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1.

INTRODUÇÃO
É notável o crescimento do comércio online e, consequentemente, dos seus

avanços, e no ponto de vista dos usuários, os quais muitas vezes se encontram entre
a facilidade proporcionada por esse tipo de comércio e a falta de confiabilidade em
relação à entrega/troca dos produtos adquiridos. Observando os fatores que levam à
fidelização dos consumidores para as lojas virtuais, percebe-se, entre eles, a
importância da logística para o conceito dessas mesmas empresas e para a conquista
de seus clientes, fazendo com que as atividades logísticas se tornem alvo de maior
atenção. O e-commerce precisa investir em logística para assegurar o crescimento de
sua loja, a captação e acima de tudo, a fidelização tem sido um dos empreendedores
na atualidade, considerando a crise econômica e a necessidade cada vez maior de
reduzir custos.

Sabe-se que a logística, em geral, nem sempre recebeu o foco necessário por
parte da administração de empresas. Somente após alguns anos, através do controle
minucioso de suas atividades, passou-se a verificar seus ganhos e essencialidade
para o funcionamento empresarial, tornando-se uma área de grande importância, seja
para o comércio tradicional ou mesmo para o comércio eletrônico. Analisando as
variáveis essenciais para o desenvolvimento do comércio eletrônico, este artigo tem
como objetivo explorar e apresentar o diferencial da logística para esse tipo de
comércio em relação ao comércio tradicional, dando destaque à confiabilidade e
fidelização dos clientes de lojas virtuais, focando no formato de comercialização B2C
(business-toconsumer), que se trata de uma transação comercial entre empresa
(indústria, distribuidor ou revenda) e consumidor final através de uma plataforma de
e-commerce.

A logística vem sendo muito importante no processo de evolução do ecommerce, podendo ser uma forma positiva e bem equacionada para não prejudicar
a metodologia. Para chegar a uma conquista os comerciantes da zona leste vem se
preparando para evolução da tecnologia ou até mesmo nos tempos difíceis como no
caso da pandemia onde fez as pessoas se virarem nos trinta para poder atender seus
clientes e mostra suas novidades, até mesmo pessoas de outros ramos teve que se
preparar para atender sua clientela.

O comércio digital vem crescendo cada vez mais nas periferias, os
comerciantes locais vêm se adaptando ao mundo digital, hoje o maior desempenho
das vendas online nas regiões da periferia vem crescendo e tornando mais fácil o
acesso as vendas para o comprador final. Os clientes dos pequenos bairros se adepta
com a facilidade e acomodação da entrega em sua residência.

A maioria dos empreendedores de pequenas empresas encontra dificuldade
para desenvolver suas vendas, alguns motivos são por falta de criatividade, falta de
internet (ou velocidade com nível baixo), custo ou até mesmo falta de uma equipe que
ajuda a estimular o crescimento de suas vendas. Hoje a maioria dos comércios de
pequeno porte se adere as redes sociais por facilitar o acesso com o público e há
interação que é mais dinâmica outra forma das empresas pequenas de demostra seus
serviços é presenteando os famosos “Blogueiros” para divulgação do seu virtuais

Problema: Qual a importância da logística para a conquista e fidelização dos
clientes do e-commerce da zona leste

2.

JUSTIFICATIVA
A logística para comércio digital é algo que anda crescendo, principalmente no

e-commerce e no Dropshipping, a logística foi colocada como uma das questõeschave para o sucesso do e-commerce, o que levou as empresas a investirem em
melhores sistemas e processos para atender às novas necessidades do varejo virtual
que vem melhorando e facilitando a venda de produto, mas para tudo isso é
necessário ter uma boa logística onde o processo de planejar, implementar e controlar
eficientemente, ao custo correto, o fluxo e armazenagem de matérias primas,
estoques durante a produção e produtos acabados, e as informações relativas a estas
atividades, desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o propósito de
atender aos requisitos do cliente, é preciso ter um bom controle de tempo, transporte
e segurança, tudo isso a logística é quem organiza, e com isso, o tema é interessante
para ser abordado, pois ainda tem muito a ser estudado e falado sobre a logística para
comércio digital, esse é um dos motivos pela escolha desse tema.

3.

HIPÓTESES
O comércio digital (E-commerce) é um exemplo dos novos procedimentos que

surgiram e que vem cada vez mais agregando na evolução. Com base nas nossas
pesquisas estudamos como os comércios digitais de pequenas empresas varejistas
vem relacionada a venda direta de produtos aos consumidores finais, através da
internet, utilizando o comércio digital (eletrônico).

Foram realizadas pesquisas de múltiplos caso para verificar como as empresas
desenvolve suas atividades, nesse caso encontramos meios negativos onde não
houve desempenho logístico, comparada as grandes empresas, sendo a internet o
meio de oportunidades e de realização. Nesse caso as empresas notaram que a
logística é essencial para o desempenho e para o sucesso no varejo virtual pois possui
um papel significativo para atender as necessidades dos clientes.

As dificuldades encontradas mostra que o despreparo logístico acaba afetando
no crescimento e no desempenho da empresa como dificuldade no processamento
de pedidos, controle de estoque, localização de deposito, embalagens, transporte,
falta de rastreio , alto custo de integração, atraso nas entregas, baixo volume para
negociar custos atrativos, informação tardia e previsão de demanda para melhorar a
logística do comercio digital vale a pena contratar uma equipe para solucionar os
problemas que afeta e acaba fechando as portas de pequenas empresas vale
ressaltar que tudo envolve a logística nos dias de hoje agrega na solução, cálculo de
frete, pedido de coleta, rastreio, integração, dropshipping, praticidade, opções de frete
e dashboard.

4.

OBJETIVOS
Nosso trabalho tem como objetivo ressaltar a importância da logística no

comércio digital. Com o intuito de atingir pessoas que buscam orientação sobre a área.
Através disso vamos dar ênfase para compreender o E-commerce, buscando uma
forma de explicar e aplicar a logística da melhor maneira nesse mercado.

4.1. GERAL
O objetivo geral desse trabalho é mostrar a importância da logística no
comércio digital, dando ênfase em seus processos e melhorias.

4.2. OBJETIVO ESPECÍFICO
Montar arquivo para que os comerciantes possam entender a melhor forma de
realizar a logística do e-commerce.
Divulgação de vídeos explicativos e planilhas sobre a situação do mercado.
Palestra com especialista com intuito de ajudar os comerciantes locais.
Workshop com empresas que já estão consolidadas nesse ramo para incentivar
e ajudar os que estão iniciando.

5.

METODOLOGIA DA PESQUISA
O comercio sempre existiu desde que surgiu sociedade, ele é dito como o

processo de comprar, vender e trocar produtos e serviços.
Os primeiros povos que desenvolveram o comercio, foram eles os Fenícios,
Árabes, Assírios e os Babilônios pois com a descoberta e expedições foram
descoberta de novos mundo e matérias primas como metais pedras preciosas, o
desenvolvimento cientifico industrial e o meio de comunicação esses povos viajavam
dias, semanas meses e anos então cada cidade cada reino que eles passavam suas
mercadorias eram lançamento.
A partir do século XX produtos eletrônicos começaram a chegar a países, como
o Brasil. Graças à rede mundial de computadores, a popular Internet que surgiu nos
EUA em 1969 durante o projeto da Arpanet na época da guerra fria e que jamais
deixou de evoluir, hoje os diferentes tipos de produtos e serviços chegam
simultaneamente em velocidade rápida em todo o mundo. Não há dúvidas que ela
seja responsável por disseminar informações e mudanças, juntamente com as
características do mercado da informática e sua área de programação que são
utilizadas hoje para incentivar e ampliar o comercio pela rede.
O Comércio Eletrônico surgiu com a evolução das tecnologias na Internet, com
objetivo de complementar o processo de vendas e eliminar intermediários da cadeia
de suprimento, a fim de auxiliar na globalização da economia através da parceria e
negócios e diminuição de limites geográficos. Ele não é só pela internet através de
conexão com computadores, mas por meio de anúncios na televisão e principalmente
o uso de aparelhos celulares e outros equipamentos eletrônicos.
A tendência é evoluir dia a pós dia, a expansão do comercio digital fez as
pessoas ter uma visão mais ampla e mais rápida para suprir suas necessidades e hoje
o comércio geral está partindo para a rede acredita-se que é uma grande mudança
para a sociedade.
A maior dificuldade hoje são as pequenas empresas que não compreende e
tem uma grande dificuldade, a perca estrutural por falta de informação e planejamento.

