sites. 

13. Definir um procedimento para planear e controlar a disponibilização de produtos 
e serviços no site. 

Análise: nos sites não existe informação sobre este assunto, embora se depreenda 

que tal tenha de existir sobre alguma forma. Assim, foi atribuída a pontuação de 

1 a todos os sites. 

14. Informar sobre as características dos produtos e serviços oferecidos. 

15. Informar, na moeda especificada, a lista detalhada de preços ou encargos, assim 

como os custos que são previstos cobrar pelos produtos ou serviços 

disponibilizados. 

16. Informar sobre as modalidades, condições e modos de pagamento. 

Análise: relativamente a estes 3 itens todos os sites disponibilizam informação de 

forma clara. Logo, foi atribuída a pontuação de 2 a todos os sites. No entanto, no 

site do ForumB2B, relativamente aos itens 15 e 16 sobre os custos dos serviços 

disponibilizados, não existe qualquer tipo de informação. Uma vez que estes itens 

são de extrema importância para o cliente foi atribuída a pontuação de 0 a este 

site. 
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17. Informar sobre a política de devoluções e sobre o procedimento a adoptar 

relativamente ao cancelamento, à devolução ou ao reembolso. 

Análise: relativamente a este item todos os sites disponibilizam informação 

acessível e de forma clara, daí a atribuição de 2 pontos a todos. No entanto, no 

site da Bertrand só há uma breve alusão a este assunto, logo foi atribuída a 

pontuação de 1. No site da Pmelmk, existe uma incorrecção entre a informação 

disponibilizada na página dedicada aos Termos de Utilização, que refere 14 dias 

como o período de reflexão, e na página Questões Mais Frequentes - FAQ, que 

refere 15 dias sobre o mesmo assunto. Esta questão alerta para a necessidade de a 

informação disponibilizada nos sites ser consistente e coerente. No site do 

ForumB2B só se faz uma breve alusão a este assunto, quando se informa que os 

serviços são disponibilizados à experiência durante 30 dias. Assim, foi atribuída a 

pontuação de 1 ao site. 

18. Declaração de compromisso sobre as normas relativas à encomenda previstas no 

artigo 11° da Directiva Comunitária sobre Comércio (Directiva 2000/3l/CE, 

2000). 

Análise: relativamente a este item todos os sites disponibilizam informação de 

forma clara, daí a atribuição de 2 pontos a todos. No entanto, no site do 

FommB2B não existe informação sobre este item, embora se depreenda que tal 

existe. Assim, foi atribuída a pontuação de 1 ponto a este site. 

19. Nomear um responsável comercial e informar os clientes. 

Análise: não há qualquer referência sobre este responsável nos sites, assim como 

não é possível deduzir se existe. Este elemento é fundamental no código. Assim, 

foi atribuída a pontuação de 0 a todos os sites. 

20. Informar, de forma clara, sobre quais os passos que o cliente deve seguir para 
efectuar uma transacção. 

21. Proporcionar ao cliente a oportunidade de, a qualquer momento, consultar e 

alterar a lista de aquisições efectuada até aquele momento, informando 

detalhadamente sobre os produtos ou serviços adquiridos e respectivas 

quantidades e receber uma confirmação da transacção uma vez concluída. 
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Análise: relativamente a estes 2 itens todos os sites disponibilizam informação 

acessível e de forma clara, daí a atribuição de 2 pontos a todos os sites. 

22. Definir um procedimento de controlo das operações de produção e de serviço 

visando o cumprimento de requisitos contratuais e do código de conduta. 

Análise: nos sites não existe informação sobre este assunto, embora se depreenda 

que tal tenha de existir sobre alguma forma. Tendo em consideração que este 

procedimento se reveste de grande importância para os clientes, foi atribuída a 

pontuação de 0 a todos os sites. 

23. Definir um procedimento para a entrega do produto no local determinado e para a 
assistência pós-venda. 

Análise: todos os sites disponibilizam informação acessível e de forma clara 

sobre estas matérias, daí a atribuição de 2 pontos a todos os sites. 

24. Declaração sobre as normas de segurança na realização das transacções. 

25. Informar sobre os mecanismos e os níveis de segurança dos sistemas de 
pagamento disponibilizados. 

Análise: todos os sites disponibilizam informação de forma clara sobre estas 

matérias, daí a atribuição de 2 pontos a todos os sites. No entanto, no site da 

Deco a referência a estes assuntos é feita por via indirecta através do código 

Webtrader, assim foi atribuído 1 ponto ao site. No site do ForumB2B não existe 

informação sobre estes assuntos, embora se depreenda que tal tenha de existir, 

logo foi-lhe atribuída a pontuação de 1. 

Reclamações e regulação de litígios 

26. Declaração de compromisso com os princípios da resolução dos litígios: 

acessibilidade, independência, lealdade, responsabilidade, eficiência e eficácia. 

Análise: nos sites não existe declaração formal sobre esta matéria, embora se 

possa depreender a sua aplicação, tendo em consideração a informação 

disponibilizada. Assim, foi atribuído 1 ponto a todos os sites. No entanto, no caso 

do site ForumB2B, foi atribuída a pontuação de 0, pois não existe qualquer tipo 

de informação sobre este assunto. 
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27. Declaração sobre as normas previstas no Decreto - Lei N.° 143/2001 (DL 

143/2001, 2001), relativamente às transacções onde ocorrem situações anormais 

ou sobre a resolução do litígio. 

Análise: os sites não disponibilizam informação sobre este assunto, daí a 

pontuação de 0 a todos os sites. No entanto, nos sites da Shoppingdirect e da 

Giganetstore, há uma alusão directa a esta matéria, tendo-lhes sido atribuída a 

pontuação de 1. 

28. Declaração de aceitação da resolução do litígio por uma entidade exterior à 

empresa de reconhecido mérito. 

Análise: Os sites não têm informação disponível sobre este tema e assim foi 
atribuída uma pontuação de 0. 

29. Nomear um responsável pelo tratamento das reclamações e litígios e informar os 
clientes. 

Análise: nos sites não há qualquer referência a este responsável. Sendo este um 

elemento fundamental no código foi atribuída a pontuação de 0 a todos os sites. 

30. Informar sobre o funcionamento dos mecanismos internos e externos de 
resolução dos litígios. 

Análise: os sites informam sobre o funcionamento dos mecanismos internos de 

resolução. Relativamente aos mecanismos externos não é disponibilizada 

qualquer informação. Desta forma foi atribuído 1 ponto a todos os sites. No 

entanto, nos sites da Bertrand e do ForumB2B só há uma breve referência sobre 

este assunto. Assim, foi atribuída a pontuação de 0 aos dois sites. 

31. Definir um procedimento de gestão das reclamações dos clientes. 

Análise: nos sites não existe informação sobre este assunto, embora se depreenda 

que tal tenha de existir sobre alguma forma. Tendo em consideração a 

importância deste assunto para os clientes, foi atribuída a pontuação de O a todos 

os sites. 

Privacidade 

32. Declaração de adesão aos princípios de protecção da privacidade dos dados 
definidos pela OCDE (OCDE, 1980). 
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33. Declaração de adesão à legislação nacional e europeia sobre a protecção de dados 

pessoais (Directiva 95/46/CE, 1995, Lei 67/98, 1998). 

Análise: nos sites não existe declaração formal sobre estes itens, embora as 

informações disponibilizadas vão nesse sentido, em particular no que diz respeito 

à legislação nacional. Considerando este facto foi atribuída a pontuação de 1 a 

todos os sites. No site ForumB2B existe uma Declaração de Privacidade, no 

entanto esta não traz valor acrescentado sobre esta matéria, pois não faz alusão a 

muitos aspectos da legislação que se consideram importantes. 

34. Declaração de compromisso sobre as preferências dos clientes relativamente à 

recepção ou não de mensagens electrónicas comerciais não solicitadas. 

Análise: nos sites existe informação directa sobre esta matéria, logo foi atribuída 

a pontuação de 2 a todos os sites. No site ForumB2B como não existe qualquer 

informação sobre esta matéria foi-lhe atribuída a pontuação de 0. 

35. Declaração de respeito pelos direitos de propriedade intelectual. 

Análise: nos sites não existe declaração formal sobre esta matéria. Assim, é 

atribuída a pontuação de 0 a todos os sites. No entanto, nos sites da Giganetstore 

e da Deco há uma referência indirecta por via do código Webtrader, logo têm 

uma pontuação de 1. No site da Pmelmk este assunto é expressamente referido, 

como tal foram atribuídos 2 pontos. 

36. Declaração de compromisso sobre os princípios para a promoção e venda de 
produtos e serviços a crianças. 

Análise: nos sites não existe declaração formal sobre esta matéria, embora as 

informações disponibilizadas vão nesse sentido. Tendo em consideração a 

importância deste assunto foi atribuída a pontuação de 0 a todos os sites. No 

entanto, no site da Deco há uma referência indirecta a este assunto por via do 

código Webtrader, assim foi atribuído 1 ponto. No site da Giganetstore há uma 

referência directa, logo foi afribuída a pontuação de 2. 

37. Nomear um responsável pelo tratamento dos dados pessoais e informar os 
clientes. 

Análise: nos sites não há qualquer referência a este responsável. Considerando a 

importância deste no código, foi atribuída a pontuação de 0 a todos os sites. 
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38. Informar os utilizadores sobre quem trata os dados, quais, como e quando estes 

são tratados. 

Análise: nos sites há informação sobre o tratamento dos dados. No entanto, há 

aspectos sobre esta matéria que não está disponível, como por exemplo, quem 

trata os dados. Assim, foi atribuída a pontuação de 1 a todos os sites. 

39. Definir um procedimento para a implementação do sistema de gestão de dados. 

Análise: nos sites não existe informação sobre este assunto, embora se depreenda 

que tal tenha de existir, daí a pontuação de 1 a todos. 

Segurança 

40. Declaração de adesão às tecnologias de segurança, por exemplo, SET, SSL e 

Certificados Digitais de Chave Pública. 

Análise: em todos os sites existe informação sobre esta matéria, daí a pontuação 

de 2. No entanto, no site da Deco não há informação a não ser por via indirecta 

através do código Webtrader, assim foi atribuído 1 ponto, tal como ao site 

ForumB2B onde só existe uma referência a esta matéria. 

41. Declaração de adesão aos serviços de uma entidade de certificação. 

Análise: todos os sites aderiram aos serviços de uma entidade credenciada, no 

caso a Verisign, daí a pontuação de 2. No entanto, nos sites da Deco e do 

ForumB2B não há qualquer informação sobre este assunto. Assim, foi-lhes 

atribuída a pontuação de 0. 

42. Declaração de compromisso do fornecedor de serviços Internet {Internet Service 

Provider - ISP) sobre as regras impostas pelos artigos 12 a 15 da Directiva 

Comunitária sobre o Comércio Electrónico (Directiva 2000/3 l/CE, 2000). 

Análise: não existe declaração formal nos sites sobre esta matéria, assim é 
atribuída a pontuação de 0 a todos os sites. 

43. Nomear um responsável pela segurança do site e informar os clientes. 

Análise: nos sites não há qualquer referência a este responsável. Sendo este um 

elemento fundamental no código, foi atribuída a pontuação de 0 a todos os sites. 

44. Definir os procedimentos de segurança da empresa. 
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Análise: em todos os sites existe informação sobre esta matéria. No entanto, há 

aspectos que não são referenciados, como sejam, os locais de armazenamento e 

os colaboradores que lidam com os dados. Assim, foi atribuída a pontuação de 1 

a todos os sites. 

45. Descrever as práticas, procedimentos e técnicas utilizadas nos sistemas de 

segurança do fornecedor de serviços Internet {Internet Service Provider - ISP) e 

outras entidades exteriores à empresa, nomeadamente entidades bancárias. 

46. Definir um procedimento sobre as acções de emergência implementadas em caso 

de quebra de segurança. 

Análise: nos sites não há qualquer referência a estes itens. Sendo estes elementos 

fundamentais no código, a pontuação atribuída a todos os sites foi de 0. 

