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A IMPORTÂNCIA DO E-COMMERCE COMO DIFERENCIAL COMPETITIVO 

PARA AS ORGANIZAÇÕES 

 

 

1. RESUMO 

 
As empresas estão em constante disputa pela permanência no mercado. De acordo 
com algumas fontes, o número de e-consumidores tem crescido exponencialmente, 
fazendo com que o faturamento das empresas proveniente do comércio eletrônico 
aumente a cada dia que passa. Diante desse cenário, o e-commerce passa a ser 
uma ferramenta de grande importância para as organizações, oferecendo a elas 
vantagens competitivas que podem fazer a diferença, auxiliando-as a fugirem do rol 
de empresas que fecham as portas nos primeiros anos de vida. 
 
 

2. INTRODUÇÃO  

 

A disputa por mercado, a concorrência, o nascimento e a morte de 

organizações são algumas das características da sociedade capitalista. 

Segundo o Departamento Nacional de Registros do Comércio, do Ministério 

do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), o Brasil apresentou um 

aumento de 101% de novas empresas entre os anos de 2009 e 2010. 

Estas empresas se diferem pelo ramo de atividade, sendo divididas entre os 

mais variados setores da economia. No entanto, existe algo em comum entre elas: a 

competitividade, a concorrência, a disputa por clientes. Tais empresas estão 

inseridas num ambiente no qual o grande diferencial está na capacidade de 

adaptação à era da informação, também conhecida como era digital, que teve 

grande impulso com o surgimento da internet. 

 

3. OBJETIVOS 

 

O presente trabalho tem como objetivo principal a realização de um estudo 

sobre o e-commerce e suas influências na competitividade das organizações, 

baseado no crescente aumento do número de pessoas que fazem uso da internet 

nas transações comerciais no Brasil. 
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4. METODOLOGIA 

 

O trabalho está sendo elaborado por meio de pesquisa bibliográfica em livros, 

artigos científicos e reportagens da internet, mais especificamente em sites 

relacionados a comércio eletrônico. 

  Segundo Lakatos e Marconi (1987, p. 66) a pesquisa bibliográfica trata-se do 

levantamento, seleção e documentação de toda bibliografia já publicada sobre o 

assunto que está sendo pesquisado em livros, enciclopédias, revistas, jornais, 

folhetos, boletins, monografias, teses, dissertações e material cartográfico. 

  Para Cervo e Bervian (1976, p. 69) qualquer tipo de pesquisa em qualquer 

área do conhecimento, supõe e exige pesquisa bibliográfica prévia, quer para o 

levantamento da situação em questão, quer para a fundamentação teórica. Assim, 

afirmam que a pesquisa bibliográfica é um excelente meio de formação e juntamente 

com a técnica de resumo de assunto ou revisão de literatura, constituí geralmente o 

primeiro passo de toda pesquisa científica.  

 
5. DESENVOLVIMENTO 
 

No Brasil o e-commerce esta crescendo cada vez mais. Em 2011 o seu 

faturamento foi próximo a 19 bilhões, um crescimento superior a 26 por cento em 

relação ao ano de 2010. Em 2012 houve um acréscimo de mais de 20 por cento. 

Fazendo uma análise do seu faturamento no Brasil nos últimos 10 anos, obteve-se 

uma média de crescimento ao ano de mais de 38 por cento.  

Figura 1 – Evolução do Faturamento com e-commerce no Brasil 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: ebit, 2013. 
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6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Com a abertura de novas empresas, novos concorrentes surgem. Os 

empresários então devem estar atentos às mudanças e novidades para se 

adaptarem às necessidades do mercado e procurar alternativas que possam ser 

benéficas para o seu empreendimento.  

De acordo com o SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas, a falta de adaptação às necessidades do mercado, oriundos da 

resistência por parte dos empresários quanto às mudanças e novidades, estão entre 

as seis principais causas de falência das empresas. Segundo Zaguini, o varejo on-

line cresce cinco vezes mais que o varejo físico. Percebe-se então que as empresas 

já estão se adequando às necessidades do mercado, ou seja, estão se adequando a 

Era da Informação. 

Segundo Mattos, em uma pesquisa realizada nos Estados Unidos onde foram 

interrogados 1.887 pessoas, 80% dos interrogados apontam como benefícios de 

comprar na internet o fato de não ter filas, 75% frisam que podem comprar a 

qualquer hora do dia, outros 70% realizam suas compras on-line porque não há 

necessidade de enfrentarem trânsitos e nem problemas com estacionamento. 
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