Hoje, a tecnologia está presente nos mais variados setores do mercado e
podemos afirmar que, dificilmente, um negócio se sustenta sem depender dela. Para
a gestão de Supply Chain, essa tendência se mostra presente e necessária para uma
transformação digital na logística. Principalmente nas empresas que buscam mais
eficiência e controle dos seus processos.
Não é estranho dizer que as pessoas praticamente “resolvem” toda a sua vida
por meio dos smartphones e da internet. Essa popularização do acesso ao mundo
virtual, trouxe uma percepção e rotina ao mercado, além de criar perfis de consumo.
Mas você deve estar se perguntando o que isso tem a ver com logística e
cadeia de suprimentos, não é? Indiscutivelmente, essa é uma tendência progressiva
e a empresa que não a acompanha, provavelmente, está fadada ao atraso. Fato é que
a tecnologia está presente em tudo que se possa imaginar. Em uma empresa,
podemos destacar: atendimento, gestão, vendas, compras, entre outros inúmeros
setores. No Supply Chain não poderia ser diferente!
Essa transformação digital na logística também já é uma realidade em muitas
organizações e busca trazer soluções, por meio de sistemas inteligentes, nas cadeias
de transportes, frotas e processos gerais.
O próprio perfil de consumo atual induz essa transformação digital nas
empresas. Além disso, o mercado está em constante atualização e quando a empresa
não acompanha, fica difícil encarar a concorrência mais eficiente. As Startups são a
maior prova disso. Muitas chegam ao mercado com investimentos baixos e soluções
inovadoras, capazes de deixar muita empresa tradicional para trás.
Até pouco tempo, os fatores mais importantes de qualquer compra estavam
atrelados a qualidade e ao preço do produto. Seguindo essas mudanças de consumo,
o cliente tende a ser mais exigente considerando importante outros pontos, como o
prazo e o atendimento da entrega.
Por esse motivo, se torna imprescindível uma gestão impecável, aparada por
um sistema inteligente e eficiente, capaz de otimizar os processos e garantir um
atendimento sem erros. Além disso, uma consultoria especializada também é sempre

muito bem-vinda nas operações logísticas e pode ser muito útil na implementação de
novas tecnologias.

6.

DEFINIÇÃO DE LOGISTICA
O Termo logística vem de origem grega que significa contabilidade e

organização, também do francês “logistique”, que trata do planejamento e realização
de vários projetos, muito utilizado durante as guerras. Logística surgiu inicialmente
como parte dos militares, era utilizada na guerra como parte do planejamento e vários
itens importantes, armazenamento, distribuição e manutenção de vários tipos de
materiais, como armas, roupas, além de alimentos, remédios, transportes etc. Mais
tarde, também passou a designar a gestão do gerenciamento de abastecimento que
planeja programa e controla o fluxo e armazenamento eficiente e econômico de
matérias- primas, produtos semiacabados e produtos acabados, bem como as
informações a eles relativas, desde o ponto de origem até o ponto de consumo, a fim
de satisfazer as exigências dos clientes.

7.

TIPOS LOGISTICOS
Por se um termo abrangente e diversificado a logística se encarrega de

inúmeras atividades, que vão desde a produção de materiais até a entrega de
produtos. Além disso, é a principal área que mantem a competitividade das empresas
no mercado de trabalho.
Existem quatro setores principais da logística, sendo a logística de
abastecimento ou suprimentos, reversa, de produção e logística de distribuição.

8.

LOGISTICA DE SUPRIMENTOS
A logística de suprimentos se relaciona com o planejamento e gerenciamento

de recursos necessários determinados em locais e horários. Incluindo o
armazenamento e transporte de matéria prima, esse tipo de logística tem o objetivo
de garantir que o fluxo de materiais esteja de acordo com a demanda.

9.

LOGISTICA DE PRODUÇÃO
A logística de produção gerencia os processos que unem os materiais

distribuídos. Coordenando os processos de montagem, fabricação e administração de
espaços para seus devidos fins é feito um acompanhamento realizado através de
planejamento de curto, médio e longo prazo.

10.

LOGISTICA REVERSA
Em diferença dos setores citados acima, ela é responsável por recuperar

suprimentos e materiais em um processo produtivo, com o objetivo de reintegrá-lo ao
estoque. É bastante utilizado no deslocamento de recursos que voltam ao local de
armazenagem, priorizando a sustentabilidade.
Um exemplo prático é uma fábrica de pneus que recebe de volta de seus
clientes a mercadoria usada. Em um determinado local a fim de serem reutilizados na
fabricação de novos pneus, evitando o descarte no meio ambiente.

11.

LOGISTICA DE DISTRIBUIÇÃO
Semelhante à logística de suprimento, ela é responsável pela distribuição do

material abastecido. Definindo as melhores rotas e o planejamento de entregas,
encarregada do controle de estoque e monitorando de forma constante a conferência
das cargas.
Com a evolução tecnológica se tornando parte do comércio ao longo da
história, a logística de distribuição funciona de modo a aperfeiçoar a distribuição das
mercadorias e tornar esse processo mais rápido, seguro e barato. Com a evolução da
sociedade e renovação do comercio através da tecnologia sendo a internet uma das
principais responsáveis por isso, o comercio tornou-se mais dinâmico e exigente.
Ganhando novas formas de transação entre fornecedor e cliente, o que originou uma
alteração nos hábitos de consumo da sociedade.
Esta forma de comercio possibilita a aquisição de bens e serviços, por meio de
aparelhos eletrônicos, transmitindo informações de forma rápida o que passou a ser
conhecido por e-commerce.

12.

O que é logística de E-commerce?
A logística do comércio eletrônico é chamada, apropriadamente, de e-logística.

Trata-se de um conjunto de atividades que integram a cadeia logística do negócio e
envolvem:


Recebimento e conferência dos produtos ou insumos;

Estocagem;


Movimentação dos produtos para a preparação do pedido (picking);



Atuação das transportadoras, empresas que se responsabilizam pelas

Entregas;


Rastreamento dos pedidos enviados;



Gerenciamento das entregas.
A e-logística se encarrega do planejamento e controle do armazém e do fluxo

das mercadorias, bem como gerencia todas as informações relacionadas a elas,
desde o ponto de partida até o ponto de destino. Através do rastreamento dos pedidos,
o próprio cliente pode acompanhar a jornada de sua encomenda. (Ivan de Souza 3 de
dezembro 2019)

12.1. POR QUE TER UMA LOGÍSTICA?
O e-commerce precisa investir em logística para assegurar o crescimento de
sua loja, a captação e, acima de tudo, a fidelização de clientes – a fidelização tem sido
um dos principais objetivos dos empreendedores na atualidade, considerando a crise
econômica e a necessidade cada vez maior de reduzir custos. (Ivan de Souza 3 de
dezembro 2019)
Para o consumidor, o prazo de entrega e o preço do frete são fatores relevantes
no momento de escolher uma loja virtual. (Ivan de Souza 3 de dezembro 2019)
Assim, a e-logística bem estruturada transforma-se em um diferencial valioso
para qualquer empresa virtual. (Ivan de Souza 3 de dezembro 2019)

O empreendedor deve ter produtos estocados suficientes para atender a
demanda dos clientes que acessam seu site e prover a entrega dentro do prazo,
buscando sempre alternativas para reduzir esse tempo. (Ivan de Souza 3 de
dezembro 2019)
Além disso, conseguir que o cliente pague menos pelo frete é uma estratégia
que certamente vai atrair mais clientes e manter aqueles que já fizeram alguma
compra na loja. (Ivan de Souza 3 de dezembro 2019)
O valor do preço é um elemento do e-commerce que ainda representa
desvantagem em relação ao comércio tradicional. Comprar um produto cujo valor do
frete seja muito caro só é realmente vantajoso quando esse produto não existe na
cidade do consumidor. (Ivan de Souza 3 de dezembro 2019)
O gestor deve, portanto, considerar a e-logística como fundamental para seu
negócio e não deixar para tratar dos assuntos que a envolvem somente no último
momento. (Ivan de Souza 3 de dezembro 2019)
É preciso fazer um planejamento eficiente, ou seja, desenvolver operações
logísticas que satisfaçam as necessidades de sua loja virtual. (Ivan de Souza 3 de
dezembro 2019)

12.2. TERCEIRIZAR A LOGÍSTICA VALE A PENA?
A princípio, a própria loja poderá gerenciar a e-logística, já que a quantidade de
pedidos será relativamente baixa. (Ivan de Souza 3 de dezembro 2019)
A gestão interna não será tão sobrecarregada com (Ivan de Souza 3 de
dezembro 2019) a organização e a estruturação dos processos já citados, como
recebimento, estocagem, controle dos pedidos, processo de entregas.
Mas, à medida que seu comércio for crescendo, talvez terceirizar as operações
logísticas seja a melhor opção para evitar erros e desperdícios, reduzir custos, garantir
o cumprimento dos prazos de entrega e, finalmente, deixar o cliente satisfeito. (Ivan
de Souza 3 de dezembro 2019)

Veja os benefícios da terceirização:


Interface de gestão da plataforma logística, ou seja, qualquer pedido feito no

site de sua loja será considerado;


Depois de enviado o pedido, tanto o cliente quanto a loja poderão rastrear o

produto;


A logística se encarregará do recebimento, estocagem e controle das

mercadorias, realizando ainda o empacotamento e envio das encomendas;


A logística reversa será efetuada com mais eficiência, ou seja, cada mercadoria

devolvida será reintegrada ao estoque ou será descartada caso não possa ser
reintegrada;


Variedade nas opções de entrega, como Econômica, Expressa e outras, pois

haverá

maiores

chances

de

serem

feitas

parcerias

vantajosas

com

as

transportadoras, garantindo melhores valores de fretes para o cliente. (Ivan de Souza
3 de dezembro 2019).

