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RESUMO
Esse trabalho foi desenvolvido com o intuito de proporcionar um panorama geral dos
itens relevantes ao comércio eletrônico, como segurança digital, computação em
nuvem, chatbot, marketing e tecnologias que o auxiliam. O presente trabalho aborda
um pouco sobre a história do comércio tradicional e do comércio eletrônico e
apresenta os conceitos e divisões do comércio eletrônico, aprofundando-se no B2C
(Business to Costumer) que é o foco deste trabalho. Foram tratados dados da
evolução deste comércio nos Estados Unidos para exemplificar a sua evolução e
depois será apresentado os dados da pesquisa do mercado brasileiro. Com base
neste conteúdo foi elaborada pesquisa sobre o tema e apresentados os resultados e
conclusão.

Palavras-Chave: Comércio eletrônico; B2C; varejo online; perfil do consumidor.

ABSTRACT
This work was developed with the aim of providing an overview of the items relevant
to e-commerce, such as digital security, cloud computing, chatbot, marketing and
technologies that help it. This paper deals with the history of traditional commerce
and e-commerce and presents the concepts and divisions of electronic commerce,
going deeper into B2C (Business to Costumer), which is the focus of this work. Data
were collected on the evolution of this trade in the United States to exemplify its
evolution and then the data from the Brazilian market research will be presented.
Based on this content was elaborated research on the topic and presented the
results and conclusion.

Keywords: E-commerce; B2C; online retail; consumer profile.
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1. INTRODUÇÃO

O cenário econômico brasileiro passou nos últimos anos por uma brusca
virada, saindo de um crescimento econômico e direcionando para uma das piores
crises que já passamos, resultando em uma retração da economia de 3,6%, em
2016, e de 9,1% nos 3 anos acumulados (TREVIZAN, 2017).
Essa crise acabou afetando também grandes empresas como a Livraria
Cultura, que está no vermelho desde 2012, pois devido à crise e a competição com
os e-commerces teve uma queda de 17% nos últimos anos, conforme afirma o
Sérgio Herz, presidente da Livraria Cultura:

Tem muito de crise, sem dúvidas. O consumo das famílias brasileiras caiu
cerca de 5% em termos reais. Se colocar a inflação, a queda é de 15%, que
é mais ou menos o que caiu o nosso mercado, que caiu 17%. Outra coisa
importante foi a competição de preço que o e-commerce trouxe para o
mercado, que acentuou a queda no faturamento. O consumidor está muito
atento e criterioso em relação a preço. O brasileiro está muito preocupado
com promoção. Hoje, se o varejista priorizar a margem de lucro, ele vai
vender muito pouco. Se ele privilegiar as promoções, as vendas aumentam.
O desafio é descobrir como vamos viver com margens menores (ALMEIDA,
2017).

Herz está apostando na presença digital da livraria para mudar este cenário,
além de utilizar conceitos do mundo digital, com machine learning e big data,
antecipando a ideia de aumentar a participação da empresa no e-commerce para
60-70% em cinco anos (ALMEIDA, 2017).
Herz justifica que além da própria concorrência com o comércio eletrônico, a
necessidade de se implementar um comércio eletrônico surgiu devido ao período de
crise, pois neste período as pessoas tendem a procurar por menores preços e os
sites se tornaram ferramentas para se fazer este tipo de comparação. Atualmente, a
organização usa sete ou oito modelos de precificação baseando-se nas tecnologias
de machine learning e big data, mas esta inteligência é difícil de ser implementada
nas lojas físicas, aumentando ainda mais o interesse pelo e-commerce (ALMEIDA,
2017).
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Em 2016, o SEBRAE realizou a 3ª Pesquisa Nacional do Varejo Online com
2.781 empresas (das quais 800 tem comércio eletrônico) e levantou a necessidade
ou interesse em se ter um e-commerce, o perfil dos entrevistados e seus principais
desafios e motivos de falência. Este estudo identificou que 59% dos entrevistados
que ainda não têm um e-commerce, pretendem tê-lo. Em relação aos que já têm, a
maioria das organizações é de porte pequeno, sendo que 65% tem até 4
funcionários. Considerando os principais motivos de falência destes e-commerces
tem-se 29% por baixo faturamento e 27% por falta de planejamento/conhecimento.
Diante do exposto, percebe-se que há muitos empreendedores com interesse
e/ou necessidade em abrir um e-commerce, mas que precisam de mais
conhecimento e informações para evitar o mesmo destino de tantos outros que já o
abriram, mas não estavam preparados para entrar neste segmento. Destaca-se
então a relevância deste trabalho que aborda um tema atual e necessário para
alavancar a economia brasileira.
O objetivo do presente trabalho é identificar os principais hábitos de consumo
na internet, destacando que informações de produto e propaganda são mais
relevantes. Para tanto aborda-se os conceitos relacionados ao e-commerce, focando
mais na modalidade B2C de produtos e apresenta-se algumas tecnologias que
podem auxiliar o seu desenvolvimento e melhora na experiência do usuário.
O capítulo 2 apresenta um breve histórico sobre o comércio tradicional e o
comércio eletrônico, as definições e tipos de e-commerce e discursa sobre o
crescimento de e-commerce no Brasil.
O capítulo 3 aborda algumas tecnologias que podem fazer a diferença para
alavancar o e-commerce e contextualiza a pesquisa de campos realizada.
O capítulo 4 narra os resultados da pesquisa. E para finalizar, apresenta-se a
conclusão do trabalho.
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O presente capítulo aborda um pouco da história e da conceituação do ecommerce, dando ênfase a negociação com o cliente final e não entre empresas.
Além disso, apresenta alguns gráficos e estatísticas desta modalidade no Brasil,
bem como algumas segmentações dos clientes para ambientar melhor o
desenvolvimento no cenário brasileiro.
E por último apresenta algumas ferramentas tecnológicas que impulsionam o
comércio eletrônico, mostrando que não é apenas um site de vendas e sim uma
solução mais complexa. O intuito é mostrar as principais ferramentas existentes e
seus impactos no comércio eletrônico, sem entrar em questões muito técnicas ou
detalhadas.
2.1 História
2.1.1 Início Comércio e do Dinheiro

Identificar o período exato que se iniciou o comércio é praticamente
impossível. Historicamente, fala-se que o comércio surgiu a partir dos
processos de trocas na antiguidade, quando determinados grupos trocavam
suas produções por outras. E a ideologia do comércio é justamente isso:
trocar uma coisa por outra. Atualmente, trocamos produtos e serviços por
dinheiro. ” (NOGUEIRA, 2018).

Para Nogueira (2018), o comércio começou com o sistema de trocas, devido
às famílias se dedicarem a apenas uma função - (ter uma determinada habilidade),
como a pesca, a agricultura, a pecuária, entre outros –; não poderem estocar a
comida por longos períodos; e de necessitarem de outros bens que não produziam
para satisfazerem as suas necessidades.
“Nesta forma de troca, no entanto, ocorrem dificuldades, por não haver uma
medida comum de valor entre os elementos a serem permutados” (BANCO
CENTRAL DO BRASIL, 2018). Essa dificuldade deu origem a Moeda-Mercadoria,
utilizada principalmente para a aquisição de bens de maior procura, como cabeças
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de gado e sal. A forja das primeiras moedas ocorreu no século VII a.C (BANCO
CENTRAL DO BRASIL, 2018).

