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1. RESUMO 

O presente trabalho de pesquisa pretende fazer uma abordagem significativa sobre 

o comércio eletrônico e suas possibilidades frente ao mercado econômico atual. 

Sabe-se que esse tipo de comércio não veio para acabar com o varejo tradicional 

mas sim para expandir acesso dentro de um mercado cada vez mais competitivo. 

Essa maneira de se comercializar surgiu com a intenção de aumentar a renda, 

agregar valor à marca, ter uma melhor integração com seu cliente, trazer segurança 

e o melhoramento dos bancos de dados. Neste cenário percebe-se que as 

empresas que trabalham com o comercio eletrônico conseguem obter lucros 

potenciais, não só no Brasil, mas mundialmente. Pode-se afirmar que como no 

mundo todo as organizações de hoje se preocupam muito com a estratégia de 

conseguir novos meios de expandir suas vendas ou marcas, seria um erro não 

investir ou levar em consideração essa nova ferramenta. O trabalho de pesquisa 

trouxe consideráveis informações acerca dos dados de e-commerce que o 

empreendedor precisará para tirar suas dúvidas e orientar na abertura de um novo 

investimento. Há uma grande comodidade em poder comprar um produto sem ter 

que se deslocar a determinadas lojas. O consumidor é atraído pela forma que o 

website se apresenta, pelo visual inovador e atraente, pelas informações precisas, 

pela segurança na hora da compra, pelas formas de pagamentos e preços baixos, 

pela pontualidade na entregas dos produtos, entre outros. Para combater a 

concorrência tudo isso é planejado e executado de forma correta e estatística, 

podendo assim ser muito lucrativo.  

 

2. INTRODUÇÃO 

 

  Dentro do cenário econômico é de fundamental importância que as empresas 

desenvolvam estratégias para alavancar as vendas, bem como garantir que sua 

marca ou o seu produto permaneça no mercado. 

  Surge então, a importância de se diferenciar e oferecer ao cliente uma forma 

mais rápida e eficiente de acesso a esses produtos. Sendo assim, Comércio 

Eletrônico pode ser um grande diferencial para as empresas que buscam inovações, 

fidelidade e crescimento de seu negócio, afinal, oferecem rapidez e segurança. 
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  Portanto, o trabalho de pesquisa objetiva mostra as facilidades de compras 

através dessa ferramenta comercial e as mudanças de comportamento de clientes 

cada vez mais exigentes. 

 

3. OBJETIVO 

 

  O objetivo principal deste trabalho de pesquisa é apresentar o comercio 

eletrônico como uma importante ferramenta aliada para o crescimento e 

desenvolvimento de uma empresa. 

 

4. METODOLOGIA 

 

  A metodologia adotada para a realização deste trabalho de pesquisa foi em 

sites especializados em comércio eletrônico tanto no crescimento dessa ferramenta 

como onde eles são mais acessados; o faturamento anual do mesmo no Brasil, onde 

uma empresa precisa focar para não perder suas vendas e clientes eletrônicos; 

exemplos de sites de vendas mais populares, acessados e bem visto pela sociedade 

e o resultado se o e-commerce é mesmo válido ou não de se investir. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

  Segundo a consultoria da Conversion, empresa especializada em 

posicionamento na internet mostra que o Brasil no último ano faturou cerca de R$ 43 

bilhões além de registrar o crescimento de 26% nas vendas, sendo que no ano 

anterior o volume atingiu uma média de R$ 34 bilhões, dados retirados de mais de 

100 milhões de visitas ao longo dos últimos 12 meses, estimando-se ter gerado mais 

de 136 milhões de pedidos, com o valor médio de R$316,00 por compra. 

  As categorias que mais geraram negócio foram viagens e turismo, com cerca 

de 15% das vendas do setor. Em seguida, os eletrodomésticos representando 14%, 

informática com 11%, cosméticos, perfumaria, bem-estar e eletrônicos com 10 %. 

  Percebe-se também que a concentração fica mais na região sul e sudeste do 

país, estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e 

Paraná lideram a listas com maiores índices de compras. 
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  Sozinho o estado de São Paulo corresponde a 50% dos pedidos realizados e 

é responsável por 45% da movimentação financeira nos sites do comércio 

eletrônico, valor estimado cerca de R$19,3bilhões. Cariocas e mineiros juntos 

correspondem a cerca de R$8,3 bilhões. Somados, esses três estados mais 

tecnológico e habituados do país representam 69% das vendas.  

  Também no ano de 2014 houve um crescimento de 200% nos acessos às 

lojas virtuais via celulares e tablets, representando cerca de 20 % do total de 

acessos, mas por outro lado, apenas 10% das vendas foram realizadas, isso ocorreu 

por que a maioria dos sites do comércio eletrônico não tem uma versão adaptada 

aos dispositivos móveis, além do receio com a falta de segurança. 

  As maiores empresas de e-commerce estão sacrificando margens de lucros 

para ganhar participação no mercado segundo o site R7.com, elas estão oferecendo 

entregas gratuitas e cobrando preços baixos. A concorrência está crescendo, e a 

chamada “bolha virtual” pode explodir a qualquer momento. Esse é o cenário atual 

dos maiores sites de compras do Brasil, ao qual não vê lucro, porém o faturamento 

cresce a cada dia mais. Num campo infinito como a internet, a concorrência é cruel, 

principalmente com os comparadores de preços sendo utilizado pela maioria. 

