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RESUMO 

No ambiente digital repleto de mudanças, o e-commerce assume 

papel principal, pois é responsável por um mercado que evoluiu de maneira 

constante e agressiva. No Brasil mesmo diante da crise instalada, o e-

commerce é um fator importantíssimo no sistema econômico do país. Ele 

responde por uma parcela considerável no faturamento das grandes empresas 

do varejo brasileiro. Alguns fatores contribuíram para a expansão do e-

commerce, entre eles está o acesso à internet que proporcionou os 

consumidores brasileiros a incrível aceitação as novas tecnologias. Juntamente 

com o acesso a internet, vierem os benefícios do comercio virtual, entre eles 

produtos com preços baixos, entrega rápida, confiança nas transações online e 

os diversos modos de pagamento. O e-commerce é uma alternativa segura e 

bastante tentadora que se enquadra bem no mundo capitalista que vivemos, 

desta forma as portas do consumismo se abrem mais um pouco o que torna 

este setor tão importante no mercado atual brasileiro. Embora sólido no 

mercado nacional, o e-commerce possui fatores críticos de seu sucesso, entre 

eles está a Logística. Para garantir uma logística robusta em tecnologia, 

informação em tempos real e equipamentos de alto desempenho, os custos 

são altos e sem esses investimentos as empresas não conseguiram atender as 

demandas do avanço do comercio eletrônico. 
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METODOLOGIA 

 

Foi utilizada para este trabalho pesquisas exploratória e bibliográfica 

em livros, artigos e sites, sendo coletado dados que ajudem a analisar o 

desenvolvimento a evolução do e-commerce e sua importância no mercado 

atual brasileiro. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em meados da década de 90, a internet entrou no alcance dos 

brasileiros promovendo significativas transformações no dia a dia de pessoas e 

empresas. Ao longo do tempo, a internet cresceu de forma surpreendente, 

agregando novas utilidades. Essa rápida expansão despertou inúmeras 

empresas a utilizá-la como ferramenta de divulgação e comercialização de 

seus produtos e serviços proporcionando assim o surgimento do e-commerce. 

O crescimento e a facilidade do acesso à internet, fez com que 

houvessem mudanças no perfil de compras dos consumidores, o que torna o e-

commerce um dos principais segmentos para o sistema econômico do país. 

Em meio a um cenário de desaceleração econômica, o e-commerce 

vai na contramão, e continua crescendo a um ritmo bem agressivo, o que o 

elege como importante gerador de oportunidades de negócios e emprego. 

As iniciativas que fortalecem o e-commerce a superar a crise está na 

relação custo x benefício de seus produtos e serviços, além das inovações no 

mercado digital que permite oferecer aos seus consumidores boas ofertas com 

compras rápidas, seguras e prazerosas. 

Em meio ao sucesso do e-commerce está a eficiência da Logística. 

Como principal elemento de competitividade, as empresas brasileiras estão 

investindo fortemente na Logística e em toda sua cadeia de suprimentos 

buscando maximizar seus resultados proporcionado ganhos de produtividade, 

redução de custos operacionais, além ofertarem serviços de alto nível a seus 

clientes.  

Ao que tudo indica, o comércio eletrônico brasileiro vai seguir a 

tendência de crescer ainda mais em 2016. Com a consolidação da era mobile 

para o e-commerce, muitas empresas estão criando ações responsivas para 

atrair mais clientes interessados pelos seus produtos. A facilidade de se fazer 
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compra por meio do smartphone está conquistando mais consumidores 

adeptos ao comércio eletrônico. 

A monografia está estruturada em cinco capítulos: o primeiro 

capítulo apresenta conceitos e históricos e tipos de e-commerce associado a 

tecnologia com o processo de comercialização. 

O segundo capítulo, mostrará a evolução do e-commerce assim 

como sua dinâmica no cenário brasileiro, apresentando algumas variáveis 

econômicas como também as reações de mercado e consumidor diante a uma 

forma diferente do comercio convencional. 

O terceiro capítulo, apresentará as vantagens e desvantagens e o 

risco do e-commerce para as empresas e para os consumidores. 

O quarto capítulo abordará a Logística como grande diferencial 

competitivo no e-commerce e essencial para o sucesso das empresas neste 

segmento. 

O quinto e último capítulo mostrará que mesmo com a instabilidade 

econômica que o país está passando a tendência do e-commerce no Brasil é 

promissora e favorável. 
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CAPÍTULO I 

PROCESSO DE COMERCIALIZAÇÃO E SUA 

EVOLUÇÃO. 

 

A comercialização é realizada desde os tempos mais remotos com o 

processo de troca, onde as pessoas trocavam o que produzia por algo que 

necessitavam. Este conceito ainda se mantém, uma vez que o comercio 

tradicional ainda é fundamentado na base de troca de bens e serviços para 

atender as necessidades das pessoas. 

Com o passar do tempo, o comercio se tornou mais dinâmico com a 

evolução de novas tecnologias, tendo a internet como principal responsável por 

esta evolução.  Este novo processo de comercialização, viabilizou a aquisição 

de bens e serviços através de equipamentos eletrônicos que enviam e recebem 

informações. Este tipo de comercio é conhecido como e-commerce. 