47. Definir um procedimento para o controlo de dados informaticamente. 

Análise: nos sites não existe informação sobre este assunto, embora se depreenda 

que tal tenha de existir, daí a pontuação de 1 a todos. 

Monitorização, Avaliação e Melhoria 

48. Definir um procedimento para o planeamento e implementação de auditorias 
internas. 

Análise: nos sites não há qualquer referência a este item. Sendo este um 

elemento fundamental do código, foi atribuída a pontuação de 0 a todos os sites. 

49. Desenvolver métodos para os clientes manifestarem o seu grau de satisfação com 

o sistema. 

Análise: em todos os sites apenas se faz referência à recolha de informação sobre 

o grau de satisfação dos clientes com os serviços disponibilizados ou sobre as 

suas sugestões. Considerando que nada mais é referido sobre este assunto, foi 

atribuída a pontuação de 1 a todos os sites. 

50. Desenvolver um procedimento de melhoria do sistema através da criação de um 

sistema de informação. 

Análise: nos sites não há qualquer referência a este item. Sendo este um 

elemento fundamental do código, foi atribuída a pontuação de 0 a todos os sites. 
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9.3.2. Análise conjunta 

De seguida apresenta-se um quadro final com uma análise comparativa dos 
resultados obtidos. 

Tabela 8.1: Análise comparativa da avaliação efectuada aos sites 
Requisitos do Código de Conduta GigaNet 

Store 

Shopping 

Direct 

FNAC Bertrand Pmelink Forum 

b2b 

De co Pontuação 

Gera] 

1.1. Práticas e Compromissos da Empresa 4 3 % 4 3 % 4 3 % 4 3 % 4 3 % 4 3 % 3 6 % 14% 

1.2. Serviço de Apoio ao Cliente 6 7 % 50% 50% 6 7 % 5 0 % 50% 6 7 % 6 % 

1.3. Oferta e Transacção de Produtos e Serviços 7 7 % 7 7 % 7 7 % 7 3 % 7 7 % 50% 70% 2 8 % 

1.4. Reclamações e Regulação de Litígios 2 5 % 2 5 % 1 7 % 8% 17% 0% 1 7 % 14% 
1.5. Privacidade 56% 3 7 % 3 7 % 3 7 % 4 4 % 2 5 % 5 0 % 1 6 % 
1.6. Segurança 3 8 % 3 8 % 3 8 % 3 8 % 3 8 % 19% 1 9 % 1 6 % 

1.7. Monitorização, Avaliação e Melhoria 17% 17% 1 7 % 17% 17% 17% 1 7 % 6 % 
TOTAL GERAL 5 3 % 4 8 % 4 7 % 4 6 % 4 8 % 3 2 % 4 4 % 100% 

Analisando os resultados obtidos pode afirmar-se que os sites avaliados só cumprem 

cerca de metade dos requisitos do código, o que permite concluir que existe um 

longo caminho a percorrer até atingirem a conformidade com o código de conduta 

definido. 

Ao nível de cada site verifíca-se que o da Giganetstore é o que maior conformidade 

tem com o código, sendo certo, no entanto que apenas cumpre 53% dos itens da ficha 

de avaliação. De seguida surge um grupo constituído pelos sites da Shoppingdirect, 

Pmelink, Fnac e Bertrand onde se verifica uma conformidade com o código entre os 

46% e os 48%. Da análise efectuada ao site da loja da Deco ressalta o facto de só 

cumprir 44% dos itens do código. Esta situação é grave tendo em consideração que 

foi a única instituição portuguesa que participou na iniciativa europeia do código 

Webtrader. Este facto ainda é mais grave se se tiver em atenção que muitos dos 

aspectos menos pontuados decorriam da aplicação do Webtrader. Conforme se pode 

verificar, o site que menor pontuação obteve foi o do FommB2B. Tal como foi 

referido, a análise efectuada partiu do pressuposto que no site se transaccionavam 

serviços às empresas aderentes. Assim, ao analisar a informação disponibilizada a 

qualquer cliente que aceda ao site esta é pouco elucidativa ou inexistente, o que se 

traduz, de acordo com o código de conduta, numa situação inusitada já que este site é 

um dos mais referenciados em termos de business-to-business em Portugal. 
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Numa análise transversal onde se pretende relacionar a conformidade entre todos os 

sites e os sete requisitos do código, verifica-se que o requisito que globalmente tem a 

maior taxa de conformidade com os itens do código é o da Oferta e Transacção de 

Produtos e Serviços, com 71,4%, seguido dos Serviços de Apoio ao Cliente com 

57,1%. Os requisitos que ocupam uma posição intermédia são os das Práticas e 

Compromissos da Empresa e da Privacidade, com 41,8% e 41,1% respectivamente. 

Sendo os destinados à Monitorização, Avaliação e Melhoria e Reclamações, que tem 

16,7% e Regulação de Litígios com 15,5% aqueles que menor pontuação recebem, 

seguidos dos requisitos de Segurança com 32,1%. 

9.4. PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO A INTRODUZIR NOS SITES 

Em face da análise efectuada aos sites, pretende aprèsentar-se um conjunto de 

alterações a introduzir nos sites objecto da avaliação, de forma a compatibilizá-los 

com os requisitos do código de conduta. Considerando as características do código 

de conduta, pode dizer-se, de uma forma geral, que as modificações a introduzir 

implicam também uma alteração no sistema de gestão do site. No entanto, certa de 

metade dos itens do código já se encontra em aplicação pelos sites. Há, ainda, 

aspectos fulcrais que tem que ser introduzidos e outros que tem de ser alterados e/ou 

revistos. Assim, propõem-se as seguintes alterações: 

Práticas e Compromissos da Empresa 

1. Declaração sobre as práticas e compromissos com os clientes, código de conduta, 

os sistemas e organização e utilização da tecnologia disponibilizada pela Internet. 

Proposta: alterar a sua forma e estrutura, dando-lhe um aspecto mais formal e 

introduzindo os pontos de fonna mais clara, nomeadamente sobre a organização 

e a utilização das tecnologias disponibilizadas pela Internet e o reconhecimento 

da validade das comunicações electrónicas de acordo com a legislação vigente. 

2. Sem alterações. 

3. Nomear um responsável pela gestão do site e informar os clientes. 

Proposta: nomear o responsável pela gestão do site e disponibilizar informação 

aos clientes sobre as suas competências e responsabilidades, bem como a forma 

de o contactar. 
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4. Informar sobre a identificação da empresa. 

Proposta: completar a informação sobre a empresa e melhorar a sua 
apresentação aos clientes. 

5. Sem alterações. 

6. Definir os procedimentos para lidar com os documentos. 

7. Promover a revisão do sistema em busca da sua melhoria contínua. 

Proposta: implementar os procedimentos e informar o cliente. 

Serviço de Apoio ao Cliente 

8. Disponibilizar um ponto de contacto na empresa. 

Proposta: disponibilizar um contacto no site e informar o cliente relativamente à 
forma de contactar esse colaborador da empresa. 

9. Sem alterações. 

10. Providenciar informação sobre a certificação do site. 

Propos ta : disponibilizar um acesso fácil e claro à informação sobre a 
certificação e ao site do código. 

Oferta e Transacção de Produtos e Serviços 

11. Sem alterações. 

12. Declaração de compromisso da empresa relativamente às normas sobre os 

contratos celebrados à distância previstas na legislação nacional e europeia (DL 

143/2001, 2001) (Directiva 97/7/CE, 1997). 

Proposta: deve existir uma declaração formal nos sites sobre esta matéria. 

13. Definir um procedimento para planear e controlar a disponibilização de produtos 
e serviços no site. 

Proposta: implementar e disponibilizar informação sobre este procedimento. 

14. Sem alterações. 

15. Sem alterações. 

16. Sem alterações. 

17. Sem alterações. 
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18. Sem alterações. 

19. Nomear um responsável comercial e informar os clientes. 

Proposta: deve ser identificado o colaborador da empresa responsável por esta 

área e permitir o contacto com ele por parte dos clientes. 

20. Sem alterações. 

2.1. Sem alterações. 

22. Definir um procedimento de controlo das operações de produção e de serviço 

visando o cumprimento de requisitos contratuais e do código de conduta. 

Proposta: este procedimento deve ser implementado, assim como deve ser 

disponibilizada informação sobre este assunto. 

Reclamações e regulação de litígios 

23. Sem alterações. 

24. Sem alterações. 

25. Sem alterações. 

26.Declaração de compromisso com os princípios da resolução dos litigios: 

acessibilidade, independência, lealdade, responsabilidade, eficiência e eficácia. 

27. Declaração sobre as normas previstas no Decreto - Lei N.° 143/2001 (DL 

143/2001, 2001) relativamente às transacções onde ocorrem situações anormais 

ou sobre a resolução do litígio. 

28. Declaração de aceitação da resolução do litígio por uma entidade exterior à 

empresa de reconhecido mérito. 

Proposta: devem existir declarações formais nos sites sobre os itens 26, 27 e 28. 

29. Nomear um responsável pelo tratamento das reclamações e litígios e informar os 

clientes. 

Proposta: deve ser identificado o colaborador e dado conhecimento aos clientes 

das suas responsabilidades e da forma de entrar em contacto com ele. 

30. Informar sobre o funcionamento dos mecanismos internos e externos de 

resolução dos litígios. 
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Proposta: deve existir informação clara sobre estes mecanismos e sobre o seu 

funcionamento. 

31. Definir um procedimento de gestão de reclamações dos clientes. 

Proposta: o procedimento deve ser implementado, assim como deve ser 

disponibilizada informação sobre este assunto. 

Privacidade 

32. Declaração de adesão aos princípios de protecção da privacidade dos dados 

definidos pela OCDE (OCDE, 1980). 

33. Declaração de adesão à legislação nacional e europeia sobre a protecção de dados 

pessoais (Directiva 95/46/CE, 1995, Lei 67/98, 1998). 

34. Declaração de compromisso sobre as preferências dos clientes relativamente à 

recepção ou não de mensagens electrónicas comerciais não solicitadas. 

35. Declaração de respeito pelos direitos de propriedade intelectual. 

36. Declaração de compromisso sobre os princípios para a promoção e venda de 

produtos e serviços a crianças. 

Proposta: devem existir declarações formais nos sites sobre as matérias referidas 
nos itens 32 a 36. 

37. Nomear um responsável pelo tratamento dos dados pessoais e informar os 
clientes. 

Proposta: deve ser identificado o colaborador e dado conhecimento aos clientes 

das suas responsabilidades e da forma de entrar em contacto com ele. 

38. Informar os utilizadores sobre quem trata os dados, quais, como e quando estes 

são tratados. 

Proposta: informar o cliente sobre todos os aspectos relacionados com o 

tratamento dos dados pessoais, nomeadamente os previstos na legislação. 

39. Definir um procedimento para a implementação do sistema de gestão de dados. 

Proposta: implementar e disponibilizar informação sobre este procedimento. 

Segurança 

40. Sem alterações. 



Capítulo 9 - Análise de sites portugueses 

41. Sem alterações. 

42. Declaração de compromisso do fornecedor de serviços Internet {Internet Service 

Provider - ISP) sobre as regras impostas pelos artigos 12 a 15 da Directiva 

Comunitária sobre o Comércio Electrónico (Directiva 2000/3 l/CE, 2000). 

Proposta: informar o cliente sobre os compromissos do ISP. 

43. Nomear um responsável pela segurança do site e informar os clientes. 

Proposta: deve ser identificado o colaborador e dado conhecimento aos clientes 

das suas responsabilidades e da forma de entrar em contacto com ele. 

44. Definir os procedimentos de segurança da empresa. 

Proposta: devem existir informação sobre todos os aspectos relacionados com 
este procedimento. 

45. Descrever as práticas, procedimentos e técnicas utilizadas nos sistemas de 

segurança do fornecedor de serviços Internet (Internet Service Provider - ISP) e 

outras entidades exteriores à empresa, nomeadamente entidades bancárias. 

46. Definir um procedimento sobre as acções de emergência implementadas em caso 
de quebra de segurança. 

Proposta: implementar e disponibilizar informação sobre estes procedimentos. 

