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Reflexão 
 

 
 

 
 

 
 

Invictus 
 

“Out of the night that covers me, 

Black as the pit from pole to pole, 

I thank whatever gods may be 

For my unconquerable soul. 

 

In the fell clutch of circumstance 

I have not winced nor cried aloud. 

Under the bludgeoning’s of chance 

My head is bloody, but unbowed. 

 

Beyond this place of wrath and tears 

Looms but the Horror of the shade, 

And yet the menace of the years 

Finds and shall find me unafraid. 

 

It matters not how strait the gate, 

How charged with punishment the scroll, 

I am the master of my fate: 

I am the captain of my soul.” 

 

- William Ernest Henley. 
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Resumo 
 

Atualmente é observada uma mudança de paradigma na comunicação, no relacionamento 

e no modo de fazer negócio. O comércio, como o conhecemos, evoluiu para o comércio 

eletrônico e suas generalizações, assim como, a Web pessoal para comunidades virtuais também 

evoluiu para redes sociais. Sendo assim, é importante entender como o desenvolvimento nessas 

áreas está acontecendo, quem são os principais atores, qual influência as eras da Web têm na 

escolha de características e requisitos para classificar cada elemento contemporâneo, nesse 

domínio. O objetivo, dessa dissertação é agregar estudos relevantes que definem como as redes 

sociais oferecem suporte para as necessidades de seus participantes, em relação ao comércio 

eletrônico. Para alcançar esse objetivo, foi executado um Mapeamento Sistemático da Literatura 

de Redes Sociais e Comércio Eletrônico em Engenharia de Software. Baseado em buscas 

realizadas em mecanismos automatizados e buscas manuais em conferências importantes nas 

área de redes sociais e comércio eletrônico, um total de 1078 estudos foram obtidos. Trinta e 

dois estudos primários foram identificados como relevantes e classificados de acordo com quatro 

questões de pesquisa. A partir da análise realizada, o estudo inferiu, que uma nova forma de 

interação social existe entre as redes sociais e o comércio eletrônico, o qual  converge para o 

comércio social, que é benéfico em vários cenários. As significativas e Importantes contribuições 

desse trabalho são: fornecer informações relevantes à aqueles que desejem desenvolver o 

comércio social, reduzir o tempo necessário para uma tecnologia ser amplamente utilizada e 

ainda disseminar o conceito pela comunidade. 

 

Palavras-chave: Comércio Social; Comércio Eletrônico; Redes Sociais; Características; 

Requisitos; Frameworks. 
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Abstract 
 

In recent years a paradigm change in communication has been observed in relationship 

and way of doing business. Commerce as we know it has evolved into e-commerce, as well as 

the Web evolved to virtual communities for social networking. It is important to understand the 

development in these areas, including; who are the main progressive actors, what influenced the 

eras of the Web, what are the changing choice of features and requirements to classify each 

element in the contemporary field. The goal of this dissertation is to add relevant studies that 

define how social networks provide support for the needs of its users in relation to electronic 

commerce. To achieve this goal, a Systematic Mapping Study in social networks and electronic 

commerce in software engineering was performed. Based on searches conducted in automated 

and manual search mechanisms in major conferences in the area of social networks and 

electronic commerce, a total of 1078 studies were obtained. Thirty-two (32) primary studies were 

identified as relevant and classified according to four research questions. From the analysis, the 

study concludes recent interaction between social networks and commerce converging for social 

commerce, which is beneficial in various scenarios. Important contributions of this work are: to 

provide relevant information for those wants to develop social commerce, reduce the time 

required for a technology to be used and disseminate the concept in the community. 

 

Keywords: Social Commerce; Electronic Commerce; Social Networks; Features; Requirements; 

Frameworks. 
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Capítulo 

1 
1. Introdução 

 

Este capítulo oferece uma breve contextualização sobre esta dissertação, descrevendo 

quais foram os elementos motivadores para sua concepção, os conceitos básicos sobre comércio 

social, os desafios e as questões relacionados à pesquisa, além de apresentar os objetivos deste 

trabalho e como a dissertação está organizada. 
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1.1 Motivação 

Avanços na Web em tecnologia, segurança e sistemas de pagamento ampliaram o papel 

da internet como canal de marketing e ferramenta comercial. Consequentemente, as empresas 

aumentaram sua participação, por dispor de um canal de menor custo de comunicação, para 

atrair mais clientes. Enquanto isso, o surgimento das tecnologias da Web 2.0 e a introdução de 

blogs, wikis e redes sociais estão mudando drasticamente a estrutura da colaboração na Web, 

bem como sofisticando e oferecendo poder aos consumidores tradicionais (RAD e 

BENYOUCEF, 2010). Essas tecnologias têm alterado o conceito de contribuição do conteúdo na 

Web,  através de novas maneiras de gerar conteúdo. 

O Marketing na Web também muda de estratégia, saindo de um conceito de Push1 na 

propaganda, para construção de comunidades interconectadas que geram conteúdo sobre os 

produtos preferidos por seus participantes. Estes avaliam, comentam, qualificam, tornam-se fãs 

deles, assim como no Facebook. Isso possibilita o Pull1 de todas as informações ou opiniões 

necessárias para decidir o que comprar ou geralmente o que não comprar (YANG, KIM, et al., 

2008; RAD e BENYOUCEF, 2010). 

Redes sociais como MySpace e Facebook habilitam o compartilhamento de conteúdo de 

forma simples, entre amigos e amigos de amigos, ligando pessoas dentro dessas redes sociais. O 

resultado dessas ligações sociais é a percepção que um nível de confiança foi estabelecido entre 

os usuários conectados (SWAMYNATHAN, WILSON, et al., 2008). Acredita-se que o 

incremento do mercado online, com o uso de recursos de redes sociais, vai proporcionar um 

ganho inerente ao aumento da confiança construída em links sociais, entre parceiros de negócios 

e aumento na satisfação do usuário (RAD e BENYOUCEF, 2010).  

Com base no exposto pode-se questionar: Como essa confiança afeta os hábitos de 

compras desses usuários? Segundo pesquisa da a e-Life2 (E.LIFE, 2011) sobre o “hábito de uso 

das redes sociais”, em relação ao uso da internet por brasileiros nas compras, foi observado que 

dentre a maioria dos usuários, 88,3% fazem pesquisas de preço; enquanto 36% recomendam a 

outros usuários produtos e serviços, que também são criticados por 32,8%; e 74,3% compram 

produtos e serviços online.  

                                                
1 Push and Pull – Empurrar e Puxar, descreve o sentido da comunicação em marketing ou oferta e procura de 
produto em negócios, http://en.wikipedia.org/wiki/push-pull_strategy. 
2 e-Life – Questão de resposta múltipla, base: 945 questionários publicado, em 03/março/2011. 
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Em outra pesquisa, guiada pela 8thBridge (ERIK, MELISSA e MARSDEN, 2011), foram 

analisadas informações de 138 milhões de usuários do Facebook E.U.A.: para 19%, cerca de 26 

milhões solicitaram recomendação sobre produto; em 16%, aproximadamente, 22 milhões 

afirmaram que essas recomendações os influenciaram na decisão de compra e 25% 

compartilharam esses  produto no Facebook.  

Analisando essas pesquisas, faz-se necessário indagar: - Esses hábitos de negócio podem 

influenciar a economia? A previsão para o crescimento do mercado online nos USA é 10% ao 

ano nas vendas do varejo eletrônico. Estima-se que $ 279 bilhões serão negociados em 2015, 

como observado na Figura 1. Enquanto isso, a Web  irá responder por cerca de 11% de todas as 

vendas do varejo, segundo a Forrester Research3 (SEHGAL, 2011; ONLINE MARKETING 

TRENDS, 2011A). 

 No Brasil, o mercado de compra em grupos, através de cupons eletrônicos, é o maior da 

América Latina com 16,1%, liderado pelo Groupon, seguido pelo Peixe Urbano, segundo a 

conScore4 (SEGUIC, 2011). A previsão para taxa de crescimento das vendas do varejo online no 

Brasil, é de 17,5% ao ano. Estima-se que até 2016 serão negociados $ 22 bilhões no seguimento. 

Essa progressão pode ser observada na Figura 2 (WIGDER, STRONMERGER e VARON, 

2011). Apesar da taxa de crescimento ser quase 8% maior, em comparação aos Estados Unidos 

da América (E.U.A.), o volume negociado, no mesmo período, ainda não representa nem 10% 

por ano.  

 
Figura 1 - Vendas do varejo eletrônico 2009-2015 E.U.A.(SEHGAL, 2011) 

                                                
3 Forrester Research, Inc. Companhia independente de pesquisa em negócios e tecnologia. www.forrester.com. 
4 comScore, Inc. Empresa em análises estatísticas do mundo digital. www.comscore.com/companyinfo. 
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Figura 2 - Vendas do varejo eletrônico 2010-2016 Brasil (ONLINE MARKETING TRENDS, 
2011B) 

Nesse cenário de crescimento econômico, uma expressão procura representar o 

movimento nas mídias sociais e no comércio eletrônico, o “Social Commerce” ou (Comércio 

Social) (BALKIN e SIMONE, 2009; SWAMYNATHAN, WILSON, et al., 2008; RAD e 

BENYOUCEF, 2010; PROVISOR, 2009).  De acordo com a booz&co (ANDERSON, SIMS, et 

al., 2011), é estimado que o comércio social  movimente cerca de $ 30 bilhões, somados ao 

mercado E.U.A. $ 14 bilhões, com o restante do mundo $ 16 bilhões em 2015. Segundo sua 

previsão (ANDERSON, SIMS, et al., 2011), o comércio social vai crescer 57% no período  de 

2011 a 2015, como representa a Figura 3. 

 
Figura 3 - Estimativa do crescimento do comércio social 2011-2015 (ANDERSON, SIMS, et al., 
2011) 
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Entretanto, o que vem a ser o comércio social? Uma breve descrição sobre esse 

movimento será apresentada a seguir.  

1.2 O Comércio Social 

As definições sobre o comércio social têm variado um pouco, de acordo com Marsden 

(2011). Vinte e quatro definições contam a história da caracterização do comércio social durante 

seis anos, a primeira é de David Beach (Yahoo), 14 de novembro 2005. 

 “A Shoposphere e lista de escolhas são exemplos de comércio social. Nós acreditamos 

que as comunidades de compradores são as melhores fontes de recomendação e informação 

sobre produtos.” 

Para Marsden (2011), “Comércio social é um subconjunto do comércio eletrônico que 

envolve o uso de meios de comunicação social. São mídias online que oferecem suporte à 

interação social e contribuições dos usuários, para ajudar nas compras online e venda de 

produtos e serviços.” 

O comércio social tanto envolve a integração de conteúdo gerado pelo usuário e recursos 

de rede social, dentro de um site de comércio eletrônico, como também possibilita a realizar 

comércio em sites de redes sociais.  

As redes sociais no comércio eletrônico são representadas pela diversidade de canais de 

comunicação e funcionalidades sociais, disponíveis como: avaliação de produtos, feedback, 

fóruns, grupos de discussão, comunidades de participantes (em jogos) e rating sobre qualidade 

(HUMMEL e LECHNER, 2002), confiabilidade e aprovação como botão no Like (Gostei) do 

Facebook.  

O comércio eletrônico nas redes sociais, geralmente, está associado a uma forma de 

advertisement ou merchandising. Essa prática é clara no Facebook: O usuário pode, por 

exemplo, em uma página de fã do Justin Bieber5, comprar suvenir ou adquirir um bilhete aéreo 

na Delta Airline6.   

Também, surgem discussões a respeito do uso de redes sociais para venda de produtos 

entre amigos (SWAMYNATHAN, WILSON, et al., 2008). Era imaginado que isso seria um 

                                                
5 Fã Page – Justing Bieber - http://www.facebook.com/JustinBieber, último acesso (30/04/2011). 
6 Página Fã – Delta - http://www.facebook.com/delta, último acesso  (30/04/2011). 
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grande diferencial, em comparação aos sites de comércio eletrônico ou leilão tradicionais, devido 

ao grau de confiança passada por essas relações sociais. Contudo, de acordo com Swamynathan, 

Wilson, et al. (2008) boa parte dos produtos pesquisados pelos usuários, não são encontrados em 

sua rede social. Entretanto, a taxa de transações entre usuários e entre “amigos de amigos” chega 

a mais de 80%, quando algo desejado é encontrado (SWAMYNATHAN, WILSON, et al., 

2008). 

Pesquisar o comportamento de compra dos consumidores ajuda a entender os fatores que 

influenciam a decisão de compra e a responder por que os consumidores compram o que eles 

compram. Para isso, é importante compreender como o varejo eletrônico tem usado as 

tecnologias para entusiasmar o comportamento dos usuários. As tecnologias da Web 2.0 no 

comércio social podem capacitar o varejo em duas áreas principais (BALKIN e SIMONE, 2009): 

1) Permite aos vendedores prover uma experiência mais rica ao cliente e melhorar a 

apresentação dos produtos;  

2) Consente aos vendedores construírem comunidades e aumentar o engajamento do 

consumidor com a marca, com os produtos e com outros consumidores.   

Esses conceitos podem ser observados no Quadro 1, que mostra os tipos de 

funcionalidades nos sistemas de varejo eletrônico, redes sociais e comércio social.  

 
Quadro 1 – Funcionalidades do Comércio Social (BALKIN e SIMONE, 2009) 

 

Rica experiência / Apresentação do produto Construção comunidade / Engajamento 

Produto zoom; Exibição alternativa do produto; 

vídeos de merchandising, advertisse e 

demonstração; Exibição do produto em 360º 

graus; Comparação do tamanho real; 

Configuração do produto “construa você 

mesmo”;  Zonas de merchandising como estilo 

de vida; Previews, com busca interna e tour 

virtual; Personalização da interface; 

Apresentação 3D de produtos; Sistemas de 

sugestão baseado em experiência de compra 

(YMALs)7. 

Blogs (com conteúdo de qualidade, moderadores influenciam 

opinião e comportamento); Análise de produtos “Reviews”;  

Classificação, ranking e comentários de usuários; Tendências de 

compra, mostram o que os outros fizeram após ver um item; 

Integração com redes sociais; RSS feeds; Chat ao vivo; Fórum, 

quadros de discussão e chat em grupos; Mensagem instantânea; 

Tags para seleção busca; Lista de Desejos “Wish Lists”; Compra 

colaborativa; Compra coletiva; Compartilhamento de promoção e 

encaminhamento a amigos; Avaliação pela rede social Gostei 

“Like” no Facebook. 

                                                
7 YMALs – “You May Also Like” (Você também pode gostar), Recomendação baseada em visualizações, compras 
anteriores, hábitos de navegação. Mostrado no formato de lista de compras para o usuário (BALKIN e SIMONE, 
2009). 
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Para os usuários, o comércio social apresenta três características claras: 1) Participativo, 

todos colaboram emitindo sua opinião (feedback, rating, recomendação), gerando conhecimento 

comum pela comunidade chamado de crowdsourcing; 2) Personalizado, cujo o ambiente as 

informações e a interface são configuradas de modo a customizar as preferências do usuário e 

fazer sentido quanto ao conteúdo recebido; 3) Portável, podendo ser acessível à qualquer 

plataforma, de smart phones a desktops. O comércio social já nasce na Web 2.0, e evolui com 

rica experiência de usabilidade para o usuário (PURCELL, RAINIE, et al., 2010; MEIRA, 

2011).  

Além de estarem presentes nas redes sociais e no comércio eletrônico, outras formas de 

expressão do comércio social, como o colaborative shopping (LEITNER e GRECHENIG, 

2008a), são originadas pelos usuários que reunidos coletivamente, compartilham objetivos 

comuns (YANG, KIM, et al., 2008); ou, também, por sistemas que oferecem suporte a essa 

especialização do comércio social (SMARI, KIM e MCQUAY, 2006). A colaboração vai 

possibilitar ao usuário obter vantagens sobre a negociação, algumas vezes, até criando demanda 

para produto ou serviço desejado em conjunto com a comunidade, dando controle a ele sobre a 

experiência de compra (PROVISOR, 2009; LEITNER e GRECHENIG, 2008a). 

Esse breve entendimento sobre o comércio social também traz questões, que ainda estão 

em aberto. Isso motivou a composição das questões de pesquisa deste Mapeamento Sistemático. 

1.3 Problema e Questões de Pesquisa 

No cenário descrito anteriormente, a questão central de pesquisa norteia a seguinte 

reflexão: “Como as redes sociais oferecem suporte para seus participantes, em relação ao 

comércio eletrônico?” 

Baseando-se nessa questão principal, a pesquisa tenta investigar o uso do comércio 

eletrônico nas redes sociais e das redes sociais no comércio eletrônico a respeito de sua origem, 

elementos os quais a compõem, sua evolução, seu impacto no relacionamento e nas estruturas 

das redes sociais e do comércio eletrônico, bem como nas relações econômicas, sociais e 

comportamentais. Esse problema de pesquisa pode ser dividido em quatro questões, assim 

descritas como: 
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• QP1. Como as redes sociais e o comércio eletrônico estão evoluindo e quais são 

os sinais que sugerem essa evolução? Essa questão tem a intenção de investigar 

quais são as referências históricas, teóricas e tecnológicas de ambos os domínios e 

quais são fatores que mostram essa evolução (SWAMYNATHAN, WILSON, et 

al., 2008). 

• QP2. Quais são os requisitos básicos das redes sociais? Essa questão destina-se a 

investigar quais são as características mais importantes e quais os requisitos que 

são necessários para identificar e caracterizar as redes sociais, em sistemas 

baseados na Web (GOLBECK, 2005). 

• QP3. Quais são os requisitos básicos do comércio eletrônico? Esta questão 

destina-se a investigar quais são as características mais importantes e os requisitos 

que são necessários para identificar e caracterizar o comércio eletrônico, em 

sistemas baseados na Web. 

• QP4. Como as redes sociais fazem uso das funcionalidades do comércio 

eletrônico, e como o comércio eletrônico vem utilizando recursos de interação 

social, para promoção de seus modelos de negócio? Esta questão destina-se a 

investigar quais são essas funcionalidades e as formas de interação social 

aplicadas a cada domínio, que deram origem ao Comércio Social. 

A partir da definição das questões de pesquisa, foi possível estabelecer quais os objetivos 

a serem alcançados. 

1.4 Objetivos 

Investigar o uso das redes sociais e comércio eletrônico na composição do comércio 

social, empiricamente avaliando as tecnologias e os seus indícios, pelo mapeamento de tópicos 

específicos relacionados a sua evolução, características e composição, frameworks e modelos de 

desenvolvimento, como também, modelos de negócio.  

1.4.1 Objetivos Específicos 

Esta dissertação, através do mapeamento sistemático, visa atingir aos seguintes objetivos 

específicos: 

• Conduzir um mapeamento sistemático em redes sociais e comércio eletrônico. 
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• Identificar evidências de tópicos investigados pela literatura em redes sociais, 

comércio eletrônico e comércio social. 

• Identificar lacunas e agrupamentos em um conjunto de estudos primários, a fim de 

listar os temas e as áreas para pesquisa. 

• Pesquisar características, evolução e requisitos que compõem o comércio social. 

1.5 Organização da Dissertação 

Para uma compreensão mais clara e objetiva da abordagem dissertativa, este trabalho foi 

estruturado em capítulos, organizados da seguinte forma:  

O Capítulo 1 descreve a motivação para realização deste trabalho. Nele, foram analisados 

estudos da indústria sobre o cenário econômico e social, que vem mudando as formas de 

relacionamentos e negócios na Web. As causas dessa mudança e sua compreensão ajudaram a 

formular as questões de pesquisa e os objetivos para respondê-las. 

O Capítulo 2 apresenta a metodologia usada para conduzir este trabalho. Ele apresenta o 

arcabouço metodológico, bem como os principais passos da pesquisa. 

O Capítulo 3 revela o número de estudos tabulados em cada categoria, definida no 

Mapeamento Sistemático, identificando o que vem sendo enfatizado em pesquisas anteriores,  

além de determinar as lacunas e as oportunidades para futuras pesquisas. 

O Capítulo 4 abrange o mapeamento das evidências encontradas nos estudos primários 

finais, tratando os aspectos que sugerem essas evidências, como respostas às questões de 

pesquisa. Nesse capítulo, também foram realizadas considerações e discussões a cerca das 

respostas. 

O Capítulo 5 apresenta uma pesquisa empírica, para identificar as funcionalidades das 

redes sociais e comércio eletrônico, propondo uma segunda evidência a cerca dos resultados 

encontrados. 

O Capítulo 6 faz as considerações finais sobre os tópicos abordados nesta dissertação, 

incluindo as ameaças conhecidas às contribuições alcançadas e indicações para trabalhos futuros. 
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Capítulo 

2 
2. Metodologia 

 

Este capítulo descreve como o instrumental metodológico foi aplicado aos princípios 

teóricos e operacionais, que guiaram o desenvolvimento do problema de pesquisa estudado. O 

rigor científico dado, visa apoiar ao trabalho de investigação na seleção cuidadosa dos artefatos 

adquiridos, usados na metodologia de referência. A metodologia descreve o motivo dos 

procedimentos operacionais, para guiar as abordagens do estudo mapeado na área de Engenharia 

de Software através de pesquisa, observação e características existentes em redes sociais e no 

comércio eletrônico. 
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2.1 Introdução 

A Revisão da Literatura além de ser um método de pesquisa - no qual se faz uma 

descrição relevante, para uma determinada área ou tema - também permite uma visão geral sobre 

o que já foi publicado, relaciona os pesquisadores mais relevantes na área, identifica quais as 

teorias e hipóteses que prevalecem, levanta ainda questionamentos e discute quais os métodos ou 

metodologias adequadas à pesquisa. A metodologia aplicada deve ser sistemática e capaz de ser 

reproduzida, identificando e sintetizando o corpo do conhecimento produzido pelos seus 

pesquisadores (FINK, 2005).  

