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RESUMO 

 

As novas tecnologias inseridas na sociedade atual e as pesquisas e desenvolvimento que 

trabalham com a internet, fazem surgir novas ferramentas que ajudam o homem a desenvolver 

e diminuir seu espaço de tempo. Com isso, são criados novos recursos que avançam com o 

tempo e que fazem presente na sociedade atual cada dia mais, ajudando a moldar novas 

formas de realização de tarefas. Ferramentas que surgiram com o avanço tecnológico, foram 

os computadores e aparelhos telefônicos que revolucionaram a vida do seu humano, 

possibilitando um novo formato para realização de tarefas exercidas de formas diferentes no 

passado e/ou que podem ser realizadas de forma simplificada por meios eletrônicos. O 

comércio se modificou durante os anos graças às novas ferramentas presentes no mercado, e 

isso acarretou uma série de modificações no perfil dos consumidores e dos produtores, os 

fazendo se adaptar às novas formas para não perderem oportunidades oriundas da tecnologia. 

Por esses motivos, o presente trabalho tem como objetivo verificar o avanço do e-commerce 

em dados anos em especial no ano de 2017. Buscando compreender quais os meios mais 

utilizados pelos consumidores para realizarem suas compras, tentando traçar um perfil dos 

consumidores diante da adaptação por comprar eletronicamente. Com isso, utilizam-se como 

metodologia, formulários eletrônicos com perguntas referentes ao comportamento do 

consumidor no mercado on-line, verificando se há características que mostrem a importância 

dessa nova forma de comercializar. Os resultados do trabalho reforçam que o comércio 

eletrônico vem se tornando um meio de realizar compras em grande expansão no cenário 

econômico atual, onde há um novo perfil de consumidor existente derivado da internet.  

 

Palavras chave: Comércio eletrônico, e-commerce, internet, on-line, tecnologia, consumidor.  
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ABSTRACT 

 

The new technologies inserted in the current society and the researches and development that 

work with the internet, do emerge new tools that help the man to develop and to diminish its 

space of time. As a result, new resources are created that advance with time and make present 

in today's society more and more, helping to shape new ways of accomplishing tasks. A tools 

that emerged with the technological advance were the computers and telephones that 

revolutionized the life of its human, enabling a new format to perform tasks carried out in 

different ways in the past and / or can be performed simplified by electronic means. Trade has 

changed over the years thanks to the new tools on the market, and this has led to a series of 

changes in the profile of consumers and producers, making them adapt to new ways to avoid 

losing opportunities from technology. For these reasons, it aims to verify the advancement of 

e-commerce in data years especially in the year 2017. Seeking to understand the most used 

means by consumers to carry out their purchases, trying to draw a profile of consumers before 

the adaptation by buying electronically . Thus, electronic forms that with questions about 

consumer behavior in the on-line market are used as a methodology, verifying if there are 

characteristics that show the importance of this new way of commercializing. The work 

presumed that e-commerce has become a means of making purchases in great expansion in 

the current economic scenario, where there is a new profile of consumer come from internet 

 

Keywords: E-commerce, internet, on-line, technology, consumer. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Desde a criação da internet na década de 1960, ocorreram modificações no sentido 

de melhorar a vida do ser humano, tornando cada vez mais abrangentes e facilitadoras as 

relações econômicas e sociais. Acompanhando esse ritmo de facilitação das relações 

humanas, as relações de trocas praticadas ao longo dos séculos continuam a ser uma 

importante vertente; estas foram inseridas com o aprimoramento da tecnologia da informação, 

demonstrando uma clara mudança na forma como se realizam as trocas. 

 Em relação ao comércio, as lojas físicas passaram a expor e vender seus produtos 

também de forma on-line, gerando-se uma mudança no eixo de volume de compras das lojas 

físicas para as lojas on-line. Os consumidores, por sua vez, ficaram cada vez mais conectados 

a uma rede de consumo mundial, sem precisar de grandes esforços para isso, diminuindo o 

espaço geográfico entre as pessoas e os bens desejados. 

No mundo, com a primeira loja virtual surgida na maior potência econômica que são 

os Estados Unidos¹
1
, a ideia de modificar a estrutura de como se oferta produtos, foi se 

intensificando, se modificando e ganhando assim credibilidade. Isso fez com que os 

consumidores e empresários passassem a enxergar essa nova forma de comércio como um 

meio de aumentar suas receitas e seu nicho de mercado, sem precisar de grandes fronteiras 

para isso, já que a internet possibilita uma integração geográfica de forma virtual. De uma 

forma geral, a adaptação por compras on-line foi rápida, já que os Estados Unidos conseguem 

ser um influenciador de um padrão de consumo a ser seguido, crescendo nesse seguimento. 

A primeira loja do mundo a surgir com essa ideia de expor um produto por meio de 

uma plataforma não tradicional para a venda de eletrônicos foi a varejista on-line Ebay, 

empresa americana que foi criada com o intuito de vender uma única caneta a laser e, com o 

sucesso unitário inicial, passou a vender outros produtos e dessa forma superou seu volume de 

venda ano a ano. Com essa iniciação, os Estados Unidos ganharam cada vez mais força na 

corrida do comércio eletrônico, inicialmente cativando os clientes e mostrando a credibilidade 

da realização de uma transação on-line de forma satisfatória e segura. 

                                                           
1
 Os Estados Unidos foram pioneiros no e-commerce a partir do ano de 1995, graças ao programador Omidyar, 

que criou um código para que pudesse ser gerido pedido de forma eletrônica. 

² Conhecido mundialmente, o groupon criado em 2008, foi o primeiro grande site a oferta compras de forma 

coletiva, afim de baratear os custos comprando em grandes quantidades.  
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Outra grande potência econômica mundial, a China, famosa por seus preços atrativos 

devido ao baixo salário real aplicado pelos empresários chineses, decidiu tentar entrar no 

comércio eletrônico com uma linha diferente da encontrada nos Estados Unidos. Dessa 

maneira, surgiu a ideia de compras coletivas², que é uma forma de agregar um número maior 

de consumidores interessados em um mesmo produto que consegue um menor preço, devido à 

alta procura de uma só vez por eles. A partir dessa ideia criada por consumidores Chineses, de 

compras coletivas, o mesmo país ganhou participação cada vez mais significativa no e-

commerce no mundo, já que os gigantes americanos não conseguiam baixar tanto os preços 

como os asiáticos. Isso decorre do fato de os americanos comprarem da China para revender, 

havendo um custo de transporte, que faz com que os preços de revenda sejam mais altos do 

que os preços dos produtos fabricados e vendidos mundialmente pela própria China. Dessa 

forma, a China alcançou a liderança global dos volumes de compras on-line, como mostrado 

na Tabela 1 (Observa-se que os dados de 2013 a 2016 são dados encontrados e 2017 e 2018 

são projeções). 

A projeção para 2018 mostra a força da China frente ao seu concorrente norte-

americano, com quase o dobro dos resultados obtidos pelos Estados Unidos, mostrando que 

no comércio on-line a China é mercado em crescente expansão. Ainda, o país supera todos os 

outros países, com um volume de comércio on-line muito maior. Observa-se, também, que 

todos os países observados tiveram crescimento no volume de comércio on-line a cada ano. 

O Brasil por sua vez, apesar de em termos globais ter se inserido tarde no processo 

de informatização, se tornou ao longo dos anos um dos líderes no acesso à rede mundial de 

computadores e com isso, aumentou seu eixo de possibilidades de utilizá-la. O avanço no 

aumento por compras feitas de forma on-line no Brasil aumentou significativamente o 

faturamento ao passar dos anos, configurando uma nova forma com que as pessoas realizam 

suas trocas e interagem com todos os mercados e moedas, aumentando e modificando o 

padrão de demanda. 
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Tabela 1 – 10 maiores países, ranqueados pelo e-commerce 2013-2018 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1.China 315,75 426,26 562,66 714,58 871,79 1.011,28 

-%Variação 47,0% 35,0% 32,0% 27,0% 22,0% 16,0% 

2. EUA 264,28 305,65 349,06 394,43 442,55 493,89 

-%Variação 16,5% 15,7% 14,2% 13,0% 12,2% 11,6% 

3. Reino Unido 70,39 82,00 93,89 104,22 114,64 124,96 

-%Variação 17,0% 16,5% 14,5% 11,0% 10,0% 9,0% 

4. Japão 62,13 70,83 79,33 88,06 96,87 106,07 

-%Variação 17,9% 14,0% 12,0% 11,0% 10,0% 9,5% 

5. Alemanha $51,91 63,38 73,46 $82,93 91,97 99,33 

-%Variação 21,7% 22,1% 15,9% 12,9% 10,9% 8,0% 

6. França 34,21 38,36 42,62 46,13 49,71 53,26 

-%Variação 3,2% 12,1% 11,1% 8,2% 7,8% 7,1% 

7. Coreia do Sul $29,30 $33,11 $36,76 $40,43 $44,07 $44,82 

-%Variação 2,6% 13,0% 11,0% 10,0% 9,0% 8,5% 

8. Canadá $20,98 $24,63 $28,77 $33,05 $37,61 $42,67 

-%Variação 17,7% 17,4% 16,8% 14,9% 13,8% 13,5% 

9. Rússia $15,06 $17,47 $20,30 $23,40 $26,88 $30,91 

-%Variação 27,4% 16,0% 16,2% 15,3% 14,9% 15,0% 

10. Brasil $13,34 $16,28 $18,80 $21,34 $23,79 $26,17 

-%Variação 28,0% 22,0% 15,5% 13,5% 11,5% 10,0% 

Fonte: E-market 2014 

Nota: Valores em Bilhões de dólares americanos. 
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Segundo Felipine (2011), a credibilidade que o e-commerce vem ganhando no Brasil 

e o aumento da acessibilidade ao uso da internet para mais pessoas a cada ano que passa, 

impulsionam a crescente demanda de produtos por meio da internet, fazendo com que haja 

saltos satisfatórios ano após ano. Dados do Ebit mostram o aumento do volume de pedidos. 

Observam-se esses dados na Figura 1. 

 

 

Figura 1 - Volume de pedidos e-commerce no Brasil de 2001 a 2006 (em valores absolutos) 

Fonte: E-bit informação 

 

1.1 O problema e sua importância 

 

O volume de vendas de comércio on-line tende a ser alto durante todo o ano no 

Brasil, mas especificamente nos períodos festivos, em especial nas festas de final de ano, 

observa-se um aumento significativo nos números relativos do faturamento no comércio 

eletrônico.  Podem-se observar alguns dados que mostram esse alto faturamento em períodos 

festivos, na Figura 2, referentes ao período de 2010 a 2015.  

Diversos fatores influenciaram para esse aumento na demanda por compras on-line, 

dado a praticidade, falta de tempo, credibilidade maior e economia nos valores ofertados dos 

produtos eletrônicos. 
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Figura 2 - Números do faturamento do comércio eletrônico em festas de final de ano no Brasil, 

de 2010 a 2015 (Valores em bilhões de reais) 

Fonte: Elaboração do autor com base em pesquisas. 

 

O senso comum que cada vez ganha mais adeptos é de que compras realizadas por 

meio da internet são mais baratas quando comparadas ao mercado físico. Constatação feita 

por um levantamento de dados do diário da justiça do trabalho Chiara (2015), provando a 

veracidade do senso comum através de provar que uma linha de produtos idênticos consegue 

ter até 25% menos do seu valor encontrado em lojas não físicas. Isso se dá por conta do menor 

custo operacional que as lojas on-line possuem, como um menor custo com aluguel, energia 

elétrica, menor quantidade de funcionários etc.  

O fator que impulsiona essa queda no preço relativo dos bens não físicos é dado pela 

e-flation, que é o índice da inflação da internet, analisado pela Ibevar/Provar & Felisoni 

Consultores e que apresenta um valor inferior à inflação varejista.  

Uma comparação numérica mostra que, por exemplo, no ano de 2015 o e-flation 

apresentou um valor de 2,78%, no acumulado dos 12 meses, frente à inflação no varejo 

tradicional que foi de 10,67% no acumulado do mesmo ano. O e-flation é tradicionalmente 

menor que a taxa de inflação aplicada no comércio fora da internet (IPCA)
3
.   

                                                           
3
Índice nacional de preços ao consumidor amplo (IPCA) mede a variação dos custos dos gastos no período de 

um mês.É o índice oficial do Governo Federal para medição das metas inflacionarias. (Porta Brasils.d) 
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Dados atuais da Federação de Comércio do Estado de São Paulo (2016) mostram que 

em um período de análise, levando em conta os anos de 2010 até 2015, houve um crescimento 

muito maior na participação do comércio eletrônico em comparação ao comércio varejista. 

Ambos obtiveram aumento, porém, não tão expressivo quanto à variação do aumento do 

comércio eletrônico.  

A importância de estudo sobre os impactos de vendas on-line na economia atual se 

dá pelo grande fluxo de vendas que ela computa e a os impactos que esse aumento no volume 

de vendas do comércio eletrônico, representa no comércio físico e as mudanças que ela 

proporciona em todo o eixo de mercado. Devido a isso, existe um interesse de se analisar 

quais os males por trás desse beneficio tecnológico na nova forma de se comprar, como ele 

vem influenciando a decisão de compra dos consumidores, quais os impactos que ele trás a 

economia brasileira em relação à nova forma de consumo, pois como se trata de um novo 

modelo de formas de trocas, existem os contrapontos que podem ser vastos nesse modelo. 

Esses objetivos nascem a partir da importância que a internet tem no meio social para 

as relações humanas e econômicas na sociedade. Por isso, existe uma necessidade de se 

conhecer mais a fundo como ela consegue se configurar um mercado consolidado mesmo sem 

a interação física entre vendedores e compradores.  

A necessidade de realização desse trabalho se fundiu também por conta de se 

entender os impactos que serão gerados não somente hoje, mas também ao passar do tempo 

com o uso de máquinas para se realizar atividades econômicas. 

 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo do trabalho é mostrar que as transações on-line para a obtenção de 

serviços e produtos vêm ganhando grande importância de escolha do consumidor e 

automaticamente impactando o comércio como um todo. Pretende-se também verificar se o 

comércio eletrônico está mudando a forma com que produtos e serviços que há períodos atrás 

eram apresentados/ofertados fisicamente, agora se configuram de forma eletrônica, gerando 

assim, uma nova forma de padrão de consumo para a população, substituindo e adaptando as 

novas formas de comércio.  
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1.2.2 Objetivos Específicos 

 

a) Analisar o aumento do volume de vendas do comércio eletrônico no Brasil e quais 

características podem impulsionar o crescimento.  

b) Analisar se as vendas on-line estão ganhando maior participação na escolha do 

consumidor brasileiro que as vendas físicas do comércio tradicional. 

c) Entender como o consumidor se adapta ao comércio eletrônico, quais os motivos 

que o leva a comprar on-line e quais suas preferências de produtos a serem comprados pela 

internet.  

d) Identificar se as novas formas de comércio on-line geram vendedores “anônimos” 

sem vínculos diretos com marcas, como no caso dos vendedores por mídias sócias e em sites 

não diretos. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Contexto histórico do Comércio 

 

Desde que a prática da troca de produtos passou a ser um mecanismo vigente no 

mundo, as pessoas se depararam com dilemas de mensuração de como quantificar cada 

produto por outro; existia a dificuldade de saber quanto 1 litro de leite equivalia, por exemplo, 

em comparação a 1 kg de carne em uma troca.  

