
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

TÍTULO: E-COMMERCE A IMPORTÂNCIA E O IMPACTO DA LOGÍSTICATÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADASÁREA: 

SUBÁREA: ADMINISTRAÇÃOSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: FACULDADE DE AURIFLAMAINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): HIGOR DOS SANTOS BRITO, JOÃO VITOR DE PAULA PEREIRAAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): DAVI LEMES DA SILVEIRA, JOÃO ANGELO SEGANTINORIENTADOR(ES): 



1. RESUMO 

 

O objetivo deste estudo é mostrar a importância da logística como um diferencial 
competitivo no segmento e-commerce, já que empresas que desejam se destacar em 
um cenário altamente competitivo precisam ser eficazes e eficientes em toda sua 
cadeia logística. A metodologia utilizada consiste numa pesquisa bibliográfica, 
seguida de uma pesquisa de campo observando fatos que ocorrem no dia a dia de 
uma empresa, tendo visão e analisando os dados encontrados objetivando 
compreender e explicar o problema pesquisado caráter investigatório, através de um 
questionário a ser aplicado nas empresas de e-commerce que fazem uso de parcerias 
logísticas. Nos dias atuais com a possibilidade da utilização da logística de transporte 
como ferramenta pode demonstrar através do caso apresentado; é possível verificar 
que além do uso para transações empresariais. O uso do e-commerce também 
permite expandir o aprendizado para todas as interações em um sistema de logística, 
trazendo aos leitores uma visão integrada de gerenciamento e possibilitando análises 
mais profundas para a tomada de decisão. 

 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Nos dias atuais, com a globalização as pessoas tendem a procurar por 

produtos diferenciados, com qualidade. Usam a internet para procurar tendo livre e 

fácil acesso.  

O e-commerce entra com a função de realizar a negociação entre o cliente e 

a loja virtual. Depois da realização da negociação a loja virtual tem por obrigação 

realizar o envio do produto ao cliente, usando as ferramentas da logística.  

Por tanto a logística no e-commerce tende a buscar a melhor maneira para a 

realização do envio da mercadoria, visando a integridade dos produtos e a maneira 

mais rápida de chegar ao cliente.  

Com isso, o estudo da logística no e-commerce é importante para mostrar que 

o aperfeiçoamento deve ser contínuo principalmente porque a demanda pelo e-

commerce é crescente. 

 

3. OBJETIVOS 

 

O objetivo deste estudo é mostrar a importância da logística como um 

diferencial competitivo no segmento e-commerce, já que empresas que desejam se 



destacar em um cenário altamente competitivo precisam ser eficazes e eficientes em 

toda sua cadeia logística. 

 

4. METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada consiste numa pesquisa bibliográfica, seguida de uma 

pesquisa de campo observando fatos que ocorrem no dia a dia de uma empresa, 

tendo visão e analisando os dados encontrados objetivando compreender e explicar 

o problema pesquisado caráter investigatório, através de um questionário a ser 

aplicado nas empresas de e-commerce que fazem uso de parcerias logísticas. 

De acordo com Severino (2007), “a pesquisa bibliográfica é aquela que se 

realiza a partir do registro disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em 

documentos impressos, como livros, artigos, teses, etc”.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

5.1 Comércio Eletrônico: Visão do empreendedor 

 

O empreendedor precisa usar o e-commerce e logística de transporte como 

ferramenta de trabalho para atingir o patamar desejado para assim ter sua fidelização 

no mercado eletrônico e conseguir agradar a todos. Pois o comércio eletrônico se 

estende a várias localidades com essas ferramentas é possível alavancar a empresa 

para o comércio nacional e internacional. 

 

5.1.1 Aplicações de comércio eletrônico  

 

No início da utilização da Internet para fins comerciais, vender era a única 

experiência em comércio eletrônico (AMOR, 2000). 

O avanço da tecnologia de informação permitiu que as organizações 

incorporassem sistemas informatizados no apoio às suas atividades. Um dos 

expoentes desse avanço são os sistemas de informação empresariais, desenvolvidos 

para atender aos requisitos específicos das diversas áreas e departamentos.  