Observa-se o uso da revisão literária em áreas como Medicina, principalmente a baseada 

em evidências. Essa metodologia propagou-se por outras áreas que também a adotaram, em 

particular na pesquisa em Engenharia de Software (KITCHENHAM, PFLEEGER, et al., 2002).  

Este capítulo apresenta o Systematic Mapped Study  (Estudo Mapeado Sistemático)  

(PERTERSEN, FELDT, et al., 2008) ou simplesmente chamado, neste trabalho, por 

“Mapeamento Sistemático” (MS), compreendido como uma forma de Revisão da Literatura.  O 

MS foi aplicado nos domínios de Redes Sociais e Comércio Eletrônico, sintetizando as 

evidências que sugerem implicações importantes ao uso destes dois domínios.  

O objetivo  deste capítulo é apresentar a metodologia usada para condução da pesquisa. A 

Seção 2.2 aborda a descrição do método para revisão; a Seção 2.3 explica as diretrizes que guiam 

a pesquisa; a Seção 2.4 trata como foi realizada a coleta dos dados e a Seção 2.5 descreve como 

os dados serão analisados e como serão respondidas às questões de pesquisa, para composição do 

MS. 

2.2 Método de Revisão da Literatura 

A comunidade de Engenharia de Software está empenhada na definição de um processo 

comum, para condução da Revisão Sistemática da Literatura (RSL) (BASTOS, NETO, et al., 

2011). Enquanto RSL é um meio para identificar, avaliar, interpretar e comparar toda pesquisa 

relevante na área, para uma questão de pesquisa em particular (KITCHENHAM e CHARTERS, 

2007), o MS (PERTERSEN, FELDT, et al., 2008) pretende “mapear” a área de pesquisa ao 

invés de apenas, responder à questão de pesquisa detalhadamente (PERTERSEN, FELDT, et al., 

2008).  
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Devido às características presentes no MS, compatíveis aos objetivos da pesquisa, foi 

definido o MS como método a ser usado. 

O MS fornece um procedimento sistemático e objetivo para identificar a natureza e a 

extensão dos dados do estudo empírico (NETO, 2010). Segundo Bailey (2007), o MS é projetado 

para fornecer uma visão ampla de uma área de investigação, a fim de determinar se existe 

evidência de pesquisa sobre um tema, como também, fornecer uma indicação da quantidade de 

provas. O MS compreende a análise de estudos primários que investigam os aspectos 

relacionados às questões de pesquisa pré-definidas, com o objetivo de integrar e sintetizar a 

evidência para suportar ou refutar, as hipóteses de investigação em particular (PERTERSEN, 

FELDT, et al., 2008). 

As principais razões para executar um MS são declaradas a seguir, segundo Budgen, 

Turner, et al.(2008): 

• Estabelecer uma metodologia bem definida, tornando menos provável que o 

resultado da pesquisa na literatura seja tendencioso; 

• Fazer uma avaliação imparcial entre muitos estudos, procurando identificar as 

lacunas existentes na pesquisa atual, contribuindo com a comunidade 

científica, com a síntese de resultados confiáveis; 

• Fornecer um processo sistemático para identificar a natureza e extensão dos 

estudos disponíveis, a fim de responder às questões de pesquisa e mapear as 

pesquisas que foram feitas; 

• Ajudar a planejar uma nova pesquisa, evitando erro e a duplicação 

desnecessária de esforços; 

• Identificar lacunas e agrupamentos em um conjunto de estudos primários, a 

fim de distinguir temas e áreas para realizar revisões sistemáticas mais 

completas. 

Esse MS baseou-se nos trabalhos de Pertersen, Feldt, et al. (2008); Budgen, Turner, et al 

(2008) que descrevem como conduzir um MS em Engenharia de Software e em Neto (2010) que 

revisa a metodologia e agrupa por fases do processo de Mapeamento Sistemático, como mostra a 

Figura 4. Ainda de acordo com Kitchenham e Charters (2007), são utilizados os elementos do 

guia de RSL como os critérios de seleção dos estudos e o formulário de coleta que auxilia a 

endereçar a revisão das questões de pesquisa.  
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Alguns elementos propostos por Pertersen, Feldt, et al.(2008); Budgen, Turner, et al. 

(2008) e Neto (2010) também foram modificados ou reorganizados nesse MS e estão 

sumarizados também na Figura 4, como a identificação dos artefatos, a identificação das ações, a 

inclusão do fluxo alternativo de revisão das questões de pesquisa e a organização do processo em 

três fases: (1) Diretriz da Pesquisa, (2) Coleta de Dados e (3) Análise dos Resultados.  

A descrição das fases explicadas em Kitchenham e Charters (2007) foram modificadas 

por Neto (2010), entretanto ainda seguem as ideias e os objetivos de cada fase:  

• Diretriz da Pesquisa - Nesta fase o protocolo e as questões de pesquisa são 

estabelecidos. Esta é a etapa mais importante, uma vez que seu objetivo é 

satisfeito com a criação das questões de pesquisa, que podem ser reavaliadas, 

através de uma saída da coleta de dados; 

 

• Coleta de Dados - Compreende a execução do MS, quando a busca por 

estudos primários é executada. Também se considera um conjunto de critérios 

de inclusão e exclusão, usados para selecionar os estudos que podem conter 

resultados significativos aos objetivos da pesquisa. Nesta fase, foram 

acrescentadas duas novas ações: (1) 3º Filtro - para leitura completa dos 

artigos, que gera o artefato de esquema de classificação; (2) Revisão das 

Questões de Pesquisa - responsável por avaliar se após o levantamento 

bibliográfico dos resultados poderiam surgir novas questões de pesquisa, ou 

reformulação das questões de pesquisa atual, que impacta no escopo do MS. 

Conforme a Figura 4; 

 

• Análise dos Resultados – Realizada após a execução do sistema de 

classificação. Os resultados de uma pesquisa minuciosa são analisados e 

todos os estudos primários selecionados são relatados, formatados, 

interpretados como um MS em duas etapas: (1) Extração e Síntese dos Dados; 

(2) Principais Resultados e Discussão. Essas duas etapas são tratadas nos 

respectivos capítulos a seguir.  
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Figura 4 - Mapeamento Sistemático (PERTERSEN, FELDT, et al., 2008) adaptado de Neto (2010) 

2.3 Diretrizes da Pesquisa 

Esta seção apresenta a primeira fase do processo do MS, em que o protocolo e as 

questões de pesquisa são definidas. 

2.3.1  Definição do Protocolo 

O protocolo constitui o plano de pesquisa para um estudo empírico e, também, literário. É 

um recurso importante para quem planeja realizar um MS e considera as formas de sua 

replicação. Nesse MS, por meio do protocolo, a meta é orientar os objetivos da pesquisa e, 

claramente, definir como deverão ser conduzidos, mediante a definição das questões de pesquisa 

e do planejamento de como as fontes e os trabalhos selecionados serão utilizados para responder 

a essas perguntas (PERTERSEN, FELDT, et al., 2008). Além disso, o sistema de classificação a 

ser adotado nesse estudo foi previamente definido e documentado no protocolo. 

As revisões incrementais do protocolo foram realizadas conforme o método do MS. O 

protocolo foi revisto, a fim de atualizá-lo com base em novos dados recolhidos, à medida que a 

pesquisa progredia.  Na Seção 2.4, é descrito como a coleta de dados do MS foi executada. 

2.3.2  Definição das Questões de Pesquisa 

A estrutura das questões de pesquisa, ora classificada em três dos cinco critérios 

sugeridos por Petticrew (2005), é comentada a seguir. 
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• População - Trabalhos literários, científicos, publicados sobre redes sociais e 

comércio eletrônico. 

• Intervenção - Estudos envolvendo redes sociais e comércio eletrônico, que 

realizam análise empírica e experimento  nesses  sistemas, fazendo uso de 

frameworks, modelos de negócio,  técnicas ou processos. 

• Publicação - Tipo e quantidade de evidências relativas às abordagens de 

comércio eletrônico em redes sociais, a fim de identificar as práticas, 

atividades, características e questões de pesquisa relativas a essa área. De 

acordo com critérios específicos, essas evidências são classificadas e 

agrupadas, para publicação em formato adequado. 

Os três critérios guiaram as questões de pesquisa e o objetivo deste trabalho, que foi 

identificar “como as redes sociais oferecem suporte para seus participantes, em relação ao 

comércio eletrônico?” E, também, estabelecer e replicar as questões de pesquisa que auxiliarão a 

responder esta pergunta.   

A tarefa da definição das Questões de Pesquisa (QP) foi assessorada por discussões com 

pesquisadores especializados, a fim de abranger questões relevantes ainda em aberto. Quatro QP 

foram obtidas a partir do objetivo do MS. A resposta a essas perguntas conduzem a uma 

investigação mais profunda, sobre as práticas identificadas em abordagens que suportam as 

atividades acadêmicas e industriais. As QP são apresentadas a seguir. 

• QP1. Como as redes sociais e o comércio eletrônico estão evoluindo e quais 

são os sinais que sugerem essa evolução?  

 

• QP2. Quais são os requisitos básicos das redes sociais?  

 

• QP3. Quais são os requisitos básicos do comércio eletrônico? 

 

• QP4. Como as redes sociais fazem uso das funcionalidades do comércio 

eletrônico, e como o comércio eletrônico vem utilizando recursos de 

interação social, para promoção de seus modelos de negócio?  
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2.4 Coleta de Dados 

Para responder às questões de pesquisa, os dados foram coletados por meio da 

investigação literária. Essa atividade envolveu o desenvolvimento de uma estratégia de pesquisa, 

identificando os repositórios e suas peculiaridades, e fez-se a seleção dos estudos para análise e 

síntese dos dados. 

2.4.1  Execução da Pesquisa 

A estratégia de pesquisa analisa os dados necessários, para responder a cada uma das 

questões abordadas.  

A estratégia adotada para as primeiras interações foram reuniões com especialistas, que 

auxiliaram a definir quais seriam as questões preliminares da pesquisa. Essas questões guiam a 

identificação de palavras-chave, bem como os seus sinônimos e variações sintáticas (i.e. forma 

plural) na construção das strings de pesquisa. Sua sintaxe é composta por operadores booleanos 

(i.e. and, or), limitadores como parênteses ( ) e aspas duplas “ ”, para definição de strings 

exatas. Caracteres coringas (*) foram utilizados para aumentar a variação da cobertura das 

palavras.  

Um conjunto inicial de palavras-chave foi refinado, depois de uma pesquisa preliminar 

que retornou muitos resultados com pouca relevância. Foram  utilizadas várias combinações de 

string de pesquisa até chegar a um conjunto adequado de palavras-chave, conforme disposto no 

Quadro_2. 

 

Quadro 2 - String de pesquisa 
 

((requirement OR requirements OR functional OR functionality OR functionally OR “use cas*” OR scenario OR 

scenarios OR characteristics OR characteristic OR properties OR property) 

AND 

(“social networks” OR “social network” OR “social networking” OR Communities OR community OR e-community 

OR e-communities) 

OR 

(ebusiness OR e-business OR business OR commerce OR e-commerce OR “*commerce network*”)) 
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2.4.2  Fonte de Dados 

A seleção das fontes de dados inclui a pesquisa em bibliotecas digitais (pesquisa 
automatizada), extraindo  dessas  fontes, além dos estudos relacionados à pesquisa, quais são os 

jornais e as conferências mais relevantes. Nestes também é executado uma pesquisa manual na 

busca de trabalhos que não foram capturados na pesquisa automatizada. Por fim, é aplicado o 

processo de “snow-balling” - que faz busca nas referências dos trabalhos selecionados, 

considerando inclusive fontes da grey literature8 - que são trabalhos em progresso, teses, 

pesquisas, White paper9 e livros (KITCHENHAM e CHARTERS, 2007; BUDGEN, TURNER, 

et al., 2008). 

Em relação às bibliotecas digitais, inicialmente, o objetivo foi calibrar as string de busca 

aplicadas em uma base de dados como modelo. Para tal, foi utilizado o DBLP Computer Science 

Bibliography10, por ser um repositório que traz resultados de outras bases, tais como: IEEE 

Explorer, ScienceDirect, ACM Digital Library, SpringerLink , Google Scholar, SCOPUS, 

Elsevier. Foi observado que para cada base seria necessário adequar a string de busca, 

construindo então strings específicas.  

Em seguida, foi executada uma pesquisa nas principais editoras de revistas internacionais, 

artigos, trabalhos de conferência, e livros criados, a saber: IEEE Explorer, ScienceDirect, ACM 

Digital Library, SpringerLink, SCOPUS e Elsevier, uma vez que são consideradas as principais 

editoras do mundo, por possuírem publicações de alta qualidade (Kitchenham & Charters 2007). 

As pesquisas manual, automatizada e snow-balling estão restritas ao intervalo de 10 anos, entre 

novembro de 1999 a novembro de 2010. 

2.4.3  Seleção dos Estudos 

Após a aplicação das strings de pesquisa nas bases de dados, foi executado o critério de 

seleção dos estudos, que envolve um processo de seletivo, composto por três filtros, a fim de 

classificar os resultados mais adequados. A Figura 5 descreve, brevemente, o que foi 

considerado em cada filtro. 

                                                
8 Grey literature é o termo usado para descrever material não publicado comercialmente ou indexado pelas maiores 
bases de dados (Neto 2010), http://en.wikipedia.org/wiki/Gray_literature último acesso em 20/09/2010. 
9 White Paper, são documentos, relatórios, comunicação de marketing, publicados por empresas ou governos 
(“White Papers” comerciais), http://pt.wikipedia.org/wiki/White_paper. último acesso em 20/09/2010. 
10 DBLP, Digital Bibliography & Library Project http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/db/, ultimo acesso em 
25/10/2010.  
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Figura 5 - Estágios do Processo de Seleção 

 

Os critérios de inclusão foram utilizados para selecionar os estudos, durante a etapa de 

pesquisa, atendendo, pelo menos, a um desses critérios.  

O critério de exclusão foi aplicado aos estudos: Etapa 1 - para o título, as palavras-chave 

e o texto; em seguida, Etapa 2 - para resumo, em tópicos e em conclusões; e finalmente, Etapa 3 

– para leitura completa de todo o estudo.  

Os critérios de inclusão estão contextualizados e foram agrupados conforme: 

• Redes sociais ou comércio eletrônico. Abordagens que incluam informações 

as quais justifiquem o uso, contemplem aspectos teóricos, históricos e/ou 

práticos de sua introdução ou sua adoção, suas vantagens, tipos de aplicações, 

razões para uso e impacto aos usuários; 

• Abordagens de redes sociais e/ou comércio eletrônico que contemplem 

modelos de negócio. Identificando e aplicando modelos de negócios 

relacionados às redes sociais e/ou ao comércio eletrônico, que expliquem essa 

relação comercial; 

• Abordagens que contemplem frameworks ou modelos de desenvolvimento 
ou técnicas aplicadas no desenvolvimento de redes sociais e comércio 

eletrônico. Frameworks ou modelos de desenvolvimento que identifiquem 

características, funcionalidades, casos de uso e requisitos usados para criar 

redes sociais ou comércio eletrônico. 

Nos critérios de exclusão vão ser classificados os estudos envolvidos em ao menos um 

dos critérios: 

Etapa"1"

•  Identifica  os  estudos 
relevantes,  usando  os 
itens  (pesquisa  manual  e 
automática)  definidos  e 
refina  a  pesquisa  pela 
aplicação  do  critério  de 
inclusão  e  exclusão  para 
os  títulos,  textos  e 
palavras chave.!

Etapa"2"

•  Elimina  os  estudos  com 
base  no  critério  de 
exclusão  aplicados  aos 
resumos,  tópicos  e 
conclusões.!

Etapa"3"

•  Obtém  os  estudos 
primários  após  leitura 
completa dos trabalhos."
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• Abordagens com informações insuficientes sobre redes sociais e/ou 

comércio eletrônico; 

• Estudos duplicados. Quando o mesmo estudo é publicado em diferentes 

trabalhos, apenas o mais recente é adicionado; 

• O estudo que já havia sido incluídos por outra fonte. 

A execução dos estudos leva em consideração a pesquisa manual (Em periódicos de 

conferências e eventos), relacionados ao comércio eletrônico e às redes sociais, e à pesquisa nas 

referências dos estudos a serem selecionados pela técnica conhecida por snow balling 

(BUDGEN, TURNER, et al., 2008). 

2.5 Análise dos Resultados 

O processo de análise dos resultados consiste em avaliar os estudos obtidos durante a fase 

de Coleta de Dados. São analisados os resultados de uma pesquisa minuciosa, todos os estudos 

primários selecionados são relatados, formatados, interpretados para em seguida, serem 

formatados como um MS. 

Durante a elaboração dessa fase, foi estabelecido que as informações obtidas através dos 

estudos primários deveriam ser organizadas em duas etapas: quanto à análise numérica e 

natureza dos estudos - Extração e Síntese dos Dados; e quanto às respostas baseadas em 

evidências extraídas - Principais Resultados e Discussão. Essas  etapas são comentadas a seguir, 

e detalhadas, face aos resultados obtidos na fase de Coleta de Dados, nos Capítulos: (3) - 

Extração e Síntese dos Dados e (4) - Principais Resultados e Discussão. 

2.5.1 Extração e Síntese dos Dados 

Pela análise tabular e plano de classificação, será realizada a extração de informações, 

através de interpretação dos agrupamentos dos estudos primários, como também serão 

relacionados em cinco tipos de agrupamento: 

• O Quantitativo dos estudos finais em função das fontes - Através dessa  

análise é possível identificar quais foram as bibliotecas digitais, que 

apresentaram maior número de contribuições na área, indicando, assim, quais 

as fontes mais adequadas como (IEEE Explorer, Science Direct, ACM 
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Digital Library, Springer Link, Google Scholar, SCOPUS, Elsevier e 

DBLP), para pesquisa automatizada no futuro. 

• O Mapeamento dos eventos e conferências – Por meio dessa  análise, é 

possível: identificar os eventos, congressos, conferências e jornais, 

relacionados à área de pesquisa; Investigar a data de surgimentos e os temas 

relacionados ao MS. A criação desse agrupamento favorece a execução da 

pesquisa manual, quando aplicada aos eventos relacionados ao MS, em busca 

de estudos não indexados nas bibliotecas digitais. 

• O Número de estudos primários que respondem às questões de pesquisa 

-  Essa  pesquisa auxilia a identificar em quais áreas dentro do MS agrupara-

se mais estudos primários, como resposta às questões de pesquisa. 

• Quantidade de trabalhos, pelo ano de publicação - Através dessa análise, 

é possível identificar qual o período com maior agrupamento de trabalhos, 

orientando aos pesquisadores a focarem seus esforços em um período 

específico. 

• Distribuição dos estudos, por tipo de publicação - Por essa análise, é 

possível identificar qual tipo de estudo vem sendo mais utilizado na área 

pesquisada, como por exemplo, artigos em conferências, jornais, teses e 

livros. 

Além de relacionar  esses  agrupamentos, que expressam os resultados quantitativos dos 

estudos primários,  foi observada a necessidade de mapear os estudos primários quanto a sua 

natureza, através de facetas. Para  isso, será utilizado um Plano de Classificação (PERTERSEN, 

FELDT, et al., 2008). A ideia de classificar os estudos baseou-se no processo formulado e 

definido por Pertersen, Feldt, et al. (2008). Esse processo é uma forma de reduzir o tempo 

necessário para o desenvolvimento do sistema de classificação, e garantir que o plano de seleção 

leve esses estudos em consideração.  

O resumo, títulos e palavras-chave são revistos para identificar as diferentes facetas -

dentro dos estudos selecionados - que consideraram os tipos de pesquisa como Validação de 

Pesquisa, Avaliação da Pesquisa, Proposta de Solução, Trabalho Filosófico, Opinião e 

Experiência conforme definido por Wieringa, Maiden, et al.(2006) e sumarizado por Pertersen, 

Feldt, et al. (2008), no Quadro 3. 
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Quadro 3 – Facetas da Pesquisa (PERTERSEN, FELDT, et al., 2008) 
 

Faceta Descrição 

Validação da Pesquisa 
São novas técnicas de investigação que ainda não foram 
implementadas na prática. As técnicas utilizadas são para exemplos 
experimentais, ou seja, o trabalho feito no laboratório. 

Avaliação da Pesquisa 

As técnicas são aplicadas na prática e é conduzida uma avaliação 
sobre elas. O uso da técnica é mostrada (Solução e Implementação), 
e são discutas quais são as consequências da implementação em 
termos de vantagens e desvantagens (avaliação da execução). Isso 
também inclui a identificação de problemas na indústria. 

Proposta de Solução 

Uma solução é proposta para um problema, podendo ser nova ou 
uma extensão significativa de uma técnica já ́ existente. Os 
benefícios em potencial e a aplicabilidade da solução são indicados 
por um pequeno exemplo ou, uma boa linha de argumentação. 

Trabalho Filosófico 
 Esses trabalhos esboçam uma nova maneira de olhar as coisas 
existentes pela estruturação do campo, em forma de uma taxonomia 
ou  framework conceitual. 

Opinião 
Esses trabalhos expressam a opinião pessoal de alguém a respeito de 
uma determinada técnica, se é boa ou ruim, ou como as coisas 
deveriam ser feitas. Eles não contam com trabalhos relacionados e 
nem, com metodologias de pesquisa. 

Experiência Trabalhos que explicam o que e como algo tem sido feito na prática. 
Deve ser a experiência pessoal do autor. 