2.1.3 Comércio eletrônico
Desde os primórdios as pessoas utilizaram as tecnologias e ferramentas
existentes para realizar o comércio, sendo fortemente impulsionadas pelas
navegações, máquinas de imprensa, motores a vapor, telefones, dentre outros. O
crescimento ocasionado em função da invenção da internet foi bastante expressivo,
já que os indivíduos mudaram as formas de comprar, vender, contratar e organizar
as atividades como nunca visto antes (SCHNEIDER, 2015).
Em meados de 1960, o comércio eletrônico já existia através por exemplo do
conceito de EDI (Eletronic Data Interchange - Intercâmbio Eletrônico de Dados),
realizado por grandes empresas devido ao alto custo de hardware, software e rede
(SCHNEIDER, 2015).
O EDI permitia que uma empresa acompanhasse os pedidos de compras
feitos ao fornecedor, pagamentos e entregas por meio de informações enviadas via
computador e utilizando VANS (Value Added Network). As VANS eram empresas
responsáveis por fazer a rede entre as empresas envolvidas no comércio eletrônico,
garantindo a segurança das informações trafegadas.
A evolução do comércio eletrônico ocorreu em três ondas (SCHNEIDER,
2015):
 Primeira onda - De 1995 a 2003: A primeira onda é caracterizada pelo
rápido crescimento devido ao surgimento de mais de 12.000 negócios
digitais com um aporte de US$ 100 bilhões em três anos (isso no
período entre 1997 e 2000). Como nenhum investidor queria ficar fora
desse novo grande negócio, houve muito investimento desordenado,
fazendo com que as boas ideias fossem mal desenvolvidas, ou até
mesmo más ideias implementadas. Com isso, mais de 5000 negócios
digitais foram fechados ou vendidos com a recessão que começou em
2000. Entretanto neste mesmo período de 2000 a 2003, mais de US$
200 bilhões foram investidos para adquirir as empresas dot.com (como
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eram conhecidas na época essas empresas digitais) ou criar novas
fazendo com que esse segmento se reerguesse, permitindo que as
boas ideias fossem bem desenvolvidas e implementadas. Essa
primeira onda foi predominantemente norte-americana.
 Segunda onda – De 2004 a 2009: A segunda onda foi marcada pelo
avanço no uso da banda larga (aproximadamente 12% dos americanos
tinham banda larga em 2004 e entre 80% a 90% em 2009). As grandes
empresas começaram a investir o próprio capital para desenvolver um
negócio online, em vez de utilizar do capital de um patrocinador e
começaram também a se desenvolver globalmente. Nessa segunda
onda, houve mudanças de paradigmas, com empresas como o Google
oferecendo propagandas mais interessantes ao seu visitante, além de
produtos sendo comercializados completamente por meio digital, com o
iTunes da Apple que começou a vender músicas pela internet. Foi
nessa segunda onda que os usuários começaram a criar e compartilhar
conteúdo por meio do Youtube, Facebook e Wikipedia.
 Terceira onda - de 2010 aos dias atuais: É marcada principalmente
pelos acessos móveis (smartphones e tablets), que deram mais
conectividade e por mais tempo às pessoas, pela ampla utilização das
redes

sociais

que

aumenta

as

propagandas,

promoções

e

consequentemente as vendas, pela inclusão de novos e pequenos
negócios e pela análise de grandes volumes de dados sobre os
clientes.
Na atualidade, nem todos os negócios rentáveis são da segunda ou terceira
onda, grandes empresas como o Yahoo, Amazon e eBay, que são da primeira onda,
continuam com seus modelos de negócios, sendo impulsionados pelas novidades
das outras duas ondas (SCHNEIDER, 2015).
2.2 Definição e tipos de E-commerce
O e-commerce pode ser definido como transações comerciais realizadas
digitalmente (pela web ou dispositivos móveis) entre organizações e entre indivíduos
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- não necessariamente uma organização com um indivíduo. Essas transações são
trocas de dinheiro por produtos ou serviços (LAUDON; TRAVER, 2017).
Os termos e-commerce e e-business geram discussão entre autores, pois
alguns consideram que o e-commerce engloba todas as atividades digitais da
empresa, incluindo toda a infraestrutura dos sistemas de informação (RAYPORT;
JAWORSKI, 2003), enquanto outros definem que o e-business engloba todas as
atividades digitais, tanto internas quanto externas, da empresa, incluindo o próprio ecommerce (KALAKOTA; ROBINSON, 2003).
O presente trabalho utilizará a definição de Laudon (2017) que não concorda
com a afirmação que e-commerce seja qualquer coisa digital que a empresa faça,
visto que para o autor e-business são todas as transações e processos internos da
empresa, incluindo os sistemas de informação que estão sob controle da empresa
(LAUDON; TRAVER, 2017).
O E-business envolve as transações comerciais dentro da empresa e não
gera receitas diretamente como ocorre com o e-commerce, mas dá subsídios e toda
a infraestrutura para que o e-commerce ocorra. O limite do e-business é interno na
empresa, enquanto o e-commerce é a negociação com os fornecedores e clientes,
envolvendo a troca de valores (neste momento uma aplicação e-business passa a
ser um e-commerce) (LAUDON; TRAVER, 2017).
Ainda para Laudon (2017), há diversos tipos de e-commerce e várias formas
de categorizá-los, todavia, no geral, esta divisão é feita de acordo com a relação
comprador-vendedor. Mobile, social e local e-commerce podem ser considerados
subgrupos desses tipos de e-commerce. A seguir serão apresentadas as seguintes
modalidades de e-commerce: Business-to-Consumer (B2C); Business-to-business
(B2B); Customer to Customer (C2C); M-Commerce; e Social e-Commerce.
2.2.1 B2C – Business-to-Consumer (Negócio para Consumidor)
É o modelo mais comumente conhecido e se caracteriza pela venda de uma
empresa a um cliente. Essa venda pode ser de produtos, viagens, entre outros tipos
de serviços e, inclusive, de conteúdo online (LAUDON; TRAVER, 2017).
Nos Estados Unidos, apesar de ainda ser uma pequena parcela das vendas
(US$ 600 bilhões online frente a US$ 4,8 trilhões do mercado), ele vem crescendo
consideravelmente desde 1995, conforme gráfico abaixo.
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Figura 1 – Crescimento do B2C nos Estados Unidos.

Nos primeiros anos o B2C estava dobrando ou triplicando a cada ano, até o ano de 2008 – 2009 que
foi a recessão da economia americana, voltando a crescer 13% em 2010 e desde então continua
crescendo na taxa de dois dígitos.
Fonte: LAUDON, 2017, p. 23.

O B2C ainda pode ser dividido em 7 tipos, de acordo com o que é oferecido
(LAUDON; TRAVER, 2017):
1.

E-Tailer – Loja de Varejo Online: lojas que ficam disponíveis aos

clientes fazerem compras por meio digital, sem ter que sair de casa e a qualquer
hora. Algumas dessas lojas podem ter unidades físicas também ou outras serem os
próprios fabricantes realizando a venda, sem intermediários.
2.

Community Provider – Provedor de Comunidade: São as redes sociais,

onde pessoas com os mesmos interesses e hobbies, podem se “encontrar” online.
3.

Content Provider – Provedor de Conteúdo: Sites que fornecem

conteúdos, como por exemplo, jogos, desenhos, filmes, jornais, revistas e músicas.
4.

Portal – É um site mais completo, que tende a ser a página inicial do

usuário, onde oferece geralmente, notícias, pesquisas, e-mail, streaming de vídeo,
chat, musicas, como por exemplo o Yahoo.
5.

Transaction Broker – Corretores de transações: são os facilitadores ou

intermediadores de transações online, visando ajudar os clientes a fazerem
melhores negócios e mais rápidos, como, por exemplo, corretoras de ações e
agentes de viagens.
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6.

Market Creator – Marketplace: Empresas que usam criam um sistema

que auxilia e conecta vendedores com compradores como, por exemplo, o Ebay,
Amazon ou Mercado Livre.
7.

Service Provider – Provedores de serviços: São as empresas que

oferecem serviços pela internet, em vez de produtos.
2.2.2 B2B - Business-to-business (Negócios para Negócios)
Este é o modelo onde as empresas vendem para outras empresas, sendo
responsável pela movimentação de US$ 6,7 trilhões (sendo o total de vendas online
e off-line de US$ 14,5 trilhões) nos Estados Unidos em 2016 (LAUDON; TRAVER,
2017).
Esse segmento também vem crescendo consideravelmente nos últimos anos,
conforme exibido abaixo:
Figura 2– Crescimento do B2B nos Estados Unidos.