12.3. QUAIS SÃO OS FATORES QUE ENVOLVEM A GESTÃO DE
LOGÍSTICA DE E-COMMERCE?
O gerenciamento da logística em um comércio virtual pode sair muito caro para
a empresa. Por isso, o empreendedor não pode vacilar quanto a isso, incluindo os
valores relacionados a ela nos custos totais do negócio. (Ivan de Souza 3 de dezembro
2019).
Necessariamente, a e-logística deve estar integrada ao processo de tomada de
decisões. (Ivan de Souza 3 de dezembro 2019).
Com o avanço dos recursos digitais, a logística tornou-se dependente deles
para ser dinâmica e eficaz. Há muitas soluções tecnológicas que podem te ajudar a
gerenciar com sucesso a logística de sua loja virtual. (Ivan de Souza 3 de dezembro
2019).
Entre essas ferramentas, podemos citar softwares para gestão de estoque, que
facilitam o controle de entrada e saída de pedidos conforme as compras realizadas e
os despachos. (Ivan de Souza 3 de dezembro 2019).

Recomenda-se o uso de uma metodologia de identificação de produtos mais
modernizada, como a identificação por ondas de rádio. Mas a maneira mais tradicional
do código de barras ainda se mostra eficiente para a maioria das lojas. (Ivan de Souza
3 de dezembro 2019).
Enviar o código de rastreamento para o cliente faz parte do processo de
gerenciamento e é fundamental. O cliente sente-se mais seguro e confiante que seu
produto chegará em suas mãos. (Ivan de Souza 3 de dezembro 2019).
Certifique-se de contar com os serviços de uma boa transportadora, capaz de
atender as necessidades de seu e-commerce e as exigências de seus clientes. (Ivan
de Souza 3 de dezembro 2019).
Para entregas próximas, pode manter um veículo menor, assegurando que no
mesmo dia a mercadoria chegará à casa do cliente – e, sempre que possível, dispense
o custo com transporte da conta dele. (Ivan de Souza 3 de dezembro 2019).
A opção de retirada no local é outra estratégia usada por lojas virtuais para
satisfazer o consumidor, evitando custos com veículo e sendo uma opção para as
pessoas que saem muito, atrapalhando a entrega em domicílio. (Ivan de Souza 3 de
dezembro 2019).
A terceirização pode ser uma boa opção para agilizar as atividades logísticas
de sua empresa e aumentar a eficiência de todas as operações. (Ivan de Souza 3 de
dezembro 2019).
No entanto, independentemente de você optar pela gestão através de uma
plataforma interna ou pela terceirização, a e-logística será um diferencial positivo para
sua loja virtual. (Ivan de Souza 3 de dezembro 2019).

13.

ENTREGA DO PRODUTO
Quando o assunto é e-commerce, uma das questões mais importantes é a

entrega do produto para o cliente, que fara a maior diferença na popularização de sua
loja, e é preciso ser rápido, confiável e seguro. Em alguns casos são necessários o

uso de distribuidoras, a mais famosa é a Correios por conta de suas inúmeras
unidades em todo o país.
Como dito acima, por conta de suas inúmeras unidades o vendedor tem a
possiblidade de oferecer seu produto para um número de cliente maior. De acordo
com o site dos Correios, existe um serviço de Fulfillment que faz o vendedor distante
possa “alugar” um pequeno espaço dentro do armazém dos Correios que fica mais
próximo do cliente, reduzindo o valor de seus fretes.
Por exemplo: Um vendedor virtual do Nordeste vende seus produtos para SP
com o frete maior do que o concorrente que mora em SP, então recorrer ao Fulfillment
da oportunidade ao vendedor que moram distante a baixar seus fretes.
Dentro só site da Correios tem exigências sobre os pacotes transportados, o
limite do tamanho da caixa vai 100cm de largura, 100cm de altura e 100cm de
comprimento, e devem ter no máximo 30Kg que acabam obrigando alguns
vendedores buscarem por outras transportadoras.

14.

O QUE É E-COMMERCE?
O termo e-commerce deriva o termo comércio eletrônico, onde as negociações

são realizadas exclusivamente pelo formato eletrônico, ou seja, a internet. No entanto
não se refere apenas a negociações on-line, mas também atua como auxílio as
empresas na condução dos negócios.
O e-commerce é utilizado para facilitar ou comercializar serviços e produtos
pela internet, de forma rápida e fácil acesso em qualquer parte do mundo, já que se
trata de um comercio a distância, permite se compre que o produto por um preço mais
barato, reduzindo significativamente os custos e tempo envolvido.

14.1. O QUE É E-COMMERCE – LOJA VIRTUAL?
Loja virtual, loja online, comércio eletrônico ou e-commerce nada mais é que
um site onde permite vender pela internet produtos ou serviços. O cliente acessa a
loja por meio de um dispositivo eletrônico (computador, notebook, smartphone, tablet,
entre outros), em qualquer lugar e a qualquer hora do dia, escolhe o produto, realiza

o pagamento via cartão de crédito, boleto ou depósito bancário e recebe, em um prazo
determinado, o produto em casa. O e-commerce surgiu nos Estados Unidos em 1994,
quando a Pizza Hut registrou seu primeiro pedido online. No Brasil, o e-commerce
surgiu em 2000. O faturamento do e-commerce no Brasil deve crescer 18% em
relação ao ano passado e faturamento deve chegar a R$ 56,8 bilhões, segundo
ABComm. (SITE CLIMBA COMERCE OUTUBRO DE 2020)

14.2. COMO FUNCIONA O E-COMMERCE?
Para ter sucesso, uma loja virtual precisa oferecer aos seus clientes as
principais funcionalidades que garantam uma navegabilidade agradável, uma compra
100% segura e a garantia de que ele retorne à loja mais vezes. Se a sua loja já tem
nome, você precisa ter um domínio registrado, mas, primeiramente vamos entender o
que é domínio. Domínio é um nome que serve para localizar e identificar sua empresa
na internet, é a base de toda sua identificação profissional. É composto por um nome
e uma extensão, por exemplo: www.nomedasualoja.com.br. COM.BR é a extensão da
sua loja A extensão mais utilizada no Brasil é .com.br, se você optar por essa, o
primeiro passo a ser dado é acessar o site www.registro.br e verificar se o domínio
que você deseja registrar, o nome da sua empresa, por exemplo, está disponível. Se
o domínio já estiver sido registrado por outra pessoa, o próprio site Registro.br
mostrará outras opções para você escolher. (Site CLIMA COMERCE OUTUBRO
2020.

14.3. QUAL A DIFERENÇA ENTRE E-COMMERCE E MARKETPLACE
Além das confusões geradas entre e-commerce e loja virtual, existe também
uma grande dúvida sobre o que é um marketplace e o que o diferencia de um comércio
eletrônico. Para esclarecer isso, primeiramente basta que o marketplace seja
apresentado como um tipo de e-commerce, uma variação na qual a loja virtual não é
própria. Dessa forma, o marketplace oferece uma plataforma comum para que várias
empresas vendam seus produtos. Essa plataforma intermedeia o processo de
cobrança e, em muitos casos, também assume uma certa parcela da responsabilidade
sobre a garantia da entrega e da qualidade do produto vendido.
Para um lojista, o marketplace é uma alternativa atraente porque é bem mais
simples de gerenciar. Toda a estrutura está pronta, basta fazer um cadastro e começar
a catalogar produtos. (Daniel Sampaio)

14.4. QUAIS AS VANTAGENS E DESVANTAGENS DO E-COMMERCE
Por que o consumidor escolhe o e-commerce, em detrimento de uma loja
física? Em primeiro lugar, porque os preços costumam ser mais baratos. Afinal, um ecommerce tem menos custos, pois não deve aluguel de loja, salário e comissão de
vendedores.
Em segundo lugar, porque é mais prático, especialmente para o consumidor
que gosta de comparar preços. De acordo com uma pesquisa realizada pela Global
Online Consumer Report (2017), as três principais vantagens apontadas pelos
consumidores são: possibilidade de compra a qualquer hora (conveniência),
comparação de preços, e melhores preços. Apesar de o preço ser um dos principais
motivos, a conveniência ainda se destaca nesse cenário, indicando a necessidade do
foco na experiência do cliente no momento da aquisição. (DANIEL SAMPAIO)
Outra informação importante sobre os benefícios desse tipo de negócio: o ecommerce oferece um alto potencial de vendas. Para comprovar o potencial desse
modelo, confira os dados a seguir:
As vendas em e-commerce no ano de 2019 representaram 14% do total de
vendas de varejo no mundo (Statisa). Só na Black Friday de 2019 foram

movimentados mais de R$ 3,87 bilhões em compras nos e-commerces brasileiros (Ecommerce Brasil). Faturamento do comércio eletrônico no Brasil cresce 18% e projetase um lucro de R$ 81,3 bilhões em 2019 (ABComm). Em pesquisa de 2015, nosso
país foi apontado como o 10º maior mercado de e-commerce do mundo. Porém, ainda
existem dois fatores que levam o consumidor a não fazer compras online. O primeiro
é a questão da segurança. O segundo é o tempo de espera da entrega, muito maior
do que simplesmente ir a uma loja e voltar para casa com o produto. (DANIEL
SAMPAIO)

Existem estratégias que ajudam a derrubar essas objeções e vamos falar sobre elas
mais à frente.

15.