47. Definir um procedimento para o controlo informático dos dados. 

Proposta: deve existir informação sobre todos os aspectos relacionados com este 

procedimento. 

Monitorização, Avaliação e Melhoria 

48. Definir um procedimento para o planeamento e implementação de auditorias 
internas. 

49. Desenvolver métodos para os clientes manifestarem o seu grau de satisfação com 
o sistema. 

50. Desenvolver um procedimento de melhoria do sistema através da criação de um 

sistema de informação. 

Proposta: devem ser implementados os procedimentos e disponibilizada 
informação sobre estes assuntos. 
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9.5. CONCLUSÃO 

Com a definição da ficha de avaliação pretendeu analisar-se um conjunto de sites 

para verificar a conformidade destes com os requisitos do código de conduta 

definido. E importante referir que não se pretendeu criar um ranking dos sites, de 

onde se poderia inferir que uns eram melhores que os outros. Os objectivos desta 

avaliação foram, primeiro, criar uma ferramenta de diagnóstico e um guia que 

auxiliasse as empresas a identificar o que está ou não está em conformidade com este 

código de conduta. O segundo e mais importante objectivo foi o de contribuir para a 

alteração dos aspectos menos positivos identificados nos sites através desta 

avaliação. 

Assim, utilizando a ficha de avaliação, efectuaram-se diversas visitas aos sites, donde 

se concluiu que só certa de metade dos requisitos do código está presentes nos sites, 

sendo os aspectos relativos à oferta e transacção dos produtos os mais conformes 

com o código. No entanto, deverão ser promovidas algumas alterações de fundo ao 

nível da segurança, melhoria, regulação de litígios e privacidade. Em traços gerais, 

devem ser: 

• Facultadas mais informações aos clientes sobre os compromissos que 

a empresa tem de assumir em todos os requisitos do código; 

• Tidas em consideração as disposições legais existentes sobre estas 
matérias; 

• Definidos os procedimentos que a empresa adopta em cada um dos 

requisitos; 

• Dadas informações sobre os responsáveis pela gestão do site e pelos 

diversos processos; 

• Dada particular atenção ao processo relativo às reclamações e 

regulação de litígios, nomeadamente no que diz respeito à adesão aos 

serviços de uma entidade exterior de resolução destes; 

• Tornadas explícitas as informações e as práticas da empresa sobre a 

segurança e a privacidade, nomeadamente quanto ao sistema de 
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gestão de dados pessoais e à adesão a serviços de segurança 

proporcionados por entidades certificadas; 

Assegurados procedimentos que conduzam à melhoria contínua do 
site da empresa. 
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10. CONCLUSÃO 

10.1. SÍNTESE DO TRABALHO 

10.1.1. Da euforia à desconfiança 

Com o advento da Internet, milhões de pessoas de todo o mundo começaram a 

interagir e as possibilidades que daí advinham eram e continuam a ser imensas. Para 

as empresas era todo um novo mundo de oportunidades que se abria, contemplando 

milhões de potenciais clientes: por isto, tornava-se necessário chegar ao mercado o 

mais rápido possível. É envolta nesta euforia que muitas empresas se lançam no 

mundo dos negócios electrónicos. Não importava a forma como o faziam, importava, 

sim, ter um site e disponibilizar os seus produtos e serviços aos potenciais clientes. 

As empresas convenceram-se que a Internet era a panaceia. Os clientes pensaram que 

desta forma teriam acesso a mais empresas, a novos e melhores produtos, a melhores 

preços e a melhores condições. Com base nestas perspectivas o mercado bolsista 

cresceu de fornia irracional. 

No entanto, começaram a surgir muitos problemas, tais como: a forma de encontrar o 

que se pretende e de como ser encontrado no contexto de tanta oferta, com a 

identificação dos personagens envolvidos no negócio, com a correcção da 

informação prestada e a adequação das práticas aos conteúdos dos sites, com a 

segurança no envio de informação pessoal, ou com a capacidade de resposta para a 

procura. 

E assim, muitos clientes e empresas foram enganadas, a corrupção de informação 

pessoal e os "assaltos" electrónicos apareceram e alastraram-se. Como resultado, os 

clientes perderam a confiança, as empresas perderam os clientes, os resultados das 

empresas caíram e o mercado bolsista quase bateu no fundo. Algo estava errado, 

havia a necessidade de colmatar os erros, como refere Henriqueta Nóvoa (Nóvoa, 

2000) 'A Internet veio revolucionar os modelos de negócio tradicionais, o que coloca 

um enorme desafio a todas as empresas, independentemente do seu negócio ou do 

local onde se encontram. Tornou-se urgente repensar os modelos de negócio 

tradicionais, redefinir as estratégias e alterar os processos...". Considerando o 
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exposto, há necessidade de alterar o modus operandi das empresas que realizam 

negócios electrónicos para tomar a ganhar a confiança dos clientes e do mercado. 

10.1.2. A certificação de qualidade nos negócios electrónicos 

A confiança é difícil de ganhar, mas muito fácil de perder. Os clientes têm uma 

percepção das potencialidades disponibilizadas pela Internet ao nível dos negócios 

como um mundo de oportunidades e ameaças. 

Torna-se necessário criar confiança nos clientes, garantindo-lhes que as suas 

exigências e expectativas são satisfeitas. Se analisarmos o objectivo de base de um 

sistema de gestão da qualidade, verificamos que estes dois conceitos são similares. 

Assim sendo, as empresas poderão obter a confiança dos clientes através do 

reconhecimento que o mercado lhes confere pelo facto de terem o seu sistema de 

gestão da qualidade certificado de acordo com as normas ISO 9000 (Cabral, 2002). 

Nesse sentido, estão em curso várias iniciativas para estabelecer os requisitos para a 

certificação de sites de negócios electrónicos. A Associação do Comércio 

Electrónico em Portugal - ACEP lançou em Maio de 2003, já na fase de conclusão 

deste trabalho, o programa nacional de acreditação do comércio electrónico (ACEP, 

2003), que é a primeira iniciativa deste género no nosso país. 

Considerando os factos atrás expostos, pretendeu-se, neste trabalho, estudar a 

certificação de qualidade nos negócios electrónicos a partir da certificação de 

sistemas de gestão da qualidade a nível empresarial. 

O conceito de qualidade nos negócios electrónicos 

Tal como já foi referido, o objectivo primordial do código é o promover a confiança. 

Desta forma foi definido o conceito de qualidade nos negócios electrónicos, que é 

expresso através da interacção entre três itens, a qualidade da informação 

disponibilizada, os serviços de suporte às transacções e a garantia da segurança e da 

privacidade nas relações entre as partes. 

O código de conduta 

Como não existe nenhuma norma específica para obter a certificação de qualidade 

nos negócios electrónicos teve que se definir. Assim sendo, o código de conduta 

baseia-se no conceito de qualidade nos negócios electrónicos, na norma ISO 
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9000:2000 (Cabral, 2002) (conceito de qualidade, estrutura e abordagem por 

processos), na legislação europeia e nacional sobre a matéria e num conjunto de 

projectos de certificação de negócios electrónicos a nível mundial (OCDE), dos 

Estados Unidos da América (BBBon-line) e da Comissão Europeia (eConfidence), 

bem como da iniciativa europeia Webtrader, que contou com o envolvimento da 

DECO em Portugal. 

A partir destes elementos, foram definidos os processos de qualidade que integram o 

código. Estes estão estruturados com base na abordagem por processos definida na 

norma ISO 9000:2000 (Cabral, 2002) e na metodologia do Ciclo de Melhoria 

(PDCA) (Cabral, 1994). 

Os processos de qualidade do código de conduta são: Práticas e Compromissos da 

Empresa, Serviço de Apoio a Clientes, Oferta e Transacção de Produtos e Serviços, 

Reclamações e Regulação de Litígios, Privacidade, Segurança e Monitorização, 

Avaliação e Melhoria. 

Q processo de certificação 

No processo de certificação dos negócios electrónicos utilizou-se o mesmo esquema 

de certificação da norma ISO 9000:2000, com as devidas alterações, nomeadamente 

no que se refere às formas de avaliação dos compromissos on-line. A certificação 

deverá ser concedida por uma entidade acreditada, por exemplo, no âmbito do 

Sistema Português da Qualidade. 

Identificaram-se, a partir do modelo definido para a certificação das empresas no 

âmbito das normas ISO 9000:2000, as características que as entidades de certificação 

devem possuir (imparcialidade, competência e conformidade), os princípios que 

estão na base da certificação (compromisso, honestidade e equidade, liderança e 

envolvimento dos colaboradores, transparência, valor acrescentado e participação 

dos parceiros) e as fases que compõem o processo de certificação (especificação do 

objecto da certificação, implementação, pré-auditoria, certificação e auditorias de 

acompanhamento). 

Protótipo de Site 

A fim de exemplificar a implementação do código de conduta num site de negócios 

electrónicos foi desenvolvido um protótipo de um site de venda de produtos e 

serviços. Desta forma é proporcionado às empresas um guia que permite a 
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identificação no seu site do que está ou não em conformidade com o código de 

conduta, assim como são apresentadas diversas sugestões de integração dos 

requisitos no site. 

Este protótipo foi desenvolvido a partir do programa da empresa Virtual 

Programming, o "VP*ASP Comprehensive Shopping Cart" (VP, 1999). 

Para compatibilizar este programa com os requisitos do código de conduta procedeu-

se à alteração do seu código fonte. De seguida, foi apresentada uma descrição 

detalhada da integração dos requisitos do código de conduta nas diversas opções e 

funções do site. 

Análise de diversos sites de acordo com o código de conduta 

A fim de simplificar o processo de avaliação dos sites que pretendem ser certificados 

de acordo com o código de conduta para os negócios electrónicos, foi definida uma 

ficha de avaliação {checklist). Esta ficha, constituída por 50 itens, pretende ser um 

meio rápido de avaliar a conformidade do site com os requisitos do código de 

conduta. No entanto, uma avaliação rigorosa do site implica a verificação dos 130 

itens definidos no código de conduta. 

Analisaram-se diversos sites nacionais representativos, quer ao nível dos negócios 

com consumidores ou com empresas, quer ao nível dos que comercializam em 

Portugal os produtos mais vendidos na Internet. Nesse sentido, foram analisados os 

sites da Giganetstore, Shoppingdirect, Pmelink, Fnac em Portugal, Livraria Bertrand 

e do Forum B2B. Foi igualmente analisado o site da Loja Virtual da Deco, uma vez 

que esta associação participou na iniciativa europeia do código de conduta 

Webtrader. Com esta análise pretendeu-se confrontar as práticas comerciais dos sites 

com os requisitos do código de conduta desenvolvido. Globalmente, os sites não 

cumprem 50% dos itens do código de conduta, em especial nos processos relativos à 

monitorização, avaliação e melhoria, segurança e regulação de litígios. É ainda 

deficitária a informação sobre os diversos responsáveis pela gestão do site, sobre os 

procedimentos operativos e os compromissos e práticas que devem ser assumidos em 

todos os processos de qualidade. Nesse sentido foi apresentado um conjunto de 

alterações a introduzir nos sites destas empresas, o que, considerando a abrangência 

do código, implicam, necessariamente, uma alteração no sistema de gestão. 
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10.2. PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES 

Em face do atrás referido, julga-se que as principais contribuições deste trabalho são 

as seguintes: 

• Analisaram-se vários códigos de conduta para os negócios 

electrónicos de diversas entidades, que serviram de base a este 

trabalho; 

• Abordou-se o conceito de qualidade nos negócios electrónicos; 

• Apresentou-se uma proposta de código de conduta para os negócios 

electrónicos a partir da norma ISO 9000:2000 e da legislação europeia 

e nacional no âmbito dos negócios electrónicos; 

• Definiram-se os processos de qualidade nos negócios electrónicos: 

Práticas e Compromissos da Empresa, Serviço de Apoio a Clientes, 

Oferta e Transacção de Produtos e Serviços, Reclamações e 

Regulação de Litígios, Privacidade, Segurança e Monitorização, 

Avaliação e Melhoria; 

• Identificaram-se os princípios da certificação, as características das 

entidades de certificação e as fases que compõem o processo; 

• Apresentou-se um protótipo de um site de negócios electrónicos que 

integrou os requisitos do código de conduta; 

• Definiu-se uma ficha de avaliação {checklist) para análise da 

confomhdade de um site com os requisitos do código desenvolvido. A 

partir desta foram analisados diversos sites nacionais quanto às suas 

práticas comerciais on-line e apresentaram-se propostas de alteração. 