Segundo Huberman (1981), quando o homem deixou de ser nômade e passou a 

cultivar a terra, surgiu o escambo.  E assim, com o domínio das técnicas agrícolas as 

comunidades passaram a produzir mais que o necessário para o seu consumo e o que excedia 

era trocado com outras comunidades. Assim surgiu esse primeiro contato com o comércio, 

com a troca que as pessoas experimentaram, por meio do escambo, onde se trocava um 

produto por outro, um produto por um serviço e sua equivalência era negociado a cada 

transação. Porém com o aumento do fluxo de transações, esse modelo começou a se tornar 

inviável para a demanda transacional da época, que se encontrava em expansão. 

  Um estudo histórico feito pelo museu dos valores do banco central (sem data), 

intitulado origem e evolução do dinheiro, mostrou que como dinheiro ainda não existia, várias 

mercadorias foram utilizadas fazendo o papel de moeda de troca ao longo do tempo, como o 

sal
4
, que foi impulsionado pelos navegadores e teve um importante papel nesse início de 

utilização de determinado bem como moeda. O malefício de utilizar-se o sal como parâmetro 

de troca era que ele tinha fácil deterioração e evaporação durante as travessias marítimas que 

marcaram muito o início do comércio entre os povos, e assim, começou a busca por novos 

meios de mensuração e quantificação.  

Segundo Lima, Fernando (2005), outros bens como açúcar, pau-brasil, fumo, pano de 

algodão eram mercadorias bem aceitas por todos porque possuíam facilidade de locomoção. 

Outro bem que era bastante aceito era o gado, um bem de necessidade a todos para a 

subsistência. Dessa forma, posteriormente ao sal, todos eles foram utilizados como moeda de 

troca.  

                                                           
4
É da palavra sal que se deriva a palavra salário que conhecemos atualmente no vocabulário econômico.  
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Com o passar do tempo, percebeu-se que os metais preciosos eram de maior 

facilidade por conter um peso menor e por, principalmente, serem mais duráveis que outros 

componentes que eram utilizados antes.  

Schiavo (1978) diz que ouro, bronze e o cobre foram os primeiro dos metais a serem 

utilizados como moeda, onde eram trocados por mercadorias, eles eram pesados e cada grama 

qualificava a troca por outro determinado bem. Posteriormente outros metais passaram a 

serem usados como moeda de troca, até a escolha definitiva da moeda como conhecemos nos 

dias atuais.                                                                                     

A partir de um referencial quantitativo, as atividades de venda e compra se fundiram 

em um sistema de mercado que permite a troca mútua entre comprador e vendedor, onde 

ambos podem se encontrar a partir de um contrato pré-estabelecido sobre cada mercadoria e 

praticar a troca de um produto por um dado valor.  

“A descoberta do Novo Mundo (as Américas) foi fruto de várias aventuras marítimas 

motivadas pelo interesse econômico” (PINTO, 2013). Segundo Pinto (2013), os comércios na 

antiguidade eram impulsionados por grandes navegações, onde os povos viajavam muito para 

conseguir vender e/ou realizar suas trocas e quando chegavam aos seus destinos em grandes 

caravelas, ocupavam feiras, ruas e praças expondo seus produtos. Surgiram daí os formatos de 

feiras, inicialmente conhecidas como redutos de trocas, sem teor burocrático e contratual; na 

atualidade, as feiras seguem parâmetros bem parecidos de formatação, porém, não se 

concentram somente em portos, como era o caso do contexto mencionado anteriormente. 

 

De fato, a preocupação mercantil se acentuou, passando a ser considerada o meio 

mais rápido de enriquecimento e, portanto, de fortalecimento do poder dos povos. A 

navegação deixou de ter o caráter costeiro e passou a ser oceânica... (SIMONSEN, 

ROBERTO, 2005, P. 43).  

 

Dado a melhora nas técnicas tanto agrícolas quanto manuais de artesanato e 

confecções da época, Simonsen (2005) diz que houve um estreitamento das relações de trocas 

comerciais, intensificando-as e as configurando bem parecidas como as dos dias atuais, com 

produções maiores. “A intensificação do comércio, o barateamento dos produtos e o 

crescimento das populações trouxeram um aumento no consumo...” (SIMONSEN, 2005).  

No Brasil, o autor Fausto (1996) diz que para visualizar o início do comércio no 

Brasil, devem-se atentar ás mudanças que ocorreram na Europa Ocidental por volta dos anos 

de 1150, onde as transformações ocorridas foram de cunho de recuperação.  
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Uma região esmagadoramente rural, onde as cidades haviam regredido e as trocas 

econômicas diminuído muito, embora sem desaparecerem completamente. Ao 

mesmo tempo, o poder político se fragmentara e se descentralizara, não obstante o 

mito do Império ainda proporcionar certa coerência cultural e mesmo legal a toda a 

área. (FAUSTO,BORIS, 1996, P.9) 

 

Segundo Laurentino Gomes (2007), no Brasil o comércio se expandiu com a chegada 

da família real em 1808, dadas as transformações na Europa, que abriram caminho para a 

exploração portuguesa, a fim de qualificar seus ganhos. Uma das medidas tomadas na época 

por D. João VI, foram abrir os portos às nações amigas. Mesmo como colônia de Portugal, o 

Brasil passou a fazer negócios diretamente com outros países; além disso, o movimento dos 

navios fez com que várias lojas se instalassem nas cidades portuárias, como o Rio de Janeiro, 

que intensificou e marcou a geografia da cidade até os dias de hoje por conta de sua 

urbanização comercial nos entornos dos portos.  

 

2.2 Comércio na Era Moderna 

 

Bem como a economia passou por transformações ao longo de sua história no 

mundo, o comércio se modificou até chegar aos moldes atuais,  gerando diferentes 

ramificações que são usufruídas até os dias de hoje. As tipologias de mercado, como comércio 

varejista e comércio eletrônico, também moldam suas formas ao longo do tempo. 

Todas as variáveis provenientes do comércio foram introduzidas na sociedade com o 

intuito de simplificar a vida do ser humano e beneficiar o empresário, que com o avanço e as 

modificações do comércio, pode se adaptar ao que melhor convinha para a realização de suas 

vendas. 

2.2.1 Comércio Varejista 

 

Assim como as mudanças ocorridas inicialmente no período de escambos até os dias 

de hoje, o comércio sofreu modificações para se chegar ao que é hoje-em-dia. O comércio e 

suas variações são, no entendimento popular, relações de trocas a partir de um contrato pré-

estabelecido entre o agente capitalista e o agente consumidor, os quais realizam transações 

como um mecanismo de suprimentos de demanda e oferta por parte do consumidor e 

ofertante, respectivamente.  
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De uma forma mais clara, pelo dicionário Michaelis brasileiro da língua portuguesa, 

esclarece-se que a definição de comércio vem a ser uma prática mercantil que se fundamenta 

em venda, permuta ou compra de produtos, com fins lucrativos ou também pode ser entendida 

como a permuta de produtos por outros produtos, por valores ou serviços, com fins lucrativos 

(Michaelis, s. n). Então em uma definição mais ampla pelo dicionário, o comércio varejista 

seria uma maneira de vender certas mercadorias, diretamente ao consumidor final, sem passar 

por intermediários(Michaelis, s. n). 

Os autores Kotler e Armstrong (1999, p. 297) trabalharam a ideia do que vem a ser 

comércio varejista como: 

Inclui todas as atividades envolvidas na venda de bens e serviços diretamente aos 

consumidores finais para uso pessoal. Qualquer organização que utiliza esta forma 

de venda, seja ele fabricante, atacadista ou varejista, está praticando varejo. Não 

importa a maneira pela qual os bens ou serviços são vendidos (venda pessoal, 

telefone, correio ou máquinas) ou onde são vendidos (loja, rua ou residência). 

(Kotler e Armstrong, 1999, p. 297). 

 

Canto e Feitoza (2011) dizem que todo produto, em um período antes de se chegar 

propriamente ao consumidor final, irá passar por um canal composto por diversos 

mecanismos de transmissão do produto até o consumidor, desde a sua produção até a 

arrecadação monetária por parte do varejista. 

Antes de um produto chegar ao consumidor final ele passa por diversos canais, e é 

necessário que este ciclo seja realizado em menor tempo e com melhores condições de 

exposição do produto. Existem várias maneiras de um produto chegar ao consumidor final: 

através de atacado, varejo, distribuidores e networks-rede de vendas em domicílio, sendo a 

mais comum e mais crescente, nos últimos anos, o varejo. (Canto e Feitoza, 2011). 

Assim, então o esquema proposto pelas autoras Canto e Feitoza diz que a posição do 

varejista no canal de distribuição é a terceira, de acordo com a seguinte ordem:     1º 

Fabricante; 2º Atacadista; 3º Varejista e 4º Consumidor. Dessa forma, o responsável pela 

produção de dado bem o fabrica e o repassa para o atacadista, que recebe a mercadoria em 

grandes quantidades para só então repassar para os varejistas, que compram dos atacadistas 

quantidades de produtos que o convier e servir de estoque para seu comércio, e assim 

revender aos consumidores finais, a população.   

A globalização nos moldes conhecidos atualmente vem mudando o perfil do varejo 

no Brasil, por conta do aumento do conglomerado de fábricas. Esse aumento é dado graças à 

facilidade de instalação de novos pátios fabris e aumento de produção com as novas 

tecnologias inseridas no mercado, que impulsionam a produção em larga escala de 
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característica do atacado
6
. Em geral, o setor atacadista é organizado para a distribuição de 

seus produtos nas lojas, como uma forma de organização e de não “perder” o foco de grandes 

vendas, abrindo mão de gerir pequenas vendas, deixando assim uma margem para o segmento 

varejista. O varejo pode ser definido como o principal canal de venda direta com o 

consumidor. 

Conforme Donato (2012, p. s.n), o varejo trata da venda em todas as suas etapas, 

englobando a oferta de produtos e serviços com um objetivo final de se suprir a demanda do 

consumidor final. O autor também descreve que podem ser considerados como varejistas 

todas as instituições que têm como objetivo principal atender estrategicamente os 

fornecedores, ou seja, os estabelecimentos que organizam a produção atacadista e repassam 

aos seus consumidores.  

Para Terra (2003), o objetivo a ser gerido pelo comércio varejista consiste na 

distribuição de produtos ou serviços em locais específicos de suas realizações, onde os 

clientes possam ter suas necessidades atendidas no estabelecimento que o convier para a 

realização de sua demanda. Dessa forma, o cliente passa a ser atendido por uma loja ou um 

centro de realizações de suas necessidades, a partir de um referencial programado, como no 

caso da necessidade de comprar alimentos. O cliente por sua vez se dirige para um 

supermercado, mercearia ou afins, com a indicação de que sua necessidade é atendida dentro 

daquele estabelecimento, que programado pela sociedade por meio de acordos, já se sabe que 

a especialidade são as vendas de produtos alimentícios (salve exceções). O mesmo pode se 

dizer em relação à necessidade do vestuário; os centros de compras como shopping Center, 

lojas de roupas convencionais, lojas de departamento entre outras, são os pontos de referência 

para o consumidor que busca esse nicho de produtos ligados à vestimenta.  

 O varejo dessa forma ajuda o cliente a encontrar sua demanda a ser atendida, 

separando por segmento de lojas específicas de distribuição de produtos e ao mesmo tempo 

beneficia o produtor com a gestão de grandes atacados, que terá como direcionar grandes 

vendas de uma só vez e negociar direto, havendo assim um acordo direto entre varejo versus 

atacado.  

 Jubilato (2008) apud Terra (2003) diz que existem vantagens presentes no modelo 

varejista tanto para quem produz quando para quem compra. Para os vendedores, a vantagem 

se encontra na redução de clientes atendidos, já que o fabricante atacadista não terá a 

                                                           
6
Atacado éa oferta de produtos em grandes quantidades para os varejistas, que no geral resultam em preços 

menores por garantir grandes quantidades em uma única compra. 
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responsabilidade de se preocupar com toda sua produção de dado período, para vender 

diretamente para os consumidores, dessa forma, sua alocação de organização de estoque pode 

se concentrar na produção alta e não necessariamente de muitas variedades, assim, evitando 

perder o foco de seus negócios. Para os clientes a vantagem é poder se direcionar 

especificamente onde se precisa ir, podendo se concentrar em um centro que organize todas as 

suas necessidades, sem a obrigação de ter que comprar em grandes quantidades e/ou ter de se 

deslocar para vários estabelecimentos diferentes para a realização de uma compra de 

supermercado, por exemplo.  Se não existisse o varejo, esse mesmo cliente teria de comprar 

grandes quantidades só de um produto em um local, depois se deslocar para outro local e 

comprar outra quantidade grande de outro produto, assim, diminuindo sua elasticidade de 

satisfação na realização em suprir sua demanda. 

 

2.2.1.1 Grupos do Comércio Varejista 

 

Dadas as definições acerca do que é comércio varejista, existe uma gama de 

subgrupos que existem dentro do varejo propriamente dito, como, por exemplo, as lojas que 

vendem os mesmos produtos de um determinado segmento escolar, ou então, lojas que 

trabalham com comidas de um tipo etc. O Quadro 1 apresentará os tipos de varejos existentes.  

Quadro 1 – Tipos de Varejo. 

Tipo Características Exemplos 

Lojas especializadas Formadas por varejistas do tipo 

independente que oferecem, aos 

consumidores, uma linha única. 

Operam com um número limitado 

de categorias de produtos. 

World Tennis, Habib’s, Livraria 

Cultura, Kalunga. 

Lojas de departamento As lojas de departamento são de 

grande porte, apresenta grande 

variedade de produtos, como 

ferramentas, eletrodomésticos, 

confecções, cama, mesa, roupas 

masculinas e femininas. Pode-se 

dizer que se trata de várias lojas 

especializadas. 

Fast, Extra-Eletro, C&A, Renner e 

Pernambucanas. 

