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RESUMO 

 

O comércio eletrônico/E-commerce é uma ferramenta de comunicação mundial, no qual teve seu início 
em 90, desde sua origem passou por várias mudanças e vem passando até hoje, pois a tecnologia  vem 
aprimorando seus conceitos e sua utilização cada vez mais. A utilização do e-commerce, as transações 
realizadas através de vias eletrônicas via internet, vem aumentando, com o aumento do poder aquisitivo 
que muitas pessoas que têm acesso à internet. O E-commerce é comércio eletrônico, que vem 
apresentando um constante índice de crescimento. As empresas físicas, por sua vez, estão fazendo uma 
junção de física com a virtual e aqueles empreendedores que estão inserindo nesse mercado que é uma 
alternativa para obter de maior liquidez e conquistar uma maior parte no mercado que está cada vez mais 
competitiva. Diante de um cenário de concorrência, o empresário que tem um comércio eletrônico tem 
que estar atento ao cliente, ter vantagem competitiva que é de suma importância. Foram citados alguns 
assuntos referentes ao tema, cujo principal objetivo foi identificar a estratégia utilizada por esse mercado. 
Após a análise e conceitos de autores, artigos já publicados, foram analisadas algumas empresas que se 
destacam nesse comércio virtual, e que o relacionamento com o cliente é de fundamental importância 
para proporcionar uma relação duradoura e de fidelização para alcançar o sucesso. 
  
Palavras-chave: E-commerce, Transações, Cliente. 
 

 
ABSTRACT 

 
E-commerce / E-commerce is a global communication tool, which started in 90, since its inception has 
undergone several changes and has been going to this day, because the technology has been improving 
its concepts and use more and more. The use of e-commerce, transactions conducted through electronic 
means via the Internet is increasing with the increase in purchasing power that many people who have 
internet access. E-commerce is electronic commerce, which has been showing a steady growth rate. 
Physical companies, in turn, are doing a physical junction with the virtual and those entrepreneurs who 
are entering this market which is an alternative for most liquid and win a larger share in the market that is 
increasingly competitive. Before a competition scenario, the businessman who has an e-commerce have 
to be attentive to the customer, have competitive advantage that is of paramount importance. They were 
cited some issues related to the topic, whose main objective was to identify the strategy used by this 
market. After the analysis and concepts of authors, published articles were analyzed some companies that 
stand out in this e-commerce, and that the relationship with the customer is very important to provide a 
lasting relationship and loyalty to achieve success 

 
Keyword: E-commerce, Transactions, Client. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O comércio eletrônico conhecido como o “e-commerce” no Brasil deu início as 

suas atividades na década de 90 quando ocorreram os primeiros sites na internet com o 

objetivo de realizar transações comerciais. Foram através das ações do marketing, que 

as pessoas passaram a fazer as suas compras no  comércio eletrônico, as pessoas 

começaram a ter mais acesso a computadores, a internet e assim interando com a rede 

mundial. Logo se tornou um mercado conhecido por oferecer um novo conceito de 

compra e venda.  

Atualmente a tecnologia vem crescendo cada dia mais. Com um grande número 

de informações, principalmente na área da tecnologia, que proporciona aos 

consumidores uma vasta troca de informações a todo instante e a oportunidade de 

efetuar suas compras. As lojas físicas passam a ser um mercado concorrente com a 

abertura dos mercados no ambiente virtual. As empresas estão procurando atender 

necessidades que visivelmente são percebidas e às necessidades que não se percebe, 

buscam uma forma especifica de conhecer o cliente. A qualidade dos produtos e 

informações tem um papel importante em todo o ambiente empresarial seja ele físico ou 

via web e em vários aspectos que estão ligados a vida das pessoas. É no 

relacionamento, que se busca inovar, encantar e surpreender as pessoas.  

Diante do tema apresentado surge uma problemática imposta ao levantamento 

de uma pesquisa para descrever e levantar quais estratégias que os empresários do 

comércio eletrônico deve estimular para as compras no ambiente virtual. 

