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1. INTRODUÇÃO 

 

Em 1995 nos Estados Unidos, deu-se inicio o uso da internet como um meio 

de comercio eletrônico. 

Assim o acesso digital via banda larga e redes em fio de alta velocidade 

continuam em constante mudança e rápida ascensão. 

No entanto cada empresa encontra oportunidades e obstáculos para aderia 

as praticas de negocio (comercio) eletrônico dependendo do pais em que atua-se 

pois esse ambiente é influenciado pelo ambiente econômico, economia global, pelas 

politicas publicas adotadas, características das empresa e indivíduos que 

implementam e usam essa tecnologia. Portanto não basta apenas criar novas 

oportunidades via comercio eletrônico, o sucesso da introdução de novas 

tecnologias depende de experiência, de capacitação tecnológica e organizacional. 

Atualmente as empresas de pequeno, médio e grande porte tem 

disponibilidade de ofertar seus produtos ou serviços via internet e com a crescente 

utilização desse meio para efetuação de aquisição de bens/serviços a internet se 

tornou uma ferramenta indispensável para os empreendedores desde o micro 

empreendedor ao empreendedor de grande porte. 

Em uma breve troca de ideia em sala entre dois amigos, Fernando Teixeira de 

Carvalho e Renan Gustavo Molina que é sócio de uma micro empresa, uma 

cartonagem, estava expondo as dificuldades do mercado de atuação. Surgiu-se 

então, a ideia da implantação de um e-commerce em seu negocio para buscar a 

otimização de suas vendas e principalmente buscar vender para consumidores finais 

que buscam, por exemplo, caixas para mudança, para sapatos, entre outras. 

Este trabalho busca captar e disponibilizar informações sobre ferramentas 

para divulgação de um produto ou serviço que tenha como canal de venda o e-

commerce (comercio eletrônico). 

 

 

 

 

 



2. METODOLOGIA 

 

Este trabalho foi elaborado com base em livros e artigos relacionados com 

comercio eletrônico (e-commerce), onde foram realizadas pesquisas sobre 

informações relevantes e que contribuam para o entendimento do conceito do 

comercio eletrônico. Além disso, buscou-se captar e transcrever informações 

referentes algumas das ferramentas disponíveis para divulgação de campanhas de 

vendas e ferramentas de medição das atividades relacionadas as atividades com 

visitantes e consumidores do comercio eletrônico, ou seja, ferramentas que 

disponibilizem métricas. 

De acordo com ebook Marketing Digital para empreendedores, elaborado 

mediante parceria entre Resultados Digitais e Endeavor Brasil, com o crescimento 

da internet e com isso o impacto gerado dia-a-dia em nossas vidas proporciona aos 

empreendedores oportunidades interessantes para alavancar negócios de todos os 

tipos. A internet possibilita formas muito mais inteligentes e rentáveis para seduzir o 

cliente potencial para efetuar compras e o mais relevante é que necessita mais de 

“cérebro” e menos “dinheiro” quando comparado aos meios tradicionais de comercio, 

consequentemente isso possibilita condições para a construção de negócios com 

alto impacto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1. E-commerce (comercio eletrônico) 

 

O termo e-commerce teve inicio no Brasil a partir do ano 2000, classifica 

qualquer transação oriunda de processos digitais em rede, além de ser um canal 

para troca de informações entre empresas, clientes e fornecedores.  

De acordo com Trepper (2000), o comercio eletrônico existe desde o final da 

década de 60, porem desde 1993, a constante evolução tecnológica permitiu as 

empresas realizarem funções de negócios eletrônicos (e-business) aumentando 

eficiência, agilidade e reduzindo os custos de maneira jamais vista. 

Trepper (2000) também comenta que o comercio eletrônico não deve ser visto 

apenas como uma plataforma de troca de bens e serviços realizados e pagos pela 

internet. A visão superficial não leva em consideração os benefícios gerados com a 

utilização do comercio eletrônico, dentre elas: a redução dos custos ao cliente, 

aperfeiçoamento de sistemas de manufatura, logística e distribuição, automatização 

das transações de negócios entre empresas e além de que pode contribuir para criar 

o valor da marca da empresa e consequentemente melhor sua imagem publica, 

além de fortalecer relacionamentos diretos entre empresa e clientes, fornecedores e 

varejistas. 

Existem duas principais formas de e-commerce, que são: Business-to-business 

(B2B – empresa para empresa) e business-to-consumer (B2C – empresa para 

consumidor). O e-commerce B2B é utilizado para aperfeiçoar a comunicação dentro 

da empresa e para restringir custos e somar eficiência dos processos de negocio. Já 

o comercio B2C é empregado pelos consumidores pela conveniência de comprar via 

internet e poder aproveitar o que a internet, encontrando com facilidade produtos e 

serviços com facilidade e agilidade, redução da perca de tempo indo a lojas físicas e 

a enorme opção de modelos, preços, empresas e etc...  