Lojas em cadeia Define-se como um grupo de 

quatro ou mais lojas que operam 

no mesmo tipo de negócios. A 

Pão de Açúcar, Renner. 
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economia em escala para compras 

é a vantagem dessa categoria. 

Supermercado e lojas de 

departamentos podem ser citados 

como exemplos. 

Lojas independentes Caracteriza-se pela simplicidade 

administrativa e frequentemente 

pelo atendimento personalizado 

aos clientes, devido ao contato 

mais direto entre proprietários ou 

gerentes com clientes. 

Todas as pequenas, médias e 

mesmo grandes lojas sem pertencer 

a redes e sem imagem forte no 

segmento. 

Cooperativas Agrupamentos de varejistas 

independentes, cada um administra 

sua loja, mas tomam certas 

decisões em conjunto, como 

compras e promoções. 

Farmacem, Coopercitrus. 

Supermercados Estabelecimentos estruturados em 

departamentos, com estoque. 

Compre bem, Futurama, Sonda-

Supermercado. 

Hipermercado A junção em um único espaço 

físico de lojas de descontos e 

supermercado, onde são oferecidos 

produtos alimentícios e não-

alimentícios, geralmente com 

preços menores dos que são 

oferecidos no varejo devido à 

grande condi- ção de negociação 

de compras por parte dessas lojas. 

Extra, Carrefour, Wal-Mart. 

Lojas de desconto Linha variada de produtos, 

exemplo: alimentício, de vestuário, 

brinquedo. Característica dessas 

lojas são os preços baixos, 

oferecendo sempre marcas 

nacionais tradicionais. 

Sam’s Club. 

Armazéns/ Mercearias Lojas que oferecem uma linha 

básica de produtos de mercearia, 

frios e laticínios, instalações quase 

sempre na periferia. 

Pequenos pontos-de-venda em 

periferia sem nomes 

representativos. 

Lojas de variedades Lojas varejistas que trabalham com 

diversidade muito grande de 

mercadorias populares de baixos 

Armarinhos Fernando, Lojas 

Americanas. 



31 

 

 

valores. Os produtos oferecidos; 

papelaria, acessórios femininos, 

brinquedos, utilidades domésticas 

etc. 

 

Ponta de estoque/Outlet/lojas 

defábrica 

Varejistas que oferecem preço 

baixo para produtos fora de estação 

ou com pequenos defeitos, 

geralmente são operadas pelos 

próprios fabricantes. 

TNG, Adidas. 

Lojas de conveniência Lojas que oferecem produtos 

alimentícios e artigos de primeira 

necessidade. Preços mais elevados 

do que os praticados pelos 

supermercados. Esse tipo de 

varejista oferece aos consumidores 

conveniência de localização e 

horário, geralmente instalados em 

postos de combustíveis. 

Am-Pm, Br-Mania, Star Mart. 

Lojas de preço único Varejistas que oferecem 

mercadorias para o lar, presentes e 

brinquedos, por preços baixos, 

comum a todos. 

Lojas de R$ 1,99, tudo por 10 

reais. 

Fonte: Las Casas, A. L. Marketing de varejo (2004) 

 

Dentre o segmento do varejo, também existem qualificações de cunho não lojista ou 

sem loja. Observa-se essas definições pelo Quadro 2 Varejo fora da loja. 

Quadro 2 – Varejo fora da loja. 
Tipo Característica Produtos oferecidos 

Mala-direta Folhetos, catálogos, cartas de 

reembolso postal, onde também 

são oferecidos e apresentados 

produtos e serviços. 

Ferramentas, viagens, casas, 

alimentos, revistas, academias. 

Telemarketing Contatos telefônicos, em que são 

apresentados e oferecidos 

determinados produtos ou serviços. 

Cartão de crédito, Assinatura de 

jornal, revistas. 

Varejo virtual/ on-line Varejo eletrônico, o varejo 

oferecido por meio da internet, 

locais que possibilitam e oferecem 

web site Supermercados, bancos, 

ferramentas, alimentos, roupas, 

eletrodomésticos. 
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ao consumidor final comodidade e 

onde ele efetua toda transação de 

compra. Grande parte do varejo 

com lojas oferece seus produtos e 

serviços de forma on-line. 

Venda porta a porta Forma direta de venda ao 

consumidor, contato pessoal, 

demonstração e explicação dos 

produtos. 

Perfumes, livros. 

Vendas por máquinas Produtos oferecidos por meio de 

máquinas em que o consumidor 

deposita dinheiro. Essas máquinas 

geralmente estão instaladas em 

locais de grande circulação de 

pessoas. 

Café, refrigerante, salgadinhos, 

doces, sucos. 

Fonte: Las Casas, A. L. Marketing de varejo (2004) 

 

2.3 Comércio entre Países 

 

 Seguindo a lógica de que cada país se especializa em dada produção por conta de 

seus baixos custos de oportunidade
6
 de um produto por outro, como mostrados pela Teoria 

Ricardiana das Vantagens Comparativas, tem-se a necessidade de criação de um mecanismo 

que permita a comunicação entre o país A e o país B a fim de permitir a troca entre eles, de 

forma que cada um usufrua dos meios que o convir e necessitar para isso.  

O comércio internacional surge como forma de facilitar a demanda escassa por um 

bem produzido em dado país. Dessa maneira, um país um que tenha produção abundante 

desse mesmo bem, poderá ter um excesso, que será vendido/trocado com o outro país. 

Proporcionando assim uma troca eficiente entre ambos. 

Segundo Sarqui (2011), a produção de cada país, sem as trocas, cresce de maneira 

desigual, já que a produção não será suprida pela demanda total interna e/ou não aproveitada 

corretamente a partir de seus recursos disponíveis, seja natural ou mecânico. Cada país,            

a partir de suas políticas organizacionais vai buscar uma maneira de modo singular, a visar o 

benefício, já que a produção excedente não se restringe apenas aos países de mesmo nível, 

                                                           
6
Custo de oportunidade é um termo usado para dizer que houve uma oportunidade renunciada por dado ente 

econômico. 
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podendo haver trocas, por exemplo, entre um país desenvolvido e um país subdesenvolvido. 

Com isso, para evitar a defasagem nas trocas, os países buscam uma forma de equilibrar as 

trocas, seja por via de abundância natural ou de especialização na produção de dado bem. 

Mesmo com as trocas, há defasagem entre um país e outro por conta de uma exploração 

cultural pré-existente como de países pobres com países ricos, onde a dependência dos países 

com poucos recursos é muito grande em relação aos países com muitos recursos, fazendo com 

que exista sempre uma lacuna, levando uma situação desigual de troca. 

O comércio exterior se caracteriza pelas vantagens comparativas e vantagens 

absolutas do comércio, que podem ser explicadas como: 

A) Vantagens Absolutas – Segundo Krugman e Obstfeld (2001), Adam Smith, 

com base no livre comércio, diz que as vantagens absolutas tratam de levar em conta a 

eficiência de um dado país sobre dada produção.  

Exemplo: País X; Produz 6 sapatos ou 4 bolsas em uma hora. 

                País Y; Produz 4 sapatos ou 5 bolsas em uma hora  

 

Se não houver uma especialização por nenhum dos países, o país X irá produzir em    

2 horas, 6 sapatos + 4 bolsas, num total de 10 itens. Já o país Y, irá produzir em 2 horas,              

4 sapatos + 5 bolsas, num total de 9 itens.  

Se houver a escolha de produzir com especialização em dada produção, onde cada 

país é mais eficiente, o país X, irá se especializar em sapatos, pois em 2 horas de produção ele 

irá produzir 12 unidades, visto que em cada hora de trabalho ele produzirá 6 unidades. E o 

país Y, produzirá 10 unidades, pois sua produção será de 5 bolsas por hora.  

 

B) Vantagens comparativas – David Ricardo explica muito bem as questões 

acerca das vantagens comparativas. Ricardo diz que, um país deve se especializar na produção 

de dado bem em que ele é relativamente ou comparativamente mais eficiente. Os custos são 

comparados entre a produção de duas nações, pois se analisa os custos de produção dentro de 

um país, levando em consideração os custos de produção de outro país.   

 

Exemplo: País X; Produz 100 sapatos e 120 bolsas. 

                País Y; Produz 90 sapatos e 80 bolsas. 

Custo comparativo: Bolsas/Sapatos = 1,20 e Sapatos/Bolsas = 0,89  
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De certo modo, pode-se dizer que a vantagem comparativa é baseada na fraqueza de 

produção de dado país. O exemplo acima mostra que haverá comercio entre o país X e Y, 

mesmo que o país Y tenha custos absolutos menores em ambos os bens. No país X, o custo 

comparativo de produzir bolsas é maior que no país Y. Com o comércio, o país X, irá se 

especializar em sapatos e o país Y em bolsas.  A eficiência de produção para escolha de dado 

país em produzir algum item, se dará pela sua produção com menor custo de oportunidade em 

determinado produto. Ou seja, sua exportação se dará a partir do seu cálculo de custo de 

oportunidade e importar produtos cujo seus custos de oportunidade sejam maiores. Pindyck 

(2010), diz que o custo de oportunidade é o quanto se deixa de obter com algo, optando por 

outro item/ação. Ou também, a quantidade da redução ou produção de um bem, a favor de 

outro. 

Outros aspectos recaem sobre o comércio internacional, entre eles, está a sua 

regulamentação para que todos os países participantes de um dado acordo comercial possam 

viver em harmonia economia. O órgão que régua as atividades econômicas dos países com 

comércio mútuo, é a organização mundial do comércio, a OMC.  

O Itamaraty, que é o órgão do governo brasileiro para tratar das relações exteriores, 

define a OMC como sendo:  

 

A organização tem por objetivo estabelecer um marco institucional comum para 

regular as relações comerciais entre os diversos Membros que a compõem, 

estabelecer um mecanismo de solução pacífica das controvérsias comerciais, tendo 

como base os acordos comerciais atualmente em vigor, e criar um ambiente que 

permita a negociação de novos acordos comerciais entre os 

Membros.(ITAMARATY, s.n) 
 

É a OMC a responsável pelas competências de assegurar o cumprimento dos deveres 

e respeitos aos países em acordo, para que não haja descumprimentos de leis regidas pelo 

comércio internacional. Existe uma série de princípios que regem as fundamentações 

multilaterais da OMC para as relações do comércio.  

 

O da nação-mais-favorecida, segundo o qual um Membro da OMC deve estender a 

todos os seus parceiros comerciais qualquer concessão, benefício ou privilégio 

concedido a outro Membro; 

O do tratamento nacional, pelo qual um produto ou serviço importado deve receber 

o mesmo tratamento que o produto ou serviço similar quando entra no território do 

Membro importador; 
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O da consolidação dos compromissos, de acordo com o qual um Membro deve 

conferir aos demais tratamento não menos favorável que aquele estabelecido na sua 

lista de compromissos; e 

O da transparência, por meio do qual os Membros devem dar publicidade às leis, 

regulamentos e decisões de aplicação geral relacionados a comércio internacional, 

de modo que possam ser amplamente conhecidas por seus 

destinatários.(ITAMARATY s.d) 

2.4 Comércio Eletrônico 

 

Diferente do comércio varejista onde o comprador precisa se locomover até o espaço 

físico para realização das trocas, e dessa forma ocorrer à interação entre a mercadoria e o 

consumidor, no comércio eletrônico o distanciamento se dá por fronteiras invisíveis, 

fronteiras cibernéticas, onde a capacidade de se estar em várias lojas ao mesmo tempo e de 

pesquisar sobre o mesmo produto acontece de forma múltipla, mais rápida e eficiente, onde o 

aparelho eletrônico (aparelho com acesso á internet) será o espaço de interação entre 

comprador e vendedor, porém, com a negativa de não ter a oportunidade de analisar o produto 

de imediato, sem o contato físico com o produto.  

O comércio eletrônico tem como objetivo a comunicação para a realização de 

pedidos por serviços e/ou produtos entre dois agentes, o agente econômico que vende, e o que 

realiza a ação de compra, ou seja, o e-commerce serve de base objetivo como uma grande 

vitrine on-line mundial para realizar negócios.  

O Comércio Eletrônico é a aplicação de tecnologias de comunicação e informação 

compartilhadas entre as empresas, procurando atingir seus objetivos. No mundo dos negócios, 

quatro tipos diferentes de comércio eletrônico se combinam e interagem. (Andrade, 2001) 

Laudon (2004) definem o comércio eletrônico como o ato e venda de produtos por 

meios eletrônicos, eles ainda dizem que o benefício principal do comércio eletrônico para os 

empresários, é poder reduzir seus processos manuais.  

Negócios conduzidos exclusivamente por meio de um formato eletrônico. Sistemas 

que se comunicam eletronicamente uns com os outros são sistemas de e-commerce, e têm de 

ser capazes de funcionar normalmente com quaisquer aplicações da Internet que estiver 

planejando utilizar. Também se refere a quaisquer funções eletrônicas que auxiliam uma 

empresa na condução de seus negócios. (Smith, 2000). 

Assim como no comércio varejista, a alta disposição em ter contato imediato com o 

produto ofertado gera certa vantagem comparativa ao comércio eletrônico. O comércio on-
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line também apresenta vantagens tanto para o vendedor como para o produtor, como se 

observa no Quadro 3.  

Quadro 3 – Benefícios do comércio eletrônico. 
Benefício Descrição 

Canal Dinâmico, Versátil e Personalizado Numa loja virtual tudo pode acontecer muito 

rapidamente, coisa que no mundo físico por muitas 

vezes é atravancado por conta da burocracia, falta de 

tempo e recurso, entre outros motivos. Por exemplo, é 

possível criar vitrines virtuais diferenciadas e 

mutáveis com um pequeno esforço de codificação, 

outra ainda, é possível inserir componentes de novas 

tendências que estão em destaque pela mídia em geral 

(Facebook, Twitter e demais que ainda surgirão). 

Transformar-se em Referência Por muitas vezes lidando com produtos específicos e 

um nicho de mercado, no mundo digital é muito mais 

fácil e rápido se tornar um referencial para toda uma 

comunidade. Por exemplo, a loja pode ser especialista 

em fornecer e construir todos os tipos de cabos, pois a 

cada nova demanda ela já estará apta para atender 

todos esses possíveis consumidores, com isso a cada 

inovação mais pessoas conheceram e divulgação, por 

que um especialista todo mundo recomenda. 

Alta Disponibilidade  Em se tratando de um comércio físico, os 

consumidores têm a limitação de horário, de 

locomoção, entre outros fatores que podem impedi-los 

de realizarem sua compra no momento da 

necessidade. Porém, quando estamos falando de uma 

loja virtual ela estará sempre à disposição no momento 

que o consumidor tiver a intenção ou a simples 

curiosidade sobre um produto. A primeira premissa 

básica de atendimento é ficar disponível quando 

houver a demanda. 