2.5.2 Principais Resultados e Discussão 

Nesta etapa, todos os Estudos Primário (EP) já foram selecionados, através de um estudo 

cuidadoso. Sistematicamente, as QP são respondidas pelas extração das evidências obtidas, que 

são exibidas de cada EP ou pela interpretação conferida ao EP, discutidas na respectiva QP.  

A organização das respostas e a distribuição dos EP em cada QP levam em consideração 

três facetas principais: Requisitos e Características, Frameworks e Modelos de Negócio. Elas 

também fazem parte dos critérios de inclusão, descritos na subseção 2.4.3 - Seleção dos Estudos. 

Por fim, é apresentada uma Seção de Discussão, que tem como objetivo expor considerações em 

função das respostas às QP obtidas pelos EP  e suas evidências. 

2.6 Sumário do Capítulo 

Este capítulo apresentou o processo metodológico do MS, usado como guia desta 

pesquisa, extraído dos trabalhos de Pertersen, Feldt, et al. (2008) e Budgen, Turner, et al. (2008), 
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composto pela reunião das melhores práticas sintetizadas por Neto (2010) que utilizou elementos 

da RSL de Kitchenham, Pfleeger, et al. (2002).  

O processo sistemático, que guiou a execução do MS, foi dividido em três fases: (1) 

Definição das Diretrizes da Pesquisa - define a estrutura e as questões de pesquisa; (2) Coleta de 

Dados - abrange a estratégia da pesquisa, as fontes de dados, os critérios aplicados à seleção dos 

estudos, bem como um plano de classificação deles; (3) Análise dos resultados - descreve como 

serão executadas as duas etapas: (1) Extração e Síntese dos Dados e (2) Principais Resultados e 

Discussão, que respondem às questões de pesquisa e são detalhadas nos respectivos capítulos. 

No próximo capítulo, será  apresentada uma análise tabular sobre os estudos obtidos a 

partir do protocolo do MS, aplicado nesse capítulo. Compondo uma das duas etapas da fase de 

resultados chamada de Extração e Síntese dos Dados. 



Capítulo)3)–)Extração)e)Síntese)dos)Dados)

!
! ! !! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Emmanuel!Barreto!de!Carvalho!

 

23 

 

 
 

Capítulo 

3 

3. Extração e Síntese dos Dados 
 

Ao analisar os resultados, é possível apresentar o número de estudos tabulados em 

cada categoria, definida no Mapeamento Sistemático. Assim, foi identificado o que vem sendo 

enfatizado em pesquisas anteriores, determinando as lacunas e as oportunidades para futuras 

pesquisas (PERTERSEN, FELDT, et al., 2008). 

 



Capítulo)3)–)Extração)e)Síntese)dos)Dados) )
 

!
! ! !! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Emmanuel!Barreto!de!Carvalho!

 

24!

3.1 Introdução 

Pela execução do protocolo definido no Capítulo Metodologia subseção 2.3.1, foram 

obtidos os estudos primários, analisados segundo os critérios descritos em cada seção desse 

capítulo.  Na Seção 3.2, é descrita a experiência e os resultados da sistemática usada durante: A 

extração dos dados empregados nos motores de busca; Os resultados das fontes de dados 

pesquisadas; O levantamento dos principais eventos envolvidos no domínio do MS; A tabulação 

dos estudos primários finais;  O período de publicação e o quantitativo dos estudos primários 

associados às questões de pesquisa. Na seção 3.3, são descritos os resultados do método aplicado 

ao Plano de Classificação. 

3.2 Análise dos Resultados 

Ao iniciar o processo de pesquisa, foi necessário calibrar as strings de busca. Para isso, 

foi selecionado o motor de busca DBLP, seção 2.4.2, usado não só como modelo, mas também 

pela diversidade dos estudos catalogados em sua base. 

As primeiras buscas foram realizadas entre julho de 2010 a agosto 2010, entretanto, 

durante as buscas, não foi possível ter sintaticamente strings de pesquisa idênticas para todos os 

motores, nas bibliotecas digitais pesquisadas, visto que todas as strings de pesquisa foram lógica 

e sistematicamente adequadas a cada uma das bibliotecas digitais. 

Em seguida, a segunda busca foi executada em sete fontes diferentes, com a finalidade de 

localizar os estudos primários, entre novembro 2010 a dezembro 2010, e conforme observa-se, 

na Figura 6, as mais eficazes foram: IEEExplorer, Google Scholar, ACM, Springer e DBLP. 

Após a segunda busca, dois tipos de pesquisa foram realizados: a pesquisa automatizada e a 

pesquisa manual.  

Na pesquisa automatizada realizada nas bibliotecas digitais, foram identificados 1078 

estudos candidatos.  Em seguida, foi aplicado o primeiro filtro com os critérios de inclusão e 

exclusão sobre o título, o texto e as palavras-chave dos estudos identificados, resultando em 73 

estudos selecionados. No segundo filtro, foi feita a revisão do resumo, introdução, conclusão e 

tópicos dos trabalhos, resultando em 41 estudos.  
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$
Figura 6 - Estudos finais obtidos em função das fontes 

Os resultados parciais dos estudos candidatos possibilitaram um mapeamento das 

conferências e eventos relacionados a redes sociais e ao comércio eletrônico, permitindo a 

identificação do seu surgimento, das áreas e dos tópicos relacionados,  o que teve como resultado 

a composição da Tabela 1. A identificação  desses eventos guiou a pesquisa manual, aplicada em 

seis diferentes conferências e, em doze periódicos relacionados aos temas descritos na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Áreas e ano de surgimento dos principais eventos 
 

Evento Início Sub. área 
desde 

Áreas relacionadas: 
Redes Sociais / Comércio Eletrônico 

Hawaii International 
Conference on System 
Sciences (HICSS) 

1970 2001 
Internet and the digital economy. 

Collaboration systems and technology (areas). 

International Journal of 
Electronic Commerce (IJEC) 1996 1996 

Experimental, theoretical, or survey-based 
research, relevant to the progress of electronic 
commerce. 
Paradigmatic designs and applications. 
Investigation of organizational, societal, and 
international issues of electronic commerce. 

Workshop on Online Social 
Networks (WOSN) 1995 2008 

Technical aspects of online social network. 
Economic aspect of the internet. 

International Conference on 
Computational Science and 
Applications (ICCSA) 

2001 2010 Web 2.0. 

International Association for 
Development of the 
Information Society (IADIS) 

2002 

2003 IADIS, International Conference e-Society. 

2004 IADIS, International conference Web based 
communities. 

2004 IADIS, International conference e-commerce. 
Computational Aspects of 
Social Networks (CASoN) 2009 2009 Application on social networks 

Google"Scholar,"
10,"31%"

ACM,"3,"10%"

SPRINGER,"
3,"10%"DBLP,"1,"3%"

IEEE,"15,"
47%"

Estudos$Selecionados$

Legenda$
"
Fonte,"
Quantidade,"
Percentual."
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No último filtro, os critérios de inclusão e exclusão foram aplicados após a leitura 

completa do documento. Os 32 estudos restantes foram submetidos à busca snow balling, que 

segue a lista de referência de cada trabalho selecionado, obtendo então, todos os EP distribuídos 

conforme a Tabela 2.  Com relação à distribuição dos EP em resposta a cada QP, a Figura 7 

mostra a dispersão desse quantitativo. Todos os EP foram obtidos após a execução da pesquisa 

em três níveis: manual, automatizada e snow balling, realizadas em conjunto, conforme Bastos, 

Neto, et al. (2011). Contudo, nenhuma delas é totalmente confiável, para identificar todos os 

estudos importantes, portanto, não podem ser realizadas isoladamente (BASTOS, NETO, et al., 

2011).  

 

 
Figura 7 - Número de estudos por questão de pesquisa 

A classificação dos estudos primários que respondem às QP têm resultado absoluto, isto 

é, cada estudo primário é direcionado a apenas uma QP, com exceção dos estudos propostos para 

QP1, que foi  respondida pela composição dos trabalhos presentes na QP2 com 7 estudos, QP3 

com 3 estudos e QP4 com 4 estudos, identificados no Apêndice A – Tabela 4. Esses trabalhos 

também estão identificados e comentados no Capítulo 4. 

Outro agrupamento chama a atenção pela concentração de estudos, em função do ano de 

publicação. Entre 2006 e 2010, observa-se um crescimento geral das publicações relacionadas 

aos domínios pesquisados no MS, acompanhado de uma queda em 2010, conforme apresentado 

na Figura 8. Esse declínio pode está associado à incompatibilidade com os temas propostos pelos 

eventos nesse período, ou com os critérios de inclusão e exclusão adotados nesse MS. 
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Tabela 2 - Identificação dos estudos primários finais 
 

Fonte Referência Descrição 
IEEE (HUMMEL e LECHNER, 2002) Social Profiles of Virtual Communities. 
ACM (MAAMAR, 2003) Commerce, E-Commerce, and M-Commerce: What Comes Next? 

Springer (LEE e BENBASAT, 2004) A framework for the study of customer interface design for mobile 
commerce. 

Google (GOLBECK, 2005) Computing and applying trust in Web-based social networks. 

IEEE (CHEN e JENG, 2003) A multi-agent framework that supports collective purchasing and 
bargaining in electronic commerce 

IEEE  (SHARMA e XU, 2006) Effects on Sales by Virtual Community Interactions: A Social 
Network Analysis 

IEEE (SMARI, KIM e MCQUAY, 2006) Multi-Disciplinary Integrated Framework and Architecture for a 
Human Centered Collaborative Commerce System 

Springer (ANDREW, DAN e VISHAL, 
2007) Social Networking as a New Trend in e-Marketing 

Google (HALBANA e NAJJAR, 2007) Rethinking E-Commerce Research By Connecting it to Activities in 
Online Communities 

ACM (SWAMYNATHAN, WILSON, et 
al., 2008) 

Do Social Networks Improve e-Commerce? A Study on Social 
Marketplaces. 

Google (LEITNER e GRECHENIG, 2008a) Collaborative Shopping Networks: Sharing the Wisdom of Crowds 
in E-Commerce Environments 

Google (LEITNER e GRECHENIG, 
2008b) 

Electronic Commerce Mashups: Combining Applications to Useful 
Services for Shoppers 

Google (UMESHA e SHIVALINGAIAH, 
2008) Comparative Study of Web 1.0, Web 2.0 and Web 3.0 

IEEE  (SORENSEN e SKOUBY, 2008) Next generation social networks-elicitation of user requirements 

IEEE (YANG, KIM, et al., 2008) The 8C Framework as a Reference Model for Collaborative Value 
Webs in the Context of Web 2.0 

IEEE (CATHERINE, STARR e 
GEORGE, 2008) 

Understanding Development and Usage of Social Networking Sites: 
The Social Software Performance Model 

IEEE  (ZHONG, BI, et al., 2008) Research on the Design Method of Mobile Social Network Services 
Springer (QIN, 2009) Introduction to E-commerce 
ACM (MCCOWN e NELSON, 2009)  What Happens When Facebook is Gone? 

Google (BALKIN e SIMONE, 2009) Social commerce the essential guide to combining eCommerce + 
social networking 

Google (PROVISOR, 2009) From eCommerce to We-Commerce: The Social Evolution of 
eCommerce. 

Google (RECUERO, 2009) Redes sociais na internet 

IEEE  (MINGQIANG e YABO, 2009) The E- Commerce Security Risk Management and Measure 
Research 

IEEE (PATTAL, LI e ZENG, 2009) Web 3.0: A Real Personal Web! More Opportunities and More 
Threats 

IEEE (SABOURI e JALALI, 2009) Evaluating Web 2.0 Services Based on 7C Framework 

IEEE (CHOE e JUNEHWA, 2009) R4: Towards a holistic framework for designing and developing 
Social Web Applications 

DBLP (MEIRA, VANILSON, et al., 2010) The Emerging Web of Social Machines 
IEEE (CHEN e WU, 2010) Factors Affecting Consumers' Motivation in Online Group Buyers 
Google (RAD e BENYOUCEF, 2010) A Model for Understanding Social Commerce 

Google  (FUCHS, HOFKIRCHNER, et al., 
2010) 

Theoretical Foundations of the Web: Cognition, Communication, 
and Co-Operation. Towards an Understanding of Web 1.0, 2.0, 3.0 

IEEE (ZHOU e NIU, 2010) Research on Component Based Online Shopping System Design 
IEEE (YUE e XUECHENG, 2010) The potential marketing power of microblog. 
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Figura 8 - Quantidade de trabalhos pelo ano de publicação 

 

Entre os estudos finais estão catalogados 8 trabalhos pertencentes aos eventos discutidos 

anteriormente, assim distribuídos entre o IJEC, o WOSN, o IADIS, o CASON (todos com 1 

trabalho) e o HICSS (com 4 trabalhos). Também associadas às conferências, estão  à maior parte 

dos estudos finais classificados, revelados no quantitativo da Figura 9, o que sugere uma 

tendência neste MS para vias de publicação procedente de conferências. 

 
 

Figura 9 - Distribuição dos estudos por tipo de publicação 
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3.3 Classificação 

Há uma compreensão quanto à importância de classificar as relações entre as 

questões da pesquisa e o tipo de pesquisa (PERTERSEN, FELDT, et al., 2008; WIERINGA, 

MAIDEN, et al., 2006). Ao mesclar essas duas categorias, é  alcançada uma visão geral das 

evidências obtidas, tanto na análise dos domínios de redes sociais, bem como, no comércio 

eletrônico. Na representação  dessa análise, foi adotado um plote de bolha para representar as 

frequências interligadas, conforme apresenta-se na Figura 10. 

 
Figura 10 -  Facetas de pesquisa pelas questões de pesquisa 

A representação do gráfico em bolhas é uma dispersão eixo X e Y, com bolhas nas 

intersecções dos eixos. O tamanho de uma bolha é proporcional ao número de trabalhos que 

estão no par correspondente. As ordenadas (eixo Y) são relacionadas às facetas da pesquisa e as 

abscissas (eixo x) às categorias das bolhas, em relação as questões de pesquisa (PERTERSEN, 

FELDT, et al., 2008; WIERINGA, MAIDEN, et al., 2006). Os estudos plotados correspondem 

aos valores numéricos absolutos dos estudos em cada questão. Os estudos associados a QP1 são 

provenientes da QP2, QP3 E QP4. A tabela de rastreamento dos estudos tabula cada estudo em 

função da faceta,  no qual foi classificado, conforme o Apêndice A - Quadro 5. 

Analisando as facetas classificadas, observa-se em “Trabalhos Filosóficos” uma 

concentração maior dos EP, descrevendo conceitos e frameworks experimentais presentes como 

resposta às QP2, QP3 e QP4. Já na resposta à QP1, estão associados os EP distribuídos entre as 
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facetas de “Trabalho Filosófico”, “Opinião” e “Experiência” que compreendem o processo 

evolutivo das redes sociais e do comércio eletrônico, culminando no comércio social.  

Em outra  faceta,  a “Validação da Pesquisa” trata da aplicação de duas implementações 

e três frameworks experimentais, empregados em experiências controladas.  Apenas um trabalho 

está relacionado à “Avaliação da Pesquisa” e trata da evolução do Framework 7C (YANG, 

KIM, et al., 2008), com a inclusão do aspecto de colaboração.  

Na faceta “Proposta de Solução”, enumera-se a aplicação de dois frameworks: um em 

resposta a QP2, para backup em redes sociais; e outro em resposta a QP4, para comércio 

colaborativo. 

3.4 Sumário do Capítulo 

Este capítulo apresentou os resultados obtidos durante a etapa de Extração e Síntese dos 

Dados, que é o componente da fase de “Análise dos Resultados”, descrita na Seção 2.5.  Neste 

capítulo foram observadas tendências nos EP, relacionados ao MS quanto ao tipo de publicação. 

A maior parte dos EP pesquisados foram publicados em conferências, representando 69% do 

total encontrado. Essas conferências e eventos foram catalogados e tabulados de acordo sua 

relevância e adesão aos domínios do MS, como observado na Tabela 1, que servirá como guia de 

referência para futuras pesquisas e contribuições associadas a área. 

Os EP, que respondem às questões de pesquisa, foram publicados em sua maioria entre 

2008 à 2010, compreendendo 75% dos EP selecionados, sugerindo uma progresso da área, 

quanto ao número de contribuições em curto espaço de tempo. 

O resultado do Plano de Classificação, observado na Seção 2.5.1, permitiu identificar a 

natureza teórica desse MS, pela maior concentração dos EP nas facetas de “Trabalhos 

Filosóficos” e “Opinião”. Poucos trabalhos estão associados às aplicações práticas avaliadas e 

validadas na indústria.  
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Oferecendo continuidade ao fluxo do processo MS descrito na fase de “Análise dos 

Resultados”, será apresentada a segunda etapa dessa fase no próximo capítulo de “Principais 

Resultados e Discussão”, explicando quais e como os EP respondem suas respectivas QP. 
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Capítulo 

4 
4. Principais Resultados e Discussão 

 

Este capítulo abrange o mapeamento das evidências encontradas nos estudos 

primários finais,  discutindo os aspectos que elas sugerem como resposta as questões de 

pesquisa. 
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4.1 Introdução 

Este capítulo compreende a segunda etapa da fase de Análise dos Resultados descrita na 

Seção 2.5. Nele cada tópico apresenta os EP finais como respostas às respectivas QP, pelos 

resultados obtidos, a partir da fase de Coleta de Dados Seção 2.4. Esses resultados justificam o 

esquema de classificação do Apêndice A – Tabela 5. Sistematicamente, as QP são respondidas 

pelas extração das evidências obtidas e exibidas de cada EP ou pela interpretação conferida ao 

EP e discutida nas respectivas questões de pesquisa. 

Na Seção 4.2, é apresentada resposta à QP1 para a evolução das redes sociais, comércio 

eletrônico e comércio social; Na Seções 4.3 e 4.4 são discutidos os EP que respondem à QP2 e 

QP3, apontando suas principais características; A Seção 4.5 reúne os EP que respondem à QP4 

integrando os aspectos comuns entre redes sociais e comércio eletrônico, compondo o comércio 

social. E, finalmente na Seção 4.6, é realizada uma discussão a respeito das respostas das 

questões de pesquisa e os indícios que a suportam, explicando como o mapeamento conceitual 

auxiliou a classificar os EP. 

4.2 QP1 – Evolução 

Esta seção responde a QP1 cujo o objetivo foi mapear os EP que relatam o caminho 

evolutivo das redes sociais e comércio eletrônico, assinalando quais são as referências teóricas e 

tecnológicas, comprovadas por meio de indícios, tal como em Provisor (2009), que “procura 

explorar a evolução social do comércio eletrônico, desde do seu início em 1994 até sua 

socialização nos dias atuais, e para onde está indo no futuro.” 

Durante o MS quatorze EP da QP1 foram selecionados, sete relacionados ao domínio de 

redes sociais, três ao comércio eletrônico e quatro ao comércio Social. Este último foi revelado 

entre os EP selecionados, por ser apontado como aspecto evolutivo das redes sociais e do 

comércio eletrônico (RAD e BENYOUCEF, 2010). Outro aspecto desta evolução é atribuído ao 

suporte tecnológico discutido nas eras 1.0, 2.0 e 3.0 da Web (RAD e BENYOUCEF, 2010; 

UMESHA e SHIVALINGAIAH, 2008). Os indícios que apoiam esta afirmação, estão nos EP 
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selecionados e na análise realizada em sites de redes sociais e e-commerce, discutidos 

respectivamente na subseções 4.2.1, 4.2.2,  4.2.3  e no Capítulo 5.  

A organização da resposta da QP foi dividida em três subseções (Da Web Pessoal às 

Redes Sociais, Do Comércio ao Comércio Eletrônico e Comércio Social), cada domínio é 

discutido pontualmente a seguir. 

4.2.1 Da Web Pessoal às Redes Sociais 

Parte da história das redes sociais deve-se ao amadurecimento tecnológico das 

comunidades virtuais, e também pela evolução das formas de Comunicação Mediadas por 

Computador (CMC) presentes nos softwares, os quais são empregados para  esse  fim. Na 

internet, isto é percebido pela mudança de paradigma, que envolve cada era da Web 1.0, 2.0 e 

3.0 compreendendo a Web pessoal, comunidades virtuais, as redes sociais e em breve as 

máquinas sociais.  Estas evidências são apresentadas nos EP a seguir. 

1. A WEB PESSOAL - Pode ser compreendida como, “Sistema da Internet ou página da 

Internet criada por um indivíduo para incluir conteúdo de natureza pessoal, ou em nome de um 

empregador ou instituição. Web pessoais são muitas vezes utilizados apenas para fins 

informativos” (FUCHS, HOFKIRCHNER, et al., 2010). E tem como principal característica o 

fato de que o seu conteúdo pode conter informações pessoais como: currículos, blogs e 

apresentação da empresa. 

Muitas páginas pessoais incluem informações sobre o autor, seus hobbys, interesses e 

informações de interesse pessoal apenas (FUCHS, HOFKIRCHNER, et al., 2010). O sentido que 

a informação é disponibilizada como Push Web faz o caminho de saída da informação apenas 

em um sentido, do produtor ao usuário, com textos/gráficos baseado em flash (UMESHA e 

SHIVALINGAIAH, 2008). Um exemplo, são as páginas apenas informativas, como a página da 

UFPE11. 

                                                
11 UFPE - http://www.ufpe.br/, Último acesso em 10/01/2011. 
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2. COMUNIDADES VIRTUAIS - “são grupos de pessoas que compartilham interesses 

comuns e se comunicam através de canais eletrônicos, tais como a Internet, superando barreiras 

de espaço e tempo” (HALBANA e NAJJAR, 2007).  