10.3. PERSPECTIVA FUTURA 

A certificação de qualidade nos negócios electrónicos é uma questão recente, com 

um grande caminho a percon-er. Esta é uma característica dos assuntos relacionados 

com a Internet e as novas tecnologias de informação e comunicação onde as 
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mudanças são uma constante e a velocidade a que se processam enorme. Assim, na 

sequência deste trabalho há todo um outro que fica por realizar, como seja: 

• Incentivar o envolvimento de diversas entidades representativas das 

empresas, dos consumidores e da certificação, na sensibilização, 

promoção e divulgação junto das empresas e dos clientes dos 

conceitos de qualidade e de certificação de qualidade nos negócios 

electrónicos; 

• Definir uma plataforma de estudo e desenvolvimento destes temas da 

certificação de qualidade nos negócios electrónicos, envolvendo os 

diversos parceiros; 

• Incentivar a introdução destes conceitos junto de determinadas 

empresas, para que a sua experiência possa funcionar como caso de 

estudo e como efeito de demonstração para outras empresas e clientes; 

• Estudar a integração do código de conduta na certificação pela norma 
ISO 9000:2000. 

Em face do exposto, deve ser mantido um acompanhamento constante no 

desenvolvimento destes conceitos e da sua introdução e impacto no mundo 

empresarial. Devem, igualmente, ser acompanhados os projectos lançados por 

diversas instituições, como sejam, OCDE, Comissão Europeia e ISO. Em termos 

nacionais não se devem descurar as iniciativas do Instituto do Consumidor, da 

APCER, bem como os desenvolvimentos decorrentes da introdução do Webtrader 

pela DECO e do programa de acreditação pela ACEP. 
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ANEXOS 

A N E X O 1 - L E I N° 7/2003, DE 9 DE M A I O 

Lei n° 7/2003, de 9 de Maio 

Publicada no Diário da República n° 107, Série I-A, de 9 de Maio 

Autoriza o Governo a legislar sobre certos aspectos legais dos serviços da sociedade 

da informação, em especial do comércio electrónico, no mercado interno, transpondo 

para a ordem jurídica nacional a Directiva n.° 2000/31 /CE, do Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 8 de Junho. 

A Assembleia da República decreta, nos termos da alínea d) do artigo 161.° da 

Constituição, o seguinte: 

Artigo 1.° 

Objecto 

1 - Fica o Governo autorizado a legislar sobre os seguintes aspectos do comércio 

electrónico, efectuando a transposição da Directiva n.° 2000/3 l/CE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 8 de Junho: 

a) A articulação entre o direito à informação e a prestação de serviços de associação 

de conteúdos em rede; 

b) A previsão de formas de solução extrajudicial de litígios entre prestadores e 

destinatários de serviços da sociedade da informação; 

c) A atribuição a entidades administrativas da solução provisória de litígios sobre a 

licitude de conteúdos que se encontrem em rede, sem prejuízo da solução definitiva 

do litígio pela via judicial; 

d) A atribuição de competência a entidades administrativas para a instrução de 

processos contra-ordenacionais e para a aplicação das coimas respectivas; 

e) A previsão de contra-ordenações e de sanções, principais ou acessórias, relativas 

ao regime dos prestadores de serviços da sociedade da informação, às comunicações 

publicitárias em rede e à contratação electrónica. 
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2 - O sentido e a extensão da autorização resultam dos artigos seguintes. 

Artigo 2.° 

Relação com o direito à informação 

No âmbito da responsabilidade dos prestadores de serviços, fica o Governo 

autorizado a regular a relação da prestação de serviços de associação de conteúdos 

em rede com o direito à informação, estabelecendo os critérios distintivos entre as 

remissões que representam exercício do direito à informação e as que representam 

apropriação indirecta do conteúdo ilícito do sítio para que se remete. 

Artigo 3.° 

Solução extrajudicial de litígios 

1 - O Governo fica autorizado a estabelecer o princípio da admissibilidade de 

funcionamento em rede de formas de solução extrajudicial de litígios entre 

prestadores e destinatários de serviços da sociedade da informação, sem prejuízo da 

solução do litígio pelas vias comuns. 

2 - Pode também cometer a entidades administrativas a solução provisória de litígios 

sobre a licitude de conteúdos que se encontrem em rede, sem prejuízo da solução 

definitiva do litígio pelas vias comuns nem do recurso dos interessados aos meios 

judiciais existentes, em simultâneo com os meios administrativos. 

3 - Pode ainda o Governo proceder à criação de mecanismos judiciais céleres de 

solução dos litígios emergentes da sociedade de informação. 

Artigo 4.° 

Sanções 

1 - É o Governo autorizado a prever como ilícito de mera ordenação social a 

infracção da disciplina estabelecida. 

2 - 0 Governo fica ainda autorizado: 

a) A prever duas categorias de contra-ordenações, a que corresponda coima até 

(euro) 50 000 ou de (euro) 600 a (euro) 100 000, consoante a gravidade da infracção; 

b) A prever o sancionamento da negligência; 
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c) A prever o agravamento em um terço da coima nos limites máximo e mínimo, se a 

infracção for praticada por pessoa colectiva ou equiparada; 

d) A prever sanções acessórias de publicitação da decisão definitiva, de perda dos 

bens que sejam instrumento da infracção, de interdição do exercício da actividade 

por período máximo de seis anos e, ainda, tratando-se de pessoas singulares, da 

inibição do exercício de cargos sociais em empresas prestadoras de serviços da 

sociedade da informação, durante o mesmo período; 

e) A prever que a verificação do exercício da actividade sem autorização, quando 

requerida, tenha como sanção acessória o imediato encerramento do estabelecimento, 

além da interdição do exercício. 

3 - Pode o Governo prever que o montante das coimas cobradas reverta para o Estado 

e para a entidade que as aplica, na proporção de 60% e 40%, respectivamente. 

Artigo 5.° 

Processamento e aplicação de sanções 

1 - Pode o Governo incumbir entidades administrativas de: 

a) Instruir os processos contra-ordenacionais e aplicar as coimas respectivas; 

b) Aplicar providências provisórias de suspensão de actividade e encerramento do 

estabelecimento; 

c) Determinai" como providência provisória a apreensão de bens que sejam utilizados 

na prática da infracção; 

d) Instaurar, modificar ou levantar a qualquer momento essas providências, 

oficiosamente ou a requerimento dos interessados. 

2 - As providências referidas no número anterior deverão ser impugnáveis em juízo. 

3 - A aplicação das sanções acessórias de interdição do exercício da actividade e, 

tratando-se de pessoas singulares, da inibição do exercício de cargos sociais em 

empresas prestadoras de serviços da sociedade da informação previstas nas alíneas d) 

e e) do n.° 2 do artigo 4.° por prazos superiores a dois anos deverá ser confirmada em 

juízo, sem efeito suspensivo, por iniciativa oficiosa da própria entidade de supervisão 

que as aplicar. 
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Artigo 6.° 

Duração 

A autorização concedida pela presente lei tem a duração de 180 dias. 

Aprovada em 20 de Março de 2003. 

O Presidente da Assembleia da República, João Bosco Mota Amaral. 

Promulgada em 16 de Abril de 2003. 

Publique-se. 

O Presidente da República, JORGE SAMPAIO. 

Referendada em 23 de Abril de 2003. 

O Primeiro-Ministro, José Manuel Durão Barroso. 
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ANEXO 2 - ANÁLISE DO PROGRAMA DE ACREDITAÇÃO DO 

COMÉRCIO ELECTRÓNICO DA ACEP 

1. Introdução 

Já na fase final de elaboração do presente trabalho, a Associação do Comércio 

Electrónico em Portugal - ACEP lançou, no dia 8 de Maio de 2003, um Programa de 

Acreditação do Comércio Electrónico destinado a reconhecer e acreditar os sites que 

cumpram as regras de segurança do comércio electrónico. Nesse sentido, e uma vez 

que é a única iniciativa deste género a decorrer em Portugal, considerou-se que seria 

importante proceder a uma análise deste programa de acreditação. 

Assim, de acordo com a informação disponibilizada "o programa de acreditação do 

comércio electrónico surge por iniciativa da Comissão Business to Consumer da 

ACEP e visa contribuir directamente para aumentar a confiança dos consumidores 

nas iniciativas e transacções realizadas por via electrónica" (ACEP, 2003). Este 

programa, semelhante ao Webtrader da DECO, entretanto suspenso e que teve uma 

fraca adesão, destina-se aos sites que praticam transacções electrónicas, atribuindo-

Ihe um selo de Acreditação no caso de se comprometerem a cumprir expressamente 

os requisitos do programa. Este programa foi desenvolvido em conjunto com a 

Deloitte Consulting e foi feita a avaliação de mais de 20 casos de acreditação de sites 

em todo o mundo. 

2. Pilares do Programa da Acreditação 

O programa de acreditação da ACEP assenta nos seguintes pilares (ACEP, 2003): 

• Selo de conformidade ACEP: O selo de conformidade é o elemento 

visual que representa um contrato entre a entidade acreditadora (ACEP) e 

o detentor do site, através do qual este se compromete expressamente a 

cumprir os requisitos constantes no manual de conformidade e a entidade 

acreditadora se compromete a garantir a monitorização de conformidade 

do site e a assegurar a disponibilidade de mecanismos independentes para 

a resolução de conflitos. É exigível aos aderentes do programa de 

acreditação a inclusão no seu site de um click-through até ao site de apoio 
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ao programa, onde o utilizador pode consultar os detalhes do manual 

subjacente ao selo de acreditação. 

• Manual de conformidade: O Manual de Conformidade é o guia de 

critérios de conformidade para as entidades que pretendam aderir ao 

programa de acreditação, devendo estes critérios ser adoptados 

consistentemente pelos sites B2C das entidades candidatas. Além de um 

documento normativo, é também um guia pedagógico, contendo 

recomendações aderentes às melhores práticas de desenvolvimento de 

sites B2C. 

• Princípios de monitorização e cumprimento: A entidade acreditadora 

(ou outra que ela credencie) garante que monitoriza a efectividade e o 

cumprimento dos requisitos de conformidade por parte dos aderentes ao 

programa com total independência, integridade e objectividade. 

• Princípios de resolução de conflitos: Os aderentes ao programa de 

acreditação garantem que possuem um sistema de tratamento e 

encaminhamento de reclamações justo, efectivo, confidencial, célere e 

fácil de usar. 

3. Manual de Conformidade 

O Manual de Conformidade é constituído por requisitos obrigatórios e requisitos 

ponderadores, que, resultando de um conjunto de normas legais, directivas, 

recomendações e práticas de referência (códigos de conduta), permite delimitar o 

âmbito de actuação dos detentores dos sites no que respeita à área de comércio 

electrónico (ACEP, 2003). Por requisitos obrigatórios entende-se os requisitos que, 

individualmente, terão que ser cumpridos pelos detentores de sites candidatos à 

obtenção do selo de acreditação. A não satisfação de cada um destes requisitos é, por 

si só, factor impeditivo da atribuição do selo ACEP. Por requisitos ponderadores 

entende-se os requisitos que, embora não tenham que ser obrigatoriamente 

cumpridos de forma individual, contribuem para uma avaliação global que poderá (à 

semelhança dos requisitos obrigatórios) eliminar uma candidatura ao selo de 

acreditação. 
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O actual Manual de Conformidade transpõe para critérios de elegibilidade princípios 

relacionados com (ACEP, 2003): 

Abrangência jurídica; 

Privacidade e protecção de dados pessoais; 

Autenticação, não repúdio e integridade dos dados; 

Protecção da propriedade intelectual; 

Termos e condições de venda; 

Reclamações e resolução de litígios; 

Regulação da publicidade; 

Disponibilidade do negócio; 

Protecção de menores; 

Gestão e actualização de conteúdos; 

Ergonomia, navegabilidade e design; 

Acessibilidade para cidadãos com necessidades especiais. 