O B2B nos Estados Unidos é aproximadamente 10 o tamanho do B2C. Em 2020, espera-se que o
B2B ultrapasse os US$ 9 trilhões.
Fonte: LAUDON, 2017, p. 25.
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2.2.3 C2C – Customer to Customer (Cliente para Cliente)
Nesta modalidade, as vendas ocorrem diretamente de cliente para cliente,
com a utilização de plataformas de vendas como o eBay ou de serviços, como o
Airbnb e o Uber. Essas plataformas são responsáveis pela listagem e motores de
busca de transações financeiras. Só em 2015, o eBay alcançou um volume
transacional por volta de US$ 82 bilhões (LAUDON; TRAVER, 2017).
No Brasil, o cenário também é bom para os marketplaces, segundo a redação
do E-Commerce News o “GMV (Gross Merchandise Volume – volume alcançado
pelas transações) totalizou US$ 2,3 bilhões, um crescimento de 31% em dólares e
61,4% em moeda constante” - referente ao 1º trimestre do Mercado Livre no Brasil
(REDAÇÃO E-COMMERCE NEWS, 2017).
2.2.4 M-Commerce – Mobile e-commerce
O M-commerce é classificado pelo meio no qual a compra é realizada. Neste
caso, são todas as compras efetuadas por meio de dispositivos móveis, como
celulares e tablets. Nos Estados Unidos, estimava-se que o valor negociado em
2016 fosse de US$180 bilhões e que cresceria rapidamente nos 5 anos seguintes,
conforme gráfico abaixo. O crescimento se deve a fatores como o aumento do
tempo de utilização dos smartphones, tamanho das telas dos celulares e página
responsiva dos e-commerces (LAUDON; TRAVER, 2017).
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Figura 3 –Crescimento do M-commerce nos Estados Unidos.

Nos últimos cinco anos, o m-commerce aumentou astronomicamente, de apenas US $ 32,8 bilhões
em 2012 para mais de esperados 180 bilhões de dólares em 2016, e espera-se que continue a
crescer a taxas de dois dígitos ao longo nos próximos cinco anos, conforme os consumidores se
tornam mais e mais acostumados a usar dispositivos móveis para comprar produtos e serviços.
Fonte: Laudon, 2017, p. 26.

2.2.5 Social e-Commerce
É o comércio realizado por meio das redes sociais, como o Facebook,
Instagram, Pinterest, entre outros. Há uma certa convergência do Social eCommerce, com o Mobile e-commerce, já que muitas das redes sociais são
acessadas principalmente via celulares (LAUDON; TRAVER, 2017).
Há ainda uma variação chamada de comércio conversacional, onde são
usadas as principais plataformas de conversa como veículos de comunicação das
empresas com os seus clientes, plataformas essas que são o Whatsapp, Facebook
Messenger, Snapchat, entre outros.
Apesar de ser relativamente novo, os 500 maiores revendedores deste
modelo ganharam juntos o valor de US$ 3,9 bilhões no ano de 2015. Além das redes
sociais, também em 2015, terem aumentado em 20% o tráfego nos websites dos
500 maiores vendedores (LAUDON; TRAVER, 2017).
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2.3 E-commerce no Brasil
Conforme a figura abaixo, em 2016, o comércio eletrônico teve um
crescimento de 7,4%, o menor desde 2001 - período que começou a ser
acompanhado pela consultoria Ebit, do grupo Buscape, especializada em
informações do segmento. Apesar do avanço em meio à crise, com recessão da
economia, foi a primeira vez que ficou abaixo de 2 dígitos (OLIVEIRA, 2017).
A mesma taxa de 7,4% é motivo de comemoração para a equipe do Ebit, pois
foi um dos poucos setores a crescer em meio à crise, sendo que o varejo físico
encolheu 10% no ano, voltando ao mesmo patamar de 2012. O crescimento do
digital pode ser explicado pelos preços praticados mais baixos que no varejo físico, o
que conta consideravelmente em épocas de crise (WEBSHOPPERS, 2017).
Figura 4 – Crescimento do comércio eletrônico no Brasil.

Crescimento do comércio eletrônico por ano desde 2011 quando a webshoppers começou a
acompanhar o mercado.
Fonte: Webshoppers, 2017.

O aumento das vendas pelos dispositivos móveis também contribuiu para
este crescimento, já que:
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[...] as compras via dispositivos móveis foram importantes para o aumento
das vendas no Brasil em 2016. Muitos consumidores, que não tinham
acesso à internet, realizaram no ano passado a sua primeira compra
utilizando o smartphone. Em outros países do BRICS, como China e Índia,
esse fenômeno pode ser constatado com ainda mais intensidade (JARUSSI,
2017).

Segundo o site Ecommerce Brasil, há 1.106 lojas brasileiras cadastradas no
site da empresa, um número expressivo, além das lojas C2C que utilizam
Marketplaces como o MercadoLivre para suas vendas (E-COMMERCE BRASIL,
2018).
O Ebit fez um levantamento sobre quais as categorias que mais vendem e
qual tem o maior valor do tíquete médio.
A categoria de moda e acessórios tem um volume de pedidos de 13,6% e a
de eletrodoméstico de 13,1%. Em relação ao volume financeiro, a categoria de
eletrodomésticos representa 23% e a de telefonia e celulares corresponde a 21%, de
acordo com a figura abaixo.
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Figura 5 – Volume de vendas

Fonte: Webshoppers, 2017.

Além das categorias mais vendidas durante o ano, o ebit também
acompanhou o perfil do comprador digital em 2017, com destaque para os estudos
de:
 Gênero: A participação feminina no e-commerce aumentou 1% de 2016
para 2017, chegando a 49,4%, segundo Webshoppers (2018),
conforme figura a seguir.
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Figura 6 – Gênero dos consumidores online em 2017

Fonte: Webshoppers, 2018.

 Da faixa etária, classe social e região geográfica: De 2016 para 2017,
aumentou em 1% a participação de indivíduos na faixa etária até 24
anos (chegando a 9%); aumentou o mesmo percentual para indivíduos
de 25 até 34 anos (chegando a 245); e aumento 2% entre pessoas de
35 a 49 anos (totalizando 37%). Em relação à classe social, em 2017,
36,8% são da classe C; 30,4% da classe D; 15% da classe E; 13,3%
da classe B e 5,5% da classe A. Quanto à distribuição geográfica, em
2017, 63,6% são da região sudeste, 10,9% do nordeste, 16,1% do sul,
6,9% do centro-oeste e 2,5% do norte.
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Figura 7 – Perfil dos consumidores online em 2017

Fonte: Webshoppers, 2018.

Sendo que em 2017, “O e-commerce continua apresentando um cenário
positivo, principalmente por conta da consolidação do modelo de Marketplace no
país, do aumento no número de consumidores virtuais e do consumo via mobile”´
Keine Monteiro, Gerente de Inteligência de Mercado Ebit (WEBSHOPPERS, 2018).
Desde 2015 o ebit, em parceria com a FecomercioSP, passou a estudar mais
profundamente o comércio eletrônico do estado de São Paulo (WEBSHOPPERS,
2016), gerando o gráfico de distribuição do faturamento do primeiro trimestre de
2016:
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Figura 8 – Faturamento do comércio eletrônico no Estado de São Paulo

Fonte: Webshoppers, 2016.

Mas alguns fatores ainda deixam os consumidores desconfortáveis nas
compras online, e devido à necessidade de entendê-los melhor, foi feita a pesquisa
abaixo (WEBSHOPPERS, 2016):
Figura 9 – Motivos de desconforto dos clientes online.

Fonte: Webshoppers, 2016.