Dávalos e López (2002) apresentam os sistemas de informação como um 

conjunto de componentes inter-relacionados, desenvolvidos para coletar, processar, 



armazenar e distribuir informações, facilitando a coordenação, o controle, a análise, a 

visualização e o processo decisório nas organizações. 

 

5.1.2 Mudanças atribuídas ao e-commerce 

 

O comércio eletrônico está provocando mudanças intensas na organização 

das empresas e na relação das empresas com seus clientes, parceiros e 

fornecedores, inaugurando uma nova era no mundo dos negócios. Por trás da 

aparentemente simples mudança na forma de comprar, há modificações na economia, 

na organização da indústria, na legislação, empregos, formas de consumo, de 

relacionamento e de criação de valor. A mudança é tão grande que é possível dizer 

que “o mundo está em meio a uma revolução na forma de fazer comércio” 

(KALAKOTA e WHINSTON, 1997, p. 28).  

Desta forma, as empresas devem repensar a forma de operar os seus 

negócios, pois o comércio eletrônico não significa apenas mais uma forma de vender 

e comprar (FREITAS et al., 2001). 

Para Albertin (2000), comércio eletrônico é a realização de toda a cadeia de 

valor dos processos de negócio em um ambiente eletrônico, por meio da aplicação 

intensa das tecnologias de comunicação e de informação, atendendo aos objetivos do 

negócio. Desta forma, é uma ferramenta que permite reduzir os custos administrativos 

e o tempo do ciclo fabricar-vender-comprar, agilizar processos de negócios e 

aperfeiçoar o relacionamento tanto com os parceiros de negócios quanto com os 

clientes (FRANCO, 2001). 

A logística tem origem militar, sendo descrita por Heródoto como parte das 

artes militares que se destina a assegurar às forças armadas todos os meios 

necessários para a sua sobrevivência no campo de batalha, incluindo melhores 

condições de movimentação, abastecimento, alojamento e transporte de tropas 

(MEDINA, 2002).  

Voltou a ser ressaltada no período pós-guerra, em que as atividades logísticas 

militares utilizadas na II Guerra Mundial influenciaram significativamente os conceitos 

logísticos utilizados atualmente. Um desses conceitos é apresentado por Ballou (2001, 

p. 21):  

 
 



[...] é o processo de planejamento, implementação e controle do fluxo 
eficiente e economicamente eficaz de matérias primas, estoque em processo, 
produtos acabados e informações relativas desde o ponto de origem até o 
ponto de consumo, com o propósito de atender às exigências dos clientes. 

 

6. RESULTADOS 

 

No comércio atual é fácil à atribuição de logística e e-commerce nas empresas 

para fins lucrativos, mas os empreendedores têm que levar em conta o comércio atual, 

pois como é de fácil acesso ao e-commerce esse diferencial já não pode ser mais 

atribuir como um diferencial e apenas como ferramenta junto com a logística de 

transporte. 

Como todo empreendimento, o e-commerce precisa ser tratado com 

seriedade, necessitando de planejamento e abordagens diferentes, facilitando o 

acesso e compensando a ausência de contato físico/percepção entre vendedor e 

comprador. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho apresentou sistema integrado de gestão como ferramenta 

de apoio no processo de logística no e-commerce. Para fins de demonstrar como é 

desenvolvida a procura de produtos por meio de lojas virtuais.  

A internet transformou a relação das empresas com seus clientes, parceiros 

e fornecedores, inaugurando uma nova era no mundo dos negócios, alterando 

processos, funções, relações e formas de realizar negócios. Não há mais necessidade 

dos elementos clássicos para que ocorra uma venda: endereço físico, vendedor, 

dinheiro.  

Pode-se comprar sem sair de casa, receber e pagar sem sair de casa. Ainda, 

a internet pode ser acessada por novos meios, tais como telefones celulares, tablets 

entre outros. 

Nos dias atuais com a possibilidade da utilização da logística de transporte 

como ferramenta pode demonstrar através do caso apresentado; é possível verificar 

que além do uso para transações empresariais. 



O uso do e-commerce também permite expandir o aprendizado para todas as 

interações em uma sistema de logística, trazendo aos leitores uma visão integrada de 

gerenciamento e possibilitando análises mais profundas para a tomada de decisão. 
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