4. Diagnóstico para candidatura ao selo de acreditação 

Este é um documento de auto diagnóstico que será usado pela ACEP para verificação 

da elegibilidade do site ao selo de Acreditação da empresa candidata. Este 

documento é utilizado para fins de auditoria, validação e confirmação da veracidade 

da informação, no âmbito do programa de Acreditação. Assim, é solicitada 

informação sobre: 

• A entidade que se pretende certificar; 

O coordenador/responsável pelo desenvolvimento do site; 

• A informação sobre a acreditação, ou seja sobre os requisitos de 

conformidade. 
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5. Análise comparativa do Código de Conduta desenvolvido com o da ACEP 

Tendo em consideração o que atrás foi exposto pretende-se efectuar uma análise 

comparativa entre os requisitos do código de conduta desenvolvido neste trabalho e o 

programa de acreditação da ACEP, a fim de determinar as suas diferenças e 

similitudes. Assim verifica-se que: 

Tabela 1 : Comparação entre o Códigos de Conduta desenvolvido e o Programa da ACEP 

Código de 

Conduta 

Programa da 

ACEP 

Comentários 

Práticas e 

Compromissos 

Abrangência 

Jurídica; 

No código de conduta as declarações de 

compromisso que a empresa deve cumprir 

assumem um formalismo, enquanto que no 

programa da ACEP, de uma forma genérica, 

esta questão não tem esse carácter 

declarativo e formal. Também, não são 

referenciadas as questões relativas aos 

objectivos de qualidade do sistema de 

gestão, aos compromissos a assumir pela 

empresa quanto às regras do código de 

conduta. Também não há uma definição da 

documentação do sistema de gestão, nem 

está prevista a revisão do sistema com o 

objectivo de promover a sua melhoria. 

Serviço de 

Apoio a Clientes 

Gestão e 

Actualização de 

Conteúdos; 

Ergonomia, 

Navegabilidade e 

Design; 

Acessibilidade para 

cidadãos com 

necessidades 

especiais; 

As questões relativas ao design e 

acessibilidade encontram-se mais 

desenvolvidas no programa da ACEP. No 

entanto, o aprofundamento desta questão 

estava fora do âmbito do trabalho 

desenvolvido, nomeadamente o que se refere 

à aplicação exaustiva das directrizes "WAI -

Web Accessibility Initiative". 
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Código de 

Conduta 

Programa da 

ACEP 

Comentários 

Oferta e 

Transacção de 

Produtos e 

Serviços 

Termos e 

Condições de 

Venda; 

Regulação de 

Publicidade; 

Disponibilidade do 

Negócio; 

Gestão e 

Actualização de 

Conteúdos; 

No processo de oferta e transacção existem 

regras e procedimentos que são importantes, 

mas que no programa da ACEP se 

encontram divididos por diversos requisitos. 

Não há uma referência expressa ao 

responsável por este requisito. Não há 

referência a um procedimento para o 

controlo da execução da encomenda 

efectuada pelo cliente, nem para o serviço 

pós-venda. 

Reclamações e 

Regulação de 

Litígios 

Reclamações e 

Resolução de 

Litígios; 

Princípios de 

Resolução de 

Conflito; 

No código desenvolvido, os princípios e a 

resolução de conflitos por entidades 

exteriores não se encontram separados dos 

requisitos, como acontece no programa da 

ACEP. No código considerou-se que todos 

estes elementos integram um processo 

unitário e como tal estão num único 

requisito. 

Privacidade Privacidade e 

Protecção de Dados 

Pessoais; 

Propriedade 

Intelectual; 

Protecção de 

Menores; 

No programa da ACEP, não há uma 

referência aos princípios de protecção da 

privacidade dos dados definidos pela OCDE. 

A importância destes princípios advém do 

facto de terem servido de guia no 

desenvolvimento das políticas de 

privacidade de todos os programas de 

certificação. Embora exista referência ao 

responsável pelo tratamento de dados, não 

existe informação sobre as preocupações a 

ter com os restantes colaboradores que 

também lidam com estes dados. Também 

não há referências aos equipamentos para 
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Código de 

Conduta 

Programa da 

ACEP 

Comentários 

Privacidade 

(continuação) 

implementar o sistema de gestão dos dados 

pessoais. Estes aspectos assumem particular 

importância uma vez que estes recursos 

permitem operacionalizar um dos requisitos 

mais nucleares nos programas de 

certificação. 

Segurança Autenticação, Não 

Repúdio e 

Integridade dos 

Dados -

Certificação 

Electrónica Digital; 

Disponibilidade do 

Negócio: requisitos 

ponderadores 

No programa ACEP as regras de segurança 

encontram-se divididas pelos dois requisitos: 

Autenticação e Disponibilidade do Negócio. 

No código desenvolvido, as regras e os 

procedimentos a impor ao fornecedor de 

serviços Internet (ISP), conforme previsto na 

Directiva Comunitária sobre Comércio 

Electrónico, assumem um papel de maior 

relevância, devido ao seu envolvimento no 

negócio. No código ACEP, não assumem 

relevâncias as questões relativas à gestão de 

recursos humanos, instalações e 

equipamentos envolvidos nas questões de 

segurança. A existência de uma política de 

segurança global para a empresa, conforme 

preconizada na norma ISO 17799:2000, e 

sugerida no código desenvolvido, não é 

referenciada no programa da ACEP. 

Monitorização, 

Avaliação e 

Melhoria 

Este requisito não existe no programa da 

ACEP. Relativamente à monitorização só há 

referência à que é implementada pela 

entidade certificadora e/ou acreditadora, no 

âmbito do processo de certificação do 

código. Este requisito é determinante para a 

própria empresa, pois permite internamente 
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Código de Programa da Comentários 

Conduta ACEP 

Monitorização, avaliar a implementação do código e a partir 

Avaliação e desta proceder a melhorias no seu sistema de 

Melhoria gestão. 

(continuação) 

6. Conclusão 
Em síntese, da análise comparativa dos dois códigos pode referir-se: 

• Requisitos dos programas: os dois programas têm requisitos similares que as 

empresas que pretendem celebrar negócios de forma electrónica devem 

cumprir. No entanto, e conforme se pode verificar na tabela do ponto anterior, 

a organização dos requisitos é distinta. No programa da ACEP, em 

determinados requisitos, não são referenciados aspectos relacionados com os 

compromissos a assumir assim como não são definidos determinados 

procedimentos. Também se pode verificar que não existem referências 

relativamente à gestão dos recursos humanos e dos equipamentos. Neste 

programa não existe um requisito relativo à monitorização e melhoria do 

sistema de gestão. 

• Definição da estrutura do código: nos dois programas foi considerada a 

experiência de outras entidades nesta matéria, assim como o seu 

enquadramento na legislação nacional e europeia. No entanto, no programa 

da ACEP não existem referências a iniciativas importantes nesta matéria 

como sejam as da OCDE, quanto às suas linhas directrizes, nem à Directiva 

Comunitária sobre comércio electrónico, ou ao Decreto-Lei n°143/2000, ao 

DL 143/2001, de 26 de Abril, que transpôs a Directiva 97/7/CE, de 20 de 

Maio, que regula a celebração de contratos à distância. Estas referências 

consideram-se de grande relevância na sustentação legal destes códigos. 

• Processo de certificação: os dois programas apresentam sensivelmente os 

mesmos passos. 
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• Ficha de avaliação: os formulários incidem praticamente sobre os mesmos 

aspectos e tem os mesmos objectivos de diagnóstico e avaliação das práticas 

dos sites em relação aos requisitos dos códigos. 

No entanto, existe uma diferença de fundo entre os dois programas. No código de 

conduta desenvolvido houve a assunção de uma estratégia de gestão integrada, 

assente em conceitos de qualidade e em normas de certificação de um sistema de 

gestão da qualidade. Esta diferença é nuclear no processo, uma vez que o objectivo 

da gestão de qualidade, que é o de criar confiança no cliente através da satisfação das 

suas expectativas e exigências, é o mesmo que se pretende atingir nos programas de 

certificação dos negócios electrónicos. Nesse sentido, no desenvolvimento do código 

de conduta considerou-se determinante a integração destes conceitos. 

No caso da certificação de qualidade no mundo empresarial a norma que é mais 

reconhecida e implementada é a ISO 9000:2000. Assim, considerou-se que os 

conceitos que estão na sua base deveriam ser integrado no processo de certificação 

dos negócios electrónicos. Conforme essa norma foram considerados na definição 

dos requisitos do código de conduta os seguintes aspectos: a abordagem por 

processos, implementação do ciclo de melhoria contínua (Ciclo PDCA) e as quatro 

grandes secções, a responsabilidade da gestão de topo, a gestão de recursos, a 

realização do produto e a medição, análise e melhoria. 

Já no programa da ACEP, é possível verificar que na sua estrutura não foram 

desenvolvidos os conceitos de qualidade e de certificação de um sistema de gestão. 

Dessa forma, não foram integralmente considerados diversos aspectos que conduzem 

a uma efectiva implementação de um sistema de gestão da qualidade, o que prejudica 

o objectivo primordial de aumentar a confiança dos clientes nos negócios 

electrónicos. 
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ANEXO 3 - FICHA DE AVALIAÇÃO DO CÓDIGO DE CONDUTA 

COMPLETA 

Os Requisitos do Código de Conduta Pontua
ção a 

atribuir 
ao Site a 
Avaliar 

Pontua 
ção Por 
Requi

sito 

1.1 Práticas e Compromissos da Empresa 

1 Declaração de compromisso de que assegura que as 
necessidades e expectativas dos clientes são identificadas, 
convertidas em requisitos e são satisfeitas. 2 

2 Definição dos objectivos de qualidade a atingir. 2 
3 Declaração de compromisso com as regras do código de 

conduta. 2 
4 Declaração de compromisso de que os seus sistemas e 

organização são fidedignos. 2 
5 Declaração de compromisso sobre o reconhecimento das 

comunicações electrónicas, não pondo em causa a sua 
validade, qualquer efeito legal ou sua exequibilidade. 2 

6 Declaração de compromisso sobre a utilização correcta 
das tecnologias disponibilizadas pela Internet. 2 

7 Disponibilidade e competência de recursos humanos e 
equipamentos, nomeadamente novas tecnologias de 
informação e comunicação. 2 

8 Comunicar a todos os níveis da organização a importância 
de satisfazer tanto os requisitos do cliente como os 
requisitos legais e regulamentares, motivando os recursos 
humanos para fornecer um serviço de qualidade; 2 

9 Desenvolver um sistema de comunicação interno. 2 
10 Definir dentro da organização as funções, as 

responsabilidades e autoridades. 2 
11 Nomear um responsável pela gestão do site. 2 
12 Desenvolver acções de sensibilização e formação para os 

colaboradores sobre a necessidade de aplicar as práticas e 
os compromissos do Código de Conduta como forma de 
satisfazer os clientes. 2 

13 Desenvolver procedimentos para identificar as 
necessidades de formação em termos de competência, 
garantir os recursos para a concretização, verificar que os 
colaboradores recebem a formação adequada e avaliar a 
performance destes tendo em vista a identificação de 
novas necessidades de formação. 2 
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Os Requisitos do Código de Conduta Pontua
ção a 

atribuir 
ao Site a 
Avaliar 

Pontua 
ção Por 
Requi

sito 

14 Definir um procedimento que garanta a identificação, 
disponibilização e manutenção das infra-estruturas 
necessárias para obter a conformidade do produto ou 
serviço, incluindo: espaço de trabalho e meios associados, 
equipamento para os processos, tanto hardware como 
software e serviços de apoio, como por exemplo 
transporte ou comunicações. 2 

15 Informar sobre a identificação da empresa. 2 
16 Disponibilizar acesso a qualquer momento, no site, aos 

dados que identificam a empresa, à declaração sobre as 
práticas e compromisso da empresa, bem como ao site da 
entidade de certificação do código, de acordo com 
Directiva 2000/3 l/CE, relativa a certos aspectos legais 
dos serviços da sociedade de informação, em especial do 
comércio electrónico, no mercado interno (Directiva sobre 
Comércio Electrónico) (Directiva 2000/3 l/CE, 2000). 2 