Comunidades virtuais são participativas, o conteúdo nas comunidades virtuais é gerado 

através de uma massa crítica de pessoas na internet que trocam informações em discussões 

públicas. São pessoais, as interações em salas de chat e troca informações com suficiente 

sentimentos humanos são sobre assuntos de interesse comum, para formar redes de relações 

pessoais (RECUERO, 2009). Comunidades virtuais, complementaram as comunidades reais 

locais ou geográficas, quando não as substitui (HALBANA e NAJJAR, 2007). Este exemplo é 

percebido em grupos como Yahoo12. 

Devido a necessidade de novas formas de interação, as comunidades virtuais evoluem 

tornando-se mais abertas, participativas. Abrindo o precedente para surgimento das redes sociais. 

3. REDES SOCIAIS - Uma explanação sobre as redes sociais é evidenciada Segundo 

Recuero (2009).  

O advento da Internet trouxe diversas mudanças para sociedade.[...] a mais 

significativa [...] é a possibilidade de expressão e comunicação através de 

ferramentas de comunicação mediadas por computador (CMC). Estas 

ferramentas proporcionaram, assim, que atores pudessem construir-se, interagir 

e comunicar com outros atores,[...] através [...] de suas conexões e visualizações 

de suas redes sociais[...]. O estudo das interações e conversações[...] dá novo 

fôlego à perspectiva de estudo[...] na [...] década de 90. É, neste âmbito, que a 

rede como metáfora estrutural para a compreensão dos grupos expressos na 

Internet é utilizada através da perspectiva de rede social (RECUERO, 2009, p. 

24).  

Durante o trabalho é realizada uma análise conceitual das ferramentas presentes nas redes 

sociais e histórico evolutivo das comunidades virtuais até redes sociais envolvendo as 

tecnologias da Web 1.0 a 2.0. 

                                                
12 Yahoo Grupos - www.yahoo.groups.com 
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Em Fuchs, Hofkirchner, et al.(2010) são definidos três qualidades na World Wide Web, 

ou seja: a Web 1.0 como ferramenta para o pensamento; a Web 2.0 como um meio de 

comunicação humana; a Web 3.0 como rede de tecnologias digitais que suportam a cooperação 

humana. Ha uma caracterização entre as associação com as comunidades virtuais, redes sociais e 

redes de cooperação que é representada pelo agrupamento, pela interação social e pela 

cooperação com um objetivo comum. Representando um maior grau de interação  nessas redes a 

medida que as eras da Web evoluíram. 

Para Umesha e Shivalingaiah (2008) a comparação das interações sociais nas eras da 

Web 1.0, 2.0 e 3.0 são representadas por: “A Web 1.0, (lista de amigos, livro de endereços)”; 

“Web 2.0, (redes sociais, wikis)”; “Web 3.0, (Redes Sociais Semântica, FOAF13)”. Apesar do EP 

não apresentar um contexto específico para redes sociais, é possível extrair como as tecnologias 

e ferramentas envolvidas na evolução das eras da Web estão ligadas, a evolução das ferramentas 

e caraterísticas das redes sociais. 

A proposta de Sorensen e Skouby (2008) é discutir os requisitos do usuário para próxima 

geração de redes sociais.  

[...] Visto da perspectiva do usuário, a Web 2.0 criou um salto na experiência do 

usuário da Web.  A questão é então, o que a Web 3.0 e 4.0 significará para os 

usuários. Isto aponta para semântica Web, segurança da identidade como a 

solução que vêm da próxima geração da internet e redes sociais (SORENSEN e 

SKOUBY, 2008, p. 1).   

Observa-se no EP, que as dimensões encontradas como requisitos, expressos pelos 

usuários, são  focados no levantamento de requisitos que podem ser avaliados agora ou no 

futuro, como (Experiência do usuário,  requisitos de interação, qualidade sistema/site e 

infraestrutura completa). Os resultados interpretados dos requisitos apresentados neste trabalho, 

guiam para expectativas dos usuários nas redes sociais, citando como exemplo a evidência 

extraída no trabalho “[...] expectativas de interface em 3D[...] Também fala como mecanismo de 

interação é esperado para ser usado no futuro” (SORENSEN e SKOUBY, 2008). Em suma ao EP 

                                                
13 FOAF - Friend of a friend (amigo de um amigo), usado para apontar o grau de relacionamento entre pessoas em 
rede sociais (GOLBECK, 2005). 
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selecionado, observa-se que o levantamento destes requisitos guiam para a composição de um 

conjunto de pré-requisitos usadas nas próximas gerações de redes sociais. 

Os dois próximos estudos Pattal, Li e Zeng (2009) e Meira, Vanilson, et al. (2010), 

tratam respectivamente das interações homem-máquina. Como relacionamento para construção 

do conhecimento, suportados pela semântica Web e também como nova forma de visão de 

pessoas como máquinas sociais na Web programável, a Web 3.0. As evidências e 

considerações são mencionas a seguir: 

De acordo com Pattal, Li e Zeng (2009), “Ambiente de computação social significa Web 

3.0 focado no relacionamento Homem-Máquina que deseja organizar um grande número de 

comunidades contemporâneas na Web social.[...]” A Relação homem-máquina vai 

desempenhar um papel fundamental para o desenvolvimento do futuro da Web. Esta relação 

também foi evidenciada na Figura 11, e explica que na Web 1.0, os produtores de conteúdo 

criam e compartilham para uso por parte dos usuários. Enquanto na Web 2.0, os usuários 

também participam da criação e compartilhamento do conteúdo. A Web 3.0 mudou todo o 

processo, trazendo máquinas mais próximas dos usuários e produtores para a criação mais 

dinâmica, interativa e eficiente da gestão do conteúdo (PATTAL, LI e ZENG, 2009). 

  
Figura 11 - Evolução da Web (PATTAL, LI e ZENG, 2009) figura traduzida 
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Neste EP, o conceito de interação homem-maquina transcende para o conceito  de 

homem como máquina social. As pessoas como máquinas sociais podem representar uma 

evolução dos atores, nas novas redes sociais, que seria toda Web. 

Pessoas como Máquinas Sociais: o objetivo aqui seria estudar a maneira como 

as pessoas interagem dentro e com a Web e propor uma evolução do conceito 

de Máquinas Sociais descritas  nesse documento, considerando-se as pessoas 

“peopleware” e suas capacidades inerentemente humanas como um (velha) 

novo tipo de Máquina (computação) Social que podem ser usada (como 

qualquer outra) no desenvolvimento, implementação e evolução das aplicações 

na Web emergentes de máquinas sociais (MEIRA, VANILSON, et al., 2010, p. 

18).  

O suporte oferecido às redes sociais também evolui em relação aos dispositivos que 

suportam a computação móvel. Isto é percebido por novos requisitos, restrições e características 

que surgem a medida que as redes sociais emergem dos desktops para celulares, tabletes, PDA 

etc. No EP de Zhong, Bi, et al. (2008) é encontrada, outra evidência quanto a natureza dos 

Serviços para Redes Sociais Móveis (SRSM), presentes em três tipos de SRSM as que evoluem a 

partir de um portal, as que migram e as concebidas como redes sociais móveis. O indícios 

apresentados a seguir reforçam esta observação. 

Quanto ao desenvolvimento das redes sociais Zhong, Bi, et al. (2008) questiona, “Qual é 

a direção para desenvolvimento de redes sociais no futuro?” Por um lado, baseado nas 

demandas dos usuários, os serviços de rede social começam a desenvolver comunidades 

especificamente verticais, a fim de atender às necessidades de grupos específicos. Por outro lado, 

a nova plataforma também é um novo direcionamento principal, especialmente as plataformas 

móveis. 

Quanto  à natureza dos SRSM, (ZHONG, BI, et al., 2008). “Atualmente, as comunidades 

móveis se desenvolvem rapidamente, no entanto, estas redes sociais não são Integradas o 

suficiente”. A evolução dos serviços de redes sociais móveis podem ser divididos em três tipos: 

“a evolução de sites do portal móvel; a migração de SRSM, baseada em comunidades na Web; e 

SRSM original.” 
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A constante evolução das tecnologias voltadas para Web, permitiu que o usuário 

atribuísse dinamismo às relações sociais, consequentemente as interações sociais tornam-se  

mais constantes, por motivos diversos (trabalho, escola, grupos de debate, etc.), os marcos 

identificados entre a Web pessoal e o início das redes sociais está na Web baseada em 

relacionamentos. A partir dai, surgem as comunidades virtuais e as redes sociais que 

diversificam sua forma de interação social, atribuindo colaboração as redes. Não distante, novas 

abordagens surgem trazendo a interação homem-máquina, na construção de conteúdo e serviços, 

a exemplo das Máquinas Sociais.   

4.2.2 Do Comércio ao Comércio Eletrônico 

Os próximos EP, relatam a evolução do comércio em perspectivas que se complementam.  

Em Maamar (2003) as propriedades do comércio, comércio eletrônico e comércio móvel são 

discutidas, traçando uma linha evolutiva entre cada fase. Para Sabouri e Jalali (2009) essa 

evolução é debatida sobre a perspectiva das eras da Web 1.0 e 2.0 comparando cada elemento do 

Framework 7C (RAYPORT e JAWORSKI, 2002) que foi desenvolvido primariamente para 

analisar as interfaces do comércio eletrônico. Em Qin (2009), o comércio eletrônico é abordado 

amplamente, compreendendo três seções sobre sua origem, definições e a história do comércio 

eletrônico no oriente. E por fim, novas formas de transação baseadas em grupos de compra e 

compras coletivas. As evidências reunidas são apresentadas a seguir. 

1. O COMÉRCIO -“Na Web, ele é composto por relações comerciais que podem ser 

estabelecidas sem a efetivação da transação eletrônica pela internet (MAAMAR, 2003). O 

commerce  (comércio) na Web está relacionado às transações concluídas fisicamente, apesar de 

serem estabelecidas pela Web, de empresas para empresas (B2B), de empresas para 

consumidores (B2C) e consumidores para consumidores (C2C) (MAAMAR, 2003). 

O comércio usa a Web apenas como forma de exposição, veículo de publicação, para 

empresa e seus produtos sobre forma de catálogo ou serviços, estabelece através dela um 

mecanismo de comunicação para atividades comerciais. Por exemplo: (barganha, licitação, 

leilão, classificados online) (MAAMAR, 2003).  
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Na Web o comércio faz um Push de informações e produtos para os usuários como meio 

marketing. Este exemplo é observado no Crainglist14 exibe como classificado produtos, serviços 

e pessoas mas não conclui a transação “pagamento” pelo sistema. 

2. COMÉRCIO ELETRÔNICO – “E-Commerce consiste na compra e venda de 

produtos ou serviços através de sistemas eletrônico, tais como a Internet e outras redes de 

computadores. Também inclui todo o processo on-line de desenvolvimento, marketing, venda, 

manutenção e pagamento de produtos e serviços” (QIN, 2009).  

No comércio eletrônico os consumidores podem ser caracterizados por um único 

consumidor ou grupo de consumidores, em relações de consumo como B2C, B2B, C2C e C2B 

(Chen & Wu 2010). Estas relações estabelecem um marco que separa o commerce do e-

commerce, que é a realização da transação, contrato, consolidado através do pedido e pagamento, 

pela Internet (QIN, 2009). 

Segundo Maamar (2003), o comércio nas atividades de “barganha, leilão” já fazem uso 

da Web como veículo de e-marketing.  

O e-commerce como parte da evolução do e-business, vêm sendo objeto das 

principais mudanças. Primeiro nos negócios, começaram com a digitalização de 

suas informações para tornar isto online. Estes dados incluem  perfis de negócio 

e catálogos. [...] O próximo estágio na evolução dos negócios eletrônicos foi 

oferecer a personalização dos serviços (MAAMAR, 2003, p. 252). 

 Em relação ao suporte móvel o “m-commerce (Comércio Móvel) é a nova tendência e é 

esperado como guia para o futuro do desenvolvimento do comércio eletrônico.” (MAAMAR, 

2003). 

Para Sabouri e Jalali (2009, p. 1693), O “Reconhecimento e utilização das 

características da Web 2.0 requer um modelo de referência para avaliar à 

adoção de sistemas baseados na Web e as funcionalidades da Web 2.0. [...] O 

Framework 7C, que foi desenvolvido primariamente para analisar interfaces do 

comércio eletrônico e examinar interfaces dos clientes, mas também esta sendo 

                                                
14 Crainglist – www. Crainglist.org, classificado eletrônico, último acesso 12/03/2011 
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estudado como um modelo de referência para evolução das propriedades da 

Web 2.0.”  

O Framework 7C ainda pode ser usado para avaliar as aplicações correntes da Web 2.0, 

e/ou ser usado como modelo de referência para o desenvolvimento de interfaces Web, para nova 

geração de aplicações Web. 

Conforme QIN (2009), “Antes que possamos iniciar o desenvolvimento do e-commerce, 

nós temos que entender a origem, os princípios básicos e a evolução e desenvolvimento da 

historia do e-commerce.” Em outra evidência, “Uma nova revolução econômica com base na 

digitalização e internet está presente. Nós podemos dizer sem exagero que o comércio eletrônico 

é a mais significante revolução industrial desdá Revolução Industrial [...]” (QIN, 2009). 

No Comércio Eletrônico a forma concentração e atração dos clientes evoluiu, com o 

objetivo de agregar novos consumidores aos mercado na web, observou-se que duas expressões 

Grupo de Compra e Compra Coletiva, tem representado esta evolução. 

A. Grupo de Compra Online, “[...] é um grupo de pessoas que têm uma demanda 

comum dos serviços ou mercadorias ofertada pelo vendedor, e compram em grupo, através de 

uma plataforma de rede para satisfazer as necessidades uns dos outros” (CHEN e WU, 2010). 

Um ponto importante apesar da interação dos compradores quanto a um objetivo 

comum, é a ausência da relação social entre os compradores. O fluxo de comunicação ocorre em 

forma de Push, da oferta que é enviada ou oferecida ao grupo, no sentido de vendedores para os 

compradores,  que estão geralmente cadastrados segundo um modelo de B2B ou B2C. Isto pode 

ser observado em sites que oferecem cupons de desconto como Groupon15. 

 B. Compra Coletiva, “[...] ou modelo co-shopping são os consumidores que geram 

demandas similares e são agrupadas por ela, podendo realizar uma compra coletiva com os 

vendedores do produto potencial a fim de obter maior poder de barganha obter um preço mais 

baixo” (CHEN e JENG, 2003) 

                                                
15 Groupon – www.groupon.com, Venda de cupons eletrônico, Último acesso 5/10/2010. 



Capítulo)4)–)Principais)Resultados)e)Discussão)
 

!
! ! !! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Emmanuel!Barreto!de!Carvalho!

 

42 

No modelo de compra coletiva a demanda parte do usuário (comprador), como um Pull 

(requisição) para os vendedores, gerando um sentido de transação C2B. Neste modelo primeiro 

são identificadas as pessoas (consumidores) com preferências comuns, esta demanda é 

informada aos vendedores que competem oferecendo o melhor preço (CHEN e JENG, 2003). 

Apesar de um agrupamento de demanda comum entre os usuários, necessariamente não existe 

uma interação social entre os compradores. A aplicação deste modelo é observada no Clubox16. 

Os estudos primários apresentam por meio de visões diferentes as etapas da evolução do 

e-commerce. Uma conotação histórica foi encontrada em Qin (2009) e Maamar (2003)  

entretanto em Sabouri e Jalali (2009) ressalta claramente a entre as eras da Web 1.0 e 2.0 com a 

evolução do comércio eletrônico, é possível encontrar nestes três EP, evidências da penetração 

de comunidades virtuais e redes sociais como propriedade, a qual contribui para evolução do 

comércio eletrônico. Comparando as abordagens dadas ao m-commerce em Maamar (2003) e 

Qin (2009), respectivamente observa-se, que há um emprego do m-commerce como fator 

evolutivo e m-commerce apenas, como novo meio para transação eletrônica. 

O agrupamento dos consumidores observados nos grupos de compra e nas compras 

coletivas concebeu maior poder aos consumidores e gerou precedente para um novo momento de 

socialização comércio eletrônico discutido a seguir. 

4.2.3 Comércio Social 

 O Social Commerce (comércio social), envolve a integração do conteúdo gerado pelo 

usuário, ou rede de usuários, criado participativamente através dos recursos da rede social,  

possibilitando  a personalização do ambiente ou conteúdo (PROVISOR, 2009). “Ora as 

informações ou produtos são puxado pelo usuário da rede ou empurrado pelas empresas, 

criando uma comunidade de consumidores engajados que interagem uns com os outros na Web” 

(PROVISOR, 2009). É constituído sobre uma mesma plataforma portável e conexa ao comércio 

eletrônico (RAD e BENYOUCEF, 2010). O comércio social pode ser discutido como a presença 

do comércio eletrônico nas redes sociais e vise versa. 

                                                
16  Clubox – www.clubox.com.br, Cria ofertas baseado nas preferencias dos usuários, Ultimo acesso 5/04/2011. 
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As redes sociais como o MySpace ou o Facebook e mídias sociais como o Flickr ou o 

YouTube, demonstram claramente a diversidade e funcionalidade das redes sociais. 

Significativamente afetados pela tendência do varejo online, o ambiente de comércio eletrônico 

também mudou rapidamente nos últimos anos. Os usuários foram integrados as “e-lojas” 

transformando os consumidores comuns, em clientes totalmente integrados, compartilhando 

crowdsourcing17. 

No Comércio Social, o consumidor pode recomendar produtos, deixar comentários ou 

publicar listas de favoritos, estas ações mudam a forma impessoal de fazer comércio, atribuindo 

maior confiança às relações comerciais. Graças as novas ferramentas de comunicação na Web, e 

as funcionalidades  que estão compreendidas durante a era da Web 2.0, foi possível a integração 

do e-commerce e das redes sociais, criando o comércio social.  A nova forma de fazer negócios 

deu poder de participação ao consumidor, que também passou a agir colaborativamente em 

beneficio da rede.  Essas funcionalidades e os indícios que suportam esta resposta estão presentes 

nos EP a seguir. 

De acordo com Leitner e Grechenig (2008a),  Os fatores de influência, evolução da Web 

e demandas do consumidor no comércio social são caracterizados por diferentes determinantes. 

 Geralmente o termo social Web compreende a evolução global da Web, 

impulsionado principalmente pelo número de usuários que subiu abruptamente 

e a sua mudança de comportamento [...]. Assim, há uma forte demanda por 

modelos inovadores de comércio social e conceitos como crowdsourcing, 

consumidores gerando conteúdo ou shopping ao vivo (LEITNER e 

GRECHENIG, 2008a, p 321, 323). 

 É importante observar o tópico de tendências discutidas neste EP, que reúne oito 

importante “tendências” suportadas apenas pelas tecnologias compreendidas nas eras 2.0 e 3.0 da 

Web (LEITNER e GRECHENIG, 2008a). 

Em Rad e Benyoucef (2010) é usado o termo social commerce para referenciar ambas  

rede de vendedores e redes de compradores. “Nós acreditamos que o comércio social deve 

encapsular ambos, os clientes e vendedores” (RAD e BENYOUCEF, 2010). Vemos o comércio 

                                                
17 Crowdsourcing – Inteligência coletiva, (PROVISOR, 2009). 
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social como a evolução do e-commerce 1.0, que é baseado em interação um-para-um, em uma 

forma mais social e interativa do e-commerce (RAD e BENYOUCEF, 2010). Esta evidência 

também é ilustrada na Figura 12, que retrata às características da evolução do e-commerce 1.0 e 

do modelo do comércio social.  

 
Figura 12 - Do comércio eletrônico 1.0 para o comércio social (RAD e BENYOUCEF, 2010) 
figura traduzida 

Em seu trabalho Provisor (2009) “procura explorar a evolução social do e-commerce, 

desde o seu início em 1994, até sua socialização nos dias atuais, e para onde está indo no 

futuro.” Para Provisor (2009), a evolução do e-commerce criado em 1994, segue mais dois 

passos em 2004 com surgimento do “s-commerce” (Comércio Social) e em 2010 com “c-

commerce” (Comércio Coletivo).  

Em Balkin e Simone (2009), a evolução do comércio social é mais uma vez fruto do 

suporte oferecido pela Web 2.0, diferente dos estudos anteriores Balkin e Simone (2009) trazem 

uma forte relação das principais funcionalidades ligadas as eras da Web 2.0 hoje e Web 3.0  de 

amanhã. “Nós antecipamos que as tecnologias da Web 3.0 irão permitir aos usuários criar suas 

lojas de compra pessoais, contendo itens de interesse no tamanho ou estilo que gostam, de 

varias lojas online (por exemplo, Amazon, BestBuy, Apple iTunes e Gap)” (BALKIN e 

SIMONE, 2009, p. 12). A personalização e o uso de Mashup é visto como estágio transitivo 

entre a Web 2.0 e 3.0.  

Colaboração é uma faceta no comércio social, que envolve comunicação para 

transferência de dados, coordenação para articulação do trabalho, cooperação para 

compartilhamento do objetivo além de colaboração para compartilhamento do espaço e recursos  

(SMARI, KIM e MCQUAY, 2006). Também, esta diretamente associada ao desenvolvimento do 

comércio social quanto a forma de interação entre usuários (BALKIN e SIMONE, 2009). 
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 Ambientes colaborativos permitem que as organizações e os indivíduos 

trabalhem juntos e compartilhem informações sensíveis de forma eficaz. A 

combinação de sistemas de comércio eletrônico, com ambientes colaborativos 

,está redefinindo a forma como as organizações e indivíduos trabalham 

simultaneamente, de forma independente e cooperativa. A integração destes 

ambientes com sistemas de comércio eletrônico introduz a colaboração ao 

comércio eletrônico. (SMARI, KIM e MCQUAY, 2006, p. 496). 