B2B E B2C
Com base nas pesquisas feitas o significado de B2B e B2C é:

15.1. B2B (BUSINESS TO BUSINESS)
Com base nos estudos de Isabella Câmara as empresas que vende produtos
ou prestam serviços para outras empresas, as transações realizadas são entre
pessoas jurídicas. Frequentemente são realizados pedidos em grandes volumes por
vez, as organizações se preocupam com a qualidade, prazo de entrega e garantias,
assim conquistando o cliente pelo serviço de qualidade. Os clientes do mercado B2B
possuem um perfil de fidelidade e realizam pedidos frequentes. (Site Kaleydos, 29 de
março de 2018).
Com base no estudo do Lucas Mitsuichi há negociação de empresa entre
empresa não é tomada por uma única pessoa, é feito todo um estudo e montado uma
equipe para que possa fazer a negociação de preço, estudo de qualidade, garantia de
que o fornecedor vai cumprir com prazo de entrega e na quantia que foi exigido, e
para garantir que isso não vai dar errado, ambas estudam as empresas na qual vão
ter que trabalhar em conjunto para garantir o melhor serviço. (Site SEMRush)

15.2. B2C (BUSINESS TO CONSUMER)
Com base no estudo do Lucas Mitsuichi as empresas que vende produtos ou
presta serviço para o consumidor. Essas vendas acontecem normalmente com
frequência por preço baixo e reputação de boa qualidade reconhecidas por outros
clientes. A necessidade pela vontade de consumo imediata, mas há uma baixa
fidelidade dos clientes e muitas vezes o que mais faz o cliente compra é o melhor
preço encontrado no mercado. (Site SEMRush)
Há forma de divulgação de ambos pode ser feita pelas mesmas plataformas,
como as redes sociais, sites, blogs, e-mail e lojas virtuais, mas em cada caso a forma
do contato precisa ser bem diferente.
Com base no estudo do Lucas Mitsuichi o B2C funciona um pouco diferente, a
empresa que pretende vender o seu produto ou serviço precisa arrumar o melhor jeito

de mostrar para o seu público alvo que o melhor que vai ter no mercado é o seu, assim
tendo que ter uma boa forma de divulgação.
De acordo com Isabella Câmara o B2B2C significa Business-To-Business-ToConsumer. Ocorre quando a indústria vende diretamente ao consumidor, mas esta
venda é feita por outro negócio (distribuidor, varejista ou atacadista). De forma que o
modelo de negócio inclui toda a cadeia comercial, beneficiando a todos, o vendedor
irá fazer a vendo do produto sem ter em seu estoque e o fabricante fara que o produto
seja entregue diretamente até cliente final. (Site Kaleydos, 29 de março de 2018).

15.3. DIFERENÇAS DO B2B E B2C
Existem diferenças marcantes entre os negócios B2B (Business to Business) e
B2C (Business to Consumer). As seguintes diferenças do B2B e B2C foram todas
escritas por SBCoaching na data de 20 de junho de 2019. Sendo direto e de uma
forma simples de se entender as suas diferenças são:

15.3.1. PÚBLICO-ALVO DA COMPRA
No B2B, empresas compram de empresas, e no B2C, consumidores compram
de empresas, basicamente essa é a diferença, embora algumas empresas consigam
atender aos dois tipos de público, essas empresas são consideradas B2B2C.

15.3.2. TEMPO ATÉ A COMPRA
O tempo da compra dos clientes corporativos é muito maior do que o de uma
pessoa física, pois envolve decisões mais complexas, basta pensar em quantos
aspectos estão envolvidos na escolha de um fornecedor para um projeto, desde as
questões técnicas do produto ou serviço até adequação do fluxo de caixa.

15.3.3. QUANTIDADE DE PESSOAS ENVOLVIDAS
O processo de compras de uma empresa pode envolver um grande número de
pessoas, enquanto as relações B2C dependem de somente um comprador.

15.3.4.RECORRÊNCIA DA COMPRA
Outro fator essencial dos negócios B2B é a recorrência das compras, pois há
uma extensa negociação que cria uma parceria sólida entre as empresas, já o
consumidor final tem facilidade para trocar de um fabricante por exemplo, mas o
cliente corporativo, não.

15.3.5. TAMANHO DA VENDA
Obviamente, as compras organizacionais são muito maiores em quantidade do
que as compras pessoais, e esse grande volume comercializado traz vantagens para
a relação B2B, pois aumenta o poder de barganha para conseguir melhores condições
de preço, prazo e serviços.

15.4. CASOS REAIS
A seguir será colocado informações do site Re.StarSe de uma publicação de
23 de janeiro de 2018, nessas informações será colocado casos de negócios que
tiveram sucesso no B2B e B2C:

15.4.1. CASO DE SUCESSO DO B2B
As empresas de sucesso do B2B não são empresas conhecida por todos, são
normalmente empresas bem conhecida entre empresas, que conseguiram ganhar o
reconhecimento de outras empresas maiores, por exemplo:
99 Corp
O plano corporativo, 99 Corp, permite que funcionários de companhias
credenciadas utilizem o aplicativo para se deslocar de um lugar a outro a trabalho.
Com o Voucher99, a empresa que adota o serviço só precisa cadastrar seus
colaboradores na plataforma que, ao utilizarem, poderão escolher o voucher como
forma de pagamento.
O aplicativo gera relatórios em tempo real, envia os recibos eletrônicos das
corridas para a empresa, cria um limite de corridas para cada colaborador e,

obrigatoriamente, solicita uma justificativa para aquela corrida. Além disso, o 99 Corp
reduz o custo das empresas ao oferecer 30% de desconto sobre a tarifa cheia da
corrida, oferece os melhores motoristas e diminui o tempo de espera.
Huggy
Devido aos diversos canais de comunicação entre empresas e consumidores,
o cliente pode falar com uma empresa por meio do chat do site, Facebook, WhatsApp,
e-mail, telefone, entre outros. Com todas essas inovações no atendimento, o time de
uma empresa pode encontrar dificuldade para responder todas as mensagens se elas
não estiverem centralizadas em um mesmo canal.
Pensando nisso, a Huggy foi criada para ajudar empresas a responderem todos
os seus canais de atendimento, desenvolver um ambiente inteligente de interação
com os chatbots e, consequentemente, gerar mais resultados para a companhia. A
startup utiliza uma combinação de tecnologias cognitivas para tornar o atendimento
dos clientes eficiente e personalizado.
SambaTech
Pela FastCompany, ajuda as empresas a se comunicarem melhor por meio de
sua audiência de vídeos online. A plataforma da startup garante que o vídeo de uma
empresa rode em qualquer dispositivo sem travar, gera relatórios detalhados sobre
como a sua audiência interage com seus vídeos e permite que as companhias
gerenciem seus vídeos com segurança, qualidade e escalabilidade.

15.4.2. CASO DE SUCESSO DO B2C
Já as empresas de sucesso do B2C são empresas que muitos conhecem, e
utilizam os seus serviços.
Nubank
Uma das startups mais promissoras do país, o Nubank é a primeira instituição
financeira do país a oferecer cartões de crédito sem anuidade e, recentemente,
anunciou o lançamento da “NuConta”, uma conta corrente digital e sem tarifas.

E a startup fez sucesso. O Nubank apresentou uma grande alta na sua receita
do 1º semestre de 2017, cerca de R$ 236,8 milhões – durante todo o ano de 2016, no
qual só registrou R$ 77 milhões. A startup, que já se mostra madura no Brasil, já
possui mais de 1 milhão de usuários que utilizam seu cartão de crédito e espera
crescer essa base nos próximos meses. Atualmente, cerca de 8 milhões de pessoas
já entraram na fila de espera para receber um cartão da fintech.
Veduca
O Veduca, um startup que busca tornar a educação mais acessível e
descentralizada, oferece conteúdos de qualidade gratuitamente em forma de cursos
livres. Os cursos da instituição são online e ministrados por professores de
reconhecidas instituições parceiras, como a USP. A startup também oferece ao aluno
a opção de certificado digital reconhecido pelo mercado que demanda um
investimento de R$ 49.
Dr. Cuco
Por meio do aplicativo Dr. Cuco é possível receber lembretes de medicamentos
diários, como para hipertensão e diabetes. Além de possibilitar a criação manual dos
alarmes, o aplicativo permite que a prescrição feita pelo médico seja recebida
automaticamente e convertida em lembretes. Para essa opção, o médico que
prescreveu o medicamento precisa estar integrado à plataforma do Dr. Cuco.
O aplicativo permite que os usuários acompanhem o histórico do tratamento e
receba mensagens com dicas e informações para atingir suas metas de saúde. Além
disso, o Dr. Cuco possibilita que as pessoas cadastrem familiares e amigos na
funcionalidade “Cuidadores” e receba notificações quando estes esquecerem de
tomar os medicamentos. Em breve, o aplicativo promete ajudar as pessoas a
controlarem o peso e monitorar as atividades físicas diárias.

16.

DROPSHIPPING
Segundo Marcio Siqueira autor do livro Secreto “Hoje vivemos no mundo da

tecnologia a utilização dessa ferramenta seria primordial para o desenvolvimento do

comércio, o Dropshipping veio para revolucionar, mas não é tão fácil assim apenas
acessar um site e aguarda cair um valor em sua conta.