17 Proceder ao registo do nome de domínio do site na 
Internet. 2 

18 Definir a documentação do sistema de gestão da 
qualidade dos negócios electrónicos. 2 

19 Definir um procedimento para controlar o manuseamento 
dos documentos e dados que reportam aos requisitos do 
Código de Conduta. 2 

20 Definir um procedimento para as alterações dos 
documentos e dados. z 

21 Promover a revisão do sistema em busca da sua melhoria 
contínua. 2 
Total 1.1 0 42 

1.2 Serviço de Apoio ao Cliente 

22 Declaração de compromisso de que disponibiliza apoio ao 
cliente para atender aos seus pedidos de informação. 2 

23 Declaração de compromisso de que a resposta ao cliente é 
pronta e substancial. 1 Z* 

24 Realizar acções de sensibilização e formação para os 
colaboradores sobre os métodos de atendimento aos 
clientes. 2 

25 Disponibilizar um ponto de contacto dentro da 
organização que se encarrega de atender aos pedidos de 
informação dos clientes; 2 

26 Se disponibilizar a selecção de idiomas, então toda a 
informação referente à transacção deve ser realizada no 
idioma seleccionado. 2 
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Os Requisitos do Código de Conduta Pontua
ção a 

atribuir 
ao Site a 
Avaliar 

Pontua 
ção Por 
Requi

sito 

27 Se utilizar tipos diferentes de interface para clientes com 
deficiências, por exemplo, tipos de letra grandes ou cores 
específicas, então toda a informação acerca da transacção 
deve ser proporcionada da mesma maneira. 2 

28 Implementar formas de comunicar com o cliente. 2 
29 Informar o cliente sobre os compromissos com o código 

de conduta, os produtos e serviços disponibilizados, os 
termos e condições gerais da transacção, a organização, 
sua estrutura e responsáveis, as normas de protecção de 
dados pessoais e segurança, etc. 2 

30 Providenciar informação sobre a certificação do site, de 
modo que os clientes possam facilmente verificar que a 
empresa é certificada pelo código e determinar os seus 
propósitos, alcance e normas. 2 

31 Se a empresa declarar ser membro de uma associação 
profissional, organização de resolução de litígios ou 
qualquer outro organismo de certificação relevante, então 
deve fornecer aos clientes as coordenadas adequadas e um 
meio fácil de verificar essa declaração e de aceder aos 
códigos e práticas aplicáveis pelo referido organismo. 2 

32 A empresa pode utilizar links que sejam claramente 
visíveis e descritivos. 2 

33 Definir um procedimento de actualização da informação. 2 
34 Definir um procedimento de gestão dos pedidos de 

informação. 2 
Total 1.2 0 26 

1.3 Oferta e Transacção de Produtos e Serviços 

35 Declaração de compromisso sobre a origem da 
publicidade on-line, de acordo com o art. 6 da Directiva 
sobre Comércio Electrónico. 2 

36 Declaração de compromisso de que a empresa só faz 
circular a informação publicitária após ter confirmado as 
suas afirmações, sejam elas expressas ou logicamente 
implícitas. A empresa deve respeitar o previsto na 
Directiva 97/55/CE, relativa à publicidade enganosa e 
comparativa e no Código da Publicidade. 2 

37 Declaração de compromisso da empresa relativamente às 
normas sobre os contratos celebrados à distância previstas 
na legislação nacional e europeia, nomeadamente, no 
Decreto - Lei N.° 143/2001 e na Directiva 97/7/CE. 2 

38 Declaração de compromisso da empresa de que não 
utiliza a publicidade como se tratasse de uma função 
técnica, quando tal induza enganosamente o cliente a ver 
o anúncio pensando que está a executar tal função. 2 
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Os Requisitos do Código de Conduta Pontua
ção a 

atribuir 
ao Site a 
Avaliar 

Pontua 
cão Por 
Requi

sito 

39 Declaração de compromisso de que coopera com os 
programas de regulação da actividade publicitária para 
resolver qualquer disputa relacionada com a publicidade. 2 

40 Disponibilizar ferramentas informáticas adequadas para a 
procura dos produtos e serviços oferecidos. 2 

41 A publicidade realizada e disseminada por meios 
electrónicos pela empresa deve ser sempre identificável 
como tal, bem como a sua proveniência. Aplicando-se o 
mesmo à publicidade de terceiros existente no site. Estas 
regras são determinadas pelo art.0 6 da Directiva 
Comunitária sobre Comércio Electrónico. 2 

42 Definir um procedimento para planear e controlar a 
disponibilização de produtos e serviços no site. 2 

43 Fornecer a identidade da empresa para a qual se efectua 
publicidade ou marketing, sempre que a ausência de 
identificação possa ser enganosa. 2 

44 Informar sobre as características dos produtos e serviços 
oferecidos. 2 

45 No caso de fornecimentos periódicos de bens ou de 
prestação continuada de serviços deve ser prestada 
informação. 2 

46 A empresa deve dar a conhecer o custo dos produtos ou 
serviços, na moeda especificada, a lista detalhada de 
preços ou encargos, assim como os custos que prevê 
cobrar. 2 

47 Informar, quando aplicável, sobre as formas e condições 
de assistência pós-venda. 2 

48 Informar sobre as modalidades, condições e modos de 
pagamento. 

49 Definir procedimento para a actualização das informações 
sobre os produtos e serviços oferecidos, bem como das 
condições gerais do serviço e sua comunicação aos 
clientes. 2 

50 Se as empresas fazem comparações de preços, devem 
revelar os dados em que se fundamentam ou a área 
geográfica que abarcam, assim como devem indicar a data 
em que se efectua a comparação. 2 

51 Em caso de ligação com outros sites informar os 
utilizadores sobre a verificação ou não da sua 
conformidade com o código. 2 

52 As empresas devem tomar precauções sobre a utilização 
de banners no seu site para evitar mal entendidos com os 
clientes. 2 
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Os Requisitos do Código de Conduta Pontua
ção a 

atribuir 
ao Site a 
Avaliar 

Pontua 
ção Por 
Requi

sito 

53 Informar sobre o direito de resolução e a forma de 
apresentar reclamações. 2 
1.3.1. Normas do Código para a Encomenda 

54 Declaração de compromisso sobre as normas relativas à 
encomenda previstas no artigo 11 da Directiva 
Comunitária sobre Comércio Electrónico (envio da 
confirmação da encomenda, descrevendo as condições e 
termos do fornecimento). 2 

55 Nomear um responsável comercial que tem a obrigação 
de garantir a boa execução das actividades envolvidas na 
transacção dos produtos e serviços oferecidos no site. 2 

56 Informar de forma clara os passos que o cliente deverá 
seguir para efectuar uma transacção. 2 

57 Disponibilizar meios para garantir que os clientes possam 
manter um registo da informação pertinente sobre a sua 
transacção e os termos da transacção. 2 

58 Estimar, numa base razoável, os prazos de envio e indicá-
los aos clientes (ou no caso da entrega on-line, os prazos 
de entrega). 2 

59 Identificar e informar o cliente dos requisitos do produto 
não especificados por si, mas necessários para o uso 
pretendido ou especificado, e os requisitos legais e 
regulamentares. 2 

60 Proporcionar ao cliente a oportunidade de, a qualquer 
momento, consultar e alterar a lista de aquisições 
efectuada até aquele momento, informando 
detalhadamente sobre os produtos ou serviços adquiridos 
e respectivas quantidades. 2 

61 A empresa deve proporcionar ao cliente meios para este 
ser capaz, antes de concluir a transacção, de: reconhecer 
com exactidão os bens ou serviços que deseja comprar, 
identificar e corrigir quaisquer erros, modificar a 
encomenda, exprimir o seu consentimento claro sobre a 
compra e conservar um registo completo e exacto da 
transacção. 2 

62 As empresas devem enviar aos clientes uma confirmação 
da transacção uma vez concluída, conforme previsto no 
artigo 11° da Directiva sobre Comércio Electrónico, bem 
como nos termos do Decreto - Lei N.° 143/2001. 2 

63 A empresa deve definir um procedimento de controlo das 
operações de fornecimento de produtos e serviços visando 
o cumprimento dos requisitos contratuais e do código de 
conduta. 
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Os Requisitos do Código de Conduta Pontua
ção a 

atribuir 
ao Site a 
Avaliar 

Pontua 
ção Por 
Requi

sito 

1.3.2. Normas do Código para a Entrega 
64 Declaração de compromisso sobre as condições de 

entrega dos produtos e execução dos serviços conforme 
estipulado e de acordo com o art. 9o do Decreto - Lei N.° 
143/2001, sobre a execução do contrato. 0 

65 Ter um serviço de logística ou sub-contratar um que 
garanta o nível de prestação e qualidade especificado, 
nomeadamente o tempo de entrega contratado e as 
condições. 2 

66 Indicar as condições de envio ou execução (data de 
entrega, meio, responsabilidades pela entrega, condições 
especiais de embalagem). 2 

67 Enviar a factura ou documento equivalente que poderá ser 
transmitida por via electrónica. Nos termos do Decreto -
Lei n.° 375/99, em que o documento electrónico assim 
transmitido equivale, para todos os efeitos legais, aos 
originais das facturas ou documentos equivalentes 
emitidos em suporte papel, desde que lhe seja aposta uma 
assinatura digital nos termos do Decreto - Lei n.° 290-
D/99. 2 

68 Definir um procedimento para a entrega do produto no 
local determinado. 2 

69 Decorrida uma demora longa no envio ou execução, a 
empresa deve proporcionar ao cliente informação 
oportuna sobre tal e dai"-lhe a oportunidade de cancelar a 
transacção. 2 

70 Em caso de incumprimento do contrato pela empresa 
devido a indisponibilidade do bem ou serviço 
encomendado, a empresa deve informar do facto o cliente, 
indicar nova data de envio e dar a oportunidade ao cliente 
de cancelar a transacção se o prazo indicado não for 
aceitável e reembolsá-lo, de acordo com a legislação 
sobre contratos à distância. 2 

71 Definir um procedimento para a assistência após venda. 2 
1.3.3. Normas do Código para o Pagamento 

72 Declaração sobre as normas de segurança na realização 
das transacções. 2 

73 Declaração de não exigência de qualquer pagamento antes 
da entrega do produto ou da execução do serviço. 2 

74 Informar sobre os mecanismos de pagamento existentes: 
cartão de crédito, transferência bancária, cartão de débito, 
pagamento à cobrança ou outro. 9 

75 Informar sobre o nível de segurança que esses 
mecanismos proporcionam. 2 
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ao Site a 
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ção Por 
Requi

sito 

76 Informar sobre as responsabilidades da empresa, dos 
clientes e das entidades bancárias em caso de utilização 
não autorizada ou fraudulenta dos sistemas de pagamento, 
conforme previsto no Decreto - Lei N.° 143/2001. 2 
1.3.4. Normas do Código para o direito de resolução 
do contrato 

77 Declaração de compromisso da empresa sobre o direito de 
livre resolução, previsto no Decreto - Lei N.° 143/2001, 
em que o cliente dispõe de um prazo mínimo de 14 dias 
para resolver o contrato sem pagamento de indemnização 
e sem necessidade de indicar o motivo. 2 

78 Implementar e informar o cliente sobre os procedimentos 
para a resolução do contrato, ou seja, sobre o 
cancelamento, a devolução ou o reembolso. 2 
Total 1.3 0 88 

1.4 Reclamações e regulação de litígios 

79 Declaração de compromisso com os princípios da 
resolução dos litígios: acessibilidade, independência, 
lealdade, responsabilidade, eficiência e eficácia. 9 

80 Declaração sobre as normas previstas no Decreto - Lei 
N.° 143/2001 relativamente às transacções onde ocorrem 
situações anormais ou sobre a resolução do litígio. 2 