  

1.1. O que é E-commerce? 

“E-commerce” significa comércio eletrônico, ou seja, conjunto de 

atividades comerciais (apresentação, seleção, venda e pagamento de produtos 

e/ou serviços) que acontecem de forma online.  

Para Albertin (1999, p15): 

O comercio 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 informação e 
comunicação, atendendo aos objetivos de negócio. 

A definição de comercio eletrônico não é apenas um processo de 

transação de compra e venda online, ele contempla outros fatores que juntos 

geram uma visão mais ampla deste segmento. 
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Segundo O’Brien e Marakas (2007): 

O comercio eletrônico é mais do que comprar e vender 
produtos online. Ele compreende todo do processo online de 
desenvolvimento, marketing, vendas, entrega, atendimento e 
pagamento de odutos e serviços transacionados em mercados 
globais interligados, com o apoio de uma rede mundial de 
parceiros. 

O e-commerce, como parte visível do e-business, concentra-se em 

facilitar o processo de compras pelo cliente, gerando maior número de 

informações necessárias possíveis, facilitando o pagamento e atendendo às 

expectativas de entrega e qualidade. 

O primeiro sistema que permita efetuar transações online entre 

consumidores e empresas foi inventado em 1979 por Michael Aldrich. Sendo 

que foi a partir da década de 90 com a criação do serviço “WorldWideWeb”, 

chamado de “Internet Comercial”, que o comercio eletrônico deve sua 

expansão, mudando radicalmente o processo de comunicação das empresas. 

No Brasil, este setor começou a se desenvolver uns cinco anos 

depois, transformando significativamente a rotina das pessoas e empresas, se 

tornando um dos principais pilares da economia brasileira. 

1.2. Tipos de E-commerce 

O e-commerce é formado por diferentes modelos de negócios. Os 

mais conhecidos são:  

• Business to Business – B2B (Empresa – Empresa) – Comercio 

praticado de empresa para empresa. É a modalidade que tem maior volume de 

negócio, incluindo o comercio por atacado, envolvendo todo o processo de 

compra e venda entre empresas; 

• Business to Consumer – B2C (Empresa – Comsumidor) – 

Comercio praticado de empresa para o consumidor final sem objetivos 

comerciais; 
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• Consumer to Business – C2B (Consumidor – Empresa) – 

Comercio praticado de consumidor para empresa. Ocorre quando 

consumidores vendem para as empresas; 

• Consumer to Consumer – C2C (Consumidor – Consumidor) – 

Comercio praticado de consumidor para consumidor sem envolvimento de 

empresa. Esta modalidade tem negociações de valores baixos; 

• Government to Business - G2B (Governo – Empresa) – 

Comercio praticado de governo para empresas, por exemplo: as compras pelo 

Estado através da internet por meio de licitações, tomada de preços, etc.; 

• Government to Consumers - G2C (Governo – Consumidor) - 

Comercio praticado de governos estadual, federal ou municipal para 

consumidores, por exemplo, o pagamento de impostos, multas e tarifas 

públicas; 

• Mobile Commerce (M-Commerce) – Comercio praticado por um 

ambiente sem fio, como aparelhos celulares e tabletes.  

Novaes (2007) por sua vez, adota o M-Commerce, B2B e B2C como 

categorias, sendo as duas últimas as mais importantes da internet atualmente. 
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CAPÍTULO II 

E-COMMERCE NO BRASIL 

 

2.1. A Evolução do E-Commerce no Brasil 

O e-commerce no Brasil tem pelo menos 20 anos, e desde então 

passou por diversas mudanças principalmente no ponto “tecnologia”.  

Essa tecnologia está sendo muito bem utilizada pelas empresas 

para melhorar seu desempenho no mercado como também para estreitar sua 

relação com fornecedores e principalmente seus clientes, a fim de conhecê-los 

melhor. 

O governo brasileiro tem feito campanhas de incentivos ao acesso à 

internet, e juntamente com esse incentivo veio o crescimento do uso de 

computadores portáteis, Ipads e smartphones. A adesão ao smartphone e 

tablets é um dos principais dispositivos que permite a inclusão de pessoas a 

internet. De acordo com o Centro de Estudos sobre as Tecnologias da 

Informação e da Comunicação (Cetic.br) – órgão vinculado ao Núcleo de 

Informação e Coordenação do Ponto BR (Nic.br), essa adesão provocou um 

salto de 43% para 50% dos domicílios que hoje estão conectados à internet, 

conforme figura abaixo. 
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Figura 1 – Lacres conectados no Brasil (extraída de G1 TECNOLOGIA E 

GAMES, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O crescimento do e-commerce está diretamente ligado ao aumento 

da base de internautas e das descobertas das vantagens de compra online. 