16.1.O QUE É DROPSHIPPING
O termo dropshipping nasceu da junção de 2 palavras: drop, que significa
largar, e shipping, que pode ser traduzida como remessa. Conhecendo essa origem
fica muito mais fácil entender a utilidade da técnica para as lojas virtuais: basicamente,
deixar a entrega e o estoque dos produtos por conta de outra empresa. (VINICIUS
GUIMARAES AGOSTO 2020)
Com o dropshipping, o e-commerce faz a venda do produto e envia a ordem
dessa transação para o fornecedor parceiro. É o fornecedor quem vai enviar o item
para o cliente em nome do comércio eletrônico, que tem como lucro a diferença entre
o preço cobrado para o usuário e aquele cobrado pelo parceiro. (VINICIUS
GUIMARAES AGOSTO 2020)
Se ainda não tinha ouvido falar a respeito dessa técnica, é bem possível que
ache que ela é relativamente nova. Mas, na verdade, não é bem assim. Canais de TV
e até algumas estações de rádio já usavam esse modelo de gestão de logística há
muitos anos, oferecendo em sua programação alguns produtos que podiam ser
comprados pelo telefone. (VINICIUS GUIMARAES AGOSTO 2020)
Entre as lojas virtuais, grandes nomes vêm se mantendo de pé desde o começo
por meio de técnicas de dropshipping. É o caso, por exemplo, de um dos maiores
comércios virtuais dos Estados Unidos, aberto em 2002: Wayfair. E isso, claro, sem
falarmos nos varejistas chineses, que têm usado plataformas como o eBay, Ali
Express e Deal Extreme para oferecer seus produtos há anos! (VINICIUS
GUIMARAES AGOSTO 2020)

16.2. POR QUE ESCOLHER DROPSHIPPING
Há vários motivos para podermos abrir um negócio, O processo de abertura de
uma empresa depende de fatores como a modalidade jurídica, os regimes tributários
e societários e a Unidade Federativa a qual a empresa pertence.

Mas, no geral, existem algumas etapas que todo futuro empresário precisa
seguir. E algumas delas você consegue fazer pela internet.
O segundo passo depois de regularizar todos os documentos necessários.
(MARCIO SIQUEIRA AGOSTO 2020)

16.3. COMO FUNCIONA?
Primeiro escolher os melhores fornecedor com o preço acessível, e verificar o
tempo de entrega quanto mais rápido melhor. Escolhido o fornecedor, agora analise
a quantidade que você pode colocar no seu ecommerce acordo com o produto e, claro,
por qual preço. Como tudo acontece em tempo real, quando um cliente realiza
determinada compra, o pedido é automaticamente processado por sua loja virtual, que
envia o pedido para o fornecedor e gera a nota fiscal. (MARCIO SIQUEIRA AGOSTO
2020)

16.4. A OFERTA PARA O USUÁRIO
Escolhido o fornecedor, ele vai mostrar as respectivas quantidades que você
pode colocar à venda em seu e-commerce de acordo com o produto e, claro, por que
preço. Como tudo acontece em tempo real, quando um cliente realiza determinada
compra, o pedido é automaticamente processado por sua loja virtual, que envia o
pedido para o fornecedor e gera a nota fiscal. (MARCIO SIQUEIRA AGOSTO 2020)

16.5. DO FORNECEDOR PARA O CLIENTE
A parte de empacotamento do produto e envio para o cliente fica por conta do
fornecedor, que ainda é o responsável por gerar o código de acompanhamento para
sua empresa. (MARCIO SIQUEIRA AGOSTO 2020)

16.6. EM CASO DE RETORNO
Caso um cliente precise trocar ou devolver a compra, quase todo o processo
de retorno também fica por conta do fornecedor — menos, é claro, o contato com esse
cliente, que é sempre responsabilidade da loja virtual. Lembre-se: o estoque e o envio
são invisíveis!

Por fim, é bom deixar claro que, em todo processo de compra e venda por meio
de técnicas de dropshipping, o lado do fornecedor é invisível para o consumidor. Para
ele, desde o momento da compra até a hora em que recebe o produto em casa, só a
sua marca esteve presente na transação. Por isso, é extremamente importante
encontrar parceiros comprometidos, que zelarão pelo nome da sua empresa no
mercado. (MARCIO SIQUEIRA AGOSTO 2020)

16.7. MÍDIAS PAGAS
Segundo Marcio Siqueira ‘Utilizar as ferramentas das mídias pagas são
fundamentais para ganhar um grande impacto com seus clientes, utilizar as mídias,
são de extrema importante pois acabará desenvolvendo com as ferramentas
publicidade que possa alcançar milhares de pessoas, Facebook Ads é uma ótima
plataforma para o desenvolvimento das suas publicidades. (MARCIO SIQUEIRA
AGOSTO 2020)

16.8. MÍDIAS SOCIAIS
As mídias sociais são ótimas ferramentas para chamar atenção dos amigos,
familiares e outros seguidores utilizar estratégia para divulgação na plataforma ajuda
bastante no alcance dos seus clientes assim o seu negócio tem mais chance de ser
bem sucedido. (MARCIO SIQUEIRA AGOSTO 2020)

16.9. TIPOS DE MÍDIA SOCIAIS
•

Facebook: tem uma grande importância para divulgação dos seus produtos.

•

Twitter: é uma ótima plataforma para criar engajamento e chamar atenção dos

seus clientes.
•

YouTube: ótimo para criar e chamar atenção dos clientes e seguidores você

utilizando review's dos produtos que você vende no site.
•

Instagram: ótimos para postagem de fotos dos seus produtos e divulgação por

terceiro. (MARCIO SIQUEIRA AGOSTO 2020)

16.10. E-MAIL E MARKETING
Como de costume abrimos nossos e-mails todos os dias e lá estão as variáveis
ofertas, pois bem, quem nunca compro algo online que viu diretamente da caixa de
entrada do e-mail ou do spam pois essa ferramenta pode ajudar na divulgação do seu
produto. Por exemplo” 50% OFF até dia XX/YY, criando ofertas você acabada
aumentando suas vendas. (MARCIO SIQUEIRA AGOSTO 2020)
Diferente do spam, o e-mail marketing visa chegar até os interessados na
informação, serviços ou produtos que se deseja oferecer. Algumas dicas primordiais
para produzir um e-mail marketing é produzir bastante informação onde o leitor tenha
vontade se agrade e o chame a atenção (MARCIO SIQUEIRA AGOSTO 2020)

17.

SOCIAL COMMERCE
No final da década de 1960, a Internet deu os primeiros passos que tornou

possível comunicação entre computadores em uma rede. Ela foi definitivamente ótima
destacar-se das tecnologias de informação e comunicação. Em pouco tempo, as
pessoas como o mundo inteiro já estavam conectadas por ela. Com a globalização, o
mundo se tornou cada vez mais conectados, e grandes setores da população
compreenderam o poder que tinham nas mãos por meio de ferramentas de

comunicação que permitiam a interação entre pessoas que eles encontraram
fisicamente longe. (Tray Corp no 3 de setembro de 2019)
A maioria dos cidadãos pode não ter estado diretamente envolvida na criação
tecnologias, mas as apropriou para outras formas de uso e tentou se colocar em
contexto de conectividade. De acordo com Castells, “A coisa maravilhosa sobre a
tecnologia é que os humanos acabam fazendo algo diferente para o que foram feitos.
É esta força que está na base da criatividade na sociedade e da inovação nos
negócios. (Tray Corp no 3 de setembro de 2019)
Com o desenvolvimento da Internet e a chegada das redes sociais, fortes
habilidades de comunicação, agregou no mundo todo. Daquele momento em diante,
aprendemos que por meio de cabos e computadores, isso pode ser devido à afinidade
e em questões comuns, onde a comunicação se tornar sabedoria coletiva e
compartilhamento. (Tray Corp no 3 de setembro de 2019)
As empresas ao perceberem mudanças no comportamento de seus
consumidores - que se tornaram cada vez mais atuantes nas plataformas digitais resolveram agir e encontrar novas estratégias para se relacionar com eles.
Surgia, então, a oportunidade de investir no mundo digital e se aproximar tanto
de seus clientes, quanto de seus investidores, acionistas, assim como de seus
concorrentes. Inicialmente, as apostas foram para o ecommerce, sites voltados para
a venda de produtos na Internet. De fato, os ecommerces acabaram se estabelecendo
ao estimular o consumidor a utilizar a web para a compra de produtos. Como
consequência dos desenvolvimentos cada vez mais frequentes em relação à
experiência de consumo e a segurança na hora da compra, o e-commerce passou a
ser cada vez mais utilizado e teve um 12 aumento significativo em faturamento,
abrindo caminho para que outras novidades, como o social commerce, fossem
pensadas. (Tray Corp no 3 de setembro de 2019)
O social commerce é o comércio realizado por meio das redes sociais. Ele se
apodera de características fundamentais das redes sociais na Internet, como a
facilidade no compartilhamento de informações e o poder das sugestões para gerar
vendas. Apesar de ainda ser pouco difundido no mundo empresarial, o comércio
social, desde sua criação, é visto como uma ferramenta de grande potencial para

geração de lucro e de estreitamento de relacionamento com o cliente. (Tray Corp no
3 de setembro de 2019)

17.1. COMO FUNCIONA O SOCIAL COMMERCE?
Digamos que você precisa comprar um produto novo e não conhece muito a
respeito dele. Nesse caso, utiliza a Internet para buscar informações? Pesquisa
referências e dicas de outras pessoas que já o adquiriram? Fica atento à classificação
da loja, atribuída por outros usuários? Isso é social commerce. (Tray Corp no 3 de
setembro de 2019).
Em outras palavras, social commerce é o ato de integrar a loja virtual às mídias
sociais, permitindo que o usuário interaja com o conteúdo oferecido, classifique a
qualidade dos produtos e do atendimento. Nele a página também fica disponível para
comentários, compartilhamentos e outros recursos próprios das redes sociais. (Tray
Corp no 3 de setembro de 2019).
Quando seu produto é compartilhado, sua empresa ganha visibilidade e
divulgação gratuitas. Além dessa interação entre pessoas, a integração permite que
você venda dentro das próprias redes sociais, da mesma forma que acontece com a
nova funcionalidade para lojas virtuais no Instagram, por exemplo. (Tray Corp no 3 de
setembro de 2019).
É interessante buscar, também, a interação do e-commerce com outras
plataformas sociais, como Instagram, Pinterest, Twitter e até fóruns de discussão ou

sites de reclamação — conteúdos muito acessados antes de os consumidores
finalizarem suas compras. (Tray Corp no 3 de setembro de 2019).