Estoque Funcional Quando um cliente se dirige a uma loja física ele já 

sabe que irá vivenciar a experiência sensorial sobre 

um produto, logo esse mesmo deverá estar à 

disposição. Entretanto numa loja virtual é possível 

oferecer produtos através da experiência digital, e 

claro que muitas vezes não existe o produto ainda 

fisicamente no estoque, para tanto basta mantermos o 
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conceito de estoque por demanda junto aos 

fornecedores, garantido assim o mínimo quando da 

execução da venda. 

Redução do Custo Operacional Se analisarmos dois faturamentos exatamente iguais 

gerados por duas unidades de negócios, sendo uma 

delas física e a outra eletrônica, chegaremos à 

conclusão que as despesas direitas serão muito 

reduzidas, porque se tratando de unidade eletrônica 

muitas nuancem para atrativo do cliente serão 

desprezados, entre elas, os vendedores, a estrutura 

física, entre outras. 

Fonte: E-commerce News (2011) 

 

2.4.1 Classificação do comércio eletrônico 

 

Comparado ao comércio tradicional, onde a classificação quanto ao seu tipo se dá 

pelo comércio se caracterizar como sendo varejo ou atacado, no comércio eletrônico a sua 

classificação se dá pelos principais tipos, que são: empresa-a-consumidor (B2C), a de 

empresa-a-empresa (B2B), e a de consumidor-a-consumidor (C2C). 

Segundo Medeiros (2007), podemos explicar as tipologias de comércio eletrônicos 

como: 

B2C- Business to consumer -É a forma mais convencional e conhecida pelo grande 

público, é o tipo de negócio onde há a negociação de empresas para vender ao público em 

geral, para os internautas.  

“Seu enfoque é voltado para a interface com o usuário, tentando desenvolver um site 

em que o consumidor se sinta interessado em comprar o produto ou serviço.” 

(MEDEIROS,2007) 

Ainda segundo Medeiros (2007), é o tipo de negócio onde a empresária terão 

disciplina de ter uma alta capacidade de atender os clientes, respondendo dúvidas, se 

atendando a prazos de entrega estipulados, verificar preços corretos antes do repasse aos 

consumidores e ter um sistema de pagamento on-line seguro, para que assim como em uma 

loja convencional física, o site onde ele irá realizar suas compras, seja um local de confiança e 

de fidelização do cliente.  
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O foco principal para as empresas que atuam no Comércio Eletrônico B2C é: “atrair 

compradores potenciais, negociar bens e serviços e fortalecer a fidelidade do cliente 

por meio de um tratamento cortês individual” (O’BRIEN, 2004, p. 257). 

 

Um exemplo da prática do modelo B2C é o site Submarino, onde há a exposição de 

produtos, com negociações diretas e existência da comercialização de itens variados. O 

submarino é um site de variedades, onde há oferta de produtos eletrônicos, artigos de 

papelaria, eletrodomésticos e áudio visual.  

Medeiros (2007) diz que esse modelo B2C é o mais utilizado no comércio eletrônico 

e apresenta vantagens como poupar recursos das empresas vendedoras; e é vantajoso também 

para o cliente por evitar transtornos tais como filas, problemas com superlotação de 

estacionamentos e dificuldade por pesquisa de preços.   

B2B - Business to business – Esse tipo de comércio eletrônico, não é tem a 

popularidade do B2C, por se tratar de uma especificação onde não há a presença do 

consumidor físico, ela trata da negociação entre duas empresas. 

Comércio praticado pelos fornecedores e empresas, ou seja, de empresa para 

empresa. Onde é feito operações de compra e venda de produtos, informações e 

serviços por meio da web ou utilizando redes privadas partilhadas entre as empresa. 

Substituindo o tradicional comercio físico nas lojas e estabelecimentos 

comerciais.(NAKAMURA, P 16, 2011). 

 

Nakamura (2011) cita como exemplo do modelo B2B, o portal Intranet, por se tratar 

de um site para a comunicação interna da empresa, onde seu uso é exclusivo ao colaborados e 

participantes da instituição. 

C2C- Consumer to consumer –É uma importante estratégia de negócios e representa 

as relações comerciais entre duas pessoas físicas (MEDEIROS,2007).  

Dessa tipologia, que se configura um tipo de comércio eletrônico que mais vem 

ganhando adeptos a cada ano que passa, por se abrangente, sem vínculos, sem a necessidade 

na maioria das vezes de grades estoques e por não ter um teor burocrático como em outros 

segmentos. Nesse tipo, o consumido negocia bens com outros consumidores, seja através de 

sites de vendas coletivas ou em sites de relacionamento.  

O site Olx, Mercado Livre e até mesmo a rede social Facebook são exemplos fortes 

desse modelo em expansão, que agrega cada vez mais pessoas pelo fato de quererem se 

desfazer de um bem ou vender um produto de fabricação artesanal sem a necessidade de 

barreiras burocráticas para exercê-lo.  
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2.4.2 Formas de Pagamento no Comércio Eletrônico 

 

Assim como no comércio tradicional varejista, as formas de pagamento de uma 

transação comercial eletrônica são vastas e fica a cargo do consumidor optar pela que melhor 

se enquadra no seu orçamento.  

Quando trata do comércio varejista, o consumidor tem como opções: dinheiro em 

espécie, cartões de crédito, cheques pré-datados, boletos e cadernetas; essas últimas são uma 

opção para aqueles que não possuem outra forma de crédito, como o cartão de crédito.  

As formas de pagamento on-line não seguem à risca os moldes dos meios 

tradicionais do comércio convencional, já que no mercado on-line existe uma infinidade de 

meios de pagamento conhecidos como “moeda digital”. Dentre as formas com que se 

comportam os meios on-line de comercialização, existem bases de crédito que funcionam com 

o mesmo intuito, por exemplo, de um cartão de crédito, sem a necessidade física do cartão. 

Elas não são necessariamente existentes para pagar uma transação, mas às vezes para geração 

de uma espécie de crédito rotativo, como em apostas. É o caso da moeda digital mais popular, 

o bitcoin, que é à base de crédito mais popular no meio cibernético. 

Segundo o TECMUNDO (2012), dentre as transações de compra e venda eletrônica, 

existem quatro melhores formas de se comprar. 

 

Podemos detalhar as quatro formas de se comprar como sendo: 

 Cartão de crédito – Dados obtidos em ECOMMERCEBRASIL (2012), a 

forma mais popular de pagamento no comércio eletrônico é o cartão de crédito. Essa é a 

forma mais utilizada entre os consumidores do Brasil e do mundo na hora de pagar suas 

compras eletronicamente. Essa popularidade se dá por conta de sua agilidade na autorização 

da compra, que é efetivada quase que imediatamente, diferente dos outros meios que podem 

levar certo tempo para serem autorizadas, tornando assim o serviço muito mais dinâmico em 

comparação a outros. Outro artifício que eleva a qualidade de mais usado, é o fato das 

financeiras de crédito disponibilizarem promoções e vantagens aos usuários de algumas 

bandeiras de cartões, como cupons de descontos na utilização do cartão, milhas aéreas, 

parcelamento em maior quantidade sem juros. Um exemplo é o cartão de crédito das Lojas 

Americanas, onde as compras realizadas na empresa utilizando esse meio têm, em média, 

parcelamento em 15x sem juros frente a 3x ou 10x no máximo quando outra forma de 

pagamento é utilizada. 
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 Boleto bancário – Ainda segundo a TECMUNDO (2012), a posição de 

segundo lugar na preferência pelo consumidor para pagamento de compras acontece pelas 

vantagens, como por exemplo, oferecer 10% de desconto no pagamento, já que as compras 

são pagas à vista. Isso é decorrente dos custos operacionais menores do que os praticados 

pelas operadoras de cartão de crédito, já que estas cobram até 6% do valor da compra. Outro 

ponto que o torna o boleto popular é a desconfiança de alguns consumidores que se 

preocupam em disponibilizar seus dados bancários eletronicamente, aderindo aos boletos 

como meio de se prevenir. O funcionamento do boleto é simples, o site disponibiliza o valor a 

ser pago, o cliente emite o boleto e paga. Sua parte negativa é a demora, já que ele pode levar 

dias úteis para ser compensado e atualizado no sistema da loja vendedora.  

 

 PayPal ou Carteira eletrônica  - Segundo a própria empresa Paypal, que fica 

situada na Califórnia(Estados Unidos), o sistema é uma carteira on-line onde o cliente 

deposita seus cartões de crédito na carteira eletrônica, não havendo necessidade de informar 

os dados do cartão de crédito a cada compra individualmente, utilizando-se apenas dos dados 

de e-mail  e senha cadastrados. As carteiras on-line reforçam segurança das informações 

contidas na carteira, pois não há compartilhamento de dados do cartão às empresas 

vendedoras dos produtos on-line. Ela atua intermediando os processos de pagamento, porém, 

não é tão popular por justamente não ter tantos vínculos com marcas como os cartões de 

crédito, por exemplo. A sua forma de ganho de mercado é a mesma dos cartões de crédito, 

ganhar público por meio de vantagens como descontos ou aliança com marcas “obrigando” a 

compra unicamente por essa via, tendo o cliente ter que criar uma conta. Uma boa vantagem 

na utilização do sistema é a desvinculação dos dados bancários na realização de compras em 

sites não tão confiáveis; outra vantagem  o oferecimento de pagamento internacional a quem 

não tem cartão de crédito internacional para utilizar em sites estrangeiros. 

 

 Débito em conta corrente – O sistema menos utilizado pelos consumidores é 

o débito em conta corrente. Ele é atrelado ao internet bankline que intermedeia as transações. 

E é utilizado por quem prefere não usar cartões de crédito ou tem necessidade de rapidez na 

transação já que o valor é debitado instantaneamente e não leva em conta dias útil, como no 

caso do boleto bancário. Nem todos os sites disponibilizam pagamento por essa via. 
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O grande fluxo de não oferecimento da opção pagamento em débito bancário por 

diversos sites se dá pelo alto teor burocrático imposto pelo banco central para utilização por 

meio das empresas da conta corrente dos clientes na internet. Enquanto para utilização do 

cartão de crédito, a responsabilidade fica com as seguradoras das bandeiras dos cartões.  

No Figura 3, observa-se a porcentagem de participação dos meios de pagamento nas 

compras eletrônicas no ano de 2014. 

A Figura 3 mostra a preferência do consumidor pelos cartões de crédito, onde a 

porcentagem de aceitação do uso é mais que a metade de todas as outras formas de pagamento 

juntas, representando um total de 73,44% do total das formas de pagamento. Seguido por 

20,21% do uso dos clientes, os boletos bancários representam o segundo lugar de 

porcentagem de maior aceitação dos consumidores, já que ele é um meio de pagamento 

acessível a todos que não gostam ou não possuem cartões. As carteiras on-line representam o 

terceiro lugar com 0,72% de aceitação dos consumidores, porcentagem pequena em relação 

aos outros dois primeiros meios, já que é um meio pouco conhecido e intermediado por outra 

instituição, o que pode gerar certo desconforto a quem faz compras on-line. E em último lugar 

com 0,1% de utilização, os débitos on-lineaparecem com uma porcentagem quase que 

inexpressiva, já que parte dos consumidores prefere pagar a prazo, se utilizando de outros 

meios e em especial o cartão de crédito. 
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Figura 3 - Porcentagem de participação dos meios de pagamento nas compras eletrônicas no 

ano de 2014 

Fonte: Ecommercebrasil 

 

2.5 Programa de expansão da internet no Brasil 

 

No Brasil, o governo federal vem trabalhando na expansão da internet, teoricamente, 

como meio da ampliação de acesso à cultura, informação e principalmente à educação. Prova 

disso é o Programa Nacional de Banda Larga (PNBL), lançado em 2010, pelo governo Lula, 

através do decreto 7.175/2010. Esse programa tem o principal objetivo levar aos brasileiros, 

principalmente de renda baixa, internet rápida, de qualidade e com preços acessíveis.  

O programa é ligado a parcerias dos setores privados e públicos. O setor privado fica 

responsável pela parte técnica, ou seja, ligado à infraestrutura de instalações e meios para que 

lugares mais carentes de projetos, consigam ter suporte para implementação da internet nos 

seus lares. A Agencia Nacional de Telecomunicações (ANATEL), é a encarregada da 

regulamentação dos serviços. O poder público junto com as agencias privadas, desenvolvem 

pontos coletivos de uso, com o objetivo de diminuir a desigualdade socioeconômico e 
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regionais das áreas tecnológicas de populações carentes, que é um dos pontos citados  no 

decreto do programa. 

Segundo dados do governo federal (2014), por conta de programas de expansão da 

internet nos lares, o crescimento do acesso à internet pela população vem aumentando 

satisfatoriamente, tendo o seu ápice em 2014 onde cerca de 50% da população brasileira 

obteve acesso à internet dentro de casa. Significando assim que pelo menos 32,1 milhões de 

pessoas tem no mínimo um ponto de internet dentro de casa, seja para acesso via telefone 

móvel ou computador. 
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3 METODOLOGIA 

3.1 Primeira parte da pesquisa 

 

O trabalho como um todo tem um tratamento teórico, buscando evidências, 

explicações de diversos autores sobre o tema de comércio eletrônico. Essa análise teórica 

inclui também  dados de autores e de institutos de pesquisa, com o objetivo de demonstrar a 

importância que o comércio eletrônico vem ganhando a cada novo período de ano. O trabalho 

também faz comparações entre o comércio tradicional e o novo modo em que as pessoas 

realizam suas compras ou executam um serviço por meio da internet, a fim de demonstrar que 

as pessoas, a cada ano que passa, tendem a mudar a forma com que realizam suas compras, 

passando a dar mais credibilidade e importância aos meios eletrônicos para executá-las.   

A pesquisa em questão trata-se de uma pesquisa de cunho exploratório e descritivo. 

 

“A pesquisa exploratória visa proporcionar maior familiaridade com o problema, 

com vistas a torná-lo explícito ou a construir hipóteses, tendo como objetivo 

principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições. Assume, em geral, 

a forma de pesquisa bibliográfica ou estudo de caso”. (Medeiros, Luiz (2007) Apud 

Gil (1991)). 

 

Segundo Vergara (1990), o tratamento dado às pesquisas de cunho descritivo tem 

como objetivo levar para conhecimento geral, descrição de fenômenos ocorridos em dados 

períodos, descrevendo as características de determinada população ou ainda estabelecer 

relação entre as variáveis.  