O comércio social pode ser visto como amadurecimento de um conjunto de consumidores 

ou fornecedores em beneficio de um objetivo, que vai além do ganho pessoal, abrangendo toda a 

rede. 

4.2.4 Considerações 

Os indícios apresentados pelos EP indicam, porque, a evolução das redes sociais e do 

comércio eletrônico convergiram para o comércio social. No EP de Recuero (2009) sobre redes 

sociais e Qin (2009) sobre e-commerce há evidências que explicam o surgimento de cada um 

destes domínios. Entretanto quanto ao comércio social, os EP encontrados não deixam claro este 

marco, segundo Provisor (2009) o comércio social têm início em 2004, mas não especifica por 

quem ou onde. 

É possível constatar que o comércio social é um elemento presente em sistemas de e-

commerce como e-Bay pela inserção de comunidades virtuais nestes ambientes, assim como 

Facebook que traz o comércio eletrônico para dentro da rede social. 

As tecnologias envolvidas  nesses domínios amadurecem pela evolução das comunicação 

na Web, pelo conceito de crowdsourcing e também mecanismos de segurança. Não apenas 

segurança com relação autenticação e controle de acesso, mas no sentimento de segurança obtido 

principalmente por (avaliações, feedbacks e rating) aplicados a usuários e produtos, também 

observados na Web 2.0. há atualmente um período de transição entre a Web 2.0 e 3.0, quando 

por exemplo, as tecnologias como cloud computing, Web semântica e Web pessoal abrem 

caminho para nova Web programável, colaborativa, que interage como máquinas sociais em 

novas interfaces que suportam tecnologia 3D. 
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4.3 QP2 – Rede Social 

Esta seção responde a QP2, sobre quais são os requisitos mais importantes e as 

características necessárias para identificar e caracterizar as redes sociais, em sistemas baseados 

na Web. Foram mapeados quatro requisitos básicos: Rede, acessível pela internet; Usuários, 

descritos por pessoas, empresas, grupos que têm uma representação através de um perfil; 

Relacionamentos, ligações que estabelecem uma relação entre os usuários; Conteúdo 

Compartilhado, com informação, dados e comunicação compartilhada na Web. As ligações 

deste conjunto de elementos pode ser representada na Figura 13. 

 
Figura 13 - Quatro elementos básicos das redes sociais 

Outros requisitos foram encontrados durante o MS e estão presentes nos EP selecionados, 

eles são discutidos ao longo da seção, relacionando as evidências e os EP. 

Chamam a atenção dois trabalhos que guiam a resposta QP2, são Golbeck (2005) e 

Recuero (2009) que apresentam uma visão abrangente sobre redes sociais compreendendo sua 

origem, história, definições e características. Entretanto outros dez trabalhos relacionados 

complementam a resposta, organizada em três facetas principais (Requisitos e Características, 

Frameworks e Modelos de Negócio). Os indícios são apresentados sobre forma de referência.  

Internet"

Usuário"

Conteúdo"R"
Compartilhado"

Relacionamentos"
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4.3.1 Requisitos e Características. 

Os requisitos que respondem esta questão de pesquisa, decorrem na forma de definição 

das redes sociais, fechando o escopo das características básicas para este tipo de interação social 

suportada por computador.  

De acordo com Golbeck (2005) os requisitos para uma para “Internet Baseada em Redes 

Sociais” são: 1) Estar acessível pela Internet; 2) Os usuários devem explicitar o status do seu 

relacionamento com outras pessoas quando começa um relacionamento; 3) Ser construído com 

suporte específico para usuários realizarem suas conexões; 4) Relacionamentos devem ser 

visíveis e  navegáveis. 

Outro indício é revelado em Sorensen e Skouby (2008) quanto a definição de sites de 

redes sociais.  

Como um serviço baseado na Web que permitem aos indivíduos: 1) construir ou 

perfil público ou semi-público dentro das fronteiras do sistema; 2) articulam 

uma lista de outros usuários com quem partilham uma relacionamento e 3) 

visualizam e percorrem a sua lista do conexões, mesmo aquelas feitas por outras 

pessoas dentro do sistema (SORENSEN e SKOUBY, 2008, p. 2).  

Além das informações contidas nas evidências Sorensen e Skouby (2008), trata do 

levantamento de requisitos das próximas gerações de redes sociais, em comum com Golbeck 

(2005), além da similaridade das evidências mapeadas, observa-se o aspecto de segurança, 
confiança e privacidade. Com requisitos principais mapeados, destaca-se a importância do 

perfil do usuário como sua auto representação em ambiente virtual, a importância de 

relacionamentos, acesso a rede e o compartilhamento de conteúdo. Discutidos a seguir. 

1. A INTERNET - A comunicação através das Redes Sociais como as conhecemos é 

possível principalmente através da Internet (rede). O grande avanço das redes socais, deve-se ao 

suporte e evolução da comunicação oferecidos pela Internet. Em cada era da Web a interação, 

comunicação e tecnologias envolvidas caracterizam como este suporte é oferecido. 
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Segundo Umesha e Shivalingaiah (2008), a Web 1.0 foi tudo sobre o conteúdo estático, 

uma forma de publicação do conteúdo sem nenhuma interação real entre leitores ou editores ou 

qualquer outro usuário, páginas basicamente HTML com uma capacidade muito simples 

transação de ponto de vista do usuário, esta é a Web classificada como 1.0. 

O papel da Web 2.0, nas redes sociais permitiu maior interatividade, compartilhamento 

de conteúdo, interação social e colaboração. O que levou a blogs, wikis e redes sociais, a 

descentralização, confiança e participação. O usuário deixa de ser apenas um consumidor e passa 

a ser parte do processo construtivo do conhecimento na “wisdom Web”, suportado por 

plataformas sociais que proporcionam uma experiência rica para o usuário (UMESHA e 

SHIVALINGAIAH, 2008).  

A Web 3.0 é considerada como o futuro da Web, mas parte dos conceitos discutidos por 

Meira, Vanilson, et al. (2010) e Pattal, Li e Zeng (2009) já estão presentes. Algumas 

características fortes desta geração, aplicadas em redes sociais, são o uso de plataformas 

programáveis, como no Facebook. Isto é observado no indício de (MEIRA, VANILSON, et al., 

2010). 

A Web como uma plataforma de programação, a rede como uma infraestrutura 

para a inovação, em cima da qual toda a gente pode começar a desenvolver, 

implantar e prestação de serviços de informações através da comunicação, 

informática e infraestruturas de controle de uma forma bastante semelhante aos 

serviços públicos como a eletricidade (MEIRA, VANILSON, et al., 2010, p. 2)  

2. O USUÁRIO - Nas redes sociais é representando por um perfil que têm um papel 

crítico no uso do sites de redes sociais. “O seu perfil é sua representação pessoal digital, é seu 

estado e seu status na sua rede social” (CATHERINE, STARR e GEORGE, 2008). A definição 

de abordagem do usuário de acordo com Recuero (2009), Influência no valor do capital social, 
“são valores mais comumente relacionados aos sites de rede social e sua apropriação pelos 

atores” como visibilidade, reputação, popularidade, autoridade, associado às interações nos 

ambientes sociais. De fato, são estes valores  que traduzem as características dos usuários. 

Outro modo de observar a caracterização do usuário foi expresso no conceito de 

Máquinas Sociais (MEIRA, VANILSON, et al., 2010), quando usuário também é considerado 
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um tipo de Máquina Social.  Nesse relacionamento as pessoas e sistemas fazem parte de uma 

rede social maior como a Internet. A associação das Máquinas Sociais as Redes Sociais é 

expressa pela nova proposta de atores e relacionamentos, disponibilizando serviços ou 

capacidades por estas máquinas, que podem ser usados no desenvolvimento e evolução das 

aplicações na “Web emergente de Máquinas Sociais” (MEIRA, VANILSON, et al., 2010). 

A colaboração entre os usuário e a maneira como estão relacionados em seus grupos, 

comunidades ou redes sociais é observada na forma como os relacionamentos são estabelecidos.  

3. OS RELACIONAMENTOS – Estabelecem uma conexão ou canal de comunicação 

entre cada um dos usuários, reunidos por grupos ou redes sociais, esses  relacionamentos podem 

ter objetivos específicos suportados pela participação e cooperação em grupo de trabalho, ou 

apenas como meio de conexão para permanecer em contato. Quanto ao suporte oferecido aos 

relacionamentos, pelas redes sociais, são  observadas funcionalidades como avaliação e medição, 

aplicados  à  qualidade e confiança que são depositados nestes relacionamentos. As evidências 

tratam das considerações trazidas e são apontadas a seguir. 

  Segundo (GOLBECK, 2005, p. 15) Relacionamentos devem ser visíveis e navegáveis, e 

numa rede social básica devem: “1) A conexão entre usuários deve existir antes de uma 

informação adicional poder ser adicionada; 2) A informação deve ser persistivél; 3)  A 

informação deve ser visível e modificável pelo usuário que adicionou ela.”  Também conforme 

observado em (CATHERINE, STARR e GEORGE, 2008) “Um relacionamento, contato ou 

seguidor em um site de rede social é simplesmente alguém que você pré-autorizar o como um 

parceiro de comunicação em potencial.”  

Outros aspectos ligados ao relacionamento nas redes sociais como colaboração e 
cooperação na construção do conhecimento coletivo estão compreendidos entre as 

características observadas nos relacionamentos discutido por FUCHS, HOFKIRCHNER, et al. 

(2010) e evidenciado pela sua definição: “Um ambiente colaborativo que permite organizações e 

indivíduos trabalharem juntos e compartilharem informação relevante, efetivamente.” 

A Web colaborativa é vista como uma especialização das redes sociais que suportam 

ferramentas colaborativas, permitindo que a interação social seja construída através de um 

trabalho ou fim em comum. Ainda envolve comunicação para transferência de dados, 
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coordenação para articulação do trabalho, cooperação para compartilhamento do objetivo e 

colaboração para compartilhamento do espaço e recursos. Exemplo  desse tipo de interação, 

acontece com Google Documentos18 e Wikipedia19 onde colaborativamente os usuários podem 

construir um documento e também pode rastrear suas alterações (SMARI, KIM e MCQUAY, 

2006).  

Constata-se que esta forma de interação social ocorre em torno de comunidades virtuais, 

presentes na transição entre as gerações da Web 1.0 a Web 2.0. Para Recuero (2009) esta forma 

de interação social pode ser evidenciada como, “[...] agregações sociais de uma massa critica 

de pessoas na internet que interagem em discussões públicas, interações em salas de chat, e 

troca informações com suficientes sentimentos humanos sobre assuntos de interesse comum para 

formar redes de relações pessoais” (RECUERO, 2009). 

A avaliação e medição dos relacionamentos são requisitos importantes suportados 

principalmente pelas redes sociais, estes requisitos são observados sobre a forma de feedback, 

rating e recomendação (GOLBECK, 2005; CATHERINE, STARR e GEORGE, 2008), ao 

utilizar estas funcionalidades o usuário ajuda a construir um juízo sobre determinado usuário, 

grupo ou produto. A avaliação da comunidade é fundamental, quando a segurança é tratada pelo 

aspecto social, a comunidade pode promover, denunciar ou banir ações ou integrantes de uma 

rede, de acordo com seu comportamento ou conteúdo, isto atribui o sentimento de segurança 

construído por todos os participantes da rede. A avaliação da confiança nas redes sociais é 

debatida de forma ampla por Golbeck (2005),  que propõe um mecanismo para mensura-la.  

4. CONTEÚDO COMPARTILHADO - É compreendido como conteúdo as 

informações ou dados, que utilizam a internet como meio, entre dois ou mais atores em uma rede 

social. Envolvem uma grande diversidade de formatos de dados, os quais darão origem aos 

objetos para interação, publicação ou comunicação entre os usuários. Seis requisitos extraídos do 

Facebook estão relacionadas a construção de conteúdo, eles envolvem informações importantes 

nas Redes Sociais. As evidência exibidas a seguir foram obtidas EP de Mccown e Nelson (2009) 

e relacionados MS, são elas: 

                                                
18 Google Documents - docs.google.com, Último acesso em 21/02/2011. 
19 Wikipedia - www.wikipedia.org, Último acesso em 21/02/2011. 
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A. Lista de Contatos - Esta lista representa os usuários que foram aceitos como 

contatos. Esses contatos podem normalmente ver todas as postagens do mural, 

fotos e notas produzidas pelos usuários, dependendo das configurações de 

segurança.  

B. Informações Pessoais - Isto inclui  quaisquer informações que o usuário deseje 

tornar publicamente conhecidas, tais como: nome; data de nascimento; filiação 

política e religiosa; gostos pessoais, por (filmes, livros, citações, etc.); profissão; 

grau de educação; e membros do grupo.  

C. Mensagens Wall - São mensagens públicas recebidas de outros usuários e 

aplicações. O mural inclui atualizações de status do usuário que são curtas, as 

atualizações pessoais introduzidas pelo usuário, que muitas vezes expressam o 

que o usuário está fazendo ou pensando. Isso compreende, comentários que são 

feitos sobre outras mensagens do mural, atualizações de status, miniaturas de 

fotos, etc. 

D. Mensagens - Estas são as mensagens particulares recebidas de outros usuários da 

rede social, semelhante às mensagens de e-mail. 

E. Fotos - As fotos podem ser postadas pelo usuário, em álbuns, com tags para 

indicar quem é retratado na foto. Outros também podem deixar comentários sobre 

a foto.  

F. Notas - Estas são as entradas do blog, assim, os usuários podem criar com texto e 

fotos. Outros podem postar comentários. 

Como descrito nos critério de inclusão e exclusão os trabalhos mencionados a seguir, 

tratam de frameworks e modelos de negócio relacionado a questão e estão presentes nos estudos 

relacionados. 

4.3.2 Framework 

Com o objetivo de encontrar EP que relacionassem os requisitos necessários para 

identificar e caracterizar as redes sociais, foi observado que quatro EP possuíam esta conotação. 

Os estudos também permitem uma visão mais abrangente sobre o processo de construção das 

redes sociais, suportados por serviços específicos, por exemplo, como o suporte a redes sociais 

móveis. 
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Catherine, Starr e George (2008) criam o modelo para interpretar a evolução e o uso do 

sites de redes sociais “Social Software Performance Model”, usando um projeto sócio-técnico de 

teoria dos sistemas, que possui tecnologia de apropriação de tarefas.  Esse modelo identifica os 

componentes de software social e descreve o seu papel, na avaliação e adoção desses sistemas, 

na evolução de redes sociais. 

Zhong, Bi, et al. (2008) concebem um framework voltado ao design de serviços para 

redes sociais móveis, são apontadas quatro características básicas, que são específicas para os 

serviços móveis: a interface multi-plataforma, a autenticação e proteção de privacidade, gestão 

do motor pesquisar e ainda, o  modelo lucro obtido nas comunidades.  

Choe e Junehwa (2009) apresentam um framework para gerenciar a complexidade de 

coordenação e relacionamento de diferentes componentes, que compõe o design e o processo de 

desenvolvimento de aplicações sociais para Web. A base do framework é guiado por quatro 

componentes da Web social (Usuário, Tecnologia, Cultura, Negócios), podendo ainda apresentar 

interseções entre estes componentes. O diferencial observado neste modelo é a simplicidade, 

conferida a cada componente, eficiente para aplicações sociais simples, mais superficiais,  até 

aplicações complexas. 

 Mccown e Nelson (2009) propõem um framework para backup de dados das redes 
sociais, este framework é interessante quando levanta-se a possibilidade do fim de uma rede 

social, como aconteceu com Sixdegrees20. Analisando as funcionalidades do Facebook é possível 

reunir um conjunto de tipos de dados como (lista de amigos, informação pessoais, fotos), que 

podem ser salvos, mantendo assim, o histórico social do usuário.  

4.3.3 Modelos de Negócio 

Um modelo de negócio pode ser entendido como “[...] uma ferramenta conceitual que 

contém um conjunto de elementos onde suas relações permitem expressa a lógica de como uma 

empresa deve obter lucro” (ANDREW, DAN e VISHAL, 2007).  

                                                
20 Sixdegrees - http://www.sixdegrees.com, Último acesso em 21/02/2011. 
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Em Andrew, Dan e Vishal (2007), é discutido um conjunto de modelos de negócio 

direcionado as redes sociais, composto especificamente por cinco modelos primários: 

advertissem, subscription, taxa de transação, vendas e afiliação. A maioria dos modelos adotados 

pelos sistemas são híbridos, entretanto, destaca-se o modelo de advertissem e afiliação. A 

eficiência e eficácia de cada modelo de negócio deve ser  averiguada por métodos de medição, os 

mais comuns são aplicados em advertissem on-line, como por exemplo custo por clique. 

Novos modelos de negócio envolvendo redes sociais já alcançaram a tecnologia móvel, 

segundo Zhong, Bi, et al. (2008) um modelo de negócio aplicado aos serviços para redes 

sociais móveis (SRSM), é importante observar a distinção entre três tipos: os SRSM derivados 

de comunidades baseadas na Web, focando em advertissem e venda de jogos; os SRSM oriundos 

de Web portais móveis, associação e filiação; E as comunidades “originais” de SRSM, com 

serviços específicos para suporte móvel nestas comunidades também fazendo uso de 

advertissem.   

O mapeamento dos EP os quais relacionam modelos de negócio, estendem o 

levantamento dos requisitos que não estão somente relacionados ao usuário, à rede, e ao 

relacionamento e compartilhamento de informações. Mas, a descrição de elementos que 

garantem a manutenção e existência destes modelos de negócio.  

Os EP apresentados fornecem uma visão breve mais objetiva  desses modelos de negócio. 

Certamente, dependendo da natureza da rede social haverá um conjunto de modelos mais 

adequados, entretanto,  a melhor forma de avaliar sua adequação é pondo-a em prática. 

4.4 QP3 – Comércio Eletrônico 

Esta seção responde a QP3 sobre quais são as características mais importantes e os 

requisitos que são necessários para identificar e caracterizar o comércio eletrônico em sistemas 

baseados em Web. 

 Foram identificados seis requisitos básicos para formação do comércio eletrônico: Rede, 

usuário do e-commerce, autoridade de autenticação, centro de distribuição, banco on-line e 

administração da atividade comercial. Reunidos em uma mesma plataforma este conjunto de 
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requisitos possibilita que uma transação possa ser iniciada e efetivada em todas as suas etapas 

pela Web, isto envolve o acesso, pesquisa, seleção, ordem e pagamento de um bem ou serviço 

pela Internet.  

Entre os EP relacionados destaca-se o trabalho de Qin (2009), pela visão abrangente 

sobre comércio eletrônico, outros oito trabalhos relacionados abrangem análise de risco do 

comércio eletrônico, emprego do Mashup, componentização, Web 2.0, aplicações móveis do e-

commerce.  Esses EP complementam a resposta, trazendo as evidências, apontadas a seguir. 

4.4.1 Requisitos e Características 

De acordo com Qin (2009), os seis principais componentes do e-commerce estão 

representados na Figura 14, e são descritos a seguir: 

 
Figura 14 - Seis componentes do e-commerce (QIN, 2009) figura traduzida 
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1. REDE - Inclui Internet, Intranet e Extranet. A Internet é a base do e-commerce e o 

portador da informação empresarial e comercial. Quanto da Intranet, representa o link para 

transações e comunicação interna. No diz respeito a Extranet, é o elo entre empresas e usuários a 

realização de atividades comerciais (QIN, 2009); 

2. USUÁRIO DO E-COMMERCE - São consumidores comuns (pessoas) e 

consumidores empresariais, representados por funcionalidades como (descrição do perfil, foto, 

avaliação, rating, localização, status, autenticação, conta online). O usuário empresarial gerência 

colaboradores, riqueza, bens de produção, abastecimento e venda pela Intranet e Extranet (QIN, 

2009). 

 Consumidores comuns têm acesso  à  bens de informação e as compras através da ligação à 

Internet com browsers, set-top boxes, PDA (assistente pessoal digital) (QIN, 2009). Esta 

interação entre os modelos de transações B2B, B2C, C2C e C2B envolvendo os usuários do e-

commerce é explicada por (QIN, 2009; MAAMAR, 2003; CHEN e JENG, 2003). 

3. AUTORIDADE DE AUTENTICAÇÃO - É a autoridade reconhecida por lei, é 

responsável pela emissão e gerenciamento de certificados digitais, que facilita para as partes 

envolvidas formas de identificar uns aos outros nas vendas on-line (QIN, 2009). 

4. CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO - São responsáveis por enviar as mercadorias que 

não podem ser entregues on-line para os consumidores e manter o controle do fluxo de 

mercadorias (QIN, 2009). 

5. BANCOS ON-LINE - Oferecem aos compradores e vendedores serviços bancários 

tradicionais como faturamento e serviços 24hs, é um mediador para consumação das transações 

financeiras (QIN, 2009). 

6. A ADMINISTRAÇÃO DA ATIVIDADE COMERCIAL - É composta 

essencialmente por departamentos da indústria, aduaneira, fiscal e comercial. Estabelece a 

fiscalização e regulamentação das atividades comerciais (QIN, 2009).  
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Esses componentes representam uma visão de comércio eletrônico voltada à a transações 

B2C, B2B entretanto, em relações como C2C e C2B parte dos componentes é readequada ao 

modelo de transação. Em empresas como e-Bay usuários não são ou não possuem 

necessariamente a infra estrutura de centros de distribuição, o que demonstra a necessidade da 

interpretação quando ao uso destes componentes. 

