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1. Resumo 

Com base nos dados levantados, este artigo tem como objetivo analisar a 

exportação de biquíni via comércio eletrônico e a possibilidade de 

internacionalização da empresa. A metodologia utilizada neste trabalho foram 

pesquisas bibliográficas retirados de livros, artigos e sites com pesquisa exploratória 

no MDIC. Os dados preliminares indicam que a exportação através do comercio 

eletrônico pode trazer vantagem competitiva para as empresas. 

 

2. Introdução 

Pode-se observar o crescimento rápido dos negócios realizados pela internet, o 

comércio eletrônico vem sendo uma ferramenta muito explorada pelas empresas de 

pequeno, médio e grande porte, pois esta oferta se torna atrativa aos consumidores, 

devido à variedade de produtos e serviços. O comercio internacional possibilita uma 

expansão da organização em novos mercados, permitindo com isso, o acréscimo de 

divisas e aumento do nível de empregabilidade da população brasileira. 

 

3. Objetivos 

 O artigo consiste em compreender a exportação de biquíni através do comércio 

eletrônico e a possibilidade de internacionalizar a empresa.  

 

4. Metodologia 

A metodologia utilizada neste artigo será a pesquisa bibliográfica (livro, artigos e 

sites) com pesquisa exploratória no MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria 

e Comercio Exterior) e um estudo de caso na organização Brazillian Bikini Shop. 

 

5. Desenvolvimento 

Albertin (2000) exemplifica que Comercio eletrônico (CE) é a realização de toda 

cadeia de valor dos processos de negocio em um ambiente eletrônico, pelo meio da 

aplicação intensa das tecnologias de comunicação e de informação, atendendo os 

objetivos de negócio. Os processos podem ser executados de forma completa ou 

parcial, incluindo as transações predominantemente publica, de fácil acesso, livre e 

de baixo custo. Albertin (2012) ainda exemplifica que a realização dessas cadeias de 



valores deve incluir desde a distribuição de informação de produtos e serviços até a 

realização de transações entre as partes que compõem o ambiente de negocio. 

Bloch, Pigneur e Segev (1996) também afirmam que CE é a compra e venda de 

informações e serviços via computer networks (não soube traduzir), incluindo 

também como suporte para qualquer tipo de transação comercial ao longo de uma 

infraestrutura digital. 

Segundo Chiavenato (2009) as empresas são exemplos típicos de organizações 

sociais geralmente chamadas de organizações lucrativas, embora existam empresas 

sem qualquer finalidade de lucro. As empresas são organizações sociais por serem 

associações de pessoas que trabalham em conjunto para a exploração de algum 

negócio ou atividade lucrativa. Na verdade, as empresas são organizações sociais 

que utilizam uma cadeia de recursos a fim de atingir determinados objetivos.  

As empresas podem ser classificadas quanto à propriedade, pública e privadas, 

quanto ao tipo de produção, primárias ou extrativas, secundárias ou de 

transformação, terciárias ou prestadoras de serviço e quanto ao tamanho, empresas 

grandes, médias e pequenas.  

De acordo com uma classificação atribuída pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 

e Pequenas Empresas (Sebrae) (2015), utiliza-se o número de funcionários da 

organização como referencial da seguinte forma: Indústria: Microempresa – até 19 

empregados; Pequena Empresa – de 20 a 99 empregados; Média Empresa – de 

100 a 499 empregados; Grande Empresa – 500 ou mais empregados. Comércio e 

Serviços: Microempresa – até 9 empregados; Pequena Empresa – de 10 a 49 

empregados; Média Empresa – de 50 a 99 empregados; Grande Empresa – mais de 

100 empregados. 

“Exportar é o ato de remeter a outro país mercadorias produzidas em seu próprio, 

que seja do interesse do país importador, e que proporcionem a ambas envolvidas 

vantagens na sua comercialidade ou troca. É, portanto, a saída de mercadorias de 

um país para o exterior” (KEEDI, 2015, p.19). 

Segundo dados do MDIC (2014) em 2013, 21.814 estabelecimentos exportaram, 

representando aumento de 332 exportadores (+1,5%) em comparação a 2012, 

quando 21.482 empresas realizaram exportações. Interessante destacar que, em 

termos líquidos, 841 empresas ascenderam de categoria. Destas, 328 passaram de 

médio para grande porte, 431 de micro e pequenas empresas (MPEs) para 



empresas de médio porte, e as 82 restantes de MPEs para grande porte. Já 15.027 

não registraram alteração de porte. 
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