26

Para contornar alguns destes problemas, como valor do frete e prazo de
entrega, algumas lojas permitem que a compra seja realizada pela internet e o
cliente retire o produto em uma loja física. Sendo que 30% dos entrevistados
declararam que já o fizeram. Isso é o chamado omnichannel, que é a convergência
de todos os canais utilizados pelas empresas com o objetivo de integrar as vendas
entre as lojas físicas e virtuais (WEBSHOPPERS, 2016).
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3. RELAÇÃO DA TEORIA COM A PRÁTICA

A

fundamentação

teórica

contextualizou

o

comércio

eletrônico

e

principalmente o modelo de B2C. O presente capítulo aborda algumas das
tecnologias que podem fazer a diferença para alavancar o e-commerce, destacando
problemas de segurança da informação ocorridos em algumas empresas e algumas
soluções que podem ser aplicadas na prática.
A partir destes conceitos é possível compreender melhor o que representa o
e-commerce, suas principais implicações no cotidiano das pessoas e também
compreender de qual forma esta tecnologia pode alavancar os negócios.
Em seguida apresenta-se a pesquisa de campo realizada para avaliar a
aceitação e utilização do comércio eletrônico pelas pessoas em seu cotidiano.
3.1 TI x E-Commerce
As tecnologias de um e-commerce podem e devem ser empregadas para
auxiliar no seu desenvolvimento e redução de custos, melhoria na interação com o
usuário e segurança do negócio, deixando-o mais competitivo e inovador. Com o
(SCHIO, 2016). Serão apresentadas de maneira sucinta algumas tecnologias
usadas no e-commerce, destacando seus benefícios e alguns cuidados ao serem
adotados.
3.1.1 Armazenamento em nuvem
O processo enxuto preconiza que quanto menos desperdício melhor o
rendimento. A computação em nuvem, cloud computing, permite diminuir o
desperdício. Segundo Nayan B. Ruparelia, em um dia comum de trabalho, o usuário
faz uso apenas de 10% do processamento, 60% da memória e 20% da capacidade
de rede dos computadores, ou seja, raramente usa 100% daquilo que paga. Isso
ocorre com os data centers, com os servidores web, os servidores de aplicação e
servidores de base de dados, que têm sua capacidade usada parcialmente
(RUPARELIA, 2016).
A computação em nuvem tem como objetivo reduzir estes custos, como
afirmam VELTE et al. (2012): “A função da computação em nuvem (cloud computing)
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é cortar custos operacionais e, o mais importante, permitir que departamentos de TI
se concentrem em projetos estratégicos em vez de manter o data center
funcionando”.
Para Sosinsky (2011), a cloud computing traz algumas vantagens, conforme
listadas abaixo:
 Custos mais baixos e precisos: Diferentemente do citado acima, onde
há muito desperdício de processamento em datacenters com períodos
ociosos ou subutilizados, neste modelo, há uma melhor gestão
aumentando desta maneira sua eficiência, e consequentemente o seu
custo. Além de se contratar apenas o processamento que for realmente
necessário.
 Escalabilidade e elasticidade: Além do menor custo, este é outro fator
muito

importante,

pois

permite

aumentar

a

capacidade

de

processamento quando necessário, períodos de altas vendas, e voltalo ao normal, ou reduzi-lo mais ainda nas épocas de baixas
movimentações. O melhor é que isso pode ser feito de forma
automática, programando esse balanceamento de acordo com a
necessidade, sem precisar de alguém para acompanhar os recursos do
servidor e nem acionar o provedor para alterar a contratação.
 Confiabilidade: As estruturas de nuvem já foram desenhadas para
oferecer balanceamento dinâmico da carga e tratamento de failover,
isso juntamente com a sua escala as torna altamente confiáveis, o que
seria difícil (e caro) de se criar em um datacenter local.
 Terceirização: Toda a gestão do data center é terceirizada, permitindo
que se foque no próprio negócio sem se preocupar tanto com a
infraestrutura e a equipe que cuida dela (muitas vezes reduzindo ainda
mais o custo da TI). Além de poder acordar previamente quais serão os
níveis de qualidade contratados.
 Licenças e atualização: Dependendo dos serviços que forem utilizados,
não será necessário se preocupar na aquisição/renovação de licenças
de hardware ou software, elas já serão disponibilizadas pelo provedor
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em sua contratação. Além deste garantir as atualizações e aplicações
de patch quando necessários.
3.1.2 Segurança digital
“A segurança é considerada por muitos, e com razão, como um dos principais
obstáculos ao desenvolvimento do comércio eletrônico, principalmente nas transações
B2C, em virtude de a maioria dos consumidores terem receio em fornecer online os
seus dados e, principalmente, o número do seu cartão de crédito”, afirma Claro (2013).
Ainda para Claro (2013), este ambiente é mais seguro tanto para quem vende
(não há assaltos e furtos como em lojas físicas) quanto para quem compra, pois todas
as informações são criptografadas no servidor. Além disso, essa é uma grande
preocupação dos fabricantes de browsers, administradoras de cartão de crédito,
provedores de internet, serviços de hospedagem entre outros fornecedores, que tentam
maximizar a segurança e com isso aumentar a confiança e o número de
clientes/usuários.
Mesmo assim, ainda é grande o receio das pessoas fornecerem o número de
cartão de crédito, e com isso empresas investiram em serviços como o PagSeguro e o
Paypal, além dos cartões virtuais, “O cartão virtual torna as transações pela Internet
mais seguras pois protege os dados do cartão físico. O cartão digital pode ser de uso
único ou múltiplo, dependendo do emissor” (PORTAL CARTÃO A CRÉDITO, 2017).
Esse receio não é infundado, já que mesmo grandes empresas têm problemas
com falha de segurança, como pode ser observado nos exemplos abaixo, que são
apenas alguns dos divulgados neste ano nas mídias:

 Hospital São Camilo: devido a uma falha no sistema, era possível ter
acesso às informações pessoais dos clientes, usando apenas o
número do CPF. (PAYÃO, 2018)
 Netshoes: Vazaram na internet os dados de 17.908 clientes de todo o
Brasil, o hacker disse que se aproveitou da vulnerabilidade do site para
fazer o ataque e conseguir as informações, mas a Netshoes afirma que
não há indícios de terem sido invadidos. É possível que este caso
tenha sido um phishing. (PAYÃO, 2018)
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 C&A: atendentes vendem dados de clientes, cobrando valores entre
R$50 e R$150, isso acontecia, pois quando um cliente vai realizar um
saque na loja, o cartão de crédito é escaneado e o cliente assina um
documento provando o cadastro, essas informações são enviadas em
seguida para a central da C&A pelo e-mail da loja, e é por este e-mail
que esses atendentes tem acesso a essas informações e as vendem a
criminosos. (PAYÃO, 2018)
 Magazine Luiza: foi postada na internet uma lista de 650 logins e
senhas dos clientes, também vítimas de phishing. (PAYÃO, 2018)
Felipe Payão, em uma reportagem para o Tecmundo, comenta que o
ransonware WannaCry (um ataque que sequestrou os dados das vítimas e pedia
pagamento em bitcoins para devolvê-los) fez boa parte dos afetados pagassem o
valor exigido, mas o pior foi para pequenas empresas que tiveram que fechar as
portas. Uma pesquisa feita pela empresa Malwarebytes afirma que 1 a cada 5
empresas pequenas e médias atingidas por ransonwares em 2016 encerraram as
operações e pelo menos 32% das empresas pesquisadas foram infectadas por
algum tipo de malware. (PAYÃO, 2018)
Felipe afirma “O Brasil é um dos países mais afetados pelo cibercrime”,
negócio este que segundo a empresa Norton movimentou R$ 32 bilhões em 2016.
Sendo que o principal motivo dos ataques é o fator humano, mesmo que as
empresas tenham uma boa proteção com sistemas e antivírus, os funcionários
permitem que isso ocorra por descuidos, nos Estados Unidos a distribuição desses
ataques ocorre na seguinte proporção (PAYÃO, 2018):
 37% das infecções acontecem via anexo em e-mails — no momento
que o anexo é aberto, o ransomware entra na máquina
 27% entra via links falsos enviados por e-mail
 16% entra via app ou site falso
 9% das empresas afetadas não souberam identificar
Nahari e Krutz (2011) afirmam que a segurança de um sistema deve ser
prática, não vale a pena investir onde não se terá ataques, estes ataques são feitos
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explorando alguma vulnerabilidade do sistema, e no nosso caso em questão,
devemos focar no que torna o comércio eletrônico propenso a ataques.
A segurança não é estática, não se pode supor que uma vez criados
mecanismos de autenticação e autorização efetivos o sistema está seguro para
sempre, muito pelo contrário, é praticamente impossível enumerar todos os ataques
contra um sistema de comércio eletrônico, e portanto, é impossível prevenir ou
proteger contra eles, mas para este trabalho serão citados abaixo as principais
formas de ataques para que se possa entender como funciona e projetar uma
segurança mais robusta (NAHARI; KRUTZ, 2011).
Seguem abaixo algumas formas de ataques que ameaçam um e-commerce
(WADDELL, 2016):


DDoS: Uma das ameaças ao comércio eletrônico é o DDoS, esta ameaça
consiste em fazer diversos acessos ao servidor para sobrecarregar o seu
sistema e com isso torna-lo indisponível aos seus usuários. Este tipo de
ataque além de impactar nas transações no período pode afetar a imagem
da empresa, por perda da confiança do consumidor.