 

2.2. Mercado 

O Brasil é um dos países que mais cresce no mercado de comercio 

eletrônico. A figura 2 apresenta o Brasil como o único país da América Latina a 

estar no ranking dos dez maiores mercados do comercio eletrônico, atrás de 

grandes potências como China (vendeu U$ 426,66 bilhões) em primeiro lugar, 

seguida dos EUA (vendeu U$ 305, 65 bilhões) e em terceiro o Reino Unido 

(com a marca de U$ 82 bilhões vendidos). Esses países dominaram este 

mercado em 2014 com mais de 65% de participação. 
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Figura 2 – Ranking de países com maiores números de vendas em sites de 

comércio online (extraída de TECMUNDO, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na América Latina as vendas atingiram U$ 47,37 bilhões de dólares 

em 2015. Deste total, o Brasil faturou cerca de U$ 19,79 bilhões de dólares, 

isso representa mais de 41% do faturamento. 
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Figura 3 – Vendas no e-commerce na América Latina, por país, 2014 – 2019 

(extraída de PROFISSIONAL DE E-COMMERCE, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 2015 o Brasil chegou a marca de um terço de todos os 

consumidores online da América Latina. A previsão é essa liderança deverá 

permanecer até o último ano, em 2019, atingindo 49,7 milhões de 

consumidores online com uma expectativa de U$ 84,75 bilhões de dólares de 

venda em toda região, conforme demonstrado na figura 4. 
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Figura 4 – Consumidores digitais na América Latina, por país, 2014 – 2019 

(extraída de PROFISSIONAL DE E-COMMERCE, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apesar da maioria dos consumidores estarem entre os três primeiros 

líderes, os demais países da América Latina juntos possuem 45.3 milhões de 

compradores digitais, isso representa 41,2% de participação este ano. Os 

líderes deste menor grupo de acordo com eMarketer são: Chile, Colômbia, 

Peru e Venezuela. 

De acordo com os dados do E-bit, a estimativa de faturamento das 

vendas do e-commerce no mercado nacional no período de 2011 a 2015 

pularia de R$ 18,7 bilhões para R$ 43 bilhões. Além disso, o tíquete médio 

subiu 12%, chegando a um valor médio de R$ 388,00. 
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Figura 5 – Estimativa de faturamento nas vendas online 2015 (extraída de 

PROFISSIONAL DE E-COMMERCE, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

A maior parte da receita se concentra nas grandes lojas online. Os 

50 maiores e-varejistas do Brasil respondem por 80% do faturamento e-

commerce nacional, enquanto que cerca de 30 a 40 mil vendedores legalizados 

e estabelecimentos disputam os 20% restantes. 

 

Figura 6 – Principais e-varejistas do e-commerce nacional (extraída de E-

COMMERCE NEWS, 2015) 
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As vendas de Natal foram as que mais impulsionaram o aumento no 

faturamento deste mercado em 2015. Registrou-se nesta sazonalidade 

(período entre 15 de novembro a 24 de dezembro) um impressionante 

faturamento de R$ 7,4 bilhões, um crescimento de 26% comparado com 2014.  

A Black Friday está apenas atrás do Natal em vendas online. Neste 

ano, apenas no dia da Black Friday, os e-commerces venderam um total de 

1,64 bilhões de reais, o que representou um crescimento de 38% em relação a 

2014. 

 

Figura 7 – Vendas na Black Friday (extraída de PARETO GROUP, 2015) 

 

Além de expressivo faturamento, ela apresenta um ticket médio de 

580 reais, sendo o maior entre todas as datas. 

Quando consideramos também a quinta-feira que antecede a Black 

Friday, o fim de semana e a Cyber Monday, o número fica ainda mais 

expressivo, chegando a 3,02 bilhões de reais no total dos 5 dias. 
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Apesar de importantíssimo o preparo para o Natal, outras quatro 

datas comemorativas têm grande representatividade no faturamento do 

Comércio Eletrônico. Dia das Crianças, dos Pais, dos Namorados e das Mães, 

já ultrapassaram 1,4 bilhões em vendas cada um. 

 

Figura 8 – Faturamento de outras quatro datas comemorativas (extraída de 

PARETO GROUP, 2015) 
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Figura 9 – Sazonalidade do e-commerce no Brasil (extraída de 

PROFISSIONAL DE E-COMMERCE, 2015) 

 

“O comércio eletrônico ainda é um setor muito atrativo na economia 

brasileira e acreditamos que ainda existe muito espaço para crescimento. O 

mercado ainda continuará apresentando crescimento em 2016, principalmente 

pelo aumento das vendas via dispositivos móveis”, comenta André Ricardo 

Dias, diretor executivo da E-bit. 

Apesar de 2015 ter sido o ano de crise, recessão e calmaria no 

mercado financeiro, o e-commerce não sofreu impactos, pelo contrário trouxe 

um novo parâmetro econômico voltados a gerar oportunidades de negócios no 

Brasil. 

2.2.1. Racking de categorias que mais venderam em 2015 

A categoria que mais vendeu no e-commerce mundial em 2015 foi 

roupas masculinas, com um aumento de 17,4% ficando à frente de setores 

mais estável como Eletrônicos e Bebidas. 
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Figura 10 – Média de crescimento anual de vendas de vários segmentos nos 

Estados Unidos, 2010 – 2015 (extraída de PROFISSINAL DE E-COMMERCE, 

2015) 

 

No mercado nacional, o líder de vendas está na categoria Modas & 

Acessórios, com 17% de participação no volume de pedidos. Completando as 

cinco primeiras posições estão: Cosméticos & Perfumaria/Cuidados 

Pessoais/Saúde (15%), Eletrodomésticos (12%), Telefonia & Celulares e 

Livros/Assinaturas & Revistas (8%) e Informática e Casa & Decoração (7%). 
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Figura 11 – Categoria dos segmentos mais vendidos no Brasil em 2015 

(extraída de PROFISSIONAL DE E-COMMERCE, 2015) 

 

 

 

 

 

 

Na categoria faturamento o setor de Eletrodomésticos lidera com 

25% de participação, seguida da Telefonia com 18%. As outras três posições 

estão ocupadas pelos setores de Eletrônico e Informática ambos com 12% e 

fechando com Casa & Decoração com 7%. 