17.2. QUAIS SÃO OS DIFERENCIAIS DA ESTRATÉGIA?
O social commerce imprime credibilidade e boa reputação para empresa.
Enquanto em outras estratégias você precisaria trabalhar a divulgação em
massa e investir em peças publicitárias caras, o efeito viral das redes facilita e diminui
o custo com essas ações. (Tray Corp no 3 de setembro de 2019)
Por isso, cabe destacar que o comércio social vai muito além de vender mais
por meio da opinião dos usuários. Esse processo facilita a organização para conhecer
a jornada de compra de seus consumidores, favorece a expansão da marca e estreita
o relacionamento com o público. (Tray Corp no 3 de setembro de 2019).
Muitas corporações já obtiveram sucesso com o social commerce. Se grandes
nomes o adotaram é porque o conceito não é mais uma tendência, mas condição
obrigatória para o marketing digital das empresas. Veja algumas marcas que
adotaram essa estratégia. (Tray Corp no 3 de setembro de 2019).
Magazine Luiza
Com estratégias de varejo ousadas, a grande rede tem caixa de
recomendações e de opiniões disponíveis no site. Também atende os clientes nas
redes sociais por meio de um chatbot inteligente que recebeu até nome próprio: a Lu.
Outro grande destaque foi a ação realizada na campanha do Dia dos Namorados de
2017. A empresa cadastrou a sua famosa personagem no Tinder conhecido app de
relacionamentos amorosos —, o que resultou em mais de 150 mil matches no site de
relacionamentos e 2000% de crescimento nas vendas do período. (Tray Corp no 3 de
setembro de 2019).
IBM
A gigante mundial da tecnologia conseguiu elevar em 400% suas vendas ao
adotar a estratégia de social selling dentro do business intelligence, com destaque

para suas ações no LinkedIn e no Twitter. A marca busca alinhar seu conteúdo nas
redes com o que é propagado pelo time de vendas, o que garante ainda mais seu
sucesso. (Tray Corp no 3 de setembro de 2019)
Esses são apenas alguns dos casos mais conhecidos. A verdade é que o social
selling já é uma condição obrigatória para os grandes varejistas e marcas com forte
presença online. (Tray Corp no 3 de setembro de 2019)

17.3. COMO ADOTAR O SOCIAL ECOMMERCE NO NEGÓCIO?
Para iniciar seu trabalho com social selling, tenha em mente que sua empresa
precisa passar por um processo de mudança cultural para que as equipes de
atendimento e vendas alinhem suas ações com o marketing. (Tray Corp no 3 de
setembro de 2019).

17.3.1. REMODELE O SEU SITE
Adicione plug-ins para integração social na sua página, permitindo o
compartilhamento de conteúdo, a classificação dos produtos oferecidos e abrindo o
campo de comentários para receber feedbacks dos seus clientes. Algumas empresas
oferecem soluções sob medida para atender a esses requisitos, agilizando o
processo. (Tray Corp no 3 de setembro de 2019).

17.3.2. ESTRUTURE SUA EMPRESA NAS REDES SOCIAIS
Crie um canal de comunicação em todas as mídias possíveis em que seu
público-alvo está mais presente. Facebook e Instagram são as mais comuns, mas
você pode ter bom retorno em qualquer uma delas, dependendo da qualidade da sua
estratégia. (Tray Corp no 3 de setembro de 2019).

17.3.3. FIQUE ATENTO À REPUTAÇÃO DA SUA MARCA
Monitore o que é dito sobre a empresa nas mídias sociais, sites de comparação
de preço e de avaliação de reputação das marcas. Cada reclamação deve ser
respondida e tratada com cautela, pois essas publicações permanecem nos sites por

muitos anos e podem afetar a decisão de futuros consumidores dos seus produtos.
(Tray Corp no 3 de setembro de 2019).

17.3.4. ACOMPANHE AS NOVIDADES E BUSQUE MELHORIAS
Uma boa forma de acompanhar o mercado e as atualizações do comércio
social é descobrir o que seus concorrentes andam adotando nesse sentido. Porém,
não basta apenas se igualar aos outros players.
Seu comércio precisa conhecer as tendências nesse setor e, com um toque de
ousadia e criatividade, implementar novas ações que favoreçam ainda mais o
crescimento do seu negócio e o relacionamento com o público. (Tray Corp no 3 de
setembro de 2019).
Para isso, é fundamental contar com um profissional destinado a esse fim, que
seja capaz de coordenar a execução dessas ações e processo de melhoria.

Caso

contrário, essa etapa pode ficar perdida em meio a outras obrigações. (Tray Corp no 3
de setembro de 2019).
Como vimos, o social commerce tem participação direta no sucesso da
estratégia digital das empresas de varejo. Com algumas mudanças e a adoção de
boas plataformas e tecnologias, sua loja online pode usufruir de tais benefícios.
Aproveite essa mudança para conhecer melhor seu público e nortear o negócio
conforme esse direcionamento. (Tray Corp no 3 de setembro de 2019).

17.4. CAMPANHAS PARA ENGAJAMENTO
A integração entre produtos/serviços e redes sociais é uma prática muito
frequente, principalmente no Twitter. As marcas criam campanhas que convidam o
público a participar, ganhando em troca a possibilidade de levar um prêmio especial,
que pode ser o próprio produto ou cupons de desconto, por exemplo. (Tray Corp no 3
de setembro de 2019).
Dessa forma, é possível criar conversas e se aproximar do público de uma
maneira mais natural e assertiva. (Tray Corp no 3 de setembro de 2019)

Veja o exemplo abaixo:

17.4.1. BOTÕES SOCIAIS EM PRODUTOS NO SITE
Outra prática que está sendo cada vez mais comum em sites de lojas é a adição
dos botões sociais nos produtos. Seja o Like do Facebook ou o Pin do Pinterest, o
número de interações faz com que mais pessoas alcancem a página, aumentando a
popularidade dela. (Tray Corp no 3 de setembro de 2019)

“A marca de calçados femininos ShoeDazzle tem, além das opções de avaliar
o produto e ler e escrever reviews, a opção de curtir o produto usando a conta do
Facebook.”

17.4.2. BOTÕES DE COMPRA NAS REDES SOCIAIS
O inverso também tem sido muito comum em diversas redes sociais. Ou seja,
o usuário que se interessa por um produto enquanto rola o feed em uma de suas redes
sociais, muitas vezes não precisa mais ir ao site para concluir a compra. (Isis Bastos
17 de setembro de 2020).
Isso porque as próprias plataformas já estão se adaptando e facilitando o
processo para quem quer vender nesses espaços, seja disponibilizando botões de
“compre agora” ou criando comunidades específicas para esses fins. É o que
podemos ver com o Marketplace do Facebook ou o Instagram Shopping, por exemplo.

“Com o Instagram Shopping, os usuários podem visualizar os preços dos produtos e
serem redirecionados para a compra sem sair do aplicativo”
Esses foram apenas alguns dos exemplos de como o social commerce está
mudando a relação de compra e venda na internet. Se você gostou desse conteúdo,
leia também outros artigos nossos sobre tendências do Marketing Digital. (Isis Bastos
17 de setembro de 2020).

18.

CRESCIMENTO DAS VENDAS ONLINE
Existem diversas pesquisas da Ebit/Nilsen (responsável por realizar pesquisas

sobre o ecommerce anualmente) que mostram o grande crescimento do ecommerce
nos últimos anos, a busca por produtos online tem ajudado a economia dos pais e
diminuindo os custos dos vendedores.
De acordo com a Ebit/Nilsen (2019), afirma que houve um aumento nas vendas
online em 12% no primeiro semestre de 2019. A mesma também revela um aumento
em 20% nos pedidos, que representa cerca de R$ 65,2 milhões em volume de
pedidos. Líder da Ebit/Nilsen, Ana Szasz (2019) diz que tem ocorrido uma migração e
uma descoberta do canal online. E há muitos consumidores novos entrando, o que faz
acreditar na evolução do canal. Dos consumidores pesquisados no primeiro semestre
de 2019, 5,3 milhões (18,1% do total pesquisado no período), fizeram sua primeira
compra online. Com isso, dar a entender que nos próximos anos, a compra online
será tão comum quanto as de lojas físicas, o futuro digital está cada vez mais nítido
na atualidade.

18.1. BRASIL
O Brasil Também traz ótimos números sobre o ecommerce, Ebit/Nilsen (2019)
fala a respeito da região sudeste continua com a maior concentração de vendas
online, com o faturamento de quase R$15 Bilhões no primeiro semestre de 2019, o
sul do país registrou no mesmo período um faturamento de R$ 5,4 bilhões, nordeste
aparece com um faturamento de R$ 3,3 bilhões, centro-oeste R$ 1,8 bi e a região
norte R$ 0,9 bi.

