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E-commerce com alternativa de negócio 

 

Resumo 
 

Este artigo tem como objetivo geral trazer informação sobre o uso de 

comércio eletrônico no Brasil, informando vantagens e desvantagens na utilização 

do e-commerce, como esta ferramenta evoluiu nos últimos anos tanto para quem 

oferece quanto para quem se beneficia desse recurso. 

A proposta desse trabalho é abordar as vantagens e desvantagens no uso 

desses serviços e produtos que mais são oferecidos na Internet. E como os 

empresários podem fazer e usar estratégias para vendas. 
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1. Introdução 
 
 
Objetivos 
 

O objetivo geral do artigo é informar ao leitor (desenvolvedores e 

administradores de websites) sobre as potencialidades no uso de sites de 

comércio eletrônico. Para os objetivos específicos foram definidos: 

•  Quais as tendências dessa ferramenta de comércio eletrônico e 

programas mais utilizados; 

•  Indicar vantagens e possíveis desvantagens, se houver, no uso de 

websites de comércio; 

•  Apresentar alguns exemplos de empresas que já utilizam comércio 

eletrônico e os resultados obtidos.  

 

Metodologia  
 

Para o desenvolvimento desse trabalho estão sendo pesquisados artigos na 

internet e também alguns vídeos, pois o tema é atual e necessita de materiais 

recentes. 

 
Desenvolvimento 
 

Nos últimos anos, a TI (tecnologia da informação) tem crescido de forma 



significativa como plano estratégico de aumento de ganho, soluções de 

problemas, tomada de decisão etc. Porém, existem algumas soluções adotadas 

por alguns administradores para que seu negócio seja mais conhecido pelo 

mercado, através de serviços de Internet.  

Podemos citar como forma de marketing virtual: correio eletrônico, redes 

sociais, whatsapp, e-commerce, star-up, dentre outros. 

Os serviços virtuais passaram a coexistir com as empresas físicas com 

objetivo de adquirir mais clientes, terem mais proximidade ao cliente, entender o 

que o cliente quer, e conseguir proporcionar um atendimento de vendas e pós-

vendas com maior qualidade e confiança tendo como resultado neste 

investimento um aumento de lucros e satisfação do cliente e indicações de 

serviços. 

O comercio eletrônico faturou alto em 2013 e vem trazendo atenção a 

investidores em tecnologia e o consumidor tem respondido ao estímulo de 

mercado, assim afirma o site ebit, com um prospecto para os anos subsequentes. 

 
Resultados Preliminares 
 

Os primeiros resultados encontrados, através da leitura dos artigos 

pesquisados, mostram que os resultados são positivos. As vendas pela internet 

se mostram vantajosas e servem como uma vitrine, não só dos produtos que ela 

comercializa, como promove uma divulgação da loja física. Uma desvantagem 

que tem surgido, é que muitas vezes o consumidor procura o mesmo preço da 

loja virtual na loja física, e isso nem sempre acontece. 

As pesquisas nos artigos precisam ser aprofundadas, para que essas 

diferenças, vantagens e até desvantagens possam ser apresentadas com 

clareza, e assim proporcionar um maior entendimento dessa nova ferramenta 

tecnológica. 
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