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1. Resumo 

O estudo demonstra algumas tendências do varejo online, e como os 

empreendedores do ramo de flores do grande ABC estão se comportando no que diz 

respeito à utilização do e-commerce, afinal flores é o tipo de presente que agrada a 

maioria das pessoas e que nunca sai de moda, mas com toda essa transformação no 

comportamento dos consumidores as empresas precisaram adequar seus modelos 

de negócio a este novo cenário. Lojas como Flores Online e Giuliana Flores são 

grandes exemplos disso, o comprador já não precisa mais ir a uma floricultura de 

bairro encomendar ou escolher uma das opções disponíveis, e sim escolher via 

internet o que mais lhe agrada e ter a certeza que será entregue onde deseja, em 

qualquer lugar do Brasil. Desse modo, entende-se como necessário identificar nas 

floriculturas a influência do e-commerce e como que essas empresas estão se 

adaptando, respondendo ao problema de pesquisa: Como as empresas de varejo de 

flores estão se adaptando as influências do e-commerce? 

Palavras chave: E-commerce, Transformação Digital, Consumidor, Omnichannel. 

2. Introdução  

A implementação de novas tecnologias nas organizações será bem-sucedida se levar 

em consideração as necessidades e preferências de seus consumidores, a 

transformação digital deve partir deles e não dos canais, mas sempre respeitando a 

cultura da empresa. O grande desafio é o de integrar o mundo digital e os negócios 

de varejo, é o de desenvolver a cultura digital da empresa. 

Os impactos gerados pelo mundo digital nas empresas de varejo vão muito além do 

comércio eletrônico e requer aprendizado contínuo, passando por comunicação, 

inteligência de negócio, processos e relacionamento, pois cada consumidor tem níveis 

de maturidade digital diferentes, e as empresas devem acompanhar sua jornada 

respeitando sua cultura e acelerando seu aprendizado, para que a experiência deste 

consumidor seja a mais satisfatória possível. 

Devido à instabilidade do ambiente externo, as empresas de varejo de flores serão 

desafiadas em sua capacidade de crescer e lucrar em meio a diversas implicações 

que as farão correr atrás de uma maior eficiência e resultado, investindo em 
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infraestrutura de sistemas e logística, melhorando processos de gestão de 

mercadorias, as operações da loja e reduzindo ao máximo as perdas. 

3. Objetivos 

O objetivo principal deste estudo foi identificar a influência do comércio eletrônico nas 

empresas de varejo brasileiro de flores de São Bernardo do Campo. 

4. Metodologia  

Os dados primários serão levantados a partir de pesquisa exploratória, a fim de tornar 

o estudo do tema mais familiar e claro. A pesquisa de campo será quantitativa, os 

dados secundários serão coletados a partir da aplicação de questionários aos 

gestores das floriculturas que fazem uso do comercio eletrônico.  

5. Desenvolvimento 

Tigre (2006) assevera que o desenvolvimento da tecnologia é direcionado pelas forças 

econômicas e sociais, que devem oferecer condições institucionais favoráveis a esse 

desenvolvimento, partindo tanto de regimes jurídicos, como também de motivações 

econômicas e político-institucionais adequadas.  

Segundo Casotti (2016) fala-se de transformação digital como uma nova abordagem 

onde a tecnologia de informação e o conhecimento desempenham um papel essencial 

na transformação da estratégia, cultura, estrutura e processos de uma organização, 

tudo isso se utilizando do grande poder da internet. Embora as organizações já 

reconheçam a urgência dessa transformação, algumas ainda sentem grande 

dificuldade de se enxergar inseridas nesse novo contexto, o que torna este processo 

de criar uma nova visão e planejamento empresarial muito desafiador.  

Segundo Serrentino (2016), o varejo precisa se desprender da visão isolada dos 

canais de vendas, romper fronteiras e perseguir de forma sinérgica, a melhor forma 

de integrar todos os canais, com o propósito de criar um vinculo duradouro com seus 

clientes. Segundo Serrentino (2016), o varejo está se adaptando a essa tendência de 

integração de canais.  De acordo com Ramadan (2016), a geração Millennials agora 

esta emergindo como a nova geração de compradores, que estão sempre conectados 

on-line. Eles estão em mídias sociais ou navegando em suas lojas de varejo favoritas. 

Segundo pesquisa realizada pela E-bit (2017), o comercio eletrônico tem sido utilizado 
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por micro, pequeno e médias empresas como ferramenta estratégica para a 

comercialização de produtos e serviços através da comodidade e facilidade que o 

comercio eletrônica proporciona aos clientes.  

De acordo com a revista Exame (2015), no ano de 2015, o comércio eletrônico fez 20 

anos no Brasil. Por ser uma história recente, as vendas online movimentam em média 

de 40 bilhões de reais por ano e crescem em um ritmo veloz, mesmo com as 

dificuldades econômicas enfrentadas no Brasil. No primeiro semestre de 2015, o 

faturamento do e-commerce foi de 18,6 bilhões de reais, 16% maior, referente ao 

mesmo período de 2014.  

Segundo Junqueira (2013), a floricultura comercial, entendida como a atividade 

profissional e empresarial de produção, de comércio e de distribuição de flores, 

representa um dos mais promissores segmentos do agronegócio brasileiro 

contemporâneo.  

De acordo com o SEBRAE (2015), a produção e a comercialização de flores no Brasil 

foram iniciadas, a partir da década de 1950, pelo trabalho de imigrantes holandeses 

(na região hoje pertencente ao município de Holambra/SP), japoneses (em 

Atibaia/SP) e alemães e poloneses (em Santa Catarina e Rio Grande do Sul). De 

acordo com Junqueira (2013), a floricultura comercial brasileira cresceu, em média, 

no período 2008-2011, de 8% a 10% ao ano nas quantidades ofertadas no mercado 

e entre 12% a 15% ao ano, em valor de vendas.  
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