Além da conveniência e comodidade de encontrar produtos e serviços 

variados e preço mais baixo e a conveniência da entrega em casa, outro fator passa 

a ser importantíssimo para decisão de compra, é a oferta de frete grátis. De acordo 

com levantamento da E-bit, a adoção de praticas voltadas para disponibilizar fretes 

grátis para os consumidores é de cerca de 50% dos players do comercio eletrônico, 

ou seja, tal pratica se torna um diferencial e pode ajudar na decisão de comprar 



entre uma loja que oferece essa opção versus outra que a entrega é paga pela 

cliente. Portanto vale a pena estudar e buscar a implantação e disponibilidade de 

frete grátis para os consumidores online. 

Segundo Albertin (2004), o conceito de comércio eletrônico abrange a 

realização de toda cadeia de geração de valor dos processos de negocio num 

ambiente eletrônico, onde não se limita apenas a realização de compra e venda de 

produtos e serviços. Com isso a visão sobre o esse ambiente deve ser abrangente e 

reconhecida como qual. 

Albertin (2004) ainda ressalta que a inovação e customização de produtos 

substituíram a estratégia de produzir e depois vender da era industrial, onde com a 

utilização do comercio eletrônico o sentir e responder rapidamente as necessidades 

dos clientes se tornou a nova estratégia empresarial. A promoção de produtos deve 

melhorar com a maior utilização do comercio eletrônico, pois permiti ate mesmo que 

o cliente possa interagir de maneira que percorra o produto e serviço e 

consequentemente novas oportunidades de negocio devem surgir derivadas da 

ampla disponibilidade de informações e distribuição direta aos seus fornecedores e 

clientes. 

  O artigo o e-commerce como estratégia no processo de expansão dos 

negócios de pequenas empresas, da revista RAF (Revista de administração da 

Fatea – ed.3, No.3 – janeiro/dezembro 2010)  menciona que o consumidor brasileiro 

esta comprando mais e junto a isso buscando serviços pelos meios eletrônicos, por 

conta da comodidade do comercio eletrônico, preço baixo e a falta de tempo. Essa é 

uma tendência que inicialmente foi apontada como a “nova economia”, o termo 

“nova economia” originou-se pelo surgimento de novas tecnologias de informação, 

que foram as maiores responsáveis pela abertura de novos mercados. 

 

3.2. Crescimento comércio eletrônico  

 

Em iniciativa da empresa E-bit é elaborado o relatório webshoppers, o mais 

sólido e respeitado quando o assunto é comercio eletrônico analisa a evolução do e-

commerce, tendências, estimativas e as alterações de comportamento e 

preferencias dos e-consumidores.  De acordo com o relatório webshoppers o 

comercio eletrônico brasileiro faturou R$ 35,8 bilhões em 2014, 24% maior quando 

comparado com o resultado do ano de 2013. E o numero de pedidos realizados via 



internet, em 2014, foi de 103,4 milhões, 17% acima que o registrado em 2013, já o 

valor médio de vendas  foi de R$ 347, 6% maior que em 2013 e ao todo 51,5 

milhões de pessoas realizaram pelo menos uma compra online em 2014, sendo 10,2 

milhões de novos consumidores no mesmo ano e com o total de pedidos (citado 

acima), aproxima-se a uma média de duas aquisições por consumidor.  

Em dezembro de 2014, 65% dessas compras foram geradas por smartphones 

e 35% por tablets, o consumidor mobile tem renda média maior se comparado ao 

consumidor somente do e-commerce: R$ 6.128 contra R$ 4.378. As vendas no 

comércio eletrônico em 2014, no Brasil, mantiveram a aumento e atingiram um 

resultado além do aguardado. Segundo dados da E-bit, o faturamento do setor com 

vendas de bens de consumo foi de R$ 35,8 bilhões, um crescimento nominal de 

24% comparado ao resultado de 2013. 

Apesar de um cenário econômico não muito favorável para 2014, o primeiro 

semestre do ano teve crescimento das vendas em cerca de 26% e o segundo, em 

23%, garantindo assim o encerramento do ano com números positivos. Contribuíram 

para o resultado as vendas de final de ano, onde as compras de Natal renderam 

para o comercio eletrônico cerca de R$ 5,9 bilhões, o que gerou um crescimento de 

37% comparado com o mesmo período em 2013. 