 

Figura 12 – Categoria dos segmentos com maior faturamento no Brasil em 

2015 (extraída de E-BIT/WEBSHOPPERS, 2015) 
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2.2.2. Perfil dos consumidores brasileiro 

• O perfil do consumidor online está dividido da seguinte forma: 

• Sexo - 50,01% Mulheres e 49,99% Homens; 

• Faixa etária - 8% até 24 anos, 22% entre 25 e 34 anos, 37% entre 35 e 

49 anos, 33% acima de 50 anos; 

• Renda familiar – 40,34% menos de R$ 3.000, 21,99% entre R$ 3.001 e 

R$ 5.000, 15,30% entre R$ 5.001 a R$ 8.000, 15,09% acima de R$ 

8.000 e 7,28% preferiam não responder; 

• Por região – 64,5% Sudeste, 13,7% Sul, 12,9% Nordeste, 6,1% Centro-

Oeste e 2,8% Norte. 

 

2.2.3. Mobile commerce (M-commerce) 

É toda e qualquer operação que envolva transferência de propriedade ou 

de direitos de utilização de bens e serviços, que é iniciado e/ou concluído até o 

acesso ao computador usando celular a partir de redes com ajuda de um 

dispositivo eletrônico. 

O termo m-commerce é toda operação sem fio de e-commerce, ou seja, 

onde dispositivos móveis são usados para fazer negócios na internet, tanto no 

B2B quanto no B2C. 

 

2.2.3.1. História  

1997 - O m-commerce surgiu na Finlândia; 

1998 – Ocorreu a primeira venda de conteúdo digital; 

1999 – Duas grandes plataformas nacionais de comerciais para m-

commerce foram lançadas; 
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2000 – Serviços de comercio móvel relacionados espalharam-se 

rapidamente; Compras de passagens aéreas no Japão e bilhetes na 

Áustria por meio do e-commerce. 

 

2.2.3.2. Evolução das Tecnologias dos Celulares 

Com os serviços de transmissão  de dados para mobile cada vez 

melhores e celulares com cada vez mais com funções e acesso a estas 

informações, se cria um ambiente propício para oportunidades de negócios. 

Diante destas oportunidades, os celulares evoluíram nos últimos anos: 

1G – Quase todos os sistemas ou Standards desta geração eram 

analógicos, onde o tráfego principal era a voz; 

2G – Todos os sistemas ou Standards desta geração eram digitais. 

Surgimento do GSM e GPRS; 

3G – Os sistemas ou Standards desta geração eram um refinamento dos 

da geração anterior; 

4G – Transferência de dados 260 vezes mais rápida. 

 

2.2.3.3. Tipos de M-commcer 

Mobile Ticketing – São tickets enviados para os telefones celulares que 

o usuário pode apresentar na bilheteria. Podem ser usados, por exemplo, por 

agências de viagens, que enviam os tickets de um pacote de serviços 

contratado, em aeroportos para facilitar o tráfego de passageiros ou em 

estacionamentos; 

Mobile Vouchers, Cupons e Cartão de Fidelidade – Os usuários 

podem receber cupons de descontos via celular ou até pontos como em um 

cartão de fidelidade. Diferente de outros cartões de fidelidade, este estará 

armazenado no celular, permitindo melhor proveito para o usuário; 
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Serviço de Location-based – Um dos serviços que mais chamam a 

atenção. Conhecendo a localização do usuário, fica mais fácil estimular a 

venda de produtos da região. Sabendo que o usuário está em determinado 

lugar, sob demanda podemos oferecer a ele um mapa da região, atrativos e 

uma lista de empresas locais, com seus produtos e serviços; 

Serviços de Informação – Uma grande variedade de informação pode 

ser vendida, desde um simples horóscopo até informações financeiras ou ainda 

dado sobre o trânsito. Um serviço que pode ser oferecido junto com o location-

based; 

Mobile Banking – Oferece acesso a contas, consultas a saldo e 

extratos e também transações como compra de ações e envio de dinheiro. 