 

“Exposição das características de determinada população ou de determinado 

fenômeno. Pode ampliar-se para o estabelecimento de correlações entre fatores ou 

variáveis ou, ainda, para definição da natureza de tais correlações. Não tem, 

contudo, o compromisso de explicar os fenômenos que descreve, embora possa 

servir de base para tal explicação. Pesquisa de opinião insere-se nesta classificação”. 

(Vergara, Sylvia (1990)). 

 

Estre trabalho busca demonstrar o aumento no processo de compra por parte dos 

consumidores na internet e por meios eletrônicos cada vez mais presentes na sociedade atual. 

Como também, busca a demonstração da substituição dos meios não eletrônicos para o uso 

dos meios eletrônicos para demandar serviços. Outro ponto tratado é a drástica diminuição de 

elementos presentes no comércio tradicional, agora tendo predominância de forma on-line 

como no caso dos serviços de streaming material discográfico e vídeo, que em sua forma 

física perderam espaço.  
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Nessa primeira parte do trabalho, foram analisados de forma quantitativa os 

resultados, para poder demonstrar o aumento e importância do comércio eletrônico na atual 

economia brasileira. 

3.2 Segunda parte da pesquisa: O objetivo dos formulários 

 

A segunda parte da pesquisa trabalha com a aplicação de formulários, com o objetivo 

de entender e mostrar as noções de comércio eletrônico no ano de 2017, visando compreender 

a preferência do consumidor por comprar pela internet e/ou comprar pelo comércio varejista 

tradicional. Buscando assim, verificar o porquê, dentre as amostras entrevistadas, de existir 

uma preferência ou não por comprar pela internet e quais os fatores que podem influenciar 

essa preferência. Também buscou verificar pelos formulários, se a participação do comércio 

eletrônico vem ganhando cada vez mais adeptos no Brasil.  

O formulário é composto por 18 perguntas, sendo as 4 primeiras com o objetivo de 

conhecer o perfil social do entrevistado. As demais tratam de qualificar a preferência de 

consumo entre o comércio eletrônico e o comércio físico, e também verificar se está havendo 

aderência das pessoas à venda pelo comércio eletrônico, por meios menos burocráticos ou até 

não burocráticos (por exemplo, mídias sociais). 

3.3 Construção e espaço de pesquisa escolhidos 

 

Os formulários de pesquisa on-line foram divulgados para a obtenção das amostras 

na internet, como em grupos de discussão de vários estados do Brasil, na rede social 

Facebook, Linkedin e em fóruns on-line onde pudesse abranger a maior quantidade possível 

de pessoas em território brasileiro, tentando alcançar de forma bem distribuída todos os 

grupos de faixa etária, sexo, ciclo social e nível de escolaridade, para que assim, pudesse se 

obter melhores resultados na pesquisa. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Resultados Descritivos - Números relacionados à Internet 

 

4.1.1 Aumento populacional no Brasil 

 

Uma pesquisa do IBGE (2011, 2012, 2013 e 2014) para os anos de 2011 a 2015 

mostram, conforme a Figura 4, um significativo na estimativa do aumento populacional em 

todo território brasileiro. Fato que pode representar impacto em diversos segmentos da 

economia no Brasil, já que haverá provável aumento de demanda em diversos segmentos. Um 

dos setores com expressivo aumento nos anos citados é a internet, que a cada ano, vem 

representando um aumento em número de usuários e de pessoas que se utilizam a mesma 

substituindo operações tradicionais para as feitas de modo on-line. 

 

Figura 4 – Aumento da população Brasileira  

Fonte: Elaboração do autor com base em pesquisas IBGE (2011,2012,2013,2014,2015). 

 

Dados da Figura 4 mostra que em 2011 a população era de cerca de 192,379287  

milhões de pessoas em números absolutos. Naquele mesmo ano, o comércio eletrônico 
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brasileiro teve um faturamento de R$ 2,6 bilhões somente nos períodos compreendidos entre 

os meses de outubro a dezembro, onde a demanda por bens aumenta devido às festas de final 

de ano, como Dia das Crianças, Natal e Réveillon.  O ano seguinte, 2012, dentre o período de 

análise, foi o ano que menos apresentou taxa de crescimento populacional, tendo um aumento 

populacional de 1.567.599 pessoas a mais que o ano de 2011, representando assim uma 

variação de 0,81% em comparação com 2011. Já nos analisados de, 2011 a 2015, o ano de 

2013 foi o que expressou maior aumento populacional, com cerca de 7,085828 milhões de 

pessoas a mais que o ano de 2012, representando assim, uma variação cerca de 3,52% em 

relação ao ano de 2012. O ano de 2014 apresentou 1,735848  milhão de habitantes a mais que 

o ano de 2013, tendo uma variação de 0,86% em relação ao ano anterior. O último ano de 

análise, 2015, apresentou um aumento populacional cerca de 1,682087 milhão em relação ao 

ano de 2014, mostrando assim, o crescimento populacional evidente em todos os anos da 

análise, demonstrando que para o período o aumento populacional pode ter influenciado o 

aumento de demanda por produtos e serviços de cunho on-line ou não.  

 

4.1.2 Expansão do uso da internet no Brasil 

 

Conforme um levantamento de dados disponibilizados pelo Governo Federal (2015) 

constata-se a expansão da internet no Brasil como uma constante em crescimento.  A cada ano 

que passa novos programas de incentivo ao uso da internet e de expansão dos meios de  

adquirir um computador ou um meio eletrônico com acesso a internet é lançado, a fim de 

colocar o Brasil informatizado, para se inserir nos meio tecnológicos globais, sem atingir 

apenas uma parcela da população que tem recursos de comprar um eletrônico, mas sim, as 

camadas mais pobres da população que não têm acesso aos meios de compra de um 

computador ou smartphone com acesso à  internet. Outro fator que impulsiona o crescimento 

da expansão da internet é a melhoria de rede urbanística, que visa à expansão dos meios para 

ligação das redes de internet em locais com difícil acesso e/ou impedimento geográfico para 

instalação das redes de manutenção por parte das operadoras da internet no Brasil.  

Conforme a Figura 4, no Brasil, segundo pesquisas realizadas para dimensionar o 

acesso à internet, nos anos de 2011 a 2015, o crescimento ocorrido no período foi 

significativo, demonstrando aumento da participação dos usuários clientes dos sites de 

produtos e serviços no país. 
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Figura 5 – Aumento do uso da internet no Brasil em milhões de usuários 

Fonte: Elaboração do autor com base em pesquisas. 
 

Dados da Figura 5 reafirmam a expansão do acesso à internet no Brasil, onde mostra 

uma expressiva mudança em números relativos de usuários no período de 2011 a 2015.          

No ano inicial da coleta de dados, 2011, o número de usuários no Brasil em números 

absolutos era de cerca de 77 milhões, ou seja, representava cerca de mais de 40% total dos 

192,379287 milhões de habitantes existentes no Brasil para aquele ano, com acesso à internet, 

seja por via smartphone, computador, tablet ou outro meio de acesso eletrônico. Para 2012, o 

número de usuários era cerca de 82,9 milhões de conectados em território nacional, 

representando um aumento de 5,2 milhões de usuários  em relação ao ano de 2011, ou seja, 

uma variação de 6,27% em relação ao total de 2011. No ano seguinte, 2013, a parcela da 

população que acessava a rede mundial de computadores compreendia, em números 

absolutos, em cerca de 85,6 milhões de usuários aptos a se conectar à internet, ou seja, cerca 

de  3,15% de variação entre 2012 e 2013, representando assim um aumento de 2,7 milhões de 

usuários a mais nesse ano que no ano anterior. O ano de 2014 apresentou expressivos 95,4 

milhões de usuários com acesso à internet, sendo assim nos anos do levantamento o mais 

expressivo resultado em relação aos anos analisados. Em 2014 houve maior variação e 

crescimento do número de usuários, com 9,8 milhões de usuários a mais que 2013 e tendo 

uma variação de 10,27% em comparação com 2013. Com mais de 102,1 milhões de usuários 
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em 2015, foi a primeira vez que a população brasileira chegava a marca de 100 milhões de 

usuários conectados à internet, representando em relação ao ano de 2014, um aumento de 6,7 

milhões de usuários a mais, e uma variação percentual comparativa de 6,56% entre 2014 e 

2015. 

 

4.1.3 Expansão do uso da internet no mundo 

 

Desde os anos 2000 há uma expansão dos acessos à internet, no mundo como um 

todo, e também no Brasil. Ano após ano há um aumento significativo no número de usuários 

que acessam a rede mundial de computadores apenas para se comunicarem ou realizar outras 

atividades como comprar, por exemplo. Segundo pesquisas realizadas no período 

compreendido entre os anos de 2011 a 2015, o aumento da participação do número de 

usuários pode ter impulsionado o aumento de clientes dos sites de produtos e serviços no 

mundo como um todo. Pode-se observar na Figura 6 o aumento do número de usuário 

conectado no mundo. 

 

 

Figura 6 – Aumento do uso da internet no mundo em bilhões de usuários 

Fonte: Elaboração do autor com base em pesquisas. 

 

Segundo a União Internacional de Telecomunicações (2015), órgão vinculado à 

Organização das Nações Unidas (ONU), em 2015, no mundo, eram mais de 3 bilhões de 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

2011 2012 2013 2014 2015



50 

 

 

pessoas conectadas por todos os continentes, e foi nesse ano a primeira vez que se chegou a 

marca de 3 bilhões de usuários. Nesse mesmo ano, a população mundial era estimada em 

cerca de 7,3 bilhões de pessoas, representando assim em dados comparativos, que quase 

metade da população mundial passou a ter acesso à internet naquele ano. 

No ano inicial de observação, 2011, eram cerca de 2,1 bilhões de pessoas conectadas 

ao redor do mundo, segundo Pingdom, empresa responsável pelo monitoramento de sites.      

O relatório do Pingdom mostra que a maior parte dos 2,1 bilhões de usuários está localizada 

na Ásia, seguida por Europa, América do Norte e demais regiões. Em 2012, foi o ano de mais 

expressivo aumento no número de usuários conectados à internet no mundo, pois eram cerca 

de 2,4 bilhões de pessoas, 300 milhões a mais que no ano anterior, tendo assim, uma variação 

de 12,50% em relação a 2011. Já em 2013, os números eram de cerca de 2,7 bilhões de 

internautas, representando um aumento em relação ao ano anterior de 300 milhões de pessoas 

conectadas, uma variação de aumento de 11,11% em relação à 2012. Para o ano de 2014,a 

população conectada no mundo era de por volta de 2,9 bilhões de usuários, tendo assim uma 

variação de 6,90% em relação ao ano anterior.  

Os números, tanto no Brasil quanto no mundo, impressionam e parecem ser altos, 

mas uma pesquisa realizada pela ONU (2015) diz que mais da metade da população mundial 

ainda não tem acesso à internet e a previsão é que esses números mudem até o final de 2017, 

onde a previsão é que parte dessa metade que ainda não tem acesso passe a tê-la; entretanto 

muitas pessoas ainda estarão sem acesso à internet. 

4.1.4 Crescimento comparativo Varejo x E-commerce no Brasil 

 

Dada a importância relativa da participação do e-commerce no Brasil para a 

construção da arrecadação do comércio no país, uma parceria feita pela FecomercioSP (2015) 

junto com o site de informações sobre comércio eletrônico Ebit(2015), apuraram e 

compararam os dados referentes ao quantitativo monetário entre os dois tipos de comércio, 

físico e eletrônico, analisando o faturamento, ano a ano, para cada seguimento separadamente 

e sua variação em relação à participação entre um e outro, como descrito na Tabela 2 a seguir. 
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Tabela 2 – Crescimento do E-commerce e do Varejo 

 

Fonte: Fecomerciosp e compilado por E-bit Informação 

 

Comparado ao faturamento do comércio eletrônico, o varejo tradicional fatura mais 

de 10 vezes o valor apresentado em 2010, onde o comércio eletrônico apresentou um 

montante de R$ 14,83 bilhões, valor que representa uma parcela já significativa comparado ao 

comércio varejista que faturou cerca de R$ 1,05 trilhão no ano em questão. Já no ano 

seguinte, 2011, o faturamento do comércio eletrônico teve uma variação de 26,10% em 

relação ao ano anterior, apresentando um faturamento de R$ 18,71 bilhões acumulados 

durante o ano. Já o comércio varejista nesse mesmo ano apresentou um total de R$ 1,12 

trilhão, uma variação em relação ao faturamento do ano anterior de 6,70%. Ou seja, já se 

percebe um crescimento maior na variação do comércio eletrônico em relação ao tradicional. 

No ano de 2012, dentre os anos analisados, foi o que apresentou maior variação de 

crescimento do comércio varejista, com variação de 8,70% em relação ao ano de 2011, 

representando um total de R$ 1,22 trilhão. O comércio eletrônico no ano de 2012 representou 

um faturamento de cerca de R$ 22,53 bilhões, apresentando uma variação de 20,40% para o 

ano de 2011. O ano de 2013 foi o ano que representou, dentre os anos da pesquisa, maior 

variação de crescimento do comércio eletrônico, com 28% em relação ao ano de 2012.  Já o 

comércio varejista teve crescimento de 4,30% em relação a 2012. Em números absolutos, o 

comércio varejista atingiu R$ 1,27 trilhão. Com faturamento de cerca de R$ 1,30 trilhão no 

ano de 2014, o comércio varejista  teve um crescimento de 2,20% em relação a 2013. Por sua 

vez, o comércio eletrônico naquele ano, teve faturamento de R$ 35,84 bilhões e crescimento 

ANO FATURAMENTO 

(EM REAIS)           

E-COMMERCE 

VARIAÇÃO 

COMÉRCIO 

ELETRÔNICO 

FATURAMENTO 

(EM REAIS) 

COMÉRCIO 

VAREJISTA 

VARIAÇÃO 

COMÉRCIO 

VAREJISTA 

2010 R$ 14.839.595.320 - R$ 1.053.000.000.000 - 

2011 R$ 18.710.318.736 26,10% R$ 1.124.000.000.000 6,70% 

2012 R$ 22.534.212.024 20,40% R$ 1.220.000.000.000 8,50% 

2013 R$ 28.849.788.260 28,00% R$ 1.273.000.000.000 4,30% 

2014 R$ 35.845.545.582 24,20% R$ 1.301.006.000.000 2,20% 

2015 R$ 41.222.377.419 15,00% R$ 1.297.102.982.000 - 0,30% 
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comparativo com 2013 de 24,20%. No último ano de análise, 2015, de todos os anos da 

análise, foi o único que apresentou decrescimento do faturamento do comércio varejista em 

relação ao ano anterior de faturamento, já mostrando a tendência de mercado, em crescer mais 

nas comprar on-line que no comércio varejista. Nesse ano, houve uma variação negativa de -

0,30% em relação a 2014, e faturamento varejista foram de R$ 1,29 trilhão. No comércio 

eletrônico o faturamento foi de R$ 41,22 bilhões e o crescimento foi de 15% para o ano 

anterior. 

