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1. RESUMO 

 As mais recentes tecnologias chegam até o mundo dos negócios, e as trocas 

de mercadorias começam a ser influenciadas e modificadas por essa nova 

realidade. Este artigo busca analisar como a onda do comércio eletrônico contribui 

para internacionalização das empresas e de suas marcas, e se, para o empresário 

brasileiro, vale a pena investir no segmento e adotar essa nova tecnologia. 
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2. INTRODUÇÃO 

 Com a globalização em expansão, conseguir um espaço no mercado tem se 

tornado cada vez mais difícil. Levar uma marca para o exterior, de forma competitiva, 

se mostra uma tarefa ainda mais desafiadora. Entretanto, será que as empresas 

podem encontrar no comercio eletrônico (e-commerce) uma ferramenta que vem 

facilitar a abertura de espaço para suas marcas no mercado global? 

 O comércio eletrônico tem se mostrado uma ferramenta de grande potencial 

no que diz respeito à comercialização com o exterior. Caracterizado pela utilização 

de meios eletrônicos para compra e venda, já é um fato da vida e está se tornando 

mais prevalecente a cada dia (ALBERTIN, 1998). Sendo assim, entender como o e-

commerce pode alavancar a internacionalização de uma marca é o alvo de estudo 

desse artigo. 

 

3. OBJETIVOS 

 A partir do estudo realizado no decorrer deste artigo, visa-se compreender a 

utilização do e-commerce como ferramenta para a promoção do comércio 

internacional, e verificar através da análise de dados e estudo de casos de 

empresas, de que forma pode impactar no faturamento das vendas, possíveis 

prejuízos e quais as estatísticas que indicam ou não uma oportunidade de 

internacionalização da marca. 

 

4. METODOLOGIA 

 Para desenvolvimento desse artigo, será realizada pesquisa bibliográfica em 

livros, revistas, sites, artigos e dissertações com base no método de pesquisa 

exploratória e estudo de caso. 

 



5. DESENVOLVIMENTO 

 Segundo Albertin (2000a), o comércio eletrônico é a realização de toda a 

cadeia de valores dos processos de negocio em um ambiente eletrônico, por meio 

da aplicação intensa de tecnologia de comunicação e de informação, atendendo aos 

objetivos de negocio. Os processos podem ser realizados de forma completa ou 

parcial, incluindo transações negocio a negócios, negocio a consumidor e intra 

organizacional, em uma infraestrutura de informação e comunicação 

predominantemente publica, acesso fácil, livre e de baixo custo. 

 

Ele contribui para a realização de um mercado econômico ideal, como um 
lugar abstrato para trocas com informações completas, onde os custos de 
transação não são considerados. Os mercados eletrônicos são 
caracterizados pelas seguintes facilidades: onipresença; facilidade de 
acesso à informação; baixo custo de transação. Assim, os mercados 
eletrônicos promovem coordenação de atividades de negócio pelas formas 
de mecanismos de mercado, pela globalização de mercados, por abrir os 
mercados, pela oferta de acesso mais fácil e a penetração global, o baixo 
custo e o acesso fácil reduzem drasticamente o custo de comunicar uma 
mensagem para um mercado potencial bastante grande. 
(ALBERTIN,1998,p.54). 

 

 Segundo os dados que a E-Bit Informação (2014) levantou em 2014, o 

comércio eletrônico brasileiro fechou o primeiro semestre de 2014 com um 

faturamento de R$ 16,06 bilhões, superando o mesmo período em 2013 (quando 

vendeu R$ 12,74 bilhões), e registrando crescimento nominal de 26% no setor. 

 Em adição, os filtros eletrônicos e os sistemas de suporte a marketing direto 

prontos na Internet estão se tornando disponíveis para apoio adicional de recursos 

direcionados para um vasto mercado global de consumidores. 

 A facilidade de acesso às informações, serviços e o aumento de lojas na 

internet, favoreceu o crescimento do comercio eletrônico no Brasil. Portanto, a 

tendência é o setor crescer cada vez mais. De acordo com os dados, crescemos no 

aspecto de novos consumidores, tendo resultado de 5,06 milhões de entrantes no 

período de 1° janeiro a 30 de junho de 2014. 

 No atual cenário de globalização e da crescente necessidade das empresas 

expandirem para o mercado externo, a figura do plano estratégico de Marketing 

Internacional se torna imprescindível. O processo estratégico impõe uma rigorosa 

disciplina que orienta a organização quanto às oportunidades e riscos que deverão 

ser analisados nos mercados externos. A escolha do mercado deve estar embasada 

em um solido diagnóstico a respeito do comportamento de tomada de decisão do 



consumidor, da posição dos produtos da empresa, no ciclo de vida dos produtos da 

empresa, da segmentação, posicionamento da marca e do comportamento 

competitivo no mercado externo em questão (URBAN E STAR, 1991). 

 As empresas nos últimos anos a partir de 2012 observaram o crescimento de 

mercado da ferramenta do e-commerce e a necessidade de expandir os negócios, e 

viram neste cenário uma oportunidade de alavancar as vendas através do Marketing 

Internacional pela Web, ou seja, o e-commerce se tornaria a ferramenta ideal para 

aumentar o faturamento das vendas com baixos custos, pois a manutenção do 

ambiente físico entraria como investimento na Expansão das vendas via Site. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 Com o estudo deste artigo, fica evidente que no cenário atual da economia do 

Brasil, há necessidade das organizações aumentarem sua competitividade no 

quesito inovação e tecnologia no mercado. A pesquisa que está sendo realizada tem 

demonstrado que o crescimento do comercio eletrônico vem com força na área dos 

negócios. Através de pesquisas exploratórias e realização de estudos de caso com 

empresas, pretendemos analisar essa possível ferramenta, que se mostra 

promissora, para auxilio na internacionalização e consolidação das marcas.  
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