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Presentes on-line: comprando 

livros na Amazon.com



• Amazon.com é uma empresa transnacional

de comercio eletronico com sede em Seatle,

estado de Washington, USA.

• Fundada por Jeffrey Bezos, foi uma das

primeiras companhias a vender produtos

na Internet.

• A Amazon. Com iniciou seus serviços no

Brasil entrou no ar à meia-noite do dia 6 de

dezembro de 2012.



Linhas de Produtos

• Linhas de produtos da Amazon.com incluem
várias mídias (livros, DVDs, CDs e software),
vestuário, produtos para bebês, produtos
eletrônicos de consumo, produtos de beleza,
comida gourmet, mercearias, itens de saúde
e de cuidados pessoais, suprimentos
industriais e científicos, artigos de cozinha,
joias e relógios, itens de jardim, instrumentos
musicais, artigos esportivos, ferramentas,
itens de automóveis, brinquedos e jogos.



• O domínio amazon.com atrai cerca de

65 milhões de clientes para seu site

dos EUA por mês.

• A empresa tem investido pesadamente

no aumento da capacidade do servidor

para seu site, especialmente para lidar

com o tráfego excessivo durante o

Natal.



Criar uma conta Amazon



Explorando a loja virtual



Buscando um livro



Adicionar no carrinho



Endereço de envio



Finalizando a compra



Escolhendo a forma de pagamento



Selecione a forma de pagamento



Conferência do Pedido



Pedido sendo processado



Ver os pedidos e rastrear pacote



Leia e-books de graça



Lista de desejos



Confirmação do Pedido



AMERICANAS.COM

Lojas Americanas, é uma empresa brasileira do

segmento de varejo fundada em 1929 na cidade

de Niterói, no Rio de Janeiro, pelo austríaco Max

Landesmann e pelos norte-americanos John Lee,

Glen Matson, James Marshall e Batson Borger. A

empresa conta com mais de 1.010

estabelecimentos de vendas em todo o Brasil e

também no Distrito Federal. É a quarta maior

empresa varejista do país.



SITE DA AMERICANAS



BUSCA POR 

DEPARTAMENTO



BUSCA POR 

DEPARTAMENTO



CADASTRO E LOGIN



CADASTRO



CADASTRO



PAGINA DE 

IDENTIFICAÇÃO



MINHA CONTA



MEUS PEDIDOS



LISTA DE CASAMENTO



LISTA DE CASAMENTO



VALE PRESENTE



VALE PRESENTE



SIMULAÇÃO DE COMPRA



Atividade 

• Acessar a pagina da Americanas.com; 

• Realize o cadastro;

• Escolha um produto desejado;

• Realize uma simulação de compra.
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Muito Obrigada(o)!