81 Declaração de aceitação da resolução do litígio por uma 
entidade exterior à empresa, de reconhecido mérito. 2 

82 Declaração de adesão ao Regulamento de Bruxelas em 
que os clientes escolhem qual o tribunal competente. 2 

83 Nomear um responsável pelo tratamento das reclamações 
e litígios. 

84 Informar os clientes sobre o funcionamento dos 
mecanismos internos e externos de resolução dos litígios. ? 

85 A empresa deve fornecer aos clientes informação fácil de 
encontrar e entender acerca do modo como podem 
contactar com a entidade exterior para a resolução do 
litígio. 2 

86 Disponibilizar informação sobre as decisões anteriores 
relativamente às reclamações apresentadas. 2 

87 Definir um procedimento de gestão de reclamações dos 
clientes. 2 
Total 1.4 0 18 
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1.5 Privacidade 

88 Declaração de adesão aos princípios de protecção da 
privacidade dos dados definidos pela OCDE no 
documento "Protecção da Vida Privada e os Fluxos 
Transfronteiriços da Dados de Carácter Pessoal". 2 

89 Declaração de adesão à legislação nacional e europeia 
sobre a protecção de dados pessoais, nomeadamente a Lei 
n.° 67/98. de 26 de Outubro, o Decreto - Lei n.° 122/2000, 
a Directiva Comunitária 95/46/CE, de 24 de Outubro, a 
Directiva 97/66/CE, relativa ao tratamento de dados 
pessoais e à protecção da privacidade no sector das 
telecomunicações e a Directiva 2002/58/CE, relativa ao 
tratamento de dados pessoais e à protecção da privacidade 
no sector das comunicações electrónicas (Directiva 
relativa à privacidade e às comunicações electrónicas). 2 

90 Declaração de compromisso relativa ao respeito pela 
preferência dos clientes em receber ou não mensagens 
electrónicas comerciais não solicitadas. 2 

91 Declaração de compromisso com os princípios para a 
promoção e venda de produtos e serviços a crianças, 
respeitando o previsto na Lei de Protecção de Crianças e 
Jovens em Perigo, o Decreto - Lei N.° 143/2001 e o art. 
14 do Código da Publicidade. As empresas podem utilizar 
como guia as regras definidas no documento "Children 's 
Advertising Review Unit's - CARU 1974", da National 
Advertising Review Council - NARC, ou no "Children 's 
On-line Privacy Protection Act - COPPA 1998" da 
Comissão Federal do Comércio - FTC dos EUA. 2 

92 Nomear um responsável pelo tratamento dos dados 
pessoais que tem a obrigação de fazer respeitar os direitos 
dos clientes que fornecem os seus dados, aquando da sua 
manipulação pelos colaboradores da empresa; 2 

93 Informar os clientes sobre os colaboradores que 
manipulam estes dados. ? 

94 Realizar acções de sensibilização e formação para os 
colaboradores que lidam com os dados dos clientes. 2 

95 Disponibilizar meios físicos e equipamentos (software e 
hardware) adequados para implementar o sistema de 
gestão de dados pessoais. 2 

96 Disponibilizar um sistema de apoio aos clientes sobre as 
normas de privacidade das empresas. 2 

97 O sistema de apoio deve informar os clientes, de acordo 
com a legislação nacional, (Lei 67/98, 1998). 2 
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98 Disponibilizar aos clientes acesso aos sistemas de opt-out 
e opt-in, antes da sua informação ser utilizada ou 
divulgada para um fim diverso do definido, aquando da 
sua recolha ou por terceiros não autorizados. 2 

99 Definir um procedimento para a implementação do 
sistema de gestão de dados, para que sejam 
implementadas medidas para proteger os dados privados 
contra qualquer forma ilegal de processamento. 2 

100 Informar que os dados serão eliminados no caso da 
transacção ser abandonada antes de estar concluída. 2 

101 A empresa deve respeitar as preferências do cliente 
quanto à recepção de mensagens electrónicas não 
solicitadas. i 

102 A empresa deve apresentar de forma explícita e fazer 
esforços para assegurar que os direitos de propriedade 
intelectual são respeitados e que as obrigações daí 
decorrentes são honradas, de acordo com o Código do 
Direito de Autor e dos Direitos Conexos e a Directiva 
2001/29/CE, relativa à harmonização de certos aspectos 
do direito de autor e dos direitos conexos na sociedade da 
informação. 2 

103 A empresa deve definir um procedimento para tratamento 
das questões relativas à protecção de crianças. o 
TotalL5 0 32 

1.6 Segurança 

1.04 Declaração de adesão às tecnologias de segurança, por 
exemplo, SET, SSL e Certificados Digitais Electrónicos 
(PKI - Chaves pública e privadas). 2 

105 Declaração de adesão aos serviços de uma entidade 
certificadora. 2 

106 Declaração de compromisso do fornecedor de serviços 
Internet (ISP) sobre as regras impostas pelos artigos 12 a 
15 da Directiva sobre o Comércio electrónico. 2 

107 Nomear um responsável pela segurança do site. 2 
108 Disponibilizar tecnologia (hardware e software) para 

assegurar a autenticidade, integridade e confidencialidade 
dos dados, em especial durante as transacções. 2 

109 Disponibilizar um local físico seguro para o sistema 
informático onde serão armazenados os dados e tomadas 
medidas apropriadas para prevenir acessos electrónicos 
não autorizados. 2 

110 Actualizar de forma permanente as tecnologias de 
protecção de dados utilizadas no site. 2 
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111 Aderir ao sistema de uma entidade de fornecimento 
serviços digitais de segurança certificada. 2 

112 Informar sobre a forma de contactar o responsável pelo 
sistema de segurança. 2 

113 Informar sobre a divisão de responsabilidade 
relativamente à confidencialidade das chaves e códigos 
usados. 2 

114 A empresa deve indicar de forma lógica e acessível ao 
cliente quais as formas e tecnologias associadas às 
assinaturas electrónicas que são aceites e/ou usadas. 2 

115 Definir procedimentos de segurança da empresa. 2 
116 Definir um procedimento para guardar o historial da 

transacção, durante um período de tempo de forma 
segura, só acessível por pessoal autorizado. 2 

117 Descrever os procedimentos utilizados pelo fornecedor de 
serviços Internet (Internet Service Provider - ISP) e 
outras entidades exteriores à empresa, nomeadamente 
entidades bancárias, na transmissão de dados pessoais. n 

118 Definir um procedimento sobre as acções de emergência 
implementadas em caso de quebra de segurança. 2 

119 Implementar, no todo ou em parte, as normas do "Code of 
pratice for Information Security Management" da 
ISSO/IEC 17799:2000. 2 

120 Definir um procedimento para o controlo de dados 
informaticamente, para estabelecer métodos de validação, 
em termos de segurança e privacidade dos mesmos. 
Total 1.6 0 34 

1.7 Monitorização, Avaliação e Melhoria 

121 Definir um procedimento para o planeamento e 
implementação de auditorias internas 2 

122 0 relatórios das auditorias devem ser registados e levados 
ao conhecimento dos responsáveis da área auditada. 2 

123 Definir um procedimento para assegurar que o produto ou 
serviço não conforme com os requisitos especificados é 
impedido de ser disponibilizado inadvertidamente. 2 

124 Desenvolver métodos para os clientes manifestarem o seu 
grau de satisfação com o sistema. 2 

125 Realização de auditorias pela entidade de certificação do 
código de conduta sobre a conformidade entre este e as 
actividades desenvolvidas no site. 2 
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sito 

126 Analisar os resultados das auditorias realizadas pela 
empresa e pela entidade de certificação e da avaliação 
feita pelos clientes ao serviço. 2 

127 Analisar as sugestões enviadas pelos clientes sobre a 
melhoria dos serviços disponibilizados. 2 

128 Desenvolver um procedimento de melhoria do sistema 
através da criação de um sistema de informação. 2 

129 A organização deve empreender acções correctivas para 
eliminar a causa das não conformidades com o objectivo 
de evitar repetições. 2 

130 A organização deve determinar da necessidade de 
implementar acções preventivas para evitar potenciais não 
conformidades, tendo em vista prevenir a sua ocorrência. 
(Directiva 97/7/CE, 1997). 2 
Total 1.7 0 20 
Total Geral 
. 

0 260 
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ANEXO 4 - FICHA DE AVALIAÇÃO DO CÓDIGO DE CONDUTA 

SIMPLIFICADA 

Os Requisitos do Código de Conduta Pontuação a 
atribuir ao 

Site a 
Avaliar 

Pontuação 
Por 

Requisito 

1.1. Práticas e Compromissos da Empresa 
1. Declaração sobre as práticas e compromissos com os 

clientes, código de conduta, os sistemas e 

organização e utilização da tecnologia 

disponibilizada pela Internet. 
2 

2. Disponibilidade e competência de recursos humanos 

e equipamentos, nomeadamente novas tecnologias 

de informação e comunicação. 2 
3. Nomear um responsável pela gestão do site e 

informar os clientes. 2 
4. Informar sobre a identificação da empresa. 2 
5. Disponibilizar acesso, em qualquer momento, no site 

à informação de acordo com o art.0 10o da Directiva 

Comunitária sobre Comércio Electrónico. 2 
6. Definir os procedimentos para lidar com os 

documentos. 2 
7. Promover a revisão do sistema em busca da sua 

melhoria contínua. 2 
Total 1.1 0 14 

1.2. Serviço de Apoio ao Cliente 

8. Disponibilizar um ponto de contacto na empresa. 2 
9. Implementar formas de comunicar com o cliente. 2 
10. Providenciar informação sobre a certificação do 

site. 2 
Total 1.2 0 6 
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atribuir ao 

Site a 
Avaliar 

Pontuação 
Por 

Requisito 

1.3. Oferta e Transacção de Produtos e 

Serviços 

11. Declaração de compromisso sobre a origem da 

publicidade on-line, de acordo com o art.0 6 da 

Directiva Comunitária sobre Comércio Electrónico. 
2 

12. Declaração de compromisso da empresa 

relativamente às normas sobre os contratos 

celebrados a distância previstas na legislação 

nacional e europeia. 
2 

13. Definir um procedimento para planear e controlar a 

disponibilização de produtos e serviços no site. 
2 

14. Informar sobre as características dos produtos e 

serviços oferecidos. 
2 

15. Informar, na moeda especificada, a lista detalhada 

de preços ou encargos, assim como os custos que 

prevê cobrar pelos produtos ou serviços 

disponibilizados. 
2 

16. Informar sobre as modalidades, condições e modos 

de pagamento. 
2 

17. Informar sobre a política de devoluções e os 

procedimentos a adoptar relativamente ao 

cancelamento, à devolução ou ao reembolso. 
2 

1.3.1. Normas do Código para a Encomenda 

18. Declaração de compromisso sobre as normas 

relativas à encomenda previstas no artigo 11° da 

Directiva Comunitária sobre Comércio. 
2 

19. Nomear um responsável comercial e informar os 

clientes. 
2 

20. Informar, de forma clara, sobre os passos que o 

cliente deve seguir para efectuar uma transacção. 
2 
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Site a 
Avaliar 

Pontuação 
Por 

Requisito 

21. Proporcionar ao cliente a oportunidade de, a 

qualquer momento, consultar e alterar a lista de 

aquisições efectuada até aquele momento, 

informando detalhadamente sobre os produtos ou 

serviços adquiridos e respectivas quantidades e 

receber uma confirmação da transacção uma vez 

concluída. 
2 

22. Definir um procedimento de controlo das operações 

de produção e de serviço visando o cumprimento de 

requisitos contratuais e do código de conduta. 
2 

1.3.2. Normas do Código para a Entrega 

23. Definir um procedimento para a entrega do produto 

no local determinado e para o serviço pós-venda. 
2 

1.3.3. Normas do Código para o Pagamento 

24. Declaração sobre as normas de segurança na 

realização das transacções. 
2 

25. Informar sobre os mecanismos e os níveis de 

segurança dos sistemas de pagamento 

disponibilizados. 
2 

Total 1.3 0 30 

1.4. Reclamações e Regulação de Litígios 

26. Declaração de compromisso com os princípios da 

resolução dos litígios: acessibilidade, 

independência, lealdade, responsabilidade, 

eficiência e eficácia. 
2 

27. Declaração sobre as normas previstas no Decreto -

Lei N.° 143/2001 de 26 de Abril relativamente às 

transacções onde ocorrem situações anormais ou 

sobre a resolução do litígio. 
2 
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atribuir ao 