 

2.2.3.4.Vantagens do m-commerce 

Ubiquity – O dispositivo do usuário final é móvel, ou seja, o usuário 

pode acessar m-commerce aplicações em tempo real em qualquer lugar; 

Acessibilidade – Está relacionada com a onipresença e significa 

que o utilizador final pode acessar em qualquer lugar a qualquer momento; 

Segurança – Dependendo do utilizador final do dispositivo 

específico, oferece certo nível de segurança inerente; 

Conveniência – O tamanho e o peso de dispositivos móveis e su 

onipresença e acessibilidade torna uma ferramenta ideal para executar tarefas 

pessoais; 

Localização – Um operador de rede pode localizar os utilizadores 

registrados através  de um posicionamento de sistemas, como GPS, ou através 

de tecnologia GSM ou UMTS, e oferece localização. Esses serviços incluem os 

serviços de informação local sobre os hotéis, restaurantes, informações de 

viagens, chamada de emergências, entre outros; 
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2.2.3.5.Desvantagens do m-commerce 

• Os dispositivos móveis oferecem recursos limitados. Entre os 

dispositivos móveis, essas capacidades variam tanto que o serviço do usuário 

final precisa ser personalizado de acordo; 

• A heterogeneidade dos dispositivos, sistemas operacionais e 

tecnologias de rede é um desafio para os usuários final; 

• Os dispositivos móveis são mais propensos ao roubo e 

destruição. Telefones celulares são altamente personalizados e contém 

informações confidenciais do usuário, eles precisam ser protegidos de acordo 

com normas de segurança mais elevadas; 

• A comunicação através da interface aérea entre o dispositivo 

móvel e a rede, introduz riscos de segurança adicionais, por exemplo, escutas. 

Todas as transações realizadas no e-commerce em 2015, sentiu-se 

um aumento nas vendas através de mobile commerce (m-commerce), ou seja, 

vendas realizadas por dispositivos móveis. Esse aumento chegou a 13,6% das 

vendas online, superando a marca de 9,7% em 2014. Uma pesquisa realizada 

pela E-bit entre os dias 2 a 12 de junho de 2015, analisou o comportamento de 

e-consumidores brasileiros quanto ao uso de smartphone e tablets. Entre os 

2.204 consumidores pesquisados, 83% possui pelo menos um dispositivo 

móvel. 

“Mobile é o caminho mais curto entre lojas (físicas ou online) e seu 

consumidor. Ter um site responsivo não é apenas um diferencial e sim uma 

necessidade real de negócio para atrair consumidores e converter vendas. 

Mobile Commerce é cada vez mais uma realidade para grandes e pequenos 

varejistas”, destaca Fabiano Destri Lobo, diretor executivo do MMA (Mobile 

Marketing Association) 

Mediante a este crescimento, as estratégias das grandes empresas 

brasileiras apontam para um pensamento cada vez mais mobile. 
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CAPÍTULO III 

VANTAGENS E DESVANTAGENS DO E-COMMERCE 

 

3.1. Vantagens 

O e-commerce traz diversas vantagens tanto para as empesas 

quanto para os consumidores.  

De todas as vantagens que o e-commerce oferece a seus 

consumidores, a principal é a capacidade de atingir um mercado a proporção 

global, sem gerar um grande custo financeiro. 

O e-commerce é um segmento que atrai os consumidores não só 

pela facilidade e comodidade, mas também por outras “mordomias” que esse 

mercado oferece.  

Segundo Albertin (2001) 

Poder visitar uma empresa 24h por dia e em qualquer dia da 
semana, na comodidade de sua casa, sem enfrentar fila, 
constrangimento, engarrafamento e o mais importante 
independente de onde você esteja, é um fator que contribui 
para a compra on-line. 

Estudo realizado pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), mostra 

que 50% dos consumidores são atraídos pelo baixo preço que o e-commerce 

oferece, 33% pela economia de tempo e 27% pela facilidade de comparar 

produtos de marcas concorrentes.  

Para as empresas o e-commerce apresenta um diferencial que é a 

interação de forma individual com cada cliente, possibilitando assim um 

marketing personalizado o que aumentará ainda mais as suas vendas. 

Um diferencial enorme neste modelo de comercio para as empresas 

está na redução de custos operacionais, ou seja, as empresas não precisam 

arcar com gastos extras comuns em uma loja física tais como aluguel, 
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contratação de pessoal e outros. Poderá manter sua estrutura atual e conta 

com mais um forte canal de vendas. 

 
Maior qualidade no processo, através de registros 
automatizados das operações, reduz consideravelmente erros 
na entrada ou processamento dos dados obtidos, gerando um 
sistema que controla a integridade dos dados, dando maior 
confiabilidade às informações comerciais e gerenciais [Meira; 
Murta; Aguiar; Guedes, 2002]. 

 

Com a comunicação constante, as empresas conseguem negociar 

de forma mais rápida, facilitando a prestação de serviços diretamente ao 

cliente. 

Segundo SEBRAE, as principais vantagens do e-commerce para as 

empresas são: 

• A loja funciona 24 horas por dia. Não importa os horários, dias de 

feriado ou fim de semana, o consumidor não deixa de fazer negócios e as 

empresas oferecem comodidade para seus clientes, e estes podem fazer seus 

pedidos na hora que quiser on-line; 

• Capacidade de oferecer um rico conjunto de informações 

envolvendo a localização e identificação do produto, comentários de outros 

consumidores, informações sobre preço e frete, e tempo de entrega;  

• Redução do ciclo de tempo para a entrega de produtos e serviços;  

• Criação de relacionamentos mais próximos com os consumidores;  

• Redução dos custos de comunicação e transação, podendo 

eliminar intermediários do canal de distribuição;  

• Divulgação da marca: A internet amplia o tempo de exposição da 

sua marca e mostra que a sua empresa está preparada para atender seus 

clientes na era da informação. 
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3.2. Desvantagens 

Na contramão, existem as desvantagens deste segmento. 