Para 2015, a E-bit prevê que o e-commerce conclua o ano com um 

faturamento de R$ 43 bilhões, 20% maior que o ano anterior, conforme gráfico 

abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Outro fator que impulsiona o crescimento das compras online é a quantidade 

de horas médias que o brasileiro navega na internet, de acordo com pesquisa de 

mídia 2015, os brasileiros ficam mais tempo conectados através de internet do que 

assistindo televisão, após realização da pesquisa foi mensurado que em medias os 

usuários de internet ficam conectados cerca de 4h59m por dia durante a semana e 

4h24m nos fins de semana, tal tempo quando comparado com o tempo que os 

brasileiros ficam expostos ao televisor é ligeiramente maior, onde em dias de 

semana ficam 28 minutos a mais na internet do que assistindo televisão e 10 

minutos a mais por dia nos finais de semana. Outra informação altamente relevante 

é que 48% dos brasileiros utilizam internet, ou seja, metade da população do país. 

 

3.3. O m-commerce no Brasil 

 

Outro fator que não pode passar despercebido por qualquer empreendedor que 

se preze é o crescimento acelerado do m-commerce (significado do mercado em 

que as compras são concretizadas mediante aparelhos móveis como smartphones e 

tablets). Cada vez mais pessoas irão aproveitar a facilidade e praticidade em 

conseguir compras com a menor quantidade de cliques possíveis, a qualquer hora e 

acima de tudo em qualquer lugar.  



Em 2014, a E-bit calculou quanto o volume de transações feitas através do m-

commerce, em navegação via browser sem uso de APPs, tais transações 

representam um valores em constante crescimento, onde em janeiro estava em 

4,8% e em junho 7%, e  a previsão era de aproximar-se dos dois dígitos até o final 

do ano e essa estimativa foi confirmada, já que o ano encerrou com 9,7% de 

participação, representado no gráfico abaixo: 

 

 

 

Outro fator relevante é que as classes A e B representam a maior parte do 

publico consumidor, com 49% em 2014, não tão distantes estão as classes C e D 

com cerca de 44%. Em complemento a participação no mercado a renda média do 

consumidor de m-commerce, que esta concentrada nas classes A e B, é maior que a 

do e-commerce, sendo de R$ 6.128 ante R$ 4.378 do segundo. 

* Classes A e B (famílias com renda acima de R$ 3.001/mês) Classes C e D 

(famílias com renda até R$ 3.000/mês)  

 

3.4. Ferramentas do marketing digital 

 

Conrado Adolpho enfatiza que entender a internet é entender o próprio ser 

humano e seus anseios pós-modernos. É entender suas carências, seus novos 

valores e compreender suas crenças e descrenças. 



De acordo com Claudio Torres (2010), para uma empresa crescer e 

desenvolver é necessário que ela esteja onde o cliente está em resultado a isso a 

empresa deve estar presente na internet, e elaborar uma estratégia de marketing 

digital eficiente. 

O marketing digital se torna cada vez mais importante e indispensável para os 

negócios e para empresas. Não apenas por uma questão de tecnologia, mas uma 

alteração de desempenho do consumidor, que esta cada vez mais usando a internet 

como meio de comunicação, relacionamento, informação e entretenimento. O 

consumidor procura informações importantes sobre produtos e serviços, mas isso 

não é apenas para encontra-los, mas especialmente para conhecer as experiências 

de outros consumidores. 

O consumidor pesquisa conteúdo nas ferramentas de busca utiliza mídias 

sociais e é estimulado por elas, alastra informações boas ou ruins que recebe e-mail 

e é afetado pela publicidade online. Com a junção desses elementos é possível 

definir um modelo de marketing digital voltado para o contato constante com os 

consumidores, buscando extrair o máximo de resultado das ferramentas disponíveis 

e consequentemente aumentando a exposição da empresa. 

O Google atualmente é a uma instituição que detém o conhecimento dos 

novos consumidores virtuais de forma nunca vista no Brasil o crescimento do Google 

mostra que o brasileiro se sente confortável em utilizar esta ferramenta 

impressionante e desta forma se torna indispensável aprender a utilizar as 

ferramentas disponibilizadas para os empreendedores.  

O Google marketing se tornou uma nova de forma de se fazer negócios e 

potencializar o crescimento lucrativo e de crescimento da empresa através de 

informações dos consumidores que utilizam essa ferramenta de pesquisa 

diariamente e com o crescimento acelerado da utilização da internet para adquirir 

bens e serviços, entretenimento, realização de cursos EAD (ensino a distancia) e 

entre outras atividades possíveis com a internet é algo que possibilita que o 

empreendedor possa gerar impacto em clientes potenciais através de meios de 

comunicação eficientes como Google marketing e suas diversas ferramentas 

disponíveis.  

Segundo Conrado Adolpho, um dos fundamentais conceitos empregados por 

esse novo tipo de “mercadologia”, o Google Marketing é denominado 

“encontrabilidade”, ou seja, a facilidade que uma empresa tem de ser localizada por 



seus usuários no momento em que o mesmo precisa do produto ou serviço vendido 

por ela.  

 