Site a 
Avaliar 

Pontuação 
Por 

Requisito 

28. Declaração de aceitação da resolução do litígio por 

uma entidade exterior à empresa de reconhecido 

mérito. 2 

29. Nomear um responsável pelo tratamento das 

reclamações e litígios e informar os clientes. 2 

30. Informar sobre o funcionamento dos mecanismos 

internos e externos de resolução dos litígios. 2 

31. Definir um procedimento de gestão de reclamações 

dos clientes. 9 

Total 1.4 0 12 

1.5. Privacidade 

32. Declaração de adesão aos princípios de protecção 

da privacidade dos dados definidos pela OCDE. 2 

33. Declaração de adesão à legislação nacional e 

europeia sobre a protecção de dados pessoais. 2 

34. Declaração de compromisso sobre as preferências 

dos clientes relativamente à recepção ou não de 

mensagens electrónicas comerciais não solicitadas. 2 

35. Declaração de respeito pelos direitos de propriedade 

intelectual. 2 

36. Declaração de compromisso sobre os princípios 

para a promoção e venda de produtos e serviços a 

crianças. 2 

37. Nomear um responsável pelo tratamento dos dados 

pessoais e informar os clientes. 2 

38. Informar os utilizadores sobre quem trata os dados, 

quais, como e quando estes são tratados. 2 

39. Definir um procedimento para a implementação do 

sistema de gestão de dados. 2 

Total 1.5 0 16 
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atribuir ao 

Site a 
Avaliar 

Pontuação 
Por 

Requisito 

1.6. Segurança 

40. Declaração de adesão às tecnologias de segurança, 

por exemplo, SET, SSL e Certificados Digitais de 

Chave Pública. 2 

41. Declaração de adesão aos serviços de uma entidade 

de certificação. 2 

42. Declaração de compromisso do fornecedor de 

serviços Internet (Internet Service Provider - ISP) 

sobre as regras impostas pelos artigos 12 a 15 da 

Directiva Comunitária sobre o Comércio 

electrónico. 2 

43. Nomear um responsável pela segurança do site e 

informar os clientes. 2 

44. Definir os procedimentos de segurança da empresa. 2 

45. Descrever as práticas, procedimentos e técnicas 

utilizadas nos sistemas de segurança do fornecedor 

de serviços Internet (Internet Service Provider -

ISP) e outras entidades exteriores à empresa, 

nomeadamente entidades bancárias. 2 

46. Definir um procedimento sobre as acções de 

emergência implementadas em caso de quebra de 

segurança. 2 

47. Definir um procedimento para o controlo de dados 

informati camente. 2 

Total 1.6 0 16 

1.7. Monitorização, Avaliação e Melhoria 

48. Definir um procedimento para o planeamento e 

implementação de auditorias internas. 2 
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Site a 
Avaliar 

Pontuação 
Por 

Requisito 

49. Desenvolver métodos para os clientes manifestarem 

o seu grau de satisfação com o sistema. 2 

50. Desenvolver um procedimento de melhoria do 

sistema através da criação de um sistema de 

informação. 2 

Total 1.7 0 6 

TOTAL GERAL 0 100 
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ANEXO 5 - FICHA DE AVALIAÇÃO DOS SITES NACIONAIS 

ANALISADOS 
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1.1. Práticas e Compromissos da Empresa 

1. Declaração sobre as práticas e compromissos 

com os clientes, código de conduta, os 

sistemas e organização e utilização da 

tecnologia disponibilizada pela Internet. 1 1 1 1 1 1 1 ? 

2. Disponibilidade e competência de recursos 

humanos e equipamentos, nomeadamente 

novas tecnologias de informação e 

comunicação. 2 2 2 2 2 2 2 

3. Nomear um responsável pela gestão do site e 

informar os clientes. 0 0 0 0 0 0 0 2 

4. informar sobre a identificação da empresa. 1 1 1 1 1 1 1 2 

5. Disponibilizar acesso, em qualquer momento, 

no site à informação de acordo com o art." 10° 

da Directiva Comunitária sobre Comércio 

Electrónico. 2 2 2 2 2 1 2 2 

6, Definir os procedimentos para lidar com os 

documentos. 0 0 0 0 0 0 0 2 

7. Promover a revisão do sistema em busca da sua 

melhoria contínua. 0 0 0 0 0 0 0 2 

Total 1.1 6 6 6 6 6 5 6 14 

1.2. Serviço de Apoio ao Cliente 

8, Disponibilizar um ponto de contacto na 

empresa. 1 1 1 2 1 1 1 2 

9. Implementar formas de comunicar com o 

cliente. 2 2 2 2 2 2 2 2 

10. Providenciar informação sobre a certificação 

do site. 1 0 0 0 0 1 0 2 
Total 1.2 4 3 3 4 3 4 3 6 
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1.3. Oferta e Transacção de Produtos e 

Serviços 

11. Declaração de compromisso sobre a origem 

da publicidade on-line, de acordo com o art.0 

6 da Directiva Comunitária sobre Comércio 

Electrónico. 1 1 1 1 1 1 1 2 

12. Declaração de compromisso da empresa 

relativamente às normas sobre os contratos 

celebrados a distância previstas na legislação 

nacional e europeia. 1 1 1 1 1 1 1 2 
13. Definir um procedimento para planear e 

controlar a disponibilização de produtos e 

serviços no site. 1 1 1 1 1 1 1 2 

14. Informar sobre as características dos produtos 

e serviços oferecidos. 2 2 0 2 2 2 2 2 
15. Informar, na moeda especificada, a lista 

detalhada de preços ou encargos, assim como 

os custos que prevê cobrar pelos produtos ou 

serviços disponibilizados. 2 9 
4* 

2 2 2 2 0 2 

16. Informar sobre as modalidades, condições e 

modos de pagamento. 2 2 2 2 2 0 2 

17. Informar sobre a política de devoluções e os 

procedimentos a adoptar relativamente ao 

cancelamento, à devolução ou ao reembolso 2 2 2 1 2 2 1 2 
1.3.1. Normas do Código para a Encomenda 

18. Declaração de compromisso sobre as normas 

relativas à encomenda previstas no artigo 11° 

da Directiva Comunitária sobre Comércio. 2 2 2 2 2 2 1 2 
19. Nomear um responsável comercial e informar 

os clientes 0 0 0 0 0 0 0 2 
20. Informar, de forma clara, sobre os passos que 

o cliente deve seguir para efectuar uma 

transacção. 2 2 2 2 2 2 2 2 
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21. Proporcionar ao cliente a oportunidade de, a 

qualquer momento, consultar e alterar a lista 

de aquisições efectuada até aquele momento, 

informando detalhadamente sobre os produtos 

ou serviços adquiridos e respectivas 

quantidades e receber uma confirmação da 

transacção uma vez concluída. 2 2 2 2 2 2 9 
z. 

2 

22. Definir um procedimento de controlo das 

operações de produção e de serviço visando o 

cumprimento de requisitos contratuais e do 

código de conduta. 0 0 0 0 0 0 0 2 

] .3.2. Normas do Código para a Entrega 

23. Definir um procedimento para a entrega do 

produto no local determinado e para o serviço 

pós-venda. 2 2 2 2 2 2 2 2 
1.3.3. Normas do Código para o Pagamento 

24. Declaração sobre as normas de segurança na 

realização das transacções. 2 2 2 z. 2 1 1 2 

25. Informar sobre os mecanismos e os níveis de 

segurança dos sistemas de pagamento 

disponibilizados. 2 0 2 2 2 1 1 2 
Total 1.3 23 23 23 22 23 21 15 30 

1.4. Reclamações e Regulação de Litígios 

26. Declaração de compromisso com os 

princípios da resolução dos litígios: 

acessibilidade, independência, lealdade, 

responsabilidade, eficiência e eficácia. 1 1 1 1 1 1 0 2 
27. Declaração sobre as normas previstas no 

Decreto - Lei N.° 143/2001 de 26 de Abril 

relativamente às transacções onde ocorrem 

situações anormais ou sobre a resolução do 

litígio. 1 1 0 0 0 0 0 2 
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28. Declaração de aceitação da resolução do 

litígio por uma entidade exterior à empresa de 

reconhecido mérito. 0 0 0 0 0 0 0 2 

29. Nomear um responsável pelo tratamento das 

reclamações e litígios e informar os clientes 0 0 0 0 0 0 0 2 
30. Informar sobre o funcionamento dos 

mecanismos internos e externos de resolução 

dos litígios. 1 1 1 0 1 1 0 2 

31. Definir um procedimento de gestão de 

reclamações dos clientes. 0 0 0 0 0 0 0 
Total 1.4 3 3 2 1 2 2 0 12 

1.5. Privacidade 

32. Declaração de adesão aos princípios de 

protecção da privacidade dos dados definidos 

pela OCDE. 1 1 1 1 1 1 1 2 
33. Declaração de adesão à legislação nacional e 

europeia sobre a protecção de dados pessoais. 1 1 1 1 1 1 1 2 
34. Declaração de compromisso sobre as 

preferências dos clientes relativamente à 

recepção ou não de mensagens electrónicas 

comerciais não solicitadas. 2 2 2 2 2 2 0 2 
35. Declaração de respeito pelos direitos de 

propriedade intelectual. 1 0 0 0 1 1 0 2 
36. Declaração de compromisso sobre os 

princípios para a promoção e venda de 

produtos e serviços a crianças. 2 0 0 0 0 1 0 2 
37. Nomear um responsável pelo tratamento dos 

dados pessoais e informar os clientes. 0 0 0 0 0 0 0 2 

38. Informar os utilizadores sobre quem trata os 

dados, quais, como e quando estes são 

tratados. 1 1 1 1 1 1 1 2 

39. Definir um procedimento para a 

implementação do sistema de gestão de dados. 1 1 1 
i_ 1 1 1 1 2 

Total 1.5 9 6 6 6 7 8 4 16 
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1.6. Segurança 

40. Declaração de adesão às tecnologias de 

segurança, por exemplo, SET, SSL e 

Certificados Digitais de Chave Pública. 2 2 2 2 2 1 1 7 

41. Declaração de adesão aos serviços de uma 

entidade de certificação. 2 2 2 2 2 0 0 2 

42. Declaração de compromisso do fornecedor de 

serviços Internet (Internet Service Provider -

ISP) sobre as regras impostas pelos artigos 12 

a 15 da Directiva Comunitária sobre o 

Comércio electrónico. 0 0 0 0 0 0 0 2 
43. Nomear um responsável pela segurança do 

site e informar os clientes. 0 0 0 0 0 0 0 2 
44. Definir os procedimentos de segurança da 

empresa. 1 1 1 1 1 1 1 2 
45. Descrever as práticas, procedimentos e 

técnicas utilizadas nos sistemas de segurança 

do fornecedor de serviços Internet (Internet 

Service Provider - ISP) e outras entidades 

exteriores à empresa, nomeadamente 

entidades bancárias. 0 0 0 0 0 0 0 2 

46. Definir um procedimento sobre as acções de 

emergência implementadas em caso de quebra 

de segurança. 0 0 0 0 0 0 0 2 
47. Definir um procedimento para o controlo de 

dados informaticamente. 1 1 1 1 1 1 1 2 
Total 1.6 6 6 6 6 6 3 3 16 

1.7. Monitorização, Avaliação e Melhoria 

48. Definir um procedimento para o planeamento 

e implementação de auditorias internas. 0 0 0 0 0 0 0 2 
49. Desenvolver métodos para os clientes 

manifestarem o seu grau de satisfação com o 

sistema. 1 1 1 1 1 1 1 2 
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50. Desenvolver um procedimento de melhoria 

do sistema através da criação de um sistema 

de informação. 0 0 0 0 0 0 0 2 

Total 1.7 1 1 1 1 1 1 1 6 
TOTAL GERAL 52 48 47 46 48 44 32 100 
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