4.4.2 Frameworks 

A construção de sistemas de comércio eletrônico com uso de frameworks é discutida em 

seis EP, tratando do ambiente de comércio eletrônico, componentização, gestão de risco, Mashup 

e aplicações no comércio móvel. Nestes EP as diferentes abordagens guiam o desenvolvimento 

do comércio eletrônico em sistemas, plataformas ou fazem a integração entre sites/sistemas em 

contextos variados, como por exemplo no uso de Mashup. Dentre os frameworks selecionados 

foi observado a evolução do Framework 7C, originalmente criado Rayport e Jaworski (2002) 

que vêm evoluindo com melhorias e adaptações em novas plataformas (LEE e BENBASAT, 

2004) e tecnologias (SABOURI e JALALI, 2009). 

 Entretanto, apesar de pesquisar alguns enfoques quanto ao uso de frameworks, não foi 

encontrado um padrão de desenvolvimento ou processo comum, para construção de 

sites/sistemas em comércio eletrônico ou EP que fizesse referência a uma notação comum. Cada 

framework traz uma abordagem particular, explicando como o comércio eletrônico deve ser 

estabelecido, dentro de um domínio especifico. Os frameworks presentes nos EP selecionados 

são descritos a seguir: 

O uso de framework para comércio eletrônico é discutido em Qin (2009), e define fatores 

ambientais do comércio eletrônico, para sua construção com (Infraestrutura da Internet, 

Multimídia e infraestrutura de publicação online, infraestrutura notícias e mídia, notícias e 

infraestrutura de informação e comunicação e infraestrutura de serviços às empresas).  

Além dos fatores do ambiente, também é apresentado em Qin (2009), um framework com 

método de aplicação de comércio eletrônico para m-commerce que descreve o surgimento, os 

componentes, o desenvolvimento e os casos de aplicação. Outras duas evidências representadas 

por: Lee e Benbasat (2004) com a adaptação do Framework 7C, para comércio eletrônico, 
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ajustando cada elemento (Contexto, Conteúdo, Comunidade, Comunicação, Colaboração, 

Conexão e Comércio) e Maamar (2003) que de forma simplista resume as funcionalidades do 

m-commerce em atração, interação, transação e pagamento. 

O Framework 7C, foi desenvolvido primariamente para analisar interfaces de E-

Commerce [...] também O Framework 7C é fundamental no sentido que pode 

ser aplicado para qualquer tipo e geração de aplicações da Web. Isto ajuda a 

identificar os elementos da interface que são construídos nas aplicações Web. 

Isto também ajuda aos desenvolvedores a construir interfaces efetivas  para 

novas aplicações Web. (Sabouri e Jalali, 2009, p. 1693). 

   Neste EP Sabouri e Jalali (2009) comparam os elementos presentes no Framework 7C 

com as tecnologias relacionadas na Web 2.0, como (AJAX, Flash, Mashup). Esta comparação é  

relacionada também ao elemento “Commerce”, no emprego de mídias para publicação de 

conteúdo, como (wiki, Blog, Redes Sociais, RSS), sugerindo um guia para tecnologias na Web 

2.0. 

Outras práticas como uso de componentes são explicadas por Zhou e Niu (2010), seu 

objetivo é tornar a estrutura dos sistemas de comércio eletrônico mais independente. Após 

observar a forma como a escalabilidade era tratada em alguns sistemas, obrigando a reconstrução 

da aplicação, Zhou e Niu (2010) defendeu a componentização de sistemas em comércio 

eletrônico a partir do inicio do projeto. Além de fatores como escalabilidade do comércio 

eletrônico, a análise de risco e gestão de risco, são igualmente importantes.  

A análise de risco é sua gestão foi tratada por Mingqiang e Yabo (2009), “A segurança 

da rede é a principal barreira que afeta o a integridade do desenvolvimento do comércio 

eletrônico.” Então, como adotar com alta efetividade a medição da segurança, garantindo uma 

expansão consistente. Este questionamento traz um importante aspecto para boa operação do 

comércio eletrônico. E pode ser observado nos tipos de risco, das transações eletrônicas, como: 

risco tecnológico, risco no gerenciamento, risco de sistema e risco da informação(MINGQIANG 

e YABO, 2009). 

E finalmente, Leitner e Grechenig (2008b) discutem como os novos modelos de negócio 

podem obter suporte do comércio eletrônico, com uso de Mashup.  
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A Web Mashups é caracterizada como uma página Web ou aplicação que 

combina dados e conteúdo de duas ou mais fontes externas online, tornam-se 

cada vez mais importante dentro da esfera Web social. Especialmente Mashups 

comerciais, os quais permitem aos consumidores colaborar com dados on-line  

agregados de diferentes fornecedores e mercados on-line. (LEITNER e 

GRECHENIG, 2008b, p. 260). 

Segundo Leitner e Grechenig (2008b) para a concepção de Shopping Mashups devem ser 

levados em consideração "desafios e recomendações" e “as características sociais e técnicas” 

auxiliando, os novos desenvolvedores de Mashup shopping, a encontrar uma combinação certa 

de fontes de dados, programação, usabilidade e proteção aplicados aos modelos de negócio. 

4.4.3 Modelos de Negócio 

O modelo de negócio é o método de como as empresas fazem negócio, de forma a se 

subsidiar para existir, também é a forma de como gerar lucro (RAPPA, 2002). A diversidade dos 

modelos de negócio é relacionada a diversidade de novos negócios ou empreendimentos, de 

acordo com Rappa (2002), inicialmente, podem ser observados nove categorias de negócio em 

quarenta e três subcategorias, entre as mais comuns temos corretagem, venda direta e 

advertissem.  

Em especial dois modelos estão relacionados à forma de interação social no comércio 

eletrônico a compra coletiva e grupos de compra, selecionado nos EP.  

O Modelo de negócio de compras coletivas, segundo Chen e Jeng (2003) relaciona o 

sentido da transação comercial C2B, através de preferências similares do usuário, “[...]são 

consumidores com demandas similares que podem realizar uma compra coletiva com os 

vendedores do produto potencial, a fim de obter maior poder de barganha e obter um preço 

mais baixo[...]” (CHEN e JENG, 2003). Isto é possível apenas graças a definição de seu 

Framework, estabelecendo as regras para C2B e um algoritmo de compra coletiva baseado em 

mult-agentes. 
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Na abordagem de grupo de compras, o usuário é um agente passivo que escolhe dentro de 

um conjunto de opções qual a melhor decisão a ser tomada. Segundo Chen e Wu (2010) os 

fatores, que afetam os grupos de compras coletivas são (sensibilidade ao preço, conformidade e 

risco percebido). “Inegavelmente, o baixo preço é a principal preocupação dos consumidores, 

quando os consumidores participam em grupos de compra online” (CHEN e WU, 2010). Essa 

análise torna possível a identificação de um conjunto de motivações que influenciam diretamente 

nos grupos de compra. 

4.5 QP4 – Comércio Social 

Esta seção responde à QP4 - Como as redes sociais fazem uso das funcionalidades do 

comércio eletrônico, e como o comércio eletrônico vem utilizando recursos de interação social, 

para promoção de seus modelos de negócio? O comércio social (Social Commerce) pode ser 

compreendido como “um Mashup de comércio eletrônico com rede social, integrando as 

melhores práticas em catálogo, merchandising e o processo de shopping cart, com o 

consumidor-para-consumidor (C2C), que engajado, compartilha conteúdo e atividades sociais.” 

(BALKIN e SIMONE, 2009). 

Entre os EP “um modelo para entendimento do Comércio Social” (RAD e 

BENYOUCEF, 2010) é tratado, com o objetivo de identificar e discutir os diversos fatores 

sociais que influenciam as diferentes etapas para um cliente no processo decisório. O modelo 

orienta todos os atores envolvidos no comércio social (empresas, desenvolvedores e clientes), 

que usam a força das redes sociais ao redor de dois fatores principais a interação do usuário e 

participação. 

Em Leitner e Grechenig (2008b), foi realizada uma avaliação em 100 sites de Social 

Commerce reunindo insights sobre: as funcionalidades, as interações e as entidades. A avaliação 

forneceu dados para construção de um modelo interativo representado pela Figura 15. Este 

modelo é explicado de forma descritiva, esclarecendo seus requisitos e características a seguir.  
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4.5.1 Requisitos e Características 

No modelo de rede colaborativa de compra, são avaliados os efeitos da rede social em 

várias etapas da decisão de compra. Isto propôs um modelo para a compreensão do “Comércio 

social”, conforme Figura 15, representa modelo de interação da rede e integra o consumidor o 

produto e a internet nas principais entidades, como o perfil, grupos, repositório e fornecedor. 

Além disso, outros componentes menores, como tags, feeds, blogs ou widgets foram 

considerados também.  O modelo de interação e as entidades do “Social Commerce” são 

evidenciados a seguir, descrevendo os elementos reunidos na Figura 15 e explicando com as 

interações acontecem. 

1. A REDE INTERNET - Uma ligação com o sistema pode ser estabelecida através de 

várias interfaces. Assim, um framework pode ser aberto para aplicações de terceiros e como 

consequência a comunicação com a esfera global na Web é possível (HUMMEL e LECHNER, 

2002). 

2. O CONSUMIDOR - A descrição da entidade é realizada na forma como os 

relacionamento e subunidades se conectam em um fluxo narrativo, para Hummel e Lechner 

(2002), um usuário que se cadastra a uma plataforma colaborativa de compras devido: às 

campanhas; a convite de um amigo; a um resultado de pesquisa; ao resultado de um sistema de 

comparação de preços. Este usuário pode ter um blog, com favoritos ou várias listas de desejos, 

que são compartilhados com outros membros da comunidade. 

 Usuários de uma plataforma de compras sociais são organizados em grupos diferentes e 

encontram amigos ou outros usuários com interesses semelhantes. Todos os membros do grupo 

têm a possibilidade de discutir sobre os produtos, a marca de produtos para destacá-los, para 

escrever as recomendações e observações sobre os produtos, bem como, para criar suas próprias 

listas de desejos e exibir aos outros os seus produtos preferidos. Nos modelos B2C os usuários 

podem escrever comentários e notas sobre os produtos ou em grupos. Nos modelos C2C usuários 

podem vender artigos próprios sobre os cenários do mercado (HUMMEL e LECHNER, 2002). 

Para Hummel e Lechner (2002), os perfis sociais de comunidades virtuais relacionam os 

tipos de transação com cada tipo de comunidade, e são tratadas como modelo de negócio. Nas 
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comunidades o ator desempenha papel definido pelo gênero da comunidade virtual (Jogos, 

Interesse, B2B, B2C, C2C), estes gêneros guiam a definição de quatro dimensões de perfis em 

comunidades que apresentam seu reflexo na economia, tecnologia e arquitetura dos sistemas. 

Estas dimensões e funcionalidades são:  

A. Grupos claramente definidos, (limitações claras, referências a comunidades reais, 

regras de entrada, autorizações, regras de tratamento, punição);  

B. Interação, (chats/fórum, pastagem pessoal, contribuições, organização ativa, 

eventos, acontecimentos recentes);  

C. Relacionamento, (privacidade, individualização, sub-comunidade, amizades, 

Identificação de membros);  

D. Lugares comuns (arquivos, analise de participantes, papel dos membros). 

3. O PRODUTO -  Para  Leitner e Grechenig (2008a), ele é tratado como entidade, e é 

descrito como um fluxo, na forma narrativa a seguir.  Os produtos são listados em categorias, 

podem apresentar Tags descritivas, têm um determinado contexto e são atribuídos a um conteúdo 

específico, incluindo informações adicionais. Um produto pode ser parte de um resultado de 

pesquisa, pode ser marcado como um dos favoritos e podem ser anotadas com comentários ou 

notas dos membros da comunidade. O repositório (estoque) de uma plataforma B2C é derivado 

de fornecedores e vendas a partir de um Vendedor.  

Em uma plataforma C2C, produtos de usuários são vendidos. Os produtos podem ser 

estruturados em diferentes categorias e descritos por conteúdo específico. Os usuários podem 

encontrar no repositório de um vendedor preços de produtos por um sistema de comparação de 

preços. Um vendedor inicia campanhas de aquisição de clientes, vende produtos, os quais são 

produzidos a partir de fornecedores ou do mesmo vendedor. Todos os produtos de um vendedor 

são parte de seu repositório (Estoque). Ele pode manter um blog para informar os usuários. Os 

vendedores são capazes de gerenciar os produtos durante o back end e começar a campanhas 

dirigidas e outras atividades de marketing com base no comportamento dos usuários (LEITNER 

e GRECHENIG, 2008a).  

O ciclo de toda a interação colaborativa deve ser visto como um processo contínuo. 

Depois de comprar um produto específico, o usuário irá recomendá-lo dentro da comunidade, 

partilhar informações com outros usuários, e talvez eles irão colocá-lo em sua lista de favoritos. 
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Por outro lado, o vendedor pode abordar os compradores com campanhas de marketing e uma 

comunidade integrada permite uma conversa direta para os futuros clientes em potencial 

(LEITNER e GRECHENIG, 2008a). 

4.5.2 Frameworks 

O uso de frameworks para o desenvolvimento do comércio social aborda em dois EP 

selecionados  Smari, Kim e Mcquay (2006) e Yang, Kim, et al. (2008) a colaboração como 

aspecto principal.  

Em seu trabalho Smari, Kim e Mcquay (2006), apresenta “Human-Centraded C-

Commerce System” (HCCS), uma estrutura de arquitetura para colaboração em comércio 

eletrônico com a integração de aspectos humanos. O seu framework e descreve como cada um 

dos componentes da arquitetura proposta que vai reforçar a colaboração entre os usuários 

individuais e entre as organizações, fornecendo infraestrutura eficaz para atingir os objetivos 

pretendidos no trabalho colaborativo. 

O Framework 7C (YANG, KIM, et al., 2008), foi desenvolvido principalmente para 

analisar interfaces de e-commerce e considera as relação de cliente com base em sete fatores: 

(contexto, conteúdo, comunidade, personalização, comunicação, conexão e comércio). 

Entretanto Yang, Kim, et al. (2008), inclui o elemento de colaboração no framework após análise 

dos fatores que não suportavam sistemas colaborativos como wikipedia.com originando 

Framework 8C. 

4.5.3 Modelos de Negócio 

No comércio social os modelos de negócio mesclam as comunidades sociais e o 
comércio eletrônico ora obtendo um modelo em que as redes sociais incluem o comércio 

eletrônico em seus sistemas ora levando a interação social para o comércio eletrônico.  

Um bom exemplo de comércio social é o Facebook, como rede social mais expressiva a 

possuir comércio eletrônico. No Facebook,  é possível criar páginas para fãs, que gostam de uma 
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marca ou produto, causa ou comunidade e páginas especificas a negócios como Negócios locais 

ou lugar como observado na Figura 16. 

Nesta subseção as evidências encontradas nos EP são apresentadas e explicam o 

comportamento, origem, características e funcionalidades. 

De acordo com Provisor (2009), “O Comércio Coletivo ocorre quando um grupo de 

consumidores se unem para influenciar e controlar a demanda de um item ou serviço, 

resultando em uma operação rentável para o varejista e um grupo de clientes satisfeitos.” Este 

novo conceito também é conhecido como “crowdsourcing” ou “crowdfundng” (PROVISOR, 

2009), alguns exemplos podem ser encontrados em Priceline21, Costco22, clubox23. 

 
Figura 16 - Modalidade de páginas de fãs do Facebook 

                                                
21 Priceline – www.priceline.com, último acesso em 19/02/2011. 
22 Costco – www.costco.com, último acesso em 19/02/2011. 
23Clubbox – www.clubox.com.br, último acesso em 19/02/2011. 



Capítulo)4)–)Principais)Resultados)e)Discussão)
 

!
! ! !! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Emmanuel!Barreto!de!Carvalho!

 

65 

Com a ajuda de plataformas na Internet, os membros da comunidade interagem e 

agregam valor na forma de conteúdo, opiniões, recomendações e feedbacks influenciando 

diretamente nas relações comerciais, as opiniões negativas ou positiva guiam a compra - 

opiniões levam a compra (SHARMA e XU, 2006). Também é observado como os membros das 

comunidades virtuais podem influenciar na venda em um comércio social. Não só, comunidades 

virtuais cumprem as necessidades de interação social dos indivíduos, mas pode ajudar as 

empresas, seus clientes, e seus fornecedores a colaborar, fazer negócios e interagir de forma a 

beneficiar todas elas que vendem bens de consumo e serviços on-line (SHARMA e XU, 2006). 

Uma análise da influência sobre as comunidades virtuais em sistemas de leilão eletrônico, 

como e-bay, relacionou, que a percepção dos participantes está associada principalmente, a  oito 

variáveis (Preço final, Taxa de entrega, Preço inicial, Número de feedbacks, feedbacks negativos, 

Reputação, Duração Leilão),  dessas, duas variáveis têm maior importância, o preço final do 

produto e a duração do leilão (HALBANA e NAJJAR, 2007). O trabalho identifica esses fatores, 

observando a relação entre os leilões online e comunidades on-line e mostrando evidências 

empíricas, que a sustentam. Isso contribui tanto para aos usuários das comunidades, oferecendo 

outras alternativas para compra, como também, para os varejistas, auxiliando sensorialmente 

sobre a preferência dos usuários (HALBANA e NAJJAR, 2007). 

Ambientes colaborativos permitem assim, que as organizações e os indivíduos trabalhem 

juntos e compartilhem informações sensíveis de forma eficaz. A combinação de sistemas de e-

commerce com ambientes colaborativos está redefinindo a forma como as organizações e 

indivíduos trabalham simultaneamente, de forma independente e cooperativa. A integração  

desses ambientes com sistemas de comércio eletrônico, introduz o tema comércio colaborativo 

(ou c-commerce) (SMARI, KIM e MCQUAY, 2006).  

Nas organizações o c-commerce cria o suporte dinâmico, baseado na Web interações 

colaborativas nas organizações e entre indivíduos. O seu principal objetivo é aproveitar os 

repositórios de informações e aplicações através de plataforma computacionais e sua 

infraestrutura, a fim de fornecer personalização, ao acesso adaptado aos participantes de uma 

dada comunidade, os quais  estão trabalhando em uma tarefa conjunta (SMARI, KIM e 

MCQUAY, 2006). 
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No trabalho de Swamynathan, Wilson, et al. (2008) é realizada uma análise sobre o 

impacto da confiança aplicada a sites de leilão eletrônico no site Overstock24, e associa a escolha 

de um vendedor ao histórico de sucesso de suas transações, também,  informa que as transações 

entre amigos de mesma rede social, não é evento comum (SWAMYNATHAN, WILSON, et al., 

2008). 

Uso do microblog Twitter como ferramenta de marketing em redes sociais, é 

estrategicamente importante (YUE e XUECHENG, 2010). São associadas quatro características 

a este uso:  

1) O conhecimento da essência do microblog, como ferramenta social 

observando os principais aspectos de comunicação e envolvimento dos usuários 

como seguidores; 2) A importância do microblog no marketing, como canal de 

comunicação de baixo custo, e alto valor associado a importância do feedback 

(positivo ou negativo) como forma de entendimento do cliente; 3) Microblog  

agindo como estratégia de marketing, como forma de fidelização do cliente a 

longo prazo,  bem como forma de promoção de sua marca; 4) Microblog é 

comunicação on-line quase em tempo real com o cliente. (YUE e XUECHENG, 

2010, p. 167). 

Um conjunto de boa práticas e funcionalidades associadas ao suporte da Web 2.0 foi 

explorado por Balkin e Simone (2009), em seu trabalho, eles atribuem o sucesso do comércio 

social a alguns fatores como: 

A. Mashup - O comércio eletrônico com redes sociais integram as melhores práticas 

de: merchandising, catálogo e processos, carrinho de compras, cria engajamento 

com o consumidor para o consumidor, o compartilhamento de conteúdo e 

atividade social (BALKIN e SIMONE, 2009); 

B. Rica experiência do cliente e melhoria na apresentação do produto - Elas 

permitem aos varejistas a construção de comunidades, que por consequência, 

aumenta o envolvimento do cliente com a marca, com os produtos e uns com 

outros (BALKIN e SIMONE, 2009); 

                                                
24 Overstock - http://auctions.overstock.com/ 
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C. Coleta de opinião – Consiste no desenvolvimento funcionalidades para avaliação 

e feedback, com objetivo de saber o que os consumidores esperam de sites de 

comércio eletrônico (BALKIN e SIMONE, 2009). 

 Nessa abordagem o modelo de Balkin e Simone (2009) enfatiza a promoção de produtos 

dentro de uma rede social, baseada nas principais ferramentas de interação com os produtos 

através de interfaces mais amigáveis e atrativas, como também sugere o uso de ferramentas 

sociais para participação e avaliação de produtos, vendedores, serviços etc.  

4.6 Discussão 

Esta sessão tem como objetivo apresentar considerações sobre as questões de pesquisa 

abordadas nesta dissertação, incluindo uma discussão a respeito dos estudos primários e suas 

evidências. 

4.6.1 Discutindo os Resultados 

Durante o MS foi adotado uma mapeamento conceitual, como guia gráfico na 

classificação dos EP, a motivação surge devido à dificuldade de encontrar uma definição comum 

para cada domínio relacionados aos EP, como redes sociais, comércio eletrônico e comércio 

social.  Sendo assim, optou-se pela representação gráfica dos domínios envolvidos, conforme 

observado na Figura 17, que demostrará como esses domínios evoluem e também seus marcos. 

As esferas representam a concentração de trabalhos de cada domínio. Em cada eixo, uma linha 

evolutiva desses domínios. No eixo das abscissas, observa-se o intervalo do Comércio para o 

“Comércio Eletrônico”; no eixo das ordenadas, o intervalo da “Web Pessoal” até as “Redes 

Sociais”, ambos sobre a influência das eras da Web. 