Cross-site Scripting ou XSS: Esse é o tipo de ataque que o usuário
executa um comando no site alvo, procurando alguma brecha para alterar
os códigos do e-commerce.



Eavesdropping: Normalmente esse tipo de ataque é utilizado pelos
invasores para “roubar” senhas, CPF, dados de cartões de crédito,
conversas sigilosas, logins, ou seja, todas as informações pessoais e
sigilosas dos usuários. É uma técnica de violação da confidencialidade,
uma analogia que podemos utilizar, seria como a ação de grampear um
telefone.



SQL Injection: esse ataque permite ao invasor obter todas as informações
e dados sigilosos de uma loja virtual, ele pode inserir ou manipular
consultas criadas pela aplicação enviadas para o banco de dados da
plataforma de e-commerce.



Invasões em servidores: Este é um dos mais comuns tipos de ataques,
onde o invasor sequestra os servidores e solicita um resgate (dinheiro)
para devolver o controle ao dono. Geralmente é um estrago muito grande
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para a empresa, seja ela de pequeno ou grande porte. Semelhante ao
WannaCry citado acima.
É importante lembrar que alguns sistemas são mais vulneráveis do que
outros, mas é possível achar vulnerabilidades em qualquer tipo de sistema
operacional (WADDELL, 2016).
“A engenharia social é o método mais forte de ataque contra a maior das
vulnerabilidades

das

empresas,

seu

pessoal

interno.

Os

cibercriminosos

reconhecem esse fato. Sabem que elemento mais vulnerável de qualquer sistema
de segurança da informação é o ser humano, que possui traços comportamentais e
psicológicos que o torna suscetível a ataques, como vaidade pessoal e/ou
profissional, autoconfiança, vontade de ser útil, vontade de fazer novas amizades,
etc.” (GEER, 2017).
Kevin Mitnick se tornou um famoso hacker norte-americano durante os anos
60 por conseguir informações secretas de grandes empresas apenas ligando para
os funcionários, e após conseguir a confiança deles, lhes fazendo as perguntas
certas para conseguir as informações desejadas. Isso se expandiu muito com o
avanço da internet e as redes sociais, fazendo com que este tipo de ataque se
tornasse o método número 1, de acordo com o 2016 Human Factor Report, da
Proofpoint. Seguem abaixo as 6 principais técnicas de engenharia social (GEER,
2017):
 Ativação de macros: Por meio da engenharia social, estão induzindo as
pessoas a ativarem os macros do Microsoft Office, o que lhes permitem
executar códigos maliciosos, como a instalação de malwares.
 Sextorção: Em ataques chamados catphishing, os criminosos se
passam por amantes virtuais para atrair as vítimas a compartilharem
vídeos e fotos comprometedores, para depois chantageá-los. "Essas
armadilhas evoluíram para atingir a empresa", diz James Maude,
engenheiro de segurança da Avecto.
 Por afinidade: Nesta modalidade, o atacante forma um vínculo com o
alvo por meio de interesses comuns, para que possam se aproximar e
com isso usar a vítima para obter as informações. "O método é tornarse amigo da vítima, levá-la a fazer-lhes um favor, lentamente pedir
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informações (inicialmente inócuo), em seguida, pedir informações mais
sensíveis. Uma vez que a vítima esteja enredada, o atacante pode
então chantageá-los ", diz Roger G. Johnston, Head da Right Brain
Sekurity. Neste caso os criminosos assumem uma postura amigável,
mostram-se interessados pela vida das pessoas e em tudo que está
relacionado a elas.
 Falso recrutador: O hacker se passa por um headhunter para seduzir a
sua vítima, que procura por um emprego melhor, inflando o seu ego e
até oferecendo posições sedutoras só para obter as informações. "Isso
pode não gerar senhas de computador diretamente, mas um invasor
pode obter dados suficientes para descobrir informações sobre a
empresa. O atacante também pode ameaçar dizer ao chefe do
empregado que ele está planejando deixar a empresa e já
compartilhou informações confidenciais para fazer a vítima informar
suas senhas de acesso aos sistemas", explica Johnston.
 Estagiário mais velho: O agressor se passa por um estagiário mais
velho para poder fazer espionagem industrial, sabendo quais perguntas
fazer, onde encontrar as informações e com quem falar.
 Bots: "Os robôs maliciosos são frequentemente responsáveis por
ataques de engenharia social altamente sofisticados e prejudiciais", diz
Inbar Raz, pesquisador principal da PerimeterX. Esses robôs infectam
os navegadores web para roubar as informações salvas, como
credenciais das redes sociais, as quais utilizam para enviar mensagens
infectadas aos amigos da vítima. Os quais, que foram enganados, são
levados a clicar em links que instalam malwares em suas máquinas.
3.1.3 Chatbot
Um chatbot é um sistema de interação que permite ao computador conversar
com as pessoas, utilizando o conhecimento para o qual foi programado e inteligência
artificial (MULDOWNEY, 2017).
A sua utilização está crescendo consideravelmente nos negócios, onde em
vez dos usuários ficarem procurando nas páginas de um site, o chatbot se torna um
guia interativo orientando sobre os produtos e até realizando o pagamento e
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informações de frete. Para outras organizações que contém grandes quantidades de
informações utilizam os chatbots para facilitar que os clientes obtenham as
informações em vez de terem que usar os sistemas de pesquisa (MULDOWNEY,
2017).
ELIZA, criada entre 1964 e 1966 pelo cientista da computação Joseph
Weizenbaum é considerada a primeira chatbot criada e é reconhecida por fazer as
pessoas acreditarem que estavam conversando com outra pessoa. ELIZA simulava
uma conversa por meio de textos pré-definidos que eram acessados por meio de
gatilhos na conversa, essa continua sendo a estrutura dos chatbots de hoje
(MULDOWNEY, 2017).
“Outra pesquisa, da Mindbowser, indica que 75% das empresas planejam
criar um chatbot para o seu negócio ainda em 2017. Já um estudo da Juniper
Research mostra que os chatbots poderão gerar economia estrondosa a todas as
verticais da indústria – só na área da saúde, uma das maiores usuárias atuais
destas ferramentas, o cálculo de redução de custo pode chegar a US$ 3,6 bilhões
até 2022, dos quais US$ 2,8 milhões serão poupados ainda este ano” (Dino, 2017).
Um estudo da Tata Consultancy Services, por sua vez, mostra que
companhias que usam chatbots aumentaram suas receitas entre 5% e 16% em
relação a companhias não usuárias desde 2014. (Dino, 2017).
Grandes empresas estão aderindo ao uso dos chatbots, veja abaixo alguns
exemplos (CHATBOTS BRASIL, 2017):
 Pizza Hut: Por meio do Twitter e Facebook Messenger, o cliente
interage com os bots para fazer seus pedidos, a ideia da empresa é
dar mais opções de canais de comunicação com o cliente além do
telefone. Caso seja conectado a conta do Facebook com a da Pizza
Hut, o chatbot poderá oferecer ofertas personalizadas, além de permitir
que seja solicitado o mesmo que a última entrega de forma mais
rápida.
 Sephora: Foi desenvolvido um chatbot em parceria com o aplicativo de
mensagens Kik, por meio dele as pessoas podem realizar a compra
dos produtos ou até mesmo solicitar recomendações baseadas em
seus gostos. A empresa mantém forte o atendimento personalizado
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nas lojas, mas vê como fundamental a tecnologia para atingir parte do
público alvo, como os mais jovens que vivem conectados.
 Uber: É possível solicitar uma corrida pelo Facebook Messenger, sem
nem abrir o aplicativo, por meio do chatbot, além disso, ele se destaca
também por permitir solicitar o serviço a partir de uma mensagem, é só
clicar em cima do endereço passado por alguém via mensagem.
 HealthTap: É um sistema que permite ao cliente entrar em contato com
mais de 100 mil médicos, a empresa ao ver que a maioria das
perguntas são repetidas, desenvolveu um bot (robô) que percorre as
respostas anteriores e apresenta ao cliente, e este decide se a
respostas foi satisfatória ou se ainda quer entrar em contato com um
médico.
 Ebay: também utilizando o Facebook, foi desenvolvido um chatbot com
quem o cliente diz qual produto procura, modelo, cor e faixa de preço e
este apresenta os produtos disponíveis. Além de aprender com as
escolhas feitas para serem utilizadas nas próximas buscas.
 American Express: Este chatbot verifica a fatura do cartão para fazer
recomendações personalizadas. “Se, por exemplo, o consumidor
comprar uma passagem, ele receberá dicas de hospedagem,
alimentação e lazer no local de destino, e ainda pode ser convidado a
aproveitar o lounge da empresa no aeroporto. Segundo a companhia, o
objetivo é conversar melhor com os clientes”.
3.1.4 Marketing Digital
O Marketing digital não é uma tecnologia, mas é o resultado da evolução
tecnológica sobre o marketing, assim como o e-commerce é uma evolução do
comércio tradicional, devido a isso, e o fato do marketing ser um dos principais
pilares do comércio, foi incluído este subcapítulo como uma pequena amostra deste
cenário.
Marketing Digital é o marketing que se utiliza de ferramentas digitais, como
sites, mídias sociais, anúncios e aplicativos para celular, vídeo online, e-mail, blogs
entre outras plataformas digitais para envolver os consumidores em qualquer lugar,
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a qualquer hora, usando seus computadores, smartphones, tablets, Smart TVs e
outros dispositivos digitais. (Kotler, Armstrong, 2018)
“Marketing Digital é o conjunto de atividades que uma empresa (ou pessoa)
executa online com o objetivo de atrair novos negócios, criar relacionamentos e
desenvolver uma identidade de marca. Dentre as suas principais estratégias estão o
SEO, Inbound Marketing e o Marketing de Conteúdo” (PEÇANHA, 2018).
O Marketing Digital oferece algumas vantagens, como pode-se conferir abaixo
(PEÇANHA, 2018):
 Interatividade: Uma das principais diferenças com o marketing
convencional é a interatividade com o público, ao mesmo tempo que as
empresas fazem as campanhas, os clientes podem interagir, opinar e
até indicar para outras pessoas, agregando valor a marca.
 Análise e Mensuração: Um grande problema do marketing tradicional é
poder mensurar os resultados, o quanto uma campanha foi efetiva. Já
no marketing Digital, isso é mais que possível, é extremamente
necessário fazer este acompanhamento em tempo real para não
desperdiçar recursos, pois a obtenção e análise dos dados é uma
etapa fundamental para a melhoria contínua da estratégia empresarial.
 Mais acessível: Com esta modalidade de marketing, mesmo as
pequenas empresas que não dispõem de tanto orçamento podem
implementar campanhas eficazes, atraindo consumidores desde do
bairro vizinho até do outro lado do mundo.
 Direcionamento de público: Conhecendo melhor o seu público você
consegue direcionar o produto certo a pessoa certa e com isso evitar
desperdício com propagandas a aqueles que não são consumidores
em potencial.
Segundo Torres (2009), a publicidade digital vai além de banners simples,
pois a web deixou de ser apenas páginas estáticas, e novos conteúdos, devido a
evolução tecnológica e avanço da banda larga, segue uma lista com a descrição dos
principais conteúdos e meios de propagandas:
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 Banners de imagem: uma das formas mais comuns de publicidade,
onde são exibidas imagens (animadas ou não) que apresentam algum
produto ou chamam a atenção do internauta.
 Banners interativos: semelhante ao de cima, porém, com um conteúdo
mais rico, possibilitado pelas tecnologias Flash e Java, onde o
internauta pode interagir com o banner.
 Podcast: é a transmissão de áudio online, que vai desde pequenos
contos/explicações até um programa de rádio via internet. Este modelo
teve ciclos de fracasso e sucesso no Brasil e voltou a se tornar popular
nos últimos anos. Este meio permite a divulgação de propagandas
semelhantes a emissoras de rádio.
 Videocast: devido a banda larga e o Youtube, é possível compartilhar
vídeos de alta qualidade, podendo até ser explorado para a criação de
um vídeo viral para a divulgação da marca (quando um vídeo faz tanto
sucesso que acaba sendo compartilhado e caindo no conhecimento de
todos).
 Game marketing: com a evolução da tecnologia, é possível criar jogos
online que vão além da diversão, para serem usados na promoção de
marcas ou produtos, ou utilizar os jogos gratuitos que geram suas
receitas pelas propagandas internas.
A empresa SeeWhy Software realizou um acompanhamento dos sites de ecommerce norte-americanos, levantando 60.000 transações para estudo de qual
meio de comunicação do marketing era mais efetivo em conversão das compras,
resultando no gráfico abaixo (REDAÇÃO E-COMMERCE NEWS, 2011):
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Figura 10 – Percentual de tráfico no carrinho de compra, por meio digital