As tendências de demanda do consumidor referentes ao comércio se mostraram 

positivas em relação aos anos subsequentes ao ano de 2015, onde a participação de 

crescimento do e-commerce cresce em maior proporção do que no comércio varejista, 

representando uma nova forma de comportamento do consumidor frente às suas demandas 

por produtos e serviços.   

 

4.1.5 Meios mais utilizados para se comprar on-line 

 

Dada uma crescente no número de domicílios com acesso à internet no Brasil e a 

expansão dos meios de comunicação com a rede mundial de computadores, configuram-se 

formas distintas de se realizarem compras on-line. Desde o acesso de forma remota por meio 

de um celular, tablete ou notebook na rua ou em qualquer lugar com acesso à internet ou no 

conforto do lar. São vastas as formas com que a população tem acesso aos meios de compra 

por e-commerce.  

Segundo TecMundo (2015), o primeiro smartphone (celular inteligente com acesso a 

internet e outros meios de comunicação) foi lançado em 2008 pela empresa Norte Americana 

Google, tendo como modelo HTC Dream. Por se tratar de um aparelho novo para o público, 

que até então só conhecia os celulares convencionais, que tinham papel único e exclusivo de 

efetuar ligações e receber mensagens simples de texto, as pessoas demoraram a se adaptar a 

essa nova ferramenta de comunicação, capaz de substituir os computadores em algumas 

funções. O elevado preço dos novos aparelhos falta de conhecimento e desconfiança por parte 

dos usuários, os tornou popular de forma mais lenta. A popularidade do smartphone foi alta e 

começou a ganhar notoriedade entre a maior parte da população, a partir do ano de 2010, 

quando diversos novos aparelhos surgiram com menores preços e variedade, atraindo 

compradores, principalmente os jovens.  
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No Brasil, segundo um levantamento feito pela revista Exame (2016), 57% da 

população brasileira usam smartphone, e 9 em cada 10 pessoas possuem um celular 

convencional. Esses valores são altos quando comparados com o ano de 2015, onde 49% da 

população usava smartphone, representando um crescimento de 8% no número de usuários. 

A partir dessa nova configuração do aumento de usuários dos meios eletrônicos 

(smartphone, tablete e notebook), e maior confiabilidade em realizar compras eletrônicas por 

meios remotos de comunicação, deixaram de utilizar apenas seu computador para também 

utilizarem os seus smartphones para pesquisas e compras eletrônicas.  

A Figura 7 demonstra quais são os meios eletrônicos mais utilizados pelos 

consumidores para a realização de suas compras on-line. 

 

 

Figura 7 – Porcentagem da participação dos meios eletrônicos de compras mais utilizados pelos 

brasileiros em 2016 

Fonte: Total Retail , PwC e compilado por Jornal O Globo (2016) 

 

Mesmo com a alta popularidade do smartphone no Brasil, a população tem receio de 

realizar suas compras on-line utilizando o esse meio. Os resultados da Total Retail, da PwC e 

compilado pelo jornal O Globo (2016), mostram que a preferência da população que compra 

pela internet é de utilizar o computador/notebook para esse tipo de transação, representando 
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na pesquisa, um total de 34,4% do total dos entrevistados. Tabletes mesmo com popularidade 

menor que os smartphones, são o segundo lugar de preferência do consumidor por comprar 

on-line, com total de 15,8% do total de usuários da pesquisa. Já os smartphones, representam 

15,3% do total de pessoas que o utilizam como meio para realizar suas compras on-line. Um 

percentual de 34,5% dos entrevistados nessa pesquisa não realizam compram on-line e/ou não 

utilizam nenhum desses meios para comprar um produto pela internet. 

 

4.1.6 Produtos mais demandados nos sites de compras on-line 

 

Uma pesquisa realizada em 2015 pelo site E-bit compilando dados da 

FECOMERCIOSP mostra que a preferência de produtos demandados pelos consumidores traz 

uma nova tendência de mercado, como no caso dos jornais impressos, onde os jornais 

eletrônicos representam número superior de leitores em relação aos jornais impressos. 

 

 

Figura 8 – Porcentagem de categorias de produtos mais vendidos pela internet em 2015 

Fonte: E-bit (2015) apud FECOMERCIOSP (2015). 

 

A pesquisa do ano de 2015 mostra que a categoria de moda e acessórios é o grupo de 

produtos mais vendidos pelos varejistas on-line, com 15% do total de todos os produtos 
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demandados. Os eletrodomésticos representam 13% desse total de categorias dos produtos 

mais demandados pelos consumidores. Seguido por telefone/celular, cosmético e 

perfumaria/saúde, ambos com 11% do total do volume pedido. As assinaturas e 

revistas/livros, casa e decoração e informática, apresentam 8% do total desses pedidos feitos 

pela internet. Eletrônico tem um total de 5% do volume total, esporte e lazer 4% e em último 

lugar dos grupos de produtos demandados, estão os brinquedos e games, com 3% do total.  

Resultados relativos ao ano 2006 mostram resultados bem diferentes dos 

apresentados no ano de 2015. Levando assim, a considerar a constante mudança no padrão de 

consumo via internet (Figura 7). 

 

 

Figura 9 – Porcentagem de categorias de produtos mais vendidos pela internet em 2006 

Fonte: eCommerceOrg (s.n), compilado por e-Bit (s.n) apud Luiz Armando Medeiros (2007) 

 

Segundo Medeiros (2007), a liderança de produtos pedidos pela internet era pela 

categoria dos livros, jornais e revistas, com 18,4% do total de pedidos, seguido por Cds, 

Dvd,s e vídeos, com 15,9% do total de produtos demandados, mostrando que em 9 anos a 

categoria de produtos demandados, mudou bastante. Observa-se isso quando na pesquisa de 

2006 aparece a categoria de Cds e Dvds, a qual não entra na lista dos mais comprados no ano 

de 2015. A categoria dos eletrônicos aparece com o total de 14,3% do total de pedidos feitos 
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em 2006. Informática, saúde e beleza apresentam um percentual de 8,4% e 7,9% 

respectivamente, em 2006. No mesmo ano, a categoria dos eletrodomésticos correspondia a 

6,9% do total (alcançando 13% do total em 2015); por último, aparece a categoria outros, 

onde representam o total de todos os produtos sem muita expressividade em volume de suas 

categorias, com total de 28,2% do total de todo o volume de pedidos em 2006. 

 

4.1.7 Ranking das lojas eletrônicas com maior volume de vendas em 2015 

 

No varejo eletrônico, existem vários grupos donos de grandes sites que agregam 

muitos compradores (Figura 10). Com isso, existe certa concentração da liderança das lojas 

eletrônicas com altos números pedidos, como no caso do grupo B2W, um dos principais 

grupos do varejo on-line, responsável pelas lojas Submarino e Lojas Americanas, que 

representam alta parcela do volume de vendas. 

 

 

Figura 10 – Audiência dos maiores sites de e-commerce do Brasil (Em milhões de usuários) 

mensais 

Fonte: (Época negócios 2015) 
 

Com dados do ano de 2015, o site Mercado Livre, liderou o ranking dos sites mais 

acessados pelos consumidores daquele ano. Trata-se de um site onde qualquer pessoa física, 
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sem CNPJ
7
, possa expor seus produtos de forma autônoma, pagando apenas uma parcela de 

taxa ao Mercado Livre, ou seja, a marca revende mercadorias de vendedores não 

profissionais. O site Mercado Livre possuiu 27,1 milhões de internautas acessando 

mensalmente, seguido pelo grupo B2W, que agrupa as seguintes lojas on-

line:Americanas.com, Submarino, Shoptime, SouBarato e Submarino Finance. O grupo B2W 

teve uma audiência mensal de 19,5 milhões de pessoas.  Já a marca Novo pontocom, das lojas 

Ponto Frio, possuiu cerca de 13,3 milhões de usuários mensais, seguida pelo Netshoes Group, 

com 13,092 milhões de internautas por mês, no ano de 2015. Em seguida vieram o Buscapé 

Group e oWalt-Mart, com 12,967 milhões e 11,114 milhões de usuários, respectivamente. O 

Alibaba.com Corporation é responsável pela comercialização de produtos chineses no Brasil, 

por meio de sites de compras de produtos baratos (algumas vezes entendidos como de 

qualidade inferior), mas que atraem os compradores por conta de seu baixo custo. O grupo 

teve pouco mais de 10 milhões de usuários conectados ao site no ano de 2015. 

 

4.1.8 Ranking das regiões do Brasil que mais compraram pela internet no ano 

de 2015 

 

Bem como no varejo tradicional, o comportamento dos estados frente ao nível de 

compra também é bastante importante para a quantificação do grau de importância de cada 

região economicamente.  

Uma pesquisa feita em 2015 pela FECOMMERCIOSP levantou dados das regiões 

brasileiras com maior fluxo de pedidos on-line por produtos (Figura 11). 

                                                           
7
Número que identifica uma pessoa como jurídica sem personalidade jurídica. Com esse número ele poderá 

abrir empresas. 
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                 Figura 11 – Número de pedido de e-commerce por regiões brasileiras  

                 Fonte: FECOMERCIOSP e E-bit (2015) 

 

Assim como no varejo tradicional, a região sudeste lidera a porcentagem de vendas 

pelo e-commerce, com 64,5% do total de volume de vendas no Brasil pela internet.    A região 

sul do Brasil detinha no ano de 2015, 13,7% do total de vendas, seguida pela região nordeste 

com 12,9% do volume total demandando de produtos no Brasil pela internet. Centro-Oeste e o 

Norte do Brasil possuíam 6,1% e 2,8%, respectivamente, valor baixo comparado às outras 

regiões do Brasil, onde os números eram dois dígitos.  

 

4.2 Resultados do Questionário 

 

No referido estudo de caso, com aplicação de questionários, as perguntas foram 

ligadas ao perfil do usuário do comércio eletrônico e a forma com que eles entendem e agem 

diante do e-commerce. Houve a apuração de dados quantitativos e qualitativos que 

possibilitaram dentro da amostra adquirida obter conclusões sobre o posicionamento das 

pessoas em relação ao comércio eletrônico. 
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4.2.1 Perfil social dos entrevistados 

 

O levantamento de dados feito com 1.383 entrevistados por todas as regiões do 

Brasil e abrangendo todas as faixas etárias. Os questionários foram aplicados por meio 

eletrônico em grupos de redes sociais e fóruns de pessoas onde foi solicitada a participação 

dos mesmos.  

As primeiras quatro perguntas do questionário foram aplicadas com intuito de 

identificar o perfil geral dos entrevistados, com perguntas particulares. Identificando o sexo, 

faixa etária, região do Brasil onde moram e nível de escolaridade. 

Dentro dos 1.383 entrevistados, 75,2 % foram mulheres, representando um total de 

1.040 pessoas, e 343 homens com um total de 24,8%. A determinação do sexo dos 

entrevistados é uma variável essencial para identificação quanto ao tipo de produto 

buscado/comprado pela internet e também para identificação do comportamento frente às 

compras.  Já a variável faixa etária é importante para verificar se o comportamento e a adesão 

quanto às compras on-line ou pessoalmente, muda de acordo com a idade do entrevistado.        

A faixa etária da amostra se deu percentualmente por; 17 anos ou menos com 9,9% dos 

entrevistados; 18 a 26 anos sendo a maior faixa participativa de entrevistados, com 58,5% do 

total; seguido pela faixa etária de 27 a 35 anos, representando um total de 20,2% do total de 

entrevistados; 36 a 44 anos representando um 8,8% dos entrevistados e a menor parcela ficou 

com o grupo da faixa etária de 45 anos ou mais, com um total de 3% dos entrevistados. 

Quanto à região das amostras coletadas, se trata de uma variável perceptiva, pois 

assim como qualquer outra variável do questionário, a posição geográfica pode vir a 

influenciar a decisão ou não compra.  

Segundo dados do IBGE (2017), a maior parcela da população brasileira vive no 

sudeste, com 41,57% do total de brasileiros, seguido pela região nordeste, com uma 

porcentagem de 27,60% do total de brasileiros. Com 14,26% do total de brasileiros, a região 

sul é a terceira região mais populosa. As regiões norte e centro-oeste, representam 

respectivamente 8,58% e 7,59% do total da população brasileira. Já o percentual por regiões 

na pesquisa foi; região sudeste com 35% do total das amostras coletadas, seguida pela região 

sul com 29,1% dos entrevistados, a região centro-oeste com 22,2%, nordeste com 11,4% e por 

último, a região norte, com 2,3% do total de entrevistados.   

O nível de escolaridade dos entrevistados que preencheram os formulários, foi em 

sua maioria, graduação incompleta, com 44,5% do total de formulários; seguido por 
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entrevistados com superior completo, com 19,2% do total, depois por entrevistados com pós-

graduação, representando um total de 15,1%; com 12,1% entrevistados com ensino médio 

completo, 5,8% com ensino médio incompleto, 2,1% com ensino fundamental completo e 

1,2% do total de entrevistados possuem ensino fundamental incompleto. A variável nível de 

escolaridade pode influenciar na tomada de decisão, até mesmo dos meios de uso antes de se 

chagar propriamente à compra de um produto pela internet; por exemplo, uma pessoa com 

nível de escolaridade graduação pode ter um comportamento, como consumidor, diferente de 

uma pessoa com ensino fundamental completo, pois a variável escolaridade pode afetar 

diretamente a renda.    

 

4.2.2 Preferências do Consumidor 

 

O ato de comprar ou demandar produtos e serviços por meios eletrônicos se molda a 

cada ano que passa e ganha cada vez mais adeptos em todas as classes sociais, níveis de 

escolaridades, faixas etárias, regiões do país e sexos. È importante para a economia nacional o 

fato do comércio eletrônico apresentar aumento na adesão da população ativa nesse meio a 

cada ano que passa. Dessa forma a ferramenta que dá acesso aos produtos por meio 

eletrônico, se liga cada vez mais à vida das pessoas, seja por via móvel como um smartphone 

ou pelo acesso a um computador pessoal, mecanismo que tão popular até menos de uma 

década atrás. Também os preços dos eletros portáteis não era tão acessível como nos dias 

atuais e o acesso à rede mundial de computadores não era abrangente como na atualidade. 

Ressalta-se ainda que na atualidade há incentivos para a utilização dos meios eletrônicos, 

tanto por meio público, pelo governo federal e prefeituras, como nos meios privados, como 

corporações ligadas à internet. 