Segundo ADC-GO, as principais desvantagens de se comprar em 

uma loja virtual são:  

• Confiança: muitas vezes comprar em uma loja virtual confiável e 

renomada significa abrir mão do preço mais baixo em troca de confiabilidade. 

Mesmo com todos os cuidados, ainda existe certo risco perfeitamente 

aceitável. Muitos consumidores ainda têm certo receio em disponibilizar seu 

cadastro online ou seu número de cartão de crédito; 

• Negociação: existem poucos vendedores on-line disponíveis, o que 

impede os mais habilidosos negociadores de conseguir um desconto. Por outro 

lado, através da pesquisa, você consegue descobrir facilmente o preço mínimo 

de um produto e saber se está fazendo um bom negócio;  

• Tempo: o prazo de entrega das compras pode variar de 2 até 15 

dias, dependendo da forma de pagamento e do tipo de envio, que pode ser 

pelos correios ou transportadoras;  

• Frete: é preciso muita atenção no valor do frete que fará parte do 

preço final da compra. Em muitas lojas o custo para envio é alto que compensa 

comprar no comércio local;  

• Garantia: é mais difícil trocar ou reparar um produto que é 

comprado de uma empresa cuja sede fica em uma cidade distante. Por isso, 

novamente entra em ação a pesquisa das características do produto, se é bom, 

se quebra fácil etc. A maioria dos produtos vendidos pela internet têm 

assistência técnica local, como um produto comprado em qualquer loja, e 

principalmente, que estão igualmente sujeitos ao código de defesa do 

consumidor. 
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3.3. Riscos 

Um dos desafios do e-commerce é o gerenciamento de risco. A 

operação dos sistemas de pagamento implica em três grandes riscos: fraude 

ou erro, aspectos de privacidade e riscos de créditos.  

De acordo com a fornecedora de antifraude ClearSale, a estimativa 

no seu "Mapa de Fraude" no Brasil em 2014 é de que o índice de tentativas de 

fraude de compras na internet no país ficou em 3,98% no ano passado, ou 

seja, a cada R$ 100 em compras, R$ 3,98 são compras ilegais. A região com o 

maior índice de fraudes é o Sudeste, com 3,57%, e a maior procura dos 

fraudadores é por consoles e jogos de videogame, com 13,74%, seguido de 

telefones celulares (7,09%), eletrônicos (4,89%), informática (3,74%) e artigos 

esportivos (2,90%). 

É importante que as empresas de comércio eletrônico pensem 
em todos os detalhes para que sua empresa on-line funcione 
realmente. Alguns pontos que podem ser destacados são: o 
conteúdo, a comunicação, o cuidado com o cliente, a 
conveniência, a conectividade [Albertin, 2001] 

 

Para reduzir e prevenir fraudes, algumas empresas estão buscando 

ações independentes como: 

• Criar regras preventivas – por exemplo, atentar para clientes 
que fazem transações em sequência com cartões diferentes 
ou quando há muitas compras de um mesmo item; 

• Manter um histórico que contenha os hábitos de consumo dos 
seus clientes; 

• Exigir o máximo de dados que for conveniente; 

• Ligar para o cliente caso haja algo estranho em uma compra; 

• Crie uma lista negra com clientes que já tentaram fraudar uma 
compra. 

A grande maioria das empresas investem em sistemas de antifraude como a 
ClearSales e FControl, hoje os mais conhecidos no mercado. 
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CAPÍTULO IV 

A IMPORTÂNCIA DA LOGÍSTCA PARA O E-

COMMERCE 

 

4.1. Processo Logístico no E-commerce 

O forte crescimento do comércio eletrônico no país passou de motivo de 

comemoração das lojas virtuais brasileiras a foco de preocupações dos 

empresários. O modelo de negócios, extremamente dependente da logística, 

se esforça para driblar a falta de preparação das transportadoras para atender 

o aumento da demanda principalmente nos períodos sazonais, época em que 

as compras batem recordes. 

No e-commerce o processo logístico é essencial para o sucesso das 

empresas uma vez que a agilidade e a precisão na entrega passam a ser um 

fator fundamental. Diante deste cenário, os empresários foram obrigados a 

mudarem suas posturas, o que transformou a logística como um grande 

diferencial competitivo neste segmento. A partir disso, foram desenvolvidos 

processos mais enxutos, padronizados e simplificados, a fim de minimizar as 

incertezas na demanda, nas entregas e reduzir custos, atingindo a eficiência e 

a eficácia dos processos logísticos. 

 

4.2. Logística Tradicional Versus Logística E-Commerce 

Diferentemente dos sistemas logísticos da velha economia, 

desenvolvidos para atender ao comércio entre empresas com pedidos de 

grande volume, cuja maioria das entregas são feitas em lojas ou centros de 

distribuição, a logística do comércio virtual se caracteriza por um grande 

número de pequenos pedidos, geograficamente dispersos e entregues de 

forma fracionada, resultando em baixa densidade geográfica e altos custos de 

entrega.  
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Segundo o Centro de Estudos Logísticos da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro as estimativas existentes são de que as entregas porta a porta 

realizadas pelas empresas de comércio virtual custam duas a três vezes mais 

caro do que as entregas do comércio tradicional realizado entre empresas. 