Fonte: Redação E-commerce News, 2011.

O e-mail marketing (marketing por e-mail) é o mais representativo, sendo o
responsável por mais da metade das conversões realizadas (67%), enquanto as
mídias sociais tiveram uma representatividade de apenas 2%. Isso vai contra o
pensamento que as redes sociais é o meio mais moderno e efetivo e que o e-mail já
é um meio decadente. Não significa que os outros meios sejam menos relevantes
que o e-mail, apenas que o investimento tem um menor retorno em vendas
realizadas diretamente (REDAÇÃO E-COMMERCE NEWS, 2011).
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3.2 Abordagem metodológica
A metodologia escolhida foi a pesquisa bibliográfica e de campo por meio de
um modelo empírico que permitiu validar hipóteses e apresentar fundamentos
teóricos e suas aplicações práticas.
A pesquisa de campo teve como objetivo avaliar a interação e experiência do
cliente, em um comércio eletrônico de produtos (neste caso não se abordou os
serviços ou clubes de assinatura). Os clientes de e-commerce são impactados
diariamente pela tecnologia.
3.2.1 Coleta de dados
A pesquisa de campo consistiu na aplicação de um questionário quantitativo
de 13 questões objetivas (algumas com respostas múltiplas) de fácil interpretação e
resposta. O questionário aplicado encontra-se na seção apêndice do presente
trabalho.
Utilizou-se o Google Forms no desenvolvimento do questionário online e
obteve-se de um público de perfil variado de 104 pessoas da grande São Paulo.
Conforme os estudos de Webshoppers (2016) e Webshoppers (2018), a
região sudeste é a maior consumidora de comércios eletrônicos e dentro do estado
de São Paulo, a Capital é a responsável por gerar uma renda (1,312 milhões), maior
que as próximas 5 cidades juntas que totalizam 1,232 milhões de reais.
Dessa forma, o questionário foi aplicado na região da grande São Paulo, a
qual concentra o maior valor de vendas por lojas virtuais do estado.
Vale ressaltar que o questionário foi concebido com o intuito de identificar o
perfil do respondente, seus hábitos de compras e a experiência de usuário
relacionada, para que seja possível identificar algumas oportunidades a serem
exploradas e quais tecnologias poderiam ser utilizadas para melhorar a experiência
ao usuário.
Com essas informações as empresas poderão ofertar os produtos com uma
melhor experiência ao usuário, aumentando a taxa de conversão de suas vendas.
Abaixo será descrito o objetivo de cada parte do questionário. O questionário
foi dividido em 3 partes:
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 Parte 1 – Identificação do perfil: Levantamento dos participantes, como
em qualquer negócio, é necessário conhecer seu público, logo são
abordadas questões de faixa etária, gênero e poder aquisitivo.
 Parte 2 – Utilização do comércio eletrônico: Focou-se na utilização e
aceitação do comércio eletrônico por parte dos participantes e as
tecnologias abordadas, estas foram abordadas por meio da experiência
de usuário que proporcionam ao cliente. Nesta parte foram abordados
itens como frequência e categoria das compras realizadas, motivos de
preocupação, instabilidade do site e se acessa o site somente quando
já tem interesse em comprar algo. De forma indireta foram abordadas a
aplicação da segurança digital e Cloud Computing.
 Parte 3 – Produtos e propaganda: realizada por questões que
abordaram informações de produtos e propagandas mais relevantes na
opinião dos participantes. Objetivando identificar quais formas de
marketing são mais relevantes na percepção do cliente e abordar se a
utilização do chatbot poderia melhorar a experiência no momento das
vendas.
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4. ANÁLISE DOS RESULTADOS DA PESQUISA

O presente capítulo apresenta os resultados da análise da pesquisa e os
gráficos percentuais de cada pergunta realizada
4.1 – Identificação do perfil
Figura 11 – Pergunta 1 da pesquisa

Fonte: Elaboração própria.

