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1. RESUMO 

 

O presente artigo irá abordar o quanto o e-commerce vem se desenvolvendo devido 

à popularização da internet. Com as mudanças no perfil de compra dos 

consumidores, muitos empreendedores, até mesmo os microempreendedores 

individuais, enxergaram a oportunidade trazida pela internet para expandirem seus 

negócios.  
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2. INTRODUÇÃO 

 

O advento da internet e sua difusão ocorrida no final do século XX 

transformou profundamente o comportamento das pessoas. Para Deitel, Deitel e 

Steinbuhler (2004, p. 3), a chegada da internet alterou “o modo pelo qual as pessoas 

se comunicam, fazem negócios e administram o seu dia-a-dia”.   

Costa (2013, p. 111), aponta que “a revolução da internet trouxe uma série de 

inovações [...] uma das mais significativas foi o desenvolvimento do comércio 

eletrônico (e-commerce)”. Nascia então uma nova forma de se fazer negócios 

utilizando uma nova plataforma.  

Armstrong e Kotler (2003, p. 454), trazem uma definição para e-commerce 

como sendo o método em que são feitas transações de compras e vendas pelo meio 

virtual. Após o seu surgimento, não demorou muito para que as empresas 

percebessem a força e a importância deste novo modelo de transações comerciais. 

Como resultado, podemos observar hoje a amplitude desse segmento e que não 

para de crescer a cada dia.                                                    

 

3. OBJETIVOS 

 

Produzir um estudo com o objetivo de mostrar as principais vantagens que os 

microempreendedores individuais podem ter ao utilizar o meio virtual para alavancar 

seus empreendimentos. No desenvolvimento do trabalho será exposto um estudo de 

caso do microempreendedor individual Cavallaro Auto Peças. 

 

4. METODOLOGIA DE PESQUISA 



 

O presente estudo irá desenvolver-se através da pesquisa bibliográfica. De 

acordo com Bervian, Cervo e Silva (2007, p. 60) a pesquisa bibliográfica “procura 

explicar um problema a partir de referências teóricas publicadas em artigos, livros, 

dissertações e teses”.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

 O e-commerce atrai cada vez mais empreendedores, e não só os de grande 

porte, como também os microempresários.  De acordo com o Sebrae para ser um 

microempreendedor individual, é necessário faturar mensalmente até R$ 5.000,00 

não podendo exceder os R$ 60.000,00 anual, não ter participação em outras 

empresas como sócio e ter no máximo um empregado contratado que receba 

salário-mínimo ou piso da categoria. 

 A cidade de Guarulhos conta hoje com mais de 51 mil microempreendedores 

individuais (SILVA, 2016). Nessa estatística encontra-se a Cavallaro Auto Pecas, 

uma MEI que há pouco mais de um ano atua na revenda de peças e acessórios 

automotivos utilizando como vitrine de negócios o site Mercadolivre.com. 

 O resultado das vendas acaba sendo satisfatório, pois com o auxílio do portal 

de anúncios do Mercadolivre.com, a Cavallaro Auto Peças acaba tendo uma maior 

exposição dos seus produtos. King e Turban (2004, p. 12-14), apontam uma maior 

interação com os clientes e parceiros, a redução de tempo e custos, os processos 

simplificados e o aumento da produtividade como alguns dos  benefícios do e-

commerce. 

  

7. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

A preferência pelo tema abordado é de mostrar o potencial da internet aos 

microemprendedores e o quão benéfica a sua utilização pode ser para criar ou 

promover o seu empreendimento. Fernandes (2015, p. 77) afirma que “a 

conectividade de baixo custo e os padrões universais fornecidos pela internet são a 

força propulsora da explosão das empresas digitais”. 
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