18.2. EXPERIÊNCIA DO CLIENTE
A experiência positiva vivida por um cliente no ambiente digital é o que mais
converte em compras, a afirmação é de David Morrell, Partner da área de Customer
e Digital da PWC (uma network de empresas). Em uma pesquisa global sobre o tema,
foram entrevistadas 15 mil pessoas, em 12 países diferentes. Ele revela que dos 12
países pesquisados, o Brasil é o que mais valoriza a experiência.
De acordo com David Morrell (2019), afirma que “A gente quer que seja fácil,
conveniente, quer ser bem tratado”. Os dados da pesquisa da PWC, revelam que 48%
dos entrevistados destacaram que aceitariam pagar mais para ter conveniência, e
36% pagariam mais por um atendimento amigável a acolhedor, “Somando, 80% dos
brasileiros dizem que eficiência, conveniência e atendimento são os elementos mais
importantes da experiência positiva”, ele ainda diz que, “Quando o bicho pega, eu
quero falar com um humano”. De acordo com os números apresentados, 75% dos
entrevistados falaram que querem interagir com uma pessoa real. O executivo levanta
um ponto que tem a ver diretamente com os clientes, os funcionários das empresas,
“Qual a impacto do funcionário na experiência que você tem? Mais de 81% dos
brasileiros dizem que o impacto é significativo”.

18.3. PAGAMENTOS
De acordo com Retail Reimagined (2019) que analisou os métodos de
pagamento da Geração Z (18 a 23 anos) e a Y (24ª 28 anos) em 12 países. A pesquisa
mostra que 71% da geração Z abandonou carrinhos por ter dificuldades em realizar
os pagamentos, já 60% desistiu de comprar online por não encontrar seu método de
pagamento favorito, que podem ser carteiras virtuais. A pesquisa também destaca que
a cada 1 entre 5 pessoas com idade entre 18 a 34 anos preferem realizar pagamentos
com métodos de aproximação, como carteiras virtuais.
Podemos tirar conclusão de que no ecommerce é preciso melhorar os meios
de pagamentos para conquistar a fidelização de seu cliente, as carteiras virtuais têm
sua fama, seria uma boa opção melhorar essa plataforma.

18.4. M-COMMERCE
M-Commerce seria o uso do comercio eletrônico via celular, é um meio até que
popular, já que nem todos tem uma condição de comprar um computador, ou até
mesmo não sabe mexer. De acordo com Thiago Chueiri (2019), 75% dos lojistas já
possuem plataforma de vendas via celular, porem os outros 25% não vendem por falta
de não desenvolverem suas plataformas, ele ainda diz “para muitos brasileiros o
smartphone é o único canal de acesso à internet”.
Os lojistas precisam suprir a demanda de cliente que compram via celular.
Thiago Chueiri (2019) diz,” O que vem antes, a demanda ou a oferta? Quem está
pronto? É o consumidor que está demandando, acessando as lojas e ofertas por meio
dos smartphones ou são os lojistas que já estão prontos antes da demanda existir?”
O cliente está cada vez mais exigente e as vendas online têm muito a melhorar ainda.
Até as classes mais baixam estão conseguindo realizar negociações com seus
aplicativos do dia a dia, transformaram algumas plataformas famosas de conversa em
aplicativos de comercialização também. Um site que realiza pesquisas sobre o uso de
celular, a Mobile Time/ Opinion Box (2019) diz que, 61% dos usuários de smartphone
afirmam que já encomendaram produtos por meio do celular. É nítido a preferência de
acordo com a classe econômica: 62% dos respondentes que usam o WhatsApp para
efetuar uma compra são da classe C, D e E; 52% são da classe A e B.

19.

FIDELIZAÇÃO DOS CLIENTES
A conquista de novos clientes torna-se acirrada à medida que novas

tecnologias de divulgação chegam ao mercado, somada a concorrência no setor do
e-commerce. Segundo Terry G VAVRA em seu livro MARKENTING DE
RELACIONAMENTO:
“Embora a obtenção da fidelidade do cliente seja um processo oneroso
e extenso, seus benefícios podem ser bastante duradouros, se refletir
na atração de novos clientes, pois eles passam a interagir com a
empresa em forma de parceria, defendendo-a e proporcionando, além
de resultados financeiros diretos, informações valiosas que, se bem
trabalhadas, o que tornará possível a criação de importantes
diferenciais em relação à concorrência” (VAVRA 1993).

Portanto é indiscutível que toda e qualquer empresa necessita de clientes para
sobreviver, e para isso torna-se necessário chamar a atenção e cativar seus clientes
para poder atender suas demandas, uma vez bem atendido, retornará mais vezes,
pois terá a certeza de seu bom atendimento. Para muitas pessoas o bom atendimento
é fundamental, sem ele uma possível segunda compra seria inviável, já para outras,
isto não se faz de suma importância, uma vez que o importante é ter o produto quando
desejar dentro do preço. Como afirmam Kotler e Keller seu usa obra Administração
de Marketing (2006):
“É preciso monitorar permanentemente o comportamento de compra
do consumidor. O conhecimento das variáveis de influência sobre o
comportamento de compra é importante para que os empresários
qualifiquem seus produtos e serviços, considerando efetivamente os
desejos e as necessidades do consumidor e orientando suas ofertas
para o mercado”.

Para Porter (1991):
“Considera que a satisfação das necessidades do comprador é a
chave para o sucesso de qualquer empreendimento de negócios,
argumentando ser o pré-requisito básico para a viabilidade de
fornecedor de produtos ou serviços. Se os compradores não estiverem
dispostos a pagar um preço acima do seu custo de produção nenhuma
empresa sobreviverá.”

19.1. COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR
Destacado por Schiffmann e Kanuk (2000) em sua obra Comportamento do
consumidor: fatores que influenciam no processo de decisão de compra dos
consumidores;
“O estudo do comportamento do consumidor é o estudo de como os
indivíduos tomam decisões de gastar seus recursos disponíveis
(tempo, dinheiro, esforços) em itens relacionados ao consumo. O
comportamento do consumidor engloba o estudo de o que compram,
porque compra, e com que frequência usa o que compram
(Schiffmann e Kanuk 2000, 05).

Já de acordo com Richers (1984), caracteriza o comportamento do consumidor
pelas atividades mentais e emocionais realizadas na seleção, compra e uso de
produtos/serviços para a satisfação de necessidades e desejos.

Já Engel, Blackwell e Miniard (1994), definem comportamento do consumidor
como as atividades diretamente envolvidas em obter, consumir e dispor de produtos
e serviços, incluindo os processos decisórios que antecedem e sucedem estas ações.
Para ser ter um melhor entendimento deve ser estudado o comportamento do
consumidor, como é seu pensamento, o que está sentido e qual a influência para
realizar esta compra.
Com isto podemos dizer que “estudar o comportamento do consumidor é uma
maneira de executar a compreensão do papel que o consumo representa no cotidiano
das pessoas e uma forma das empresas ou dos fornecedores de um produto de
reconhecer o comportamento do consumidor no mercado.

19.2. VALOR PARA O CLIENTE
A compreensão, sob o ponto de vista do cliente, do que significa valor
possibilitará o enriquecimento, criação e aperfeiçoamento de estratégias de não
apenas de ofertas, mas de serviços diversos relacionados aos seus produtos. Valor
para o cliente é a diferença entre as percepções dos benefícios da compra e o uso
dos produtos e serviços e os custos em que eles se envolveram para obtê-los.
Muitas vezes os clientes baseiam suas compras em satisfação por compras já
realizadas, sem levar em consideração os valores ou outras opções disponíveis.
Sendo assim há quatro tipos comuns de benefícios que os clientes podem
receber na compra e uso de produtos e serviços e quatro tipos de custos que podem
tentar reduzir, os benefícios que os clientes podem receber da compra de produtos e
serviços.

19.3. BENEFÍCIOS PARA O CLIENTE
•

Benefícios Funcionais: São os benefícios tangíveis de se obter, ou seja, aquilo

que se pode tocar, “palpável”; os benefícios funcionais são com frequência
promovidos pelos profissionais de marketing.

•

Benefícios sociais: São as respostas positivas que os clientes recebem de

outros clientes por compras realizadas por determinados produtos ou serviços. Os
clientes podem obter benefícios sociais quando compram marcas de alto status.
•

Benefícios pessoais: São os benefícios ligados a “prazer pessoal”, ou seja,

aqueles que estão vinculados as emoções que os clientes experimentam pela compra,
propriedade e uso de produtos, ou pelo recebimento ou serviços.
•

Benefícios experimentais: Estes refletem o prazer sensorial que os clientes

obtêm dos produtos ou serviços. (Franco e Goi 2007)
De igual forma temos os benefícios; temos também os custos, e estes possuem quatro
categorias que influencia o Valor dos Clientes.