Destacaram-se pessoas entre 31 e 40 anos com a maior participação na
pesquisa (40%), seguido por pessoas acima de 50 anos (33%) e uma representação
de 86% com perfil mais maduro (acima dos 31 anos).
Apesar das faixas utilizadas terem sido diferentes, a pesquisa ficou bem
próxima do estudo de Webshoppers (2018), mostrando uma maior participação de
um perfil mais maduro.
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Figura 12 – Pergunta 2 da pesquisa

Fonte: Elaboração própria.

Nessa

amostra,

prevaleceu

o

público

feminino

com

61%

de

representatividade contra 39% dos homens.
No estudo teórico realizado, o público feminino também é mais participativo
que o masculino, porém a diferença é menor, são apenas 50,6% contra os 49,4% do
masculino.
Figura 13 – Pergunta 3 da pesquisa

Fonte: Elaboração própria.
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Metade dos respondentes tem a renda familiar acima de R$ 7.000, seguida
por 22% com renda entre R$ 2.001 e R$ 4.000.
Na

fundamentação

teórica,

Webshoppers

(2018)

mostrou

que

aproximadamente 36% são da classe C (entre 3 e 5 salários mínimos) e 30% da
classe D (de 1 a 3 salários mínimos), sendo o salário mínimo de R$ 937,00 temos
que 30% ganhavam entre R$ 937,00 e R$ 2.811,00 e os outros 36% ganhavam
entre R$ 2.811,00 e R$ 4.685,00 sendo que pelo questionário aplicado, os
respondentes estão numa situação mais favorável, com metade tendo a renda
familiar acima de R$ 7.000.
4.2 – Utilização do comércio eletrônico
Figura 14 – Pergunta 4 da pesquisa

Fonte: Elaboração própria.

A maioria das pessoas dão preferência a realizar compras pela internet ao
invés de se deslocarem a lojas físicas, totalizando 72% entre as opções “sempre” e
“frequentemente”, sendo que 15% preferem comprar pela internet e apenas 1% (1
pessoa) prefere ir às lojas físicas.
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Figura 15 – Pergunta 5 da pesquisa

Fonte: Elaboração própria.

Foi muito equilibrado o tipo de produto buscado entre as seis categorias:
- eletrônicos, informática e celulares (21%);,
- eletrodomésticos, casa e decoração (19%);
- saúde, cosméticos e perfumaria (17%);
- moda e acessórios (15%);
- esportes, lazer, brinquedos e jogos (13%);
- comida (12%).
Destaca-se a maior concentração em eletrônicos (com suas subdivisões) e
itens com ticket médio (valor médio unitário) menor.
Para Webshoppers (2017), a categoria com maior volume foi moda e
acessórios com 13,6% (próximo dos 15% pesquisado), seguido por eletrodomésticos
com 13,1%, que somado com casa e decoração totaliza 22,9% (também próximo
dos 19% pesquisado).
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Figura 16 – Pergunta 6 da pesquisa

Fonte: Elaboração própria.

A maior preocupação das pessoas que realizaram a pesquisa foi no quesito
segurança do ambiente virtual (56%), seguido da reputação da empresa com 21%.
Esses dois pontos podem ser trabalhados com um bom marketing para converter
novos clientes.
A preocupação da segurança também foi uma das maiores demonstrada no
estudo do Webshoppers (2016) com 44% das respostas, isso desconsiderando o
receio de comprar sem ver o produto e questões relacionadas a valor, como o frete.
A preocupação com o prazo no estudo ficou com um percentual um pouco maior,
com 46%.
Essa preocupação pode ser mitigada implementando uma boa segurança da
informação, conforme apresentado anteriormente.
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Figura 17 – Pergunta 7 da pesquisa

Fonte: Elaboração própria.

Mesmo no ambiente virtual, o preço é um dos principais fatores de compra,
40% dos respondentes insistiriam ou até mesmo tentariam mais tarde efetivar a
comprar no site, desde que o preço fosse muito bom, além dos clientes terem um
certa fidelidade à loja, pois 30% tentaria novamente mais tarde ou outro dia, apenas
26% procuraria o produto desejado em outra loja.
Apesar da disponibilidade do site não ter se apresentado como algo crucial,
ela pode ser melhorada implementando soluções escaláveis como a Cloud
Computing apresentada anteriormente.
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Figura 18 – Pergunta 8 da pesquisa

Fonte: Elaboração própria.

Mais da metade das pessoas, 60%, acessam o site apenas quando precisa
de algo. O interessante nesta resposta é que 13% acessam com frequência, mesmo
sem ter alguma compra em vista, sendo um bom público a ser explorado caso seja
oferecido algo que lhes chamem a atenção.
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4.3 – Produtos e propaganda
Figura 19 – Pergunta 9 da pesquisa

Fonte: Elaboração própria.

A maioria (62%) prefere acessar diretamente o site do fabricante para obter
as informações sobre o produto. Apenas 3% gostariam de obter informações por
meio de um chatbot.
Mesmo que o chatbot tenha sido uma solução pouco aceita nessa pesquisa,
as grandes empresas estão investindo e tendo retorno sobre, sendo necessário um
estudo mais detalhado para identificar se o resultado se deu devido ao perfil do
público-alvo ou por ainda ser pouco difundido no Brasil.
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Figura 20 – Pergunta 10 da pesquisa

Fonte: Elaboração própria.

As pessoas estão abertas a sugestões de outros produtos, pouco mais da
metade aceitaria que lhes fossem ofertados produtos de seus interesses.
As vendas poderiam aumentar se a empresa melhorasse a divulgação de
marketing dentro da própria loja virtual, oferecendo outros produtos semelhantes.
Figura 21 – Pergunta 11 da pesquisa

Fonte: Elaboração própria.
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A principal forma de marketing é a rede social, contemplando um quarto das
respostas, seguido por indicação de amigos com 21% e em terceiro lugar,
empatados com 18%, estão os banners e a TV.
Figura 22 – Pergunta 12 da pesquisa

Fonte: Elaboração própria.

Nesta caso a proporção foi maior nas redes sociais, 32%, contra 28% através
de TV, onde observamos um aumento em relação a questão anterior.
Figura 23 – Pergunta 13 da pesquisa

Fonte: Elaboração própria.
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A maioria das pessoas não gostam de receber e-mails de marketing, porém
quase metade delas (45%) aceitariam recebê-los se fossem ofertados produtos de
seus interesses.
Apesar das pessoas não gostarem muito desse meio de comunicação
(conforme figura 23), e ser mais visível as propagandas pela TV (que não
conseguimos mensurar a conversão) e das mídais sócias (conforme figura 22), é o
e-mail marketing o responsável por mais de dois terço das conversões de uma
venda, enquanto apenas 2% convertem diretamente das redes socias (conforme
figura 10).
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5. CONCLUSÃO