Através da tabela podemos perceber algumas diferenças entre as 

logísticas tradicionais e e-commerce. 

 

 

Podemos destacar o tipo de carregamento paletizado na tradicional, 

devido ao fato de uma grande quantidade de produtos da mesma categoria a 

ser entregue, o que não acontece na logística do e-commerce pela 

característica de entrega de vários produtos são mesmo tempo sendo itens de 

diversas categorias. 

Outra característica marcante é o valor do pedido que na logística 

tradicional devido entrega ser em lotes os valores são bem maiores que os de 

uma logística voltada ao comercio eletrônico onde o cliente pode comprar de 

um livro a uma geladeira de uma mesma loja virtual querendo a mesma 

atenção da empresa não importando o valor de compra. 

Em relação ao destino dos pedidos geralmente as empresas da logística 

tradicional entregam as mercadorias em um determinado ponto especifico, uma 
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loja, o que não acontece no comercio eletrônico, onde muitas vezes os locais 

de entrega dessa compra são restritos a uma só região, pois não irá 

compensar a uma loja entregar um determinado produto a regiões onde são 

feitas poucas compras e de baixos valores, pois o custo da entrega poderá ser 

maior que o lucro de uma venda. Essa relação de lucro por localidade no 

comercio eletrônico onde o custo de entrega só deve se realizada se uma 

quantidade de produtos for entregue a uma determinada região. 

Percebemos que a logística do comercio eletrônico passa a ser um fator 

fundamental para o sucesso de uma empresa desse ramo. Onde devem ser 

melhorados os processos de picking e principalmente a fidelização do cliente. 
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CAPÍTULO V 

TENDÊNCIA DO E-COMMERCE PARA 2016 

 

5.1. Previsões 

O cenário de instabilidade econômica não abalará o comércio eletrônico 

nacional, muito pelo contrário. A crise política, o recuo de investimentos e a 

desvalorização da moeda nacional criam uma conjuntura de insegurança, 

dificultando a tomada de decisões em empresas de todos os portes e 

segmentos. São questões que preocupam e fazem pensar em soluções para 

contornar a crise. 

Em recente estudo da empresa italiana de consultoria Translated, as 

expectativas para o e-commerce no Brasil são favoráveis, apesar da crise 

financeira. Ainda de acordo com dados da pesquisa realizada, o país ficará à 

frente de países como Alemanha, França e Reino Unido nos próximos anos.  

 

5.1.2. Fatores que alavancaram o e-commerce no país 

No contrafluxo da crise e da instabilidade financeira alguns fatores 

alavancaram o comercio eletrônico no Brasil. 

• Crescimento de projetos B2B: o mercado mudou e, 

consequentemente, houve também ajustes nas relações comerciais. O modelo 

de atacado online é altamente vantajoso pelo fato de os pedidos para suprir o 

estoque de varejistas sejam realizados não somente via web, como também de 

acordo com a necessidade do comerciante. 

• Aumento do número de usuários com banda 

larga/Confiabilidade: de acordo com dados do E-bit. São mais de 55 milhões 

de brasileiros comprando pela internet. Sites e blogs ganharam de vez a 

confiança do consumidor, permitindo transações financeiras 100% seguras, 

entregas ágeis e atendimento de qualidade. 
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• Otimização de sites com base na experiência do usuário: 

serviços de SEO (Search Engine Optimization) e marketing digital são as bases 

do sucesso do e-commerce, uma vez que know how no ramo de atuação é um 

grande diferencial. Segundo o Gerente de Marketing da Torch Tools, e-

commerce especializado em ferramentas, equipamentos e máquinas, Diego 

Calcagniti Santana, uma das metas da empresa para 2016 é atingir novos 

públicos e aumentar sua presença online nas buscas orgânicas.  

• Ampliação do mobile commerce: a maioria das empresas tem 

desenvolvido ações responsivas para atrair e cativar cada vez mais clientes 

com interesse em seus produtos ou serviços, simplificando a compra por meio 

de smartphones e tablets. 

Tecnologia de ponta, segurança e satisfação garantem alto desempenho 

do e-commerce no Brasil. O mais importante para solidificar este cenário de 

consumo é, sem dúvidas, a credibilidade passada para o consumidor, que 

agora pode passar por todos os estágios da compra (atendimento, escolha de 

produtos, pagamento e entrega) sem medo de eventuais problemas ou fraudes. 

Além de ser uma excelente alternativa de compra para consumidores, o 

e-commerce também representa, atualmente, uma ótima oportunidade de 

negócios, especialmente para quem está em busca de uma solução prática e 

eficiente para driblar a retração da economia. 

 

5.2. Cenário promissor 

Os executivos dos setores de varejo, hospedagem, turismo e moda 

dividiram as suas opiniões sobre o que movimentará o mercado e aumentará 

as vendas online, além de contribuir para a profissionalização e a 

transformação do e-commerce no Brasil.  
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“O início do ano evidencia quais os caminhos que as empresas precisam 

seguir e quais estratégicas serão as melhores para os seus negócios. Este guia 

é fundamental para aqueles que, em 2016, querem estar junto com estes 

executivos, acelerando a curva de inovação do comércio digital brasileiro”, 

comenta Jean Mies, Vice-Presidente Sênior da Adyen para a América Latina. 