19.4. CUSTOS PARA O CLIENTE
•

Custos monetários: Este relacionado a quantidade de dinheiro que os clientes

irão pagar para receber os produtos e serviços. Incluso ao preço do produto ou serviço
vem as taxas de transporte e instalação, pagamentos por consertos e juros pagos por
compras parceladas ou a crédito. Os custos monetários incluem também os riscos de
perda financeiras por mau desempenho ou por falha do produto.
•

Custos temporais: segundo o Físico Benjamim Franklin (1706 - 1790)” Tempo

é dinheiro” para a maioria das pessoas; o tempo gasto comprando produtos e, se
necessário, trocando os mesmos poderia ser usado para atividades mais agradáveis
ou lucrativas.
•

Custos psicológicos: estes envolvem o “desgaste” mental e físico, a tensão

incorrida na realização de compra de alta importância e na aceitação dos riscos de
que os produtos e serviços podem não ter o desempenho desejado. Compras
complexas ou de altos valores podem envolver investigações e avaliações dos órgãos
competentes.
•

Custos comportamentais: Toda compra de produtos ou serviços geralmente

requer algum nível de atividade física. Podendo ocasionar uma elevação de esforço
físico se os clientes tiverem de se deslocar por algum motivo tanto para a retirada do

produto ou para realizar o pagamento dele. Churchill e Peter (2000) ressaltou que “os
custos temporais, psicológicos e de atividade física podem ser considerados
coletivamente como custos de transação ou custo de compra”.

20.

Estudo de caso

20.1. GRÁFICO 1: E-COMMERCE

Analisamos que 35,7% dos entrevistados julga como satisfatório sua
experiência com E-commerce, possivelmente por não ter total domínio da ferramenta
utilizada ou divulgação incorreta,14,3 NÃO POSSUE Experiência, possivelmente
pessoas mais velhas, que não tem acesso ou domínio das novas plataformas, faltando
domínio e oportunidades de utilizar ao seu favor, E finalmente 42,9%,considera muito
Bom, pois veem um retorno em suas vendas, crescimento de sua clientela, melhor
divulgação do seu produto, custo benefício e retorno Financeiro.

20.2. GRÁFICO 2: REDES SOCIAIS

Podemos ver que 71,4% dos entrevistados utiliza somente as Redes sociais,
provavelmente empresários mais novos que possuem melhor domínio das
tecnologias, sabe utilizar a ferramenta do E-commerce ao seu favor e possuem Bom
acesso à internet, 21% Trabalha com Redes sociais e sites, possivelmente empresas
de um porte médio a grande com bom domínio a tecnológico e pessoas capacitadas
em cuidar dos seus domínios na internet, esse grupo de empresários ou
empreendedores possuem maior divulgação do seu produto e melhor suporte ao seu
cliente oferecendo maior comodidade e confiança ao seus clientes, 7% não utiliza
nenhum dos 2 métodos de divulgação, provavelmente utiliza-se de outros meios de
vendas e divulgação como por exemplo panfletos ou banners.

20.3. GRÁFICO 3: DIVULGAÇÃO

Segundo a analisado, as redes sociais são usadas por 92,9% dos usuários,
está nitidamente na dianteira seguida por panfletos 35,7% e banners 7,1%. Aqui
podemos ver uma análise sobre os números citados o uso de redes sociais vem
crescendo nitidamente no E-commerce e ganhando grande abrangência, contudo e
possível ver que alguns empresários preferem os meios mais antigos, porém são
menos eficientes como banners e panfletos.

20.4. GRÁFICO 4: DIFICULDADE DE VENDAS

Segundo o gráfico vemos que a maior dificuldade é em relação ao tempo de
divulgação, seguido por falta de domínio da ferramenta utilizada (redes sociais) e
pouco acesso à internet, assim infelizmente o uso do E-commerce fica prejudicado.

20.5. GRÁFICO 5: APLICATIVOS

Segundo o gráfico é possível ver que 28% dos entrevistados ainda não utilizam
aplicativo para suas vendas possivelmente por falta de conhecimento ou domínio com
a internet, seguido e empatado de 28% dos entrevistados que utilizam apenas 1 tipo
de aplicativo, e outro grupo também com 28% utiliza-se vários aplicativos, 21% utiliza
alguns aplicativos.

20.6. GRÁFICO 6: VENDAS

Segundo o gráfico vemos disparado que 83,3% dos entrevistados utilizam e ver
resultados positivos ao uso do E-commerce, 8,3% afirmam que não agrega em nada
o uso de meios digitais.

20.7. GRÁFICO 7: SATISFAÇÃO

Segundo o gráfico foram entrevistados 13 empresários, onde a maioria se
mostrou satisfeito com o uso do E-commerce em seus negócios, é outros que ainda
não gostam do uso das plataformas digitais ou não sabem utilizar.

20.8. GRÁFICO 8: DIFICULDADES

Segundo o gráfico podemos observar que a grande maioria tem como
dificuldade em suas entregas o acesso às vias, muitas vezes esburacadas ou sem a
devida identificação, sinal de GPS com falha ou falta de comunicação com o cliente
também são empecilho aos entregadores.

20.9. GRÁFICO 9: ENTREGA

Segundo o gráfico observamos que 57,1% dos entrevistados acreditam que
suas entregas podem melhorar devido aos problemas citados no gráfico anterior
podemos observar a insatisfação também do empresário ao disponibilizar seu serviço
de forma demorada,28,6 %considera estar totalmente satisfeito,14,3% acredita que
não está da maneira que deveria procurando assim uma melhora no seu serviço.

20.10. GRÁFICO 10: DESAFIOS
Segundo o gráfico podemos observar que 50% dos entrevistados tem

dificuldade com o domínio da ferramenta utilizada,14,3% reclama da falta de
comunicação,14,3 problema com a internet e outros.

20.11. SOLUÇÃO
Tendo em vista os resultados que as pesquisas mostram, é nítido ver que as
entregas e a utilização das ferramentas digitais não são muito boas. É de estrema
importância saber a usar os meios digitas para obter mais resultados nos negócios,
uma plataforma de fácil utilização e que seja atrativo ao cliente. Já as entregas, os
problemas podem várias um pouco mais, desde uma localização mal detalhada do
cliente, ou a falta de capacidade na utilização dos aplicativos de GPS. Tendo tais
problemas, a criação de como utilizar as ferramentas online parece o mais viável,
tutoriais escritos, e ilustrativos (imagens ou vídeos).

21.

CONCLUSÃO
Analisando as informações desse artigo pode-se verificar que o comercio digital

encontra-se em um momento de desenvolvimento, e torna-se uma ferramenta valiosa
para os comerciantes.
A Logística tem um grande papel dentro do ecommerce, seja ela a logística de
suplemento ou distribuição. É preciso ter sempre em estoque o produto que seja do
interesse do cliente e que seja entregue da forma mais rápida a baixo custo ao cliente
Com o crescimento do comércio eletrônico muitas empresas precisaram
adquirir novas formas estratégicas, para conquistar novos clientes, fidelizar e
satisfazer os usuários. O e-commerce passou a ser fator determinante de sucesso
para todas as áreas comerciais, hoje contamos com diversas ferramentas que facilita
nas vendas on-line.
Conforme análise, identificamos também que os fatores que obtiveram os
menores índices de satisfação, são o atendimento, conteúdo do site e logística. No
que dificulta o atendimento, geralmente é a falta de comunicação da empresa com os
clientes, seja antes, durante ou depois da compra. Isto porque ao se tratar de compra
através da internet, a disponibilidade e o atendimento são de extrema importância
para tirar as dúvidas ou pedir ajuda. Já a respeito dos sites, diferente de uma loja
tradicional, a loja virtual precisa de informações mais detalhadas, além das
informações dos produtos. Conforme cada setor de vendas apresenta inúmeros
fatores de insegurança e a presença de informações da empresa, feedback de outros
clientes, além de outros tópicos que possam garantir qualquer esclarecimento a
respeito da empresa e o fator de satisfação do cliente ao realizar a compra on-line.
Os aplicativos vêm agregando dentro do e-commerce e no nosso dia-a-dia, há
maioria dos empresários utiliza essas ferramentas para causa um grande impacto nas
redes onde toda atenção é direcionada ao cliente, há vários tipos de aplicativos, mas
também tem as redes sociais onde tem um público direto ou seja seguidores através
das redes sociais, há uma grande divulgação de seus produtos onde seguidores e
futuros cliente possam adquirir e ter um grande conhecimento dos produtos.

Quando uma compra é feita pela internet, o que se espera é que chegue no
local que lhe foi informado antecipadamente. Interessante dessa “etapa” da logística,
que são os serviços de entrega. A empresa com maior visibilidade nesse ramo, é a
Correios, pois os seus custos são bem mais baratos que a das outras transportadoras,
por ser um serviço do governo e não ter que pagar tanto impostos. Em resposta a esta
realidade com poucas opções de entrega, os internautas criaram aplicativos de
entrega, como Uber East e IFood, mas pensaram além de só entregas de comida, e
criaram serviços parecidos, mas com mercadorias das pessoas. Esses aplicativos
ainda são recentes, os mais famosos são os de comida, que é um começo de algo
grande. E para países mais evoluídos que Brasil, já está sendo feito entregas via
drones, que talvez possa substituir até mesmo o trabalho dos carteiros que já estão
em declínios, já que é realidade os pagamentos de conta online.
Conforme análise da pesquisa, os empreendedores dos bairros da zona leste,
desfrutam pouco das estratégias/ferramentas que o ecommerce possa oferecer. Mas
esse cenário está mudando aos poucos, pois a internet está tomando cada vez mais
espaço nas vidas das pessoas, e o ecommerce está sendo cada vez mais utilizado
por vendedores e compradores. As lojas iram se transformas conforme o tempo irá
passar, e conclusões que foram tiradas agora em 2020, serão pilares para futuras
pesquisas relacionadas ao comercio digital que ainda tem muito a crescer.
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