 

4.2.3 Realização de compras no comércio eletrônico 

 

Assim como o uso da internet é um fator em crescente expansão e popularidade no 

Brasil, os meios ligados a ela também estão ganhando importância não só no meio social, 

como também no meio econômico, por mudar a preferência do consumidor. A popularidade 

das compras on-line foi algo fortemente percebido pela pesquisa, onde no total de 1.383 

pessoas, com perfis sociais já descritos, 95,5% do total dos entrevistados já realizaram alguma 

tipo de compra on-line, ou seja, um total de 1.321 pessoas mostrando, dessa forma, que a 
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inserção do comércio eletrônico abrange a todos os perfis sociais e não se limita a dado grupo. 

Observa-se na Figura 12 a adesão por pessoas em comprar on-line na pesquisa realizada.  

 

 

                 Figura 12 – Se já realizaram compraras on-line 

Fonte: Dados dos formulários aplicados (2017) 

 

4.2.4 Preferencia pelo local de realizar suas compras 

 

A opção de comprar pessoalmente ou por um meio eletrônico, divide os 

consumidores, já que há pessoas receosas por comprar pela internet, por conta de ter de 

disponibilizar senhas ou informações pessoais ou por outro fator;  mas também agrega os que 

preferem não ter de se locomover ou não tem tempo de ir até um estabelecimento comercial 

para realizar suas compras. Dados da pesquisa revelam que dentre os entrevistados, a 

preferência comparativa de comprar em uma loja física ou pela internet, se mostrara 

equilibrada, mesmo tendo a maior parcela de consumidores nesse questionário preferido 

realizarem suas compras pela internet.  

Do total de entrevistados que responderam se preferiam realizar suas compras pela 

internet ou em uma loja física, 54,4% do total responderam que preferem realizar suas 
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compras pela internet, representando um total de 753 pessoas; já  45,6% do total  responderam 

que preferem realizar suas compras indo até uma loja física. Observa-se na Figura 13. 

 

 

Figura 13 – Quanto à preferência por comprar on-line ou em uma loja física  

Fonte: Dados dos formulários aplicados (2017) 

 

Os dados referentes à preferência quanto a comprar pela internet ou em uma loja 

física mostram que os meios eletrônicos ganham cada vez mais a preferência do consumidor 

na hora de realizar suas compras, independente de barreiras geográficas ou outros fatores para 

realização das compras. 

 

 

4.2.5 Fatores que influenciam comprar no comércio eletrônico 

 

 Dos entrevistados que responderam que preferem comprar on-line, foram 

formuladas hipóteses para sugerir questões que podem influenciam na preferência por 

comprar pela internet. Por isso, eles puderam optar por mais de uma alternativa.  Observa-se 

na Figura 14. 
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Figura 14 - Fatores que influenciam a preferência por comprar em uma loja on-line 

Fonte: Dados dos formulários aplicados (2017) 

 

Os dados da Figura 14 dizem que o fator que mais influência na preferência em 

escolher comprar on-line do que comprar em uma loja física é o fator preço mais baixo do que 

na loja física; 86,20% dos entrevistados escolheram esse fator como sendo o principal na 

tomada de decisão por comprar pela internet. Esse fator, preço baixo comparado às lojas 

físicas, foi comprovado pelo jornal Estadão (2012), que levantou que produtos encontrados 

em lojas on-line saem no geral, 25% mais baratos que produtos encontrados no comércio 

varejista tradicional. O segundo lugar dos itens que influenciam a decisão de comprar pela 

internet dos entrevistados na dada pesquisa é o fator locomoção, onde disseram que o conforto 

em não ter que me deslocar para comprar, é também importante na decisão. Esse item é 

mencionado por 75,1% das pessoas, seguido pelo fator fácil acesso a produtos, que foi 

mencionado por 65,5% entrevistados. A facilidade de encontrar produtos on-lineé mais 

abrangente do que na busca de um produto em uma física, pois a internet possibilita a 

pesquisa simultânea em diversos sites de lojas ao mesmo tempo. O item seguinte na escolha 

dos entrevistados é o fator frete grátis mencionado por 29,7% dos entrevistados. Esse fator é 

assegurado não em todas as lojas, mas em geral, as lojas eletrônicas que oferecem frete grátis; 

essas são as mais buscadas pelos consumidores, pois juntam o fator menor preço com o frete 
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grátis, possibilitando assim, uma economia na compra de produtos similares. Já o fator 

confiança por comprar on-line é o menos escolhido pelos entrevistados, mostrando assim que 

mesmo com a alta adesão da população em comprar pela internet, ainda não é um meio onde 

há total confiança na hora de comprar, isso devido também ao histórico de notícias negativas 

envolvendo os sites, marcas, empresas que enganam seus clientes com produtos diferente dos 

anunciados e manipulação de dados bancários dos clientes.  

 

4.2.6 Fatores que influenciam comprar no comércio eletrônico 

 

No questionário, as pessoas que responderam que preferem comprar em uma loja 

física escolheram opções que mais se adequam a justificativa de preferir comprar em uma loja 

pessoalmente. Elas disseram que o contato com o produto é fator decisivo por escolherem 

essa forma de comércio como preferida. Observa-se na Figura 15.  

 Como mencionado, os consumidores que optam por comprar em uma loja física, 

dizem que o fator contato com o produto é o mais importante. Na pesquisa esse fator foi 

mencionado por 84,5% dos entrevistados, seguido pelo fator levar o produto no ato da 

compra, onde 77,3% dos entrevistados marcaram essa opção como sendo relevante para 

preferir comprar on-line. Diferente das lojas eletrônicas onde o contato com o produto é 

apenas por foto e informações técnicas, quando se compra em uma loja física se tem a 

vantagem de poder analisar pessoalmente o produto e o levar para casa no ato da compra, sem 

ter de esperar prazos de entrega por parte das transportadoras, que trabalham em conjunto 

com os lojistas eletrônicos. Outro item escolhido como influenciador da preferência por 

comprar em uma loja física é o fator ausência de taxa de transporte, onde 51,1% dos 

entrevistados mencionaram essa opção, ou seja, não ter de procurar uma loja com frete grátis 

por não ter a existência do mesmo, o que ajuda a elevar a preferência por essa modalidade de 

compra. Facilidade em encontrar o produto, foi mencionada por 12,4% das pessoas que 

responderam o questionário e preço menor, foi marcado como fator de decisão, por 6,3% dos 

entrevistados. Esses são os fatores que ajudam a justificar a não preferência do consumidor 

por compras on-line. Pode-se observar que esses dois últimos fatores não obtiveram tanta 

importância para o consumidor, por se tratar de fatores que nem sempre se fazem presente, 

pois como mencionado pode-se encontrar produtos na internet, com descontos maiores do que 

os praticados em lojas físicas e a facilidade são maiores pelos meios eletrônicos por não haver 

barreiras geográficas.  
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Figura 15 – Preferência por comprar em loja física  

Fonte: Dados dos formulários aplicados (2017) 

 

4.2.7 Pontos negativos que levam as pessoas a não comprarem pelos meios 

eletrônicos 

 

Dado que a internet tem se tornado popular com o passar do tempo, muitas pessoas 

ainda assim não têm acesso à mesma e isso causa uma série de implicações, já que a 

adaptação por um novo sistema pode levar tempo a certas pessoas. Com isso, no questionário 

foram apresentados às pessoas que não gostam de comprar pela internet, fatores que mais 

determinam a não gostar de comprar pela internet, ou seja, fatores negativos que influenciam 

a não escolha por comprar on-line.  Observa-se na Figura 16.  
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Figura 16 – Pontos negativos que influênciam a não querer comprar por meios eletrônicos. 

Fonte: Dados dos formulários aplicados (2017) 

 

Observa-se na Figura 16, que a falta de contato com o produto é o fator principal por 

não querer comprar pela internet, relevando assim, que os consumidores ainda preferem 

analisar os produtos a serem comprados pessoalmente. 62,6% dos entrevistados disseram que 

esse fator é primordial para não gostar de comprar on-line. Outro fator que eleva o não gosto 

por comprar pela internet são os altos prazos na entrega de produtos, que fazem os 

consumidores mais rígidos não gostarem de esperar e optarem por comprar no meio físico; 

esse item foi mencionado por 52,6|% dos entrevistados. Seguido por 51,5%, as pessoas 

disseram que tem receio de suas compras não serem entregues devidamente como combinadas 

no ato da compra, fator que é noticiado em alguns momentos pela mídia, e que influenciam as 

pessoas a terem receio. Por último, as pessoas dizem que sentem receio em passar dados 

bancários para os sites de compras, com medo de que os mesmos possam roubar seus dados e 

fazer a cópia de seus dados; com isso, 42,9% do total de entrevistados dizem que sentem 

faltam de confiança em disponibilizar dados bancários em sites. 
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4.2.8 Produtos mais comprados pela internet 

 

Na referida pesquisa, foi levantado entre os participantes, quais tipos de produtos 

mais adquiridos por eles quando realizam uma compra on-line. Observa-se na Figura 17. 

 

 

Figura 17 – Produtos mais comprados pela internet  

Fonte: Dados dos formulários aplicados (2017) 

 

Dados os resultados do item da pesquisa, sobre qual tipo de produto a pessoa mais 

consome na hora de comprar, os eletrônicos ganham a preferência na hora da compra, 32% 

dos entrevistados compram eletrônicos pela internet como primeira opção, isso provavelmente 

por conter um preço muito mais atrativo do que os preços das lojas físicas, onde os 

eletrônicos apresentem preços elevados comparativamente com os preços das lojas 

eletrônicas. Moda e acessórios, contam com 31% do total de preferências por compras 

eletrônicas dos entrevistados, seguido por livros, assinatura de revistas e jornais, ondem, por 

exemplo, nesse item, a adesão a jornais e revistas eletrônicas, são maiores do que nos meios 

físicos, apresentando um total de 21% do total de compra na hora de se escolher o que 
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comprar pela internet. Saúde, beleza e medicamentos com 9% do total, e eletrodomésticos 

com 7% do total.  

 

4.2.9 Meios eletrônicos mais utilizados na hora de realizar compras 

 

Todos os anos há um trabalho por parte de muitas empresas ligadas à tecnologia, 

uma busca de novos meios de utilizar e criar produtos tecnológicos para ajudar a aumentar a 

praticidade e o bem-estar na vida do ser humano. Dentre os objetivos, estão: realizar uma 

tarefa cotidiana com menos trabalho, criar um software de computador que ajude na 

educação, desenvolver aplicativos ligados à locomoção ou novos meios de comunicação.  

Todos os novos produtos tecnológicos que chegam e são ofertados à população podem sofrer 

uma resistência por parte dos consumidores; isso costuma acontecer até que certo número de 

pessoas que tem o produto consiga dominar a utilização da nova ferramenta, transmitindo 

segurança quanto aos para os demais usuários, o que pode levar tempo, dado que as 

modificações tecnológicas são constantes.  

Com a popularidade de aparelhos tecnológicos ligados à internet, os meios com que 

se acessa a internet vêm aumentando e ganham novos adeptos de todas as faixas etárias a cada 

dia que passa. Para verificar quais os meios mais utilizados pela população brasileira no ano 

de 2017, foi aplicada uma pergunta aos entrevistados no questionário utilizado para resultado 

desse trabalho. Ela questiona qual o meio, dentre as alternativas, é o mais utilizado por eles na 

hora de efetuar uma compra on-line. 

Dentre alternativas de escolha presentes no questionário, estavam: 

celular/smartphone; computador; tablete e uma alternativa com a palavra outros, caso o meio 

de utilização seja algum outro não mencionado nas opções. Os entrevistados, em sua maioria, 

optam por realizar suas compras utilizando-se do computador. O percentual que utiliza 

computadores para realizar suas compras representa 65,5% do total de entrevistados. Os 

celulares/smartphones que são cada vez mais populares no Brasil, devido a preços atrativos e 

condições de pagamento, representam o segundo lugar de escolha, com 32,5% do total de 

entrevistados. Já os tabletes se mostraram uma ferramenta não tão popular quanto aos dois 

primeiros meios mais utilizado, pois apenas 1,2% dos entrevistados escolheram essa opção 

como alternativa na hora de realizar suas compras. A opção outros  representa 0,8% do total 

de escolha dos entrevistados. A opção outros pode ser entendida como: aparelhos de TV 

ligados à internet, videogames com acesso à internet/lojas virtuais de aplicativos e jogos,          
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e revistas que são passadas por vendedores e aplicados os pedidos pelo vendedor em sites 

especializados, entre outros. Esses resultados mostram que mesmo com a popularidade e força 

dos aparelhos móveis ligados à internet no Brasil, os quais estão cada vez mais avançados e 

presentes na vida cotidiana dos brasileiros, os computadores ainda continuam sendo o meio 

mais escolhido para comprar on-line; talvez, por conta de passar maior credibilidade e 

segurança para disponibilizar dados na forma eletrônica. Observa-se na Figura 18.  

 

 

Figura 18 – Meios mais utilizados para se comprar virtualmente  

Fonte: Dados dos formulários aplicados (2017) 

 

4.2.10 Formas de pagamento mais utilizadas pelos entrevistados 

 

Diferente do comércio tradicional, onde existe, dentre as formas de pagamento,            

o pagamento em dinheiro em sua forma mais liquida, na internet não é possível o pagamento 

em dinheiro em espécie. A forma que mais se aproxima do uso do dinheiro propriamente dito 

é o pagamento utilizando-se o cartão de débito, onde o desconto do valor comprado é feito 

automaticamente na hora da compra.  
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Com o objetivo de traçar qual a forma de pagamento mais utilizada para finalizar 

uma compra on-line, no referido questionário foi consultado entre os entrevistados, dentre as 

opções, qual era a que mais utilizam quando efetuam uma compra por meio eletrônico.  