Empresas como Submarino, Walmart, Netshoes e Americanas lideram a lista dos 

mais acessados, juntos tem mais de 47,5 milhões de visitas. Bons sites para 

espelhar seus negócios. 

  As empresas que vendem na internet precisam estar atentas ao layout, à 

funcionalidade de seus websites e, principalmente às entregas dos produtos, se 

quiserem agradar e atrair clientes. Um estudo feito pela Faculdade de Economia, 

Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto (FEARP) da USP constatou que o 

grau de envolvimento das pessoas é diferente dependendo do valor da mercadoria 

adquirida, mas o que há em comum é a entrega. Todos consumidores esperam que 

independente do valor do produto, os prazos de entrega sejam cumpridos 

corretamente além de chegar em bom estado. 

  Além disso, dependendo do grau de envolvimento das pessoas, os websites 

devem apresentar um grau de inovação vinculado ao valor do produto, os 

compradores que geralmente adquirem produtos com valor mais alto tendem a 

apresentar um interesse maior ao ambiente visual do site, enquanto os 

consumidores que geralmente adquirem produtos mais baratos preferem websites 
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com interface mais simples. A política de troca e devolução também faz parte das 

satisfações dos clientes. Todo empreendedor que quer se aventurar nessa área tem 

que ficar sempre esperto para passar informações e estar sempre disposto a essa 

eventualidade. 

  Portanto, para obter sucesso a pesquisa mostrou que o empresário tem que 

se preocupar com o modo e o prazo de entrega, o visual da sua página, passar 

sempre as informações de forma fácil e precisa, manter sua página muito bem 

acessível e com ótimos preços. 

  Para comprovar esses dados de satisfação e insatisfação sobre o e-

commerce , Ceribeli ...... aplicou 598 questionários a consumidores presentes em 

duas redes sociais, Facebok e Linkedin. Outros 122 questionários foram distribuídos 

nos aeroportos de Ribeirão Preto, São Paulo e Vitória (Espírito Santo).  

 

6. RESULTADOS 

 

  A “onda” de lojas virtuais tem levantado muitas dúvidas em empresários que 

querem abrir um novo negócio ou iniciar um comércio eletrônico, mas essa dúvida é  

respondida de maneira positiva depois de avaliar o faturamento, o quanto foi 

investido nessa área nos últimos anos e seu crescimento potencial. Para se ter uma 

ideia nos últimos dez anos, os investimentos no setor cresceram 127%. 

  Todo esse investimento não é por acaso. Anualmente cresce em forma 

exponencial o volume de vendas no comercio eletrônico em todo o mundo. No Brasil 

não poderia ser diferente. Dados do E-bit equipe especializada em comércio 

eletrônico mostra que o faturamento em 2014 foi de R$34,6 bilhões, comparando 

com 2013 o crescimento foi de 24%, indo mais além, nos últimos quatro anos o 

crescimento foi de 100% como mostra o gráfico a seguir: 
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  Fazendo também um comparativo do tradicional comércio físico com o 

crescimento do e-commerce, os números mostram o porquê das lojas virtuais terem 

atraído tanto investimento. Enquanto o crescimento do varejo físico ficou abaixo dos 

5%, o crescimento do comércio eletrônico foi de 28%, como mostra o gráfico a 

seguir: 

 

 

  Ainda conforme a E-bit, 61,6 milhões de pessoas já fizeram alguma compra 

online no Brasil. Destes, 51,5 milhões fizeram pelo menos uma compra em 2014 e 

as demais (10,1 milhões) não compraram pela Internet no último ano. Em média, 

foram realizadas duas compras por consumidor no decorrer do ano. Já para 2015, a 

previsão da E-bit é que o e-commerce termine o ano com um faturamento de R$ 43 

bilhões, 20% maior que o ano anterior. 
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  Se analisarmos os números de 2014, dos anos anteriores e também as 

tendências para 2015 e os próximos anos, certamente chegaremos à conclusão que 

vale a pena investir no e-commerce no Brasil. Além do crescimento real, há ainda 

um grande espaço para aumento da representatividade no varejo total, pois, hoje o 

e-commerce no Brasil ainda é 3% do varejo total. 

  No entanto, embora o mercado seja altamente atrativo, é preciso ter cautela, 

pois não é sinônimo de sucesso, e todo esse investimento não significa de lucro. 

Para criar um comércio eletrônico de qualidade e obter resultados é necessário um 

bom planejamento, ter ótimos fornecedores, ser pontual aos prazos de entrega, 

manter seu website fácil e seguro para navegação, dispor de visual atraente e 

inovador e ter boas políticas de troca e devolução. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

  O trabalho de pesquisa trouxe consideráveis informações acerca dos dados 

de e-commerce que o empreendedor precisará para tirar suas dúvidas e orientar na 

abertura de um novo investimento. Há uma grande comodidade em poder comprar 

um produto sem ter que se deslocar a determinadas lojas. O consumidor é atraído 

pela forma que o website se apresenta, pelo visual inovador e atraente, pelas 

informações precisas, pela segurança na hora da compra, pelas formas de 

pagamentos e preços baixos, pela pontualidade na entregas dos produtos, entre 

outros. 

  Para combater a concorrência tudo isso é planejado e executado de forma 

correta e estatística, podendo assim ser muito lucrativo.  
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