Para o explicar a evolução das comunidades virtuais até as redes sociais e seu contínuo 

desenvolvimento, foi necessário investigar a causa dessa evolução. A partir dessa investigação, 

observou-se a importância das tecnologias envolvidas na Internet, principalmente as relacionadas 

aos mecanismos de comunicação, que estão habilitados nas redes sociais atuais, e relacionadas às 

eras da Web 1.0, 2.0 e 3.0.   
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Observando-se a Figura 17, encontra-se o eixo da Web Pessoal. Este acompanha o eixo 

da era da Web 1.0. Nesse caminho evolutivo, o marco para ingresso às comunidades virtuais e 

Redes Sociais é a “Web baseada em relacionamento”. No final do eixo, encontramos o extremo 

das eras da Web a Web 3.0, e também dos relacionamentos sociais para Máquinas Sociais,  as 

quais seguem a tendência de ambientes colaborativos, com suporte da Web semântica na Web 

3.0.  

Figura 17 - Distribuição dos domínios e marcos 

O eixo seguinte, observado na Figura 17, tem início no “Comércio” que vai até o 

“Comércio Eletrônico”; assim como a “Web Pessoal”, o “Comércio” começa na Web 1.0 e sua 

característica, nessa etapa, é a “publicação” (i.e. banner, advertisses, etc), no sentido de push dos 

produtos e propagandas. O marco que inicia o comércio eletrônico é “a presença de transação 

eletrônica”. No caminho evolutivo da reta, é observada a abordagem de grupos de compra e 

colaboração no comércio eletrônico. 
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A esfera representando o domínio do comércio social é influenciada por dois marcos 

principais, “Web baseada em relacionamento” e “transação eletrônica”. O comércio social para 

ocorrer, precisará apresentar também três características peculiares, que devem ser: 1) 

Participativo, todos colaboram emitindo sua opinião (i.e. feedback, rating, recomendação); 2) 

Personalizado, o ambiente, as informações e a interface são configuradas de modo a fazer 

sentido ao usuário; 3) Portável, pode ser acessível por qualquer plataforma. O comércio social já 

nasce na Web 2.0, e evolui com rica experiência de usabilidade para o usuário  (PURCELL, 

RAINIE, et al., 2010; MEIRA, 2011).  

Os modelos de negócios discutidos nas QP2, QP3 e QP4 explicam como cada domínio 

estava relacionado a um modelo de negócio, ao rendimento e às formas de transação B2C, C2C e 

C2B.  O modelo de transação C2B é uma modalidade que foi observada nos estudos primários, 

por compreender sistemas como Clubox, onde os usuários informam seus desejos e são 

agrupados por eles. Aos vendedores interessados, competirá oferecer o melhor preço; diferente 

do modelo tradicional observado no GroupOn, no qual os usuários se reúnem em função de uma 

oferta. No entanto, não foram encontrados sistemas que permitissem a um grupo de fornecedores 

ou vendedores compor um produto, ou serviço, através de reunião dos seus recursos. Isso sugere 

um comportamento similar ao de cooperativa, que não está presente nos EP selecionados. 

Segurança e confiança nas redes sociais e no comércio social são pontos vitais nesses 

domínios. Foram associados aspectos que expressam a presença dessas funcionalidades, e tentam 

transmitir o sentimento de confiança para os usuários, através dos recursos como (feedback, 

avaliação e recomendação). A segurança permanecerá como uma parte da composição de um 

conceito maior, que abrange o controle sobre a informação e seu acesso.  

Quanto à segurança e integridade dos dados usando “backup para redes sociais”, a única 

abordagem localizada foi relacionada aos EP em Redes Sociais de Mccown e Nelson (2009). 

Porém, não foi encontrado EP similar relacionado ao Comércio Eletrônico ou ao Comércio 

Social. A solução apresentada por Mccown e Nelson (2009), pode ser importante, também, 

quando sistemas integrados, através de Mashup, tenham parte crítica de seu negócio, em uma 

plataforma de terceiros. Esse método irá permitir a recuperação dos dados em uma 

eventualidade.  
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O uso de frameworks é discutido no estudo como uma forma de guiar o desenvolvimento 

de aplicações, destinadas ao comércio social. Em especial, observou-se que o Framework 7C 

vem evoluindo a partir de sua concepção original (RAYPORT e JAWORSKI, 2002), 

preliminarmente concebido para análise de interfaces em comércio eletrônico e interfaces de 

clientes. Em seguida, para uma adequação a dispositivos móveis, o Framework 7C foi ajustado 

em função de dois elementos principais, relacionados às restrições e configurações (LEE e 

BENBASAT, 2004). 

Ainda, segundo Yang, Kim, et al. (2008), o Framework 7C necessita da inclusão de uma 

área não coberta pela abordagem original. Por isso, o elemento colaboração foi incluído e 

associado ao contexto da Web 2.0, pela observação de sistemas como Wikipédia. Por esse 

motivo, foi somando o oitavo “C” à denominação Framework 7C, que passa a ser conhecido 

como “Framework 8C”. Entretanto, após um ano ao trabalho de Yang, Kim, et al. (2008), surge 

um questionamento sobre a inclusão do elemento colaboração ao Framework 8C. Para Sabouri e 

Jalali (2009), em seu estudo de avaliação e aderência das tecnologias da Web 2.0 no Framework 

7C, a colaboração pode ser representada pelo uso de Wiki’s25, justificado por este indício, O 

“elemento de colaboração têm sido sugerido no 8C e pode ser conseguido com Wiki baseado em 

sistemas Web” (SABOURI e JALALI, 2009).  

Apesar das considerações de Sabouri e Jalali (2009), a respeito do emprego do Wiki como 

tecnologia que supriria a necessidade quanto ao aspecto da colaboração, observou-se em 

(LEITNER e GRECHENIG, 2008a; PROVISOR, 2009; SMARI, KIM e MCQUAY, 2006), que 

essa colaboração é algo maior. Não apenas pela representação em Wiki ou em uma tecnologia, 

mas também, pelo o envolvimento em outros domínios como redes sociais, comércio eletrônico e 

comércio social. Isso sugere que a colaboração, como é vista por Yang, Kim, et al. (2008), é a 

forma mais representativa desse tipo de interação social. 

Compreende-se que o emprego do Framework 7C, devido às propriedades que cobrem 

tanto o comércio eletrônico como as redes sociais, poderia ser adotado, também, como um guia 

para novos sistemas de comércio social. 

                                                
25 O termos wiki é utilizado para identificar um tipo específico de coleção de documentos em hipertexto ou o 
software colaborativo usado para criá-lo. http://pt.wikipedia.org/wiki/Wiki, último acesso em 01/10/2011. 
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4.7 Sumário do Capítulo 

Este capítulo apresentou os resultados obtidos durante a etapa de Principais Resultados e 

Discussão, que é componente da fase de “Análise dos Resultados” descrita na Subseção 2.5.2.  

Em resposta às quatro QP, foi possível observar: 

Na QP1, um conjunto de EP guiou, a partir das evidências apresentadas, o caminho 

evolutivo do comércio social. As tecnologias envolvidas na gerações da Web 1.0, 2.0 e 3.0 

influenciaram diretamente a forma de fazer negócio, assim como, o relacionamento nas 

comunidades virtuais; e em seguida, nas redes sociais. Além disso, elas ofereceram ao comércio 

eletrônico mais opção para interação e promoção de produtos e serviços; bem como, as redes 

sociais trouxeram, para dentro da rede, marcas e produtos das quais os usuários são fãs. 

Nas QP2 e QP3, os EP apresentaram quais os requisitos e características desses domínios 

que os tornam únicos. As questões também abrangem as formas de construção desses sistemas, 

por meio de frameworks e explicam a sustentabilidade das redes sociais e comércio eletrônico, 

por meio dos modelos de negócio. 

Os requisitos apresentados em cada domínio, presentes nos EP, não seguem um padrão 

ou modelo de construção comum. Entretanto, alguns frameworks descrevem sua metodologia 

como Framework (7C, 8C, 4R). Essa peculiaridade dificulta a criação de um guia para análise e 

comparação dos requisitos desejáveis, para cada domínio.  

Na QP4, os estudos tratam dos aspectos comuns entre redes sociais e comércio eletrônico 

que fortalecem o comércio social.  Os aspectos herdados como segurança, avaliação, feedback, 

rating são mesclados em uma abordagem comum,  os quais  conceberam maior poder de decisão 

ao usuário, apoiado por crowdsourcing - conhecimento construído pela comunidade.  

A sessão de “Discussão” completou a fase de “Análise dos Resultados”,  apresentando 

um mapeamento conceitual (Figura 17), para organização dos EP em domínios, esclarecendo 

seus marcos e fronteiras. Os EP foram comparados,  suas características e contribuições 

discutidas, e ainda foi possível guiar a distribuição dos EP nas respectivas questões de pesquisa. 
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Também foi observado um comparativo, quanto as abordagem no Framework 7C, que 

demonstra sua contínua evolução e possível utilização em sistemas os quais compreendem 

comércio social. 

A seguir, será apresentada uma análise das funcionalidades de sistemas de comércio 

eletrônico e redes sociais, cujo objetivo foi encontrar dados empíricos, que reforçassem os 

achados presentes no MS.  
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Capítulo 

5 
5. Pesquisa de Funcionalidades 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar uma pesquisa empírica, executada nas 

interfaces de sites de redes sociais e comércio eletrônico. 
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5.1 Introdução 

A motivação da pesquisa está relacionada a uma análise empírica em redes sociais, 

mídias sociais e comércio eletrônico, como segundo ponto de vista para as respostas às questões 

de pesquisa selecionadas no mapeamento sistemático. 

 Essa pesquisa relata as funcionalidades presentes nas interfaces de sistemas selecionados 

pelas categorias mais discutidas encontradas nos EP desse MS. Foram listadas categorias como 

redes sociais, leilão, comércio eletrônico, microblog, classificados e grupo de compras, por 

serem as mais discutidas. O período da execução da pesquisa foi entre Junho de 2010 a Setembro 

de 2010. 

A seleção dos sistemas de comércio eletrônico, redes sociais e mídias sociais levou em 

consideração dois critérios: (1) Estar presente nos EP -  estes sistemas são referenciados ou 

objeto de estudo; (2) Ranking Alexa26 -  a colocação dos sites em relação a sua classificação em 

Alexa, também utilizado por Leitner e Grechenig (2008a). Os sites foram ordenados pelo 

ranking Alexa, como mostrado na Tabela 3, agrupados em três categorias: 

1) Maior ranking geral. 

 

2) Maior ranking nos Estados Unidos. 

 

3) Maior ranking no Brasil. 

Esse estudo analisou 21 sistemas compreendidos em mídias sociais e comércio 

eletrônico, selecionados de acordo com os critérios mencionados acima. Entretanto,  outras três 

redes sociais como baidu, qq.com da china e site Russo v.kontake apesar de apresentarem 

critério de ranking geral alto, foram excluídos devido à limitação na compreensão do idioma. 

 

                                                
26 Alexa – Sistema de Ranking, para medir quantidade de acesso, tendências e prover outras informações estatísticas 
quanto aos hábitos de acesso. www.alexa.com, último acesso em 01/07/2010.  
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Tabela 3 – Ranking de sites por Alexa 
 

Nº Sites Geral USA Brasil 
1 Googlebuzz (Google systems) 1 1 1 
2 www.facebook 2 2 8 
3 www.youtube.com 3 4 4 
4 www.twitter.com 10 8 14 
5 www.amazon.com 14 5 75 
6 www.linkedin.com 20 13 42 
7 www.ebay.com 22 9 72 
8 www.Flickr.com 34 24 39 
9 www.craigslist.org 36 10 --- 
10 www.myspace.com 58 33 147 
11 www.alibaba.com 91 290 417 
12 www.orku.com 103 1294 13 
13 www.digg.com 133 87 520 
14 www.hi5.com 192 1556 932 
15 www.groupon.com 363 84 24 
16 www.multiply.com 371 795 306 
17 www.friendster.com 872 1920 ---- 
18 www.bebo.com 1827 1935 11098 
19 www.peixeurbano.com 2254 ---- 52 
20 www.olx.com 2831 2404 60 
21 www.mercadolivre.com 5917 94143 94 

Quanto ao processo de análise de funcionalidades, podem ser observados exemplos em 

Leitner e Grechenig (2008a), que definem uma matriz de análise para estudo de aplicações em 

sistemas de comércio eletrônico, os quais usam Mashup, integrando outras plataformas como 

redes sociais e comunidades virtuais. Vê-se também em Neiva (2009), uma matriz de análise, 

onde são tabuladas funcionalidades, e sub-funcionalidades para um modelo aplicado à elicitação 

de requisitos, em reuso de software voltado a linha de produtos de software. Nesta dissertação, a 

proposta consistiu em analisar cada funcionalidade dos 21 sites selecionados, catalogar as 

possíveis em uma matriz, identificar quais sites as possuíam,  para extrairmos o percentual de 

cada uma, de acordo com os domínios e categorias aos quais pertencem, e analisar os dados 

obtidos. Para isso, foi necessário criar um perfil nos sites, e interagir com todas as opções 

disponíveis, registrando, assim, as impressões quanto às  funcionalidades pesquisadas em uma 

matriz.  

Como resultado, os sites selecionados foram divididos em dois domínios: mídia social e 

comércio eletrônico. Entre as mídias sociais e sites de comércio eletrônico foi estabelecida uma 
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classificação por suas características em seis categorias, como mostra o Quadro 4. Foram 

identificados 16 funcionalidades principais e 101 sub-funcionalidades, catalogadas em uma 

matriz, apresentada no Apêndice B - Quadro 6, chamada de Matriz de Funcionalidades.   

Para que fosse possível observar quais foram as tendências de cada elemento em seu 

domínio, foi calculado o percentual entre o quantitativo total das sub-funcionalidades para as 

mídias sociais e comércio eletrônico. Através desses dados, foi estabelecida uma comparação 

entre suas funcionalidades, permitindo algumas considerações, quanto ao comércio eletrônico e 

as mídias sociais. 

 
Quadro 4 - Domínios e categorias 

 
Mídia Sociais Comércio Eletrônico 

Media 
Share Redes Sociais Micro Blog Shop e Leilão 

Grupo de 
Compra 

Classificados 
Eletrônico 

Youtube Facebook Twitter ebay Groupon OLX 
Flickr Orku Googlebuzz Amazon Peixeurbano Craigslist 

 
Linkedin Digg 

Mercado 
Livre 

  
 

Myspace 
 

Alibaba 
  

 
Multiply 

    
 

Hi5. 
    

 
Friendster 

    
 

Bebo 
    

5.2 Considerações Sobre Comércio Eletrônico 

Os modelos de negócio, nos sites de comércio eletrônico, vêm evoluindo e socializando 

sua comunicação ao redor dos usuários.  Essa conclusão foi possível graças a observação das 

funcionalidades sociais, presentes em (eBay, Alibaba, Amazon, OLX, PeixeUrbano, GroupOn e 

Mercadolivre), que contam com uso de Mashup para publicação de opinião e feedback no 

(Facebook, Twitter), encontrados em 87% dos sites. Outras funcionalidades sociais, como 

(fórum, grupos e comunidades) existentes, por exemplo, no eBay, foram observadas em 65% dos 

sites analisados. 

Outro ponto forte nos Amazon e eBay são os perfis do usuário, que agora não são mais 

apenas um registro,  eles têm opções para publicação de fotos, de data de aniversário, lista de 

desejos, informações sobre preferências de música e vídeo. Além disso, os perfis não estão 
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apenas relacionados com parceiros de negócios ou clientes em sua lista de preferência, mas 

também com a lista de interesses para as pessoas e amigos.  

5.3 Considerações Sobre Mídias Sociais e Redes Sociais 

Os modelos de negócio, nos sites relacionados ao domínio de mídia social, também estão 

aderindo a uma proposta baseada em comércio eletrônico. Um exemplo é o comércio de jogos 

online, widgets e utilidades que são comercializados pelo Orkut, Facebook, MySpace, LinkedIn, 

Frindster, Bebo e, também, Avatar no Hi5. Essas aplicações são providas por usuários e 

recomendadas a outros, de acordo com seu interesse ou, também como sugestão de presente, na 

rede. Para encorajar essa prática e a criação de novas aplicações, é fornecida à comunidade a 

oportunidade de criar softwares, por meio de plataformas de desenvolvimento27, como é visto no 

Facebook.  

 Nesta pesquisa, em 77% dos sites foi possível comprar uma aplicação, em 66% a 

possibilidade revelou-se  no uso de AdSence, em 66% dos sites ainda pode-se possuir uma conta 

eletrônica, e em 33% viabilizou-se publicar produto ou serviço. Um exemplo interessante é o 

Orkut Promote, que calcula o impacto do advertisse na rede social, pelo número de pessoas 

alcançadas e informa qual o grau de proximidade em que elas estão do anunciante.  

O modelo de negócio do OLX é classificado eletrônico, que trata produtos e pessoas 

como classificados. Tudo é como um simples anúncio. A ligação das redes sociais Friendster e 

Hi5 ao OLX por meio de Mashup permitiu-lhes a penetração no conceito de comércio social, 

pelas características claramente notadas, a partir das funcionalidades na criação de grupos e 

comunidades, como observado em seu predecessor o Craiglist. 

5.4 Conclusões 

Há uma tendência das redes sociais e dos sistemas de comércio eletrônico a convergirem 

ao comércio social. Isso se evidencia pela similaridade das funcionalidades, relacionadas com 

                                                
27 Facebook Developers, http://developers.facebook.com/, último acesso 17/04/2011 
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participação e interação social, o que reforça os resultados apresentados nos EP, associados a 

QP1, quanto ao sentido evolutivo desses domínios. 

A adesão ao Mashup é mais uma característica presente no comércio social que auxilia a 

responder a QP4. E foi observada, tanto nas redes sociais quanto no comércio eletrônico, 

inicialmente, unidos por microblogue como Twitter, e também presentes no ratings como 

“Gostei” do Facebook. Essa relação vem sendo estendida, tornando as redes sociais mais 

comerciais e o comércio eletrônico mais social. 

É possível afirmar a existência de três categorias do comércio social: Os baseados em 

redes sociais, que se tornam comércio social pela presença do comércio eletrônico, como o 

Facebook; O Comércio eletrônico, o qual se torna comércio social pela criação de comunidades, 

redes sociais e redes colaborativas, como o eBay; E os sistemas, que já nascem como comércio 

social, a exemplo do ShopSocially28. 

Quanto ao sistema de pagamento adotado nos sites analisados, o PayPal foi o mais usado, 

presente em todos os sites do domínio de comércio eletrônico e em 46% dos sites de mídia 

social. Nos sites de mídia social, a funcionalidade de “dinheiro virtual” esteve presente em  33% 

deles como Friendster, Bebo e Hi5, que também estimularam  as compras de aplicações, e 

habilitaram, novas funcionalidades, fidelizando o usuário. O modelo de negócio do comércio 

social, certamente, será perpetuado como mais uma funcionalidade em sistemas de domínio 

específico,  puramente social ou comercial. 

 

                                                
28 Shop Socially - http://shopsocially.com/, último acesso 17/04/2011. 
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Capítulo 

6 
6. Considerações Finais 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar algumas considerações finais sobre os 

principais tópicos abordados nesta dissertação, incluindo as ameaças conhecidas, os trabalhos 

encontrados que estão relacionados ao MS, como também às contribuições alcançadas e 

indicações para trabalhos futuros. 
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6.1 Ameaças e Armadilhas 

Existem algumas ameaças nesse mapeamento sistemático, elas são descritas em detalhe a 

seguir: 

• Estratégia de pesquisa - Desde que foram utilizados principalmente os motores 

de busca automática, alguns estudos relevantes podem não ter sido incluídos no 

conjunto de estudos selecionados, mesmo após grande dedicação para identificar 

as palavras-chave importantes. Por exemplo, um estudo em particular que usou 

um termo diferente, ou algum estudo mais recente ainda não indexado pelos 

motores de busca. No entanto, para minimizar o risco, procurou-se executar um 

processo de busca manual nos seguintes eventos: o HICSS, o IJEC, o WOSN, o 

ICCSA, o IADIS e o CASoN. 

• Questões de pesquisa - As questões de pesquisa que foram definidas não 

fornecem uma cobertura completa do campo de redes sociais, comércio eletrônico 

e comércio social.  Isso é considerado uma ameaça factível, no entanto, houve 

uma reunião com pesquisadores experientes em Mapeamento Sistemático, para se 

validar as perguntas. Dessa forma, mesmo que se não houvesse selecionado o 

melhor conjunto de perguntas, procurou-se abordar as mais frequentes e as 

questões consideradas como em aberto,  no campo de pesquisa em pauta. 

• Extração de dados - Durante o processo de extração de dados, os estudos 

primários foram classificados com base no julgamento do autor do mapeamento 

sistemático. Essa pode ser considerada uma ameaça factível, por permitir que 

algum estudo possa ter sido classificado incorretamente (KITCHENHAM e 

CHARTERS, 2007).  

• O processo de avaliação de qualidade - Este processo não foi executado, como 

proposto por Kitchenham e Charters (2007). Ao invés de avaliar a validade e viés 

no trabalho selecionado, procurou-se avaliar a relevância dos estudos, 

considerando o objetivo do mapeamento. 
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6.2 Trabalhos Relacionados  

Durante o MS, não foram encontrados estudos que relatassem o uso dessa técnica para 

revisão da literatura em comércio social. Entretanto, deve-se considerar, devido a sua abordagem 

ao domínio pesquisado, quatro trabalhos presentes entre os estudos primários selecionados: 

(BALKIN e SIMONE, 2009; PROVISOR, 2009; RAD e BENYOUCEF, 2010; LEITNER e 

GRECHENIG, 2008a). Além disso, foram comparadas suas contribuições com as desta 

dissertação. 