O meio mais utilizado pelos entrevistados é o cartão de crédito, onde 57,8% do total 

dos entrevistados marcaram essa opção como sendo a de maior uso quando efetuam uma 

compra nessa modalidade. Essa é uma boa opção para os consumidores que preferem não 

despender renda no ato da compra, já que o pagamento é feito de forma creditaria, ou seja, 

apenas na data combinada com a seguradora do cartão. A opção boleto bancário, a partir de 

dados da entrevista, é o segundo meio mais utilizado para se comprar eletronicamente, onde 

33% dos entrevistados marcaram essa opção como sendo a preferida. Essa é uma opção boa  

para os consumidores que por algum motivo, sentem-se inseguros de disponibilizar dados 

bancários em sites de compras, já que nessa modalidade o pagamento é feito em dinheiro em 

bancos e instituições financeiras para pagamentos. O pagamento por meio de débito bancário, 

ou seja, com desconto do valor no ato da compra, é a terceira modalidade mais escolhida 

pelos compradores on-line, onde 4,8% do total de compradores escolheram essa opção. Já as 

carteiras on-line, que como já explicado, são os mecanismos de pagamentos por terceiros 

(instituições que intermediam pagamentos), representam 4% do total dos meios de 

pagamento, seguido pela opção outros, com apenas 0,4% do total de entrevistados. Observa-

se na Figura 19.  
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Figura 19 – Forma mais utilizada de pagamento no comércio eletrônico 

Fonte: Dados dos formulários aplicados (2017) 

 

4.2.11 Credibilidade e interesse em efetuar novas compras pela internet 

 

Os números do e-commerce demonstrados na secção resultados mostram uma 

crescente em relação à aderência do comércio eletrônico por parte dos consumidores, que 

tendem a aumentar suas compras utilizando a internet como canal para realização. Os dados 

do comércio eletrônico em relação ao faturamento e audiência dos sites são maiores na 

atualidade do que há poucos anos atrás, podendo atualmente estar impulsionado por diversos 

fatores, como aumento do poder de compra e uma preferência na forma de consumir.  

No levantamento feito pelo trabalho em questão, foi questionado por meio dos 

formulários, o interesse dos entrevistados em realizar compras pela internet nos próximos 

meses/anos. Esse questionamento foi feito, com a intenção de mostrar que os consumidores 

tendem a aumentar sua parcela de compras feita pelo comércio eletrônico, assim evidenciando 

a sua importância para economia do Brasil. Observa-se na Figura 20. 
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Figura 20 – Intensão de compra por meio do comércio eletrônico em períodos futuros 

Fonte: Dados dos formulários aplicados (2017) 

 

Observa-se que a credibilidade por comprar pela internet, tem características de 

continuar aumentando, dado que 91% dos entrevistados responderam que pretendem em 

períodos futuros, realizar novas compras no comércio eletrônico e,  apenas 9% não pretendem 

realizar compras ou solicitar serviços por meio do e-commerce.  

Outro fator questionado por meio do formulário foi em relação à credibilidade, dado 

que a internet tem se tornar um meio cada vez mais presente na vida das pessoas e em todos 

os contextos. Há poucos períodos atrás, a credibilidade que se dava em realizar compras pela 

internet não era a mesma da atualidade, os sites não faturavam tanto como agora e não se 

tinha um alto volume de pedidos. No ano referido da pesquisa (2017), percebemos 

mecanismos de seguranças, como verificação de sites por meio de instituições bancárias e 

softwares que aumentam a segurança das compras, os quais têm sido uma ferramenta que os 

sites que vendem on-line investem cada vez mais, para assim conquistar mais clientes 

receosos.  

Os dados revelam que os consumidores compram mais pela internet hoje-em-dia do 

que há quatro anos. Observa-se na Figura 17. 
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Figura 21 – Considerações sobre compras on-line por parte dos consumidores 

Fonte: Dados dos formulários aplicados (2017) 

 

Questionados quanto a se consideram comprar mais hoje em dia pela internet, do que 

há quatro anos, 87,2% do total dos entrevistados responderam que sim, que consideram que 

na atualidade sua demanda por produtos e serviços por meios eletrônicos aumentou. Já 12,8% 

do total de entrevistados, não considera que compram mais na atualidade do que em períodos 

passados. A totalidade de entrevistados que responderam que consideram comprar mais agora 

do que há quatro anos, mostram que o perfil dos compradores vem mudando e se 

direcionando cada vez mais para comprar pelo comércio eletrônico.  

 

4.2.12 Formação de vendedores anônimos por meio do e-commerce 

 

Uma vertente criada pelo comércio eletrônico foi comercialização e criação de 

sistemas que permitem pessoas comuns, com perfil de não lojista, venderem produtos por 

meio eletrônico, sem que para isso, precisem se veicular a determinada marca ou se apropriar 

de mecanismos burocráticos para exercer a venda. Um dos canais que permitem esse tipo de 

venda são as redes sociais (Facebook, Instagram e Youtube), para anunciar produtos sem a 

necessidade de se precisar obter um CNPJ ou autorizações especiais para vender.  
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Como observado na secção referencial teórico, na parte comércio eletrônico, esse 

tipo de modalidade se caracteriza por C2C- Consumer to consumer, modalidade do               

e-commerce que possibilidade um consumidor se conectar a outro consumidor para vender 

produtos ou oferecer um serviço a ser prestado.  

Na entrevista realizada por meio do questionário eletrônico, foi perguntado aos 

entrevistados se eles já realizaram algum tipo de venda por meio de mídias sociais ou sites de 

vendas coletivas. Observa-se na Figura 22. 

 

 

Figura 22 – Participação do consumidor em vender produtos pela internet  

Fonte: Dados dos formulários aplicados (2017) 

 

Como se observa, a maior parte dos entrevistados já realizou algum tipo de vende por 

meio do comércio eletrônico informal, utilizando-se como veículo de venda as redes sociais 

ou sites de vendas coletivas. Dos entrevistados, 55,4% do total já realizaram venda ou oferta 

de serviços, e 44,6% do total de entrevistados, nunca venderam ou ofertaram serviços na 

internet.  

Observa-se então que o e-commerce é uma ferramenta de inclusão e geração 

vendedores que não possuem vínculo escritural com empresas ou marcas, ou seja, um bom 

mecanismo presente na economia para geração de renda temporária (ou não) para 
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determinadas famílias, que podem produzir determinado tipo de produto, ou oferecer dado 

serviço por meio eletrônico.  

Dentre os entrevistados que já venderam pela internet e os que não venderam, se 

questionou no geral, se eles consideram nos próximos meses/anos, vender ou ofertar serviços 

por meio do e-commerce.  Observa-se na Figura 23. 

 

 

Figura 23 – Intenção futura por parte dos consumidores em vender por meio eletrônico 

Fonte: Dados dos formulários aplicados (2017) 

 

Os resultados da Figura 23 mostram quão importante são as vendas por mídias 

sociais, pois a grande maioria dos entrevistados pretende futuramente vender algum produto 

ou oferecer prestação de algum serviço pela internet. Dos 1.383 entrevistados, 88,4% do total 

marcaram que pretende em períodos futuros se tornarem um vendedor on-linee apenas 11,6% 

do total, não pretendem se tornarem vendedores do e-commerce. 

 

4.2.13 Modificação na demanda e oferta de produtos 

 

A tecnologia vem mudando a forma com que produtos e serviços são oferecidos e 

demandados. Dentro do e-commerce essas transformações são cada vez mais aparentes, com a 
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invenção e aprimoramento de aplicativos, que são capazes de mudar e/ou já mudaram a 

maneira de ofertar ou de demandar algum serviço, que tenha se transformado para ser 

ofertado pela internet e/ou se adaptado para também entrar no comércio eletrônico.  

Serviços como os de streaming de áudio e vídeo, por exemplo, já modificaram a 

forma com que as produções, que antes era ofertada por meio de CD’S e DVD’S, agora são 

demandadas quase que em totalidade em forma digital, por meio de sites e aplicativos de 

celular, que permitem a reprodução do material com algum custo. Esses serviços são 

intermediados pelo e-commerce que recebe o pedido de assinatura ou execução do material 

solicitado e, o pagamento é feito na própria plataforma de execução. Outro serviço que vem se 

modificando a partir de tecnologias ligadas ao e-commerce são os aplicativos ligados à 

mobilidade, onde os passageiros solicitam e pagam por meio eletrônico as corridas de carro. 

Também os serviços de delivery que antes que eram demandados por telefone, na atualidade 

são demandados por sites especializados ou também por aplicativos que interligam clientes a 

vendedores.  

Na pesquisa por meio do formulário, para os entrevistados foi perguntado se eles 

utilizam serviços que tem o e-commerce como plataforma de ligação. Observa-se na Figura 

24. 

 

Figura 24 – Utilização de serviços por meio do e-commerce 

Fonte: Dados dos formulários aplicados (2017) 
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4.2.14 Lojas on-line com maior aderência de público 

 

Bem como no comércio varejista tradicional, as lojas on-line dependem de sua 

popularidade e adesão do público para alcançar sucesso comercial e conseguir mercado 

competitivo dentre outras marcas. Com isso há importância em saber quais os veículos on-line 

mais utilizados e creditados pelo público na hora de efetuar uma compra.  Por meio do 

questionário, buscou-se observar quais os sites mais acessados na hora das compras pelos 

consumidores e/ou sites nos quais os consumidores pretendem e consideram fazer futuras 

compras. Observam-se na Figura 25.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 – Lojas on-line mais compradas e/ou com maior intensão de compras futuras 

Fonte: Dados dos formulários aplicados (2017) 
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Dentre as alternativas de escolha de lojas on-line, a opção Mercado Livre foi a que 

obteve maior índice de escolha, com 23,6% das marcações, opção mais aceita por talvez 

abranger o maior número de produtos disponíveis em uma só plataforma. O site Lojas 

Americanas foi a opção de 19,5% do total de entrevistados. Já o site Submarino, pertencente 

ao grupo B2W que também é dona do site das Lojas Americanas, teve um percentual de 

11,6% do total, seguido pelo site Netshoes, que oferece produtos esportivos, com 9% do total. 

A loja Dafiti foi a escolha de 7,7% do total de entrevistados; ela é do segmento de roupas e 

acessórios. Waltmart e Magazine Luiza tiveram respectivamente, os percentuais 5% e 4,1%; 

ambas apresentam quase o mesmo segmento de produtos ofertados aos consumidores.             

A opção outros, presente no formulário, foi a maioria da escolha dos entrevistados, onde 30% 

das pessoas que responderam, marcaram essa opção. Pode se entender como resposta na 

opção outros, as demais lojas (somadas) que atendem os serviços eletrônicos presentes na 

internet. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O e-commerce vem se configurando como uma ferramenta importante para economia 

tanto mundial como a economia brasileira, pois ela vem acompanhando o ritmo de avanço e 

crescimento e inovação das fontes tecnológicas de informação.  Diante disso, o trabalho 

buscou avaliar os efeitos do aumento da participação do e-commerce em comparação ao 

comércio tradicional nas decisões de compra do consumidor. 

O volume de vendas do comércio eletrônico vem crescendo em ritmos acelerados no 

Brasil, nos últimos anos, havendo um destaque para o último trimestre  de cada ano quanto ao  

número de pedidos. Fator cotidiano vem sendo apontado como indicadores do aumento do 

número de pedidos pelo comércio eletrônico. Fatores tais quais; preços menores encontrados 

no comércio on-linequando comparados ao comércio varejista, melhor disposição para 

pesquisar sem barreiras geográficas vários produtos similares com intuito de compará-los, 

ofertas com condições de pagamentos especiais, entre outros indicadores.  

No referido trabalho, observou-se que o e-commerce vem tomando proporções de 

crescimento maiores do que do comércio tradicional varejista. As formas de pagamento, 

facilidades em pesquisar produtos similares com intuito de observar menores preços, formas 

de entregas com baixo custo ou custo zero, e sites cada vez mais protegidos contra roubo de 

informações pessoais, tem se tornado atrativo para captar cada vez mais consumidores. Esses 
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buscam praticidade e não podem despender tanto tempo saindo de casa para pesquisar 

produtos diante da configuração social existente, onde tempo é cada vez menor, dado o 

grande número de atividades cotidianas. 

O comércio eletrônico deve ser visto como um mecanismo de avanço nas relações de 

trocas, que são praticadas há centenas de anos. Precisa-se ter atenção e dar a devida 

importância a essa forma de comercialização, pois o espaço conquistado pelas relações 

econômicas por meio da internet, vem crescendo a cada ano que passa, ganhando cada vez 

mais adeptos e pessoas interessadas em investir em ferramentas que avançam com o tempo. O 

comércio por meio da internet também pode ser entendido como uma nova fonte de renda 

para pessoas que têm uma pequena produção artesanal e não conseguem agregar ou expandir 

suas vendas por conta de barreias geográficas ou por não terem meios de divulgação 

necessários para ofertar. Essas pessoas, que se configuravam apenas como consumidores, têm 

a oportunidade de empreender digitalmente e agregar novas fontes de renda, sem o adicional 

de gasto com locação de estoques e nem de espaço físico para vender.  

Outro ponto observado pelo trabalho são as transformações na forma de se obter ou 

demandar produtos, que vem mudando por mecanismos presentes no e-commerce atrelado às 

tecnologias em expansão, onde a maneira de se demandar e ofertar acompanha um ritmo de 

modificações constantes na sociedade.  

Observou-se que os meios de pagamento são extensos e representam bem o perfil de 

quem compra pela internet, pois os clientes mais receosos costumam utilizar dos boletos 

bancários para não correrem riscos de terem seus dados bancários expostos na internet e/ou 

por ter dados sigilosos clonados. Já sobre os meios que compõe a gama de ferramenta capaz 

de realizar compras on-line, observa-se que mesmo com a presença massiva dos smartphones 

na sociedade brasileira, os computadores/notebook, ainda são a ferramenta mais utilizada 

pelos compradores quando realizam suas compras on-line.  

Também se observa que houve grande modificação na forma de compra dos produtos 

adquiridos por meio da internet; como no caso dos serviços de áudio e vídeo, os quais  

perderam espaço na venda física para quase que em sua totalidade serem disponibilizados 

eletronicamente. Um exemplo disso é a utilização da ferramenta Netflix, em vez de se 

comprar um DVD, pois em dados anteriores, verificou-se que há menos de uma década, os 

produtos mais vendidos pela internet eram os CD’S e DVD’s; hoje em dia, esses mesmos 

produtos não aparecem nos itens mais comprados pelos consumidores. 
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Um dado importante no trabalho é a observação de que a expansão da internet no 

Brasil vem acompanhando o ritmo de crescimento do comércio eletrônico, fazendo crer que 

se trata de um mecanismo que ajuda a impulsionar as vendas on-line, juntamente com a 

acessibilidade aos meios de compra (celular/smartphone, computador e aparelhos eletrônicos 

com acesso à internet).  

O trabalho também mostrou que mesmo aqueles que nunca utilizaram serviços 

eletrônicos, pretendem nos próximos períodos comprar ou obter algum tipo de serviço por 

meio eletrônico.  

Pode-se esperar que a participação do comércio on-line, dado o seu grande ritmo de 

crescimento no mundo e no Brasil nos tempos atuais,tenda a se equiparar ao comércio 

varejista em termos de faturamento, dentro de poucos anos, ao mesmo tendo, gerando novos 

mecanismos de comércio eletrônico, cada vez mais dinâmicos.  
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ANEXO 

 

As Figuras dos questionários abaixo foram usadas para coletar dados amostrais para 

utilização nos resultados da monografia na secção resultados do autor.   
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