O objetivo atingido com o trabalho foi identificar os principais hábitos de
consumo na internet, destacando que informações de produto e propaganda são
mais relevantes. Além disso, introduzir os conceitos relacionados ao e-commerce,
focando mais na modalidade B2C de produtos e apresentar algumas tecnologias
que podem auxiliar em seu desenvolvimento.
Os aspectos estudados são de interesse principalmente do gestor de
comércio eletrônico (ou de uma startup), o qual deve entender os conceitos,
benefícios e sua utilização, mas não sendo o responsável por sua implementação.
Abrangeu-se que o comércio eletrônico no mundo (inclusive no Brasil)
continua em rápida expansão, gerando muitas oportunidades a quem se interessar
por explorar este mercado.
A pesquisa realizada mostrou que 72% dos entrevistados preferem realizar
suas compras online, mas além destes, é possível tentar converter os outros 28%.
Para isso, seria necessário um estudo mais aprofundado do motivo pelo qual essas
pessoas ainda preferem o comércio tradicional - se é pela experiência de ir a uma
loja física (como era muito comum antigamente, principalmente em livrarias onde o
vendedor auxiliava na escolha dos livros), por receio de fraudes, produtos não
entregues ou de ter seus dados roubados.
A experiência de se ter contato com outra pessoa auxiliando a realização da
compra pode ser compensada com a utilização de chatbots, programados para este
fim, os quais poderiam ter uma quantidade de informações relevantes ou fazer
associações que seriam difíceis para uma pessoa conseguir.
Retomando o exemplo acima da livraria, ser possível criar um chatbot
programado para conhecer todos os livros disponíveis e com isso auxiliar a busca
das pessoas. Apesar dessa utilização não ter sido confirmada pela pesquisa aqui
apresentada, faz-se necessário um estudo mais profundo para entender seus
motivos,
Grandes empresas estão apostando no chatbot, que está lhes permitindo
automatizar parte do processo de atendimento, padronizá-lo ou até mesmo melhorar
a interface com o cliente e a experiência oferecida a este.
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Apesar delas apostarem neste mercado e estarem tendo bons resultados, não
se pode assumir isso como verdade para todos os negócios, pois depende muito da
natureza destes, bem como do seu público-alvo. Além disso, como qualquer
negócio, deve-se avaliar o custo benefício do projeto e avaliar o retorno do
investimento (que pode ser financeiro, de imagem da empresa e divulgação do
produto ou aumento da participação do mercado).
O Cloud foi apresentado por tratar-se de uma mudança atual no mercado
onde as empresas estão migrando ou já começando neste modelo. O presente
trabalho também destacou a importância do processo enxuto (o qual visa reduzir
desperdício, e neste caso a capacidade de processamento ociosa pode ser
considerado como desperdício) e o MVP (Minimum Viable Product – Produto mínimo
viável), que prega a implementação mais simples possível para validar um conceito/
uma ideia e saber se o mercado terá uma boa aceitação a ela.
O Cloud permite principalmente expandir ou cancelar o serviço contratado,
pois pode se mostrar ou não rentável.
O marketing é fundamental para qualquer tipo de negócio, logo apresentouse formas de se realizar um marketing digital, o qual pela pesquisa, mostrou-se
relevante, principalmente, o realizado pelas redes sociais. Isso é uma boa notícia,
pois mostra que os investimentos deste tipo são importantes e suas campanhas não
são tão custosas, sendo possível implementar para pequenas empresas ou startups.
A TV continua sendo um dos meios mais eficientes de propaganda, segundo
a opinião dos entrevistados, mas tende a ser mais cara que outros meios. Sendo
assim, seu uso deve ser avaliado, já que não é somente porque o comércio é digital
que os seus meios de divulgação e comunicação devem ser restringidos ao digital
também.
Em função da crise econômica vivida pelo Brasil, muitas pessoas abriram um
negócio próprio, inclusive comércios eletrônicos. Apesar de ser necessário apenas
um site ou um ponto de venda em um marketplace, este é apenas o mínimo, devese analisar as demais oportunidades e estudá-las, verificando quais podem auxiliar
no desenvolvimento e expansão do negócio.
Não se deve implementar todas as ferramentas só porque é tecnologia de
ponta ou está sendo apresentado como algo revolucionário. Deve-se lembrar
sempre da missão e visão da empresa, verificando quais tecnologias têm sinergia
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com o seu planejamento estratégico e o mais importante é verificar qual é o seu
momento atual e o almejado. Deve-se ter em mente também quais são os objetivos
a curto, médio e longo prazo para poder avaliar qual cenário é o mais favorável ao
investimento e desenvolvimento do negócio, identificando o público-alvo e como este
reagirá às inovações.
Porém, como ocorreram as três ondas do comércio, outras poderão surgir
com o avanço da tecnologia, e como em qualquer negócio, deve-se manter sempre
atualizado sobre o mercado e tecnologias empregadas.
Como não seria possível abordar todas as tecnologias ou até processos
existentes que auxiliam um e-commerce, focou-se nos pontos considerados mais
relevantes principalmente para quem está começando um negócio. As empresas
que tiverem um negócio mais estruturado devem procurar conhecer outras
tecnologias, conceitos e sistemas como CRM, ERP, inovação na forma de
pagamento por criptomoedas e o próprio marketing digital que é um assunto tão
vasto que existem diversos livros para abordá-lo.
E por fim, o mais importante é lembrar que a tecnologia é um meio e uma
ferramenta a ser utilizada para se conseguir alcançar algum objetivo, e não deve ser
o objetivo em si. Para isso, deve-se conhecer bem a própria empresa, ter bem
definido o seu planejamento estratégico e segui-lo ao avaliar as soluções
tecnológicas, pois implementar uma tecnologia apenas por implementar é, além de
desperdiçar dinheiro, a causa da ruína de muitas empresas, que não obtiveram a
aceitação do mercado.
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APÊNDICE 1 – QUESTIONÁRIO APLICADO

Pergunta 1 – Faixa Etária
o 0 a 20
o 21 a 30
o 31 a 40
o 41 a 50
o Mais de 50
Pergunta 2 – Qual é seu gênero?
o Feminino
o Masculino
Pergunta 3 – Qual a sua renda familiar?
o Até 1.000
o 1.001 a 2.000
o 2.001 a 4.000
o 4.001 a 7.000
o Acima de 7.000
Pergunta 4 – Com qual frequência você compra pela internet em vez de ir na loja?
o Nunca
o Raramente
o Frequentemente
o Sempre

Pergunta 5 – Quais os itens que você geralmente compra pelo comércio eletrônico?
□ Comida
□ Esporte e Lazer / Brinquedos / Jogos
□ Eletrônicos / Informática / Celulares
□ Eletrodomésticos / Casa e Decoração
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□ Moda e Acessórios
□ Saúde / Cosméticos / Perfumaria
□ Outros: ______________________
Pergunta 6 – Qual sua maior preocupação ao escolher uma loja virtual?
o Segurança (privacidade dos dados pessoais, bancários e cartão de crédito)
o Se vai receber a encomenda
o Se vai receber no prazo
o Se a encomenda chegará em boas condições
o Saber se o produto é o mesmo do anunciado
o Se pode devolver ou trocar o produto
o Reputação da empresa
Pergunta 7 – Caso você esteja fazendo uma compra, o site estiver caindo ou lento, o
que você faz?
o Continuo insistindo até conseguir
o Tento novamente mais tarde ou outro dia
o Insisto / tento novamente mais tarde apenas se o preço for muito bom
o Procuro em outra loja
Pergunta 8 – Quando você acessa a loja virtual?
o Procuro quando preciso de algo
o Recebi alguma forma de promoção que me interessou, por e-mail, vídeo,
redes sociais
o Acesso frequentemente, mesmo não precisando de algo especifico
Pergunta 9 – Ao verificar um produto, para ter mais informações a respeito dele, qual
forma você gostaria?
o Informações direto no site (mesmo que detalhadas e extensas)
o Falar com um atendente que o conhecesse (via chat)
o Falar com um atendente que o conhecesse (via telefone)
o Falar com um chatbot (chat de autoatendimento que usa inteligência artificial)
que o conhecesse
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o Prefiro acessar o site do fabricante
o Não preciso de mais informações
Pergunta 10 – Ao comprar um produto, você gostaria que lhe fossem apresentados
outros de possível interesse?
o Sim
o Não
Pergunta 11 – Quais formas você mais vê produtos?
□ TV
□ Rádio
□ Vídeos no youtube
□ Banners / Links nas páginas da internet
□ Redes Sociais
□ Podcasts
□ Jogos de celular / redes sociais / online
□ Indicação de amigos
Pergunta 12 – Dentre as formas que você mais vê, qual é a mais relevante para
você, que mais te faz lembrar do produto?
o TV
o Rádio
o Vídeos no youtube
o Banners / Links nas páginas da internet
o Redes Sociais
o Podcasts
o Jogos de celular / redes sociais / online
Pergunta 13 – Você gosta de receber anúncios por e-mail?
o Sim, desde que sejam de produtos de meu interesse
o Sim, de qualquer produto
o Não
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