Para explicar como o comércio eletrônico chegou às redes sociais e  quais as influências 

por elas exercidas, na decisão de compra de outros sites de comércio eletrônico, Balkin e Simone 

(2009) tiveram como base as pesquisas de mercado da (Forrest Research, ExactTarget) e os 

questionários aplicados por sua própria empresa a (Guidance). Eles também estudaram como se 

comportava o consumidor, que compartilhava esses dois domínios, propondo um guia, cujo  foco 

estava na apresentação do produto e na construção de comunidades comprometidas com a marca. 

Em seguida, outro trabalho da Guidance (PROVISOR, 2009), descreve o we-commerce (nosso 

comércio) como evolução social do comércio eletrônico. Seu trabalho apresenta a importância do 

comércio coletivo, como passo seguinte ao comércio social, que explica o poder, agora, 

conferido aos usuários na barganha das compras coletivas. 

Apesar  dessas importantes contribuições (BALKIN e SIMONE, 2009; PROVISOR, 

2009), uma maior ênfase poderia ser conferida à forma como acontecem as interações sociais, 

nas comunidades virtuais, redes sociais e redes colaborativas.  Nesse MS, procurou-se a essência  

do conteúdo nos EP, ao explorar-se o domínio de redes sociais, envolvendo o início das relações 

pessoais até os aspectos de colaboração das redes sociais (SMARI, KIM e MCQUAY, 2006; 

LEITNER e GRECHENIG, 2008a; YANG, KIM, et al., 2008). Isso levou a perceber a 

necessidade de composição de um novo grupo social de vendedores (cooperativas), que não foi 

coberto pelos EP apresentados nesse MS.  Entretanto, esse grupo social será objeto de pesquisa 

para trabalhos futuros.  

Dois modelos são relacionados para representar o comércio social: No primeiro, uma 

proposta para seu entendimento de Rad e Benyoucef (2010), baseado em tomada de decisão; no 

segundo, um modelo para interação e colaboração em social shopping de Leitner e Grechenig 
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(2008a). Em Rad e Benyoucef (2010) é possível identificar seis estágios de decisão, baseados no 

estudo do comportamento dos usuários, mas ele não deixa claro o papel dos atores (usuários, 

empresas, vendedores), nesse modelo. Diferente de Leitner e Grechenig (2008a), que 

representam, claramente, a interação entre seus atores: o consumidor, o produto e a internet, já 

ilustrados na Figura 15. Leitner e Grechenig (2008a), também realizaram uma pesquisa empírica, 

em 100 sites de comércio social, identificando dessa forma  tendências, funcionalidades e 

modelos de negócios. 

O mapeamento conceitual desse MS, presente na Figura 17, difere dos modelos 

apresentados por reunir os domínios, que relataram a origem do comércio social, em uma linha 

evolutiva e tecnológica das eras da Web. O mapeamento conceitual, ainda, apresenta marcos que 

explicam e classificam os EP  quanto ao início do comércio eletrônico (transação eletrônica), o 

surgimento das comunidades virtuais e redes sociais (Web baseada em relacionamentos), como 

também o comércio social (participativo, portável e personalizado). Outro aspecto comparado ao 

estudo de Leitner e Grechenig (2008a) foi a quantidade de sites pesquisados, apenas 21 listados 

na Tabela 3. Contudo, no Error! Reference source not found.Quadro 6Error! Reference 

source not found. Error! Reference source not found.– Matriz de Funcionalidades - foram 

mapeadas 16 funcionalidades principais e 101 sub-funcionalidades de todos esses sites, que 

permitiram perceber o comércio eletrônico mais social e as redes sociais com mais 

funcionalidades comerciais.  Esse detalhe não foi observado na matriz de Leitner e Grechenig 

(2008a). 

6.3 Trabalhos Futuros 

Os resultados obtidos pelo mapeamento sistemático contribuíram para identificação de 

áreas não cobertas pelo comércio social. Devido às restrições impostas, quanto ao tempo 

relacionado ao programa de mestrado, não foi possível estender esta pesquisa. Assim, as 

seguintes questões devem ser investigadas em um trabalho futuro. 

• Extração de informação para comércio social - No ambiente do comércio 

social, um dos maiores bens para esse modelo de negócio são seus usuários e suas 

relações sociais, entre outros usuários. As informações geradas por meio dessa 

interação social revelam opiniões, tendências, estilos de vida e comportamentos, 
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assim como os hábitos de compras. Foi observada uma disposição para criação de 

sistemas de comércio social que unem redes sociais como Facebook, Orkut, 

MySpace, entre outras, ligadas a um Mashup com comércio eletrônico, a exemplo 

do Futweet29 (LEITNER e GRECHENIG, 2008a). Nesse modelo de negócio, 

parte das informações dos usuários está na rede social,  mas, o que aconteceria se 

essa rede deixasse de existir ou mudasse seu modelo de negócio, a exemplo do 

Sixdegrees e Ning. Em resposta a essa questão, Mccown e Nelson (2009) 

relacionaram técnicas de extração de dados das redes sociais, para backup e 

posterior restauração. Ajustadas ao uso no comércio social, concebe-se a 

oportunidade de restabelecimento do contato em uma nova aplicação. 

• Cooperação entre vendedores: Entre os modelos de interação e transação não foi 

encontrado relato de sistemas que suportassem cooperação de vendedores. O 

objetivo  nessa abordagem é unir um grupo de vendedores para atender uma 

demanda específica, partindo de usuários C2B ou de empresas B2B. A exemplo 

do que acontece com/em compras coletivas (CHEN e JENG, 2003; CHEN e WU, 

2010) ou sistemas colaborativos (SMARI, KIM e MCQUAY, 2006; LEITNER e 

GRECHENIG, 2008a; PROVISOR, 2009; YANG, KIM, et al., 2008), que 

habilitam os usuários a demandar e ter controle sobre a transação. 

6.4 Conclusão 

 Este mapeamento sistemático realizou uma revisão sistemática da literatura para os 

estudos, os quais  relataram 3 domínios: o comércio social,  os de redes sociais e o comércio 

eletrônico. Após a avaliação inicial de 1078 estudos,  esse mapeamento sistemático selecionou 

32 estudos primários relevantes, que respondem a 4 questões de pesquisa. A maior concentração 

dos estudos veio do engenho de busca da IEEE, com 15 itens indexados.  Desses, 4 trabalhos 

estavam associados ao “Hawaii International Conference On System Sciences (HICSS)”, 

suportado pela IEEE. Isso é interessante porque, no futuro, mecanismos como IEEE podem ser 

ainda mais poderosos e concentrar todas as consultas necessárias em um só lugar, reduzindo o 

esforço dos pesquisadores nessa etapa do estudo. 

                                                
29 Futweet, Faz mashup com Twitter, Facebook e Orkut com um sistema que coleta a opinião dos usuários a quanto 
ao de placar dos jogos, quem postou o placar correto pela rede. www.futweet.com, (MEIRA, VANILSON, et al., 2010) 
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O processo de mapeamento foi reportado, o que torna mais fácil para outros 

pesquisadores avaliar o estudo atual e reproduzi-lo. Também foi criado um mapeamento 

conceitual gráfico, que auxiliou na distribuição dos estudos pelo estabelecimento de marcos entre 

cada domínio, sobre sua linha evolutiva e tecnológica correlacionada com as tecnologias, 

observadas nas eras da Web 1.0, 2.0 e 3.0. Com o mapeamento conceitual, o resultado obtido foi 

a classificação de elementos e facetas presentes nos estudos primários, que caracterizam cada um 

dos domínios mapeados. Reforçando assim, os resultados obtidos no mapeamento sistemático,  a 

pesquisa realizada nas interfaces, de 21 sites, revelou 3 formas de comércio social, assim 

percebidas: quando o comércio social surge das redes sociais, quando comércio social surge do 

comércio eletrônico e também, os sistemas que já são concebidos como comércio social. 

A ausência de um conjunto de padrões ou modelo de referência comum para definição e 

construção de aplicações, na área, foi um problema observado através dos estudos. A melhor 

abordagem nesse sentido foi atribuída ao Framework 7C (HUMMEL e LECHNER, 2002) que 

em nove anos vem apresentando melhorias e atualizações, a partir de sua concepção original, 

cobrindo os três domínios pesquisados.  

Por fim, esse  mapeamento sistemático mostrou que o comércio social, ainda está  em 

evolução, discute-se o uso de Máquinas Sociais como novos atores, o uso de tecnologia 3D mais 

presente e popular e, a semântica Web em uma Web programável. O objetivo mais importante 

desse estudo foi disseminar a evolução, características e conceitos do comércio social, 

permitindo aos pesquisadores obterem conhecimento sobre seu uso. 
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Apêndices 

1.1 Apêndice A: Rastreabilidade dos Estudos Primários 
 

Tabela 4 - Estudos primário pelas questões de pesquisa 
 

QP Estudos Primário Qtd. 

QP1 

(RECUERO, 2009), (ZHONG, BI, et al., 2008), (SORENSEN e SKOUBY, 2008), 
(MEIRA, VANILSON, et al., 2010), (FUCHS, HOFKIRCHNER, et al., 2010), 
(PATTAL, LI e ZENG, 2009), (UMESHA e SHIVALINGAIAH, 2008), 
(MAAMAR, 2003), (QIN, 2009), (SABOURI e JALALI, 2009), (PROVISOR, 
2009), (BALKIN e SIMONE, 2009), (LEITNER e GRECHENIG, 2008a), (RAD e 
BENYOUCEF, 2010). 

14 

QP2 

(RECUERO, 2009), (GOLBECK, 2005), (CATHERINE, STARR e GEORGE, 
2008), (ANDREW, DAN e VISHAL, 2007), (CHOE e JUNEHWA, 2009), 
(MCCOWN e NELSON, 2009), (UMESHA e SHIVALINGAIAH, 2008), 
(SORENSEN e SKOUBY, 2008), (FUCHS, HOFKIRCHNER, et al., 2010), 
(ZHONG, BI, et al., 2008), (PATTAL, LI e ZENG, 2009), (MEIRA, VANILSON, 
et al., 2010). 

12 

QP3 
(MAAMAR, 2003), (QIN, 2009), (ZHOU e NIU, 2010), (LEE e BENBASAT, 
2004), (MINGQIANG e YABO, 2009), (CHEN e JENG, 2003), (SABOURI e 
JALALI, 2009), (LEITNER e GRECHENIG, 2008b), (CHEN e WU, 2010). 

9 

QP4 

(HUMMEL e LECHNER, 2002), (HALBANA e NAJJAR, 2007), (SMARI, KIM e 
MCQUAY, 2006), (SHARMA e XU, 2006), (BALKIN e SIMONE, 2009), 
(PROVISOR, 2009), (LEITNER e GRECHENIG, 2008a), (YUE e XUECHENG, 
2010), (YANG, KIM, et al., 2008), (RAD e BENYOUCEF, 2010), 
(SWAMYNATHAN, WILSON, et al., 2008). 

11 
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Quadro 5 - Faceta de pesquisa pelas questões de pesquisa 

 
 

Faceta QP1 QP2 QP3 QP4 

Validação da 
Pesquisa  

(GOLBECK, 
2005),(ANDREW, DAN e 
VISHAL, 2007), 
(CATHERINE, STARR e 
GEORGE, 2008) 

(CHEN e WU, 2010), 
(CHEN e JENG, 2003)  

Avaliação da 
Pesquisa    

(YANG, KIM, et al., 
2008) 

Proposta de 
Solução  

(MCCOWN e NELSON, 
2009)  

(SMARI, KIM e 
MCQUAY, 2006) 

Trabalho 
Filosófico 

(RECUERO, 2009), 
(ZHONG, BI, et al., 2008), 
(FUCHS, 
HOFKIRCHNER, et al., 
2010),  (PATTAL, LI e 
ZENG, 2009), (UMESHA 
e SHIVALINGAIAH, 
2008), (MAAMAR, 2003), 
(QIN, 2009), (PROVISOR, 
2009), (BALKIN e 
SIMONE, 2009),  (RAD e 
BENYOUCEF, 2010) 

(ZHONG, BI, et al., 2008), 
(UMESHA e 
SHIVALINGAIAH, 2008), 
(RECUERO, 2009), 
(PATTAL, LI e ZENG, 
2009), (FUCHS, 
HOFKIRCHNER, et al., 
2010), (CHOE e 
JUNEHWA, 2009) 

(MAAMAR, 2003), 
(LEE e BENBASAT, 
2004), (MINGQIANG e 
YABO, 2009), (QIN, 
2009), (ZHOU e NIU, 
2010), (LEITNER e 
GRECHENIG, 2008b) 

(SHARMA e XU, 2006), 
(PROVISOR, 2009), 
(BALKIN e SIMONE, 
2009), (RAD e 
BENYOUCEF, 2010) 

Opinião 
(SORENSEN e SKOUBY, 

2008), (SABOURI e 
JALALI, 2009) 

(SORENSEN e SKOUBY, 
2008) 

(SABOURI e JALALI, 
2009) 

(YUE e XUECHENG, 
2010) 

Experiência 
(MEIRA, VANILSON, et 
al., 2010), (LEITNER e 
GRECHENIG, 2008a) 

(MEIRA, VANILSON, et 
al., 2010)  

(HALBANA e NAJJAR, 
2007), 
(SWAMYNATHAN, 
WILSON, et al., 2008), 
(LEITNER e 
GRECHENIG, 2008a), 
(HUMMEL e 
LECHNER, 2002) 
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Tabela 5 - Rastreabilidade dos estudos primários completa 

Referência Ano Fonte Tipo Descrição 
(HUMMEL e LECHNER, 2002) 2002 IEEE Conferência Social Profiles of Virtual Communities. 

(MAAMAR, 2003) 2003 ACM Conferência Commerce, E-Commerce, and M-
Commerce: What Comes Next? 

(LEE e BENBASAT, 2004) 2004 Springer Jornal A framework for the study of customer 
interface design for mobile commerce. 

(GOLBECK, 2005) 2005 Google Tese Computing and applying trust in Web-
based social networks. 

(CHEN e JENG, 2003) 2003 IEEE Conferência 
A multi-agent framework that supports 
collective purchasing and bargaining in 
electronic commerce 

(SHARMA e XU, 2006) 2006 IEEE Conferência Effects on Sales by Virtual Community 
Interactions: A Social Network Analysis 

(SMARI, KIM e MCQUAY, 2006) 2006 IEEE Conferência 

Multi-Disciplinary Integrated 
Framework and Architecture for a 
Human Centered Collaborative 
Commerce System 

(ANDREW, DAN e VISHAL, 2007) 2007 Springer Jornal Social Networking as a New Trend in e-
Marketing 

(HALBANA e NAJJAR, 2007) 2007 Google Jornal 
Rethinking E-Commerce Research By 
Connecting it to Activities in Online 
Communities 

(SWAMYNATHAN, WILSON, et 
al., 2008) 2008 ACM Conferência 

Do Social Networks Improve e-
Commerce? A Study on Social 
Marketplaces. 

(LEITNER e GRECHENIG, 2008a) 2008 Google Conferência 
Collaborative Shopping Networks: 
Sharing the Wisdom of Crowds in E-
Commerce Environments 

(LEITNER e GRECHENIG, 2008b) 2008 Google Conferência 
Electronic Commerce Mashups: 
Combining Applications to Useful 
Services for Shoppers 

(UMESHA e SHIVALINGAIAH, 
2008) 2008 Google Conferência Comparative Study of Web 1.0, Web 2.0 

and Web 3.0 

(SORENSEN e SKOUBY, 2008) 2008 IEEE Conferência Next generation social networks-
elicitation of user requirements 

(YANG, KIM, et al., 2008) 2008 IEEE Conferência 
The 8C Framework as a Reference 
Model for Collaborative Value Webs in 
the Context of Web 2.0 

(CATHERINE, STARR e GEORGE, 
2008) 2008 IEEE Conferência 

Understanding Development and Usage 
of Social Networking Sites: The Social 
Software Performance Model 

(ZHONG, BI, et al., 2008) 2008 IEEE Conferência Research on the Design Method of 
Mobile Social Network Services 

(QIN, 2009) 2009 Springer Livro Introduction to E-commerce 

(MCCOWN e NELSON, 2009) 2009 ACM Conferência  What Happens When Facebook is 
Gone? 

(BALKIN e SIMONE, 2009) 2009 Google White Paper 
Social commerce the essential guide to 
combining eCommerce + social 
networking 

(PROVISOR, 2009) 2009 Google White Paper From eCommerce to We-Commerce: 
The Social Evolution of eCommerce. 

(RECUERO, 2009) 2009 Google Livro Redes sociais na internet 

(MINGQIANG e YABO, 2009) 2009 IEEE Conferência The E- Commerce Security Risk 
Management and Measure Research 
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Referência Ano Fonte Tipo Descrição 

(PATTAL, LI e ZENG, 2009) 2009 IEEE Conferência Web 3.0: A Real Personal Web! More 
Opportunities and More Threats 

(SABOURI e JALALI, 2009) 2009 IEEE Conferência Evaluating Web 2.0 Services Based on 
7C Framework 

(CHOE e JUNEHWA, 2009) 2009 IEEE Conferência 
R4: Towards a holistic framework for 
designing and developing Social Web 
Applications 

(MEIRA, VANILSON, et al., 2010) 2010 DBLP White Paper The Emerging Web of Social Machines 

(CHEN e WU, 2010) 2010 IEEE Conferência Factors Affecting Consumers' 
Motivation in Online Group Buyers 

(RAD e BENYOUCEF, 2010) 2010 Google Conferência A Model for Understanding Social 
Commerce 

(FUCHS, HOFKIRCHNER, et al., 
2010) 2010 Google Jornal 

Theoretical Foundations of the Web: 
Cognition, Communication, and Co-
Operation. Towards an Understanding 
of Web 1.0, 2.0, 3.0 

(ZHOU e NIU, 2010) 2010 IEEE Conferência Research on Component Based Online 
Shopping System Design 

(YUE e XUECHENG, 2010) 2010 IEEE Conferência The potential marketing power of 
microblog. 
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1.2 Apêndice B: Pesquisa de Funcionalidades 
Quadro 6 - Matriz de Funcionalidades 

1 Perfil 6.1.2 Áudio 13.2 Dinheiro virtual (créditos) 
1.1 Descrição 6.1.3 Vídeo e Áudio 14 Logs 
1.2 Status 6.2 Mídia 14.1 Atividades 
1.3 Fotos 6.2.1 Texto (Scrap) 14.2 Visitantes 
1.4 Vídeos 6.2.2 e-mail 14.3 Eventos 
1.5 Categorização de Perfil 6.2.3 Blog 14.4 contatos 
1.6 Perfil Customizavél 6.2.4 Fórum 15 Anuncio (produto) 

1.7 
Avaliação Perfil 
(Popularidade/Qualificação) 6.2.5 Comentar (Feedback) 15.1 Conteúdo 

1.8 Localização 6.2.5 Alerta 15.1.1 Fotos 
1.9 Avatar 6.2.6 Áudio 15.1.2 Vídeos 
2 Comunidade 6.2.7 Vídeo 15.1.3 Links 
2.1 Grupos 6.2.8 mensagem 15.1.4 Músicas 
2.1 Fórum 7 Contatos 15.1.5 Texto 
2.2 Cursos 7.1 Permite Gestão 15.2 Ranking 
3 Conteúdo 7.2 Nível de conexão 15.2.1 Visibilidade do produto 

3.1 Compartilhamento 7.3 
Tipo de Conexão 
(Parente, amigo, etc) 15.2.2 Quantidade vendida 

3.2 Fotos 8 Aplicativos 15.2.3 Avaliação do produto 
3.3 Vídeos 8.1 Adquire 15.3 Localização 

3.4 Arquivos 8.2 Vende 15.4 Classificação de anuncio 
3.5 Links 8.3 Troca 15.4.1 Venda Direta 
3.6 Músicas 9 Publicidade 15.4.2 Leilão 
3.7 Eventos 9.1 AdSense 15.4.2.1 Preço Mínimo 
3.8 Texto 9.2 Anuncio 15.4.2.2 Lance Livre 

3.9 
Ranking (Avaliação de 
Conteúdo) 10 Filtros 15.4.3 Pregão 

3.10 Mapa 10.1 Conteúdo 15.4.4 Comercio em Grupo 
4 Busca 10.2 Comunicação 15.4.4.1 compra em grupo 
4.1 Usuários 10.3 Usuários 15.4.4.2 venda em grupo 
4.2 Grupos 10,4 Anúncios (produto) 15.5 Categorização do Item 
4.3 Conteúdo 11 Recomendação 15.6 Rastreamento 
4.4 Anuncio (produto) 11.1 Usuários 16 Mashup 
4.5 Anuncio 11.2 Grupos 16.1 (Microblogue) Twitter 
5 Segurança 11.3 Conteúdo 16.2 Social Sites 
5.1 Privacidade 11.4 Anuncio (produto) 16.3 E-mail 
5.2 Visibilidade 12 Customização 16.4 Classificado 
5.3 Controle de Acesso 12.1 Interface 16.4.1 OLX 
5.4 Controle de Conflitos 12.2 Perfil 16.5 Contatos 
5.5 Denúncia 13 Conta Eletrônica 16.6 Chat 
5.6 Reportar como Spam 13.1 Transações 16.6.1 Meebo 

6 Comunicação 13.1.1 Venda – Credito 16.7 
Operadoras de crédito 
(Paypal, etc.) 

6.1 Chat 13.1.2 Compra – Debito   
6.1.1 Texto 13.1.2.1 Crediário – Debito   
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