Em meio a esse panorama promissor, já é possível observar algumas 

tendências para 2016.  

Os tópicos abaixo são apenas alguns prognósticos do e-commerce para 

2016, baseados nas coletas de dados realizadas pela E-bit. 

• Redução do frete grátis - Pode até parecer uma medida 

negativa, mas, na verdade, trata-se de uma estratégia para incitar à fidelização. 

O frete grátis foi uma iniciativa das primeiras lojas virtuais brasileiras para atrair 

o público que não conhecia as compras pela internet. A tendência de diminuir o 

percentual do frete grátis será adotada por várias empresas como método de 

fidelização e diferenciação de serviços para determinados consumidores – 

aqueles que finalizam compras de alto valor ou via e-mail marketing, por 

exemplo. 

• Entrega no prazo de 24 horas - Outra tendência que vem 

tomando conta do e-commerce é a entrega em até 24 horas. Muitas lojas já 

estão realizando, mas a prática ainda não é tão comum no mercado e promete 

se generalizar no ano que vem. Além disso, também existe a possibilidade de 

retirar os produtos em um ponto físico. 

• Ferramentas de Marketing Digital - Contando com evoluções 

constantes e ferramentas cada vez mais inteligentes, o Marketing Digital 

continuará a ser muito importante para as estratégias de um e-commerce. Sua 

utilização pode facilitar a vida do lojista em diversos aspectos como, por 

exemplo, automatizações de campanhas. 

• Blog vinculado ao e-commerce - Boa parte dos sites 

institucionais do segmento de serviços já desenvolvem um conteúdo 

personalizado para o seu público, com o objetivo de esclarecer dúvidas, dar 
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dicas de uso, aplicações e apresentar as novidades da empresa. Em 2016, os 

blogs serão ferramentas indispensáveis para converter as vendas das lojas 

virtuais, principalmente aquelas do segmento de vestuário, arquitetura, 

decoração, beleza e tecnologia. A ideia central é produzir conteúdo atrativos 

que possam responder de antemão às perguntas dos consumidores sobre 

determinados produtos e lançamentos. 

• Data Analytics para criação de ofertas - As ferramentas de 

Data Analytics também serão amplamente utilizadas em 2016 para identificar 

padrões de comportamento entre os consumidores. Com softwares avançados 

é possível cruzar informações complexas para prever tendências de compra e 

identificar os perfis de público mais inclinados a desenvolver uma relação 

fidelizada com a marca. 

• Mobile commerce - Apesar de já ser uma realidade em nosso 

mercado, em um futuro próximo, não adiantará apenas ter uma versão mobile. 

Na verdade, será preciso trabalhar esse consumidor de maneira diferenciada. 

Muitos consumidores usam dispositivos móveis para pesquisar produtos, mas 

nem todos efetuam a compra via mobile porque preferem acessar seu desktop 

para ver o produto com mais calma, ter mais informações sobre ele e então 

tomar a decisão de compra. Geralmente, isso acontece com produtos que têm 

o valor mais alto. A loja precisa estar adequada para esse cenário e os sites 

responsivos serão essenciais em 2016 para que o consumidor possa ter a 

primeira experiência da melhor forma possível, facilitando a sua volta para o e-

commerce. 

No próximo ano, a previsão é que o mercado do comércio eletrônico 

estará ainda mais maduro. Em razão dessa expectativa, varejistas esperam ter 

um aumento de aproximadamente 17,7% nas vendas online, principalmente 

impulsionadas pela tendência do mobile commerce. O faturamento global, por 

sua vez, deve ficar na casa dos 1,7 trilhão de dólares. Junto da arrecadação 

também cresce o número de lojas físicas que passam a atuar em lojas virtuais. 
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CONCLUSÃO 

 
As maiores empresas globais identificaram que para garantir a 

sobrevivência no mundo dos negócios é necessário acompanhar as exigências 

e o perfil de compra dos seus clientes, que utilizam a rede mundial de 

computadores para realizarem diversas atividades que vão desde 

entretenimento, relacionamento e compras.  

Conclui-se que manter um relacionamento sólido e duradouro com o 

cliente, exige das empresas que atuam no e-commerce melhorias contínuas 

em logística, no site, nas formas de pagamento e o compromisso em atender e 

satisfazer as necessidades do seu cliente. 

O objetivo principal deste trabalho foi apresentar o e-commerce 

como parte importante do mercado atual brasileiro. Em 2015 foi um ano de 

crises políticas, muitos protestos e fechamento de grandes empresas no Brasil. 

E meio a esse cenário conturbado da economia, o comercio eletrônico vem 

surpreendendo com um alto crescimento. 

Em 2016 tem tudo para ser o ano do e-commerce, com ampliação 

ao acesso à internet e aos novos modelos de pagamento online que facilitam a 

entrada de novos compradores, a vinda de mais lojas físicas para o online e até 

mesmo mais investimento por parte dos grandes lojistas para conquistar o seu 

espaço digital. 
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