


Difundir 

CONHECIMENTO
estratégico sobre           

e-commerce

Promover 

BENEFÍCIOS
reais para as MPEs



❑ Atuação Institucional da camara-e.net

❑ Obtenção de conhecimentos sobre 

e-commerce

❑ Tirar proveito da economia digital 

seguindo os melhores padrões de 

ética



❑ Direito de uso do Selo Clique e-Valide

❑ Participar gratuitamente das 

Campanhas Promocionais

exclusivas, para aumentar as vendas 

❑ Participar gratuitamente dos 

Seminários da Trilha do Conhecimento

❑ É  a porta de entrada sem custos para 

o Market Place EasyCompra



❑ Fundada em 2001, a camara-e.net é a principal 

entidade da Economia Digital brasileira.

❑ Representa as empresas de e-commerce em 

fóruns públicos e privados, no Brasil e no mundo



❑ Aplicado ao site da MPE

❑ Transmite credibilidade ao 

site e confiança, 

segurança ao cliente

❑ Transforma visitantes em 

clientes



❑ Direcionado ao site da 

camara-e.net

❑ Chancela a identidade do   

site

❑ Chancela a adesão aos 

padrões de ética do 

Movimento e-MPE



Ao clicar no 

selo, o usuário 

tem acesso a 

uma     

página de 

validação



❑ Chancela da 

camara-e.net



❑ Black Friday Legal

❑ Detonaweb



❑ Detonaweb é a primeira campanha de liquidação e 

descontos totalmente online do País. Criada pelo 

Comitê de Varejo Online da camara-e.net, ela 

acontece durante três dias seguidos nos meses de 

abril e setembro.





+ 2mil impressões
(exibições dos anúncios)
+ 30mil cliques nos links



❑ O programa Black Friday Legal tem como objetivo 

criar um ambiente de confiança e promover as 

boas práticas no e-commerce durante o período 

da Black Friday. A empresa participante pode usar o 

selo de “loja aprovada” para aplicar em seu site, o 

que transmite confiança e segurança aos 

consumidores. 







❑ Parcerias com grandes Players   

do Mercado

❑ Serviços acessíveis para as MPEs

❑ Descontos em sites parceiros

❑ Descontos em eventos, seminários 

e networking dos parceiros



Seminário               

Como vender pela 

Internet

Oficina                    

Como planejar o meu e-

commerce na prática

Oficina                        

Crie sua Loja Virtual na 

prática

Oficina                    

Como divulgar meu e-

commerce e vender 

mais



Diagnóstico, Banca e 

Mentorias                    

Por que o meu e-

commerce não vende?

Eventos Online                    

Webinars sobre e-

commerce



Educação a Distância                    

Trilha de 

Conhecimento

Conceitos de e-commerce 

Planejamento de e-commerce 

Criação da Loja Virtual 

Divulgação do e-commerce 

Outros temas importantes





2º Semestre



❑ Assinatura do Código de Ética do 

Movimento e-MPE

❑ Análise da camara-e.net

❑ Plano de adesão



❑ PLANO SEMESTRAL: R$ 223,00

❑ PLANO ANUAL: R$ 390,00

❑ OBRIGATÓRIO POSSUIR UMA LOJA VIRTUAL

❑ ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES E DA LOJA 

VIRTUAL



❑ PLANO SEMESTRAL: R$ 223,00

❑ PLANO ANUAL: R$ 390,00

❑ OBRIGATÓRIO POSSUIR UMA LOJA VIRTUAL

❑ ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES E DA LOJA 

VIRTUAL



e-mpe@camara-e.net