O presente trabalho apresenta um crescente desenvolvimento quem trabalha no 

e-commerce é um canal de compras que oferece uma oportunidade de compras sem 

burocracia e rápida, capaz de oferecer, eficiência, agilidade e mobilização na realização 

da compra ou efetivação de um negócio. Para isso, é necessário buscar informações, 

conhecer o ambiente virtual seguro para fazer suas compras. É notável que as 

informações mudem constantemente, as notícias são inseridas a cada segundo, muitas 

pessoas utilizam-se dessa ferramenta pelas várias facilidades de compras, e 

variedades que uma loja física não dispõe e formas de pagamento e crédito. 
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Para o desenvolvimento do trabalho foi realizada uma pesquisa bibliográfica,  

com conceitos de autores diferentes sobre assunto. Nesse sentido, o objetivo do 

trabalho foi analisar as estratégias competitivas do e-commerce, compreender quais 

fatores que fizeram do e-commerce a ter um avanço mundial nos negócios on-line, 

quais formas que e empresários desse comércio possam analisar as inúmeras 

oportunidades de ambas as partes e os desafios que envolvem as relações comerciais 

entre eles.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 O que é E-Commerce? 

 

O E-commerce nada mais é que o comércio através da internet, ou seja, um 

ambiente para fazer compras e vendas de um determinado produto ou serviço. O 

comércio eletrônico é um ramo de atividade econômica que mais cresce no mundo.  

Quando se fala em e-commerce são as transações feitas pelo formato eletrônico, 

ou seja, pela internet. Portanto, a internet não só é utilizada para as transações, como 

também uma forma de atuar como fonte de negociações para as empresas em seus 

negócios, e também atua como marketing de relacionamento com os clientes. Para  

Kotler (2000, p. 681): 

 

Canais comerciais: várias empresas estabeleceram serviços de informação e de 
e-marketing que podem ser acessados por aqueles que assinam o serviço e 
pagam uma taxa mensal. Esses canais fornecem informações (notícias, 
bibliotecas, educação, viagens, esportes, consultas), entretenimento (diversão e 
jogos), serviços de compra, oportunidades e diálogos (informativos, fóruns, 
salas de bate-papo) e e-mail. 
A Internet: a Internet é uma malha global de redes de computadores que tornou 
possível a comunicação global instantânea e descentralizada. Eles podem 
enviar e-mails, trocar experiências, comprar produtos e acessar notícias, 
receitas e informações sobre arte e negócios. A Internet em si é grátis, embora 
os usuários individuais precisem de um provedor de serviços da Internet para 
estarem conectados a ela.  

 

O comércio eletrônico ou e-commerce é utilizado para facilitar as  compras ou 

comercializar produtos até serviços on-line, de forma ágil e com praticidade para as 
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pessoas de qualquer natureza, essas compras envolvem um menor tempo e custos 

mais baixos. 

 

2.2 Evolução do E-commerce 

 

No Brasil, após os anos 90 o comércio eletrônico surgiu gradativamente, as 

empresas implantaram em seus ambientes de trabalho para facilitar suas atividades e 

está presente em quase todas as empresas. Segundo Trepper (2000, p. 3) “O Comércio 

eletrônico já existe, em várias formas, desde o final da década de 1960, mas desde 

1993, novas tecnologias, permitem às empresas realizar funções de negócios 

eletrônicos (e-business) com maior eficiência [...]”. O  E-commerce está em constante 

crescimento, pois acontece devido a inúmeras facilidades deste tipo de comércio; 

muitas empresas tem a loja física e está aderindo à junção das duas junções que  

resultam em confiabilidade da informação para transações via internet, oferecendo um 

compromisso também com seu cliente de oferecer um amplo alcance de mercado 

através, de uma comodidade para quem conhece o produto e quer passar a fazer suas 

compras via internet.  

Segundo o relata o autor Trepper (2000, p. 3) diz que “[...] empresas que não 

aderirem à febre do comércio eletrônico acabarão ficando para trás, comendo poeira”. 

O comércio eletrônico/e-commerce precisa de eficiência para oferecer seus 

produtos para atender toda a demanda com excelência; a eficácia valoriza nas 

compras, um tempo curto no atendimento e rapidez no fechamento das transações, 

também levar em consideração de um estoque de mercadorias para que possa atender 

sem que ocorra nenhum imprevisto. No mundo globalizado e que as informações 

mudam rápido as empresas sentem a necessidade de aderir a tecnologia com:  

 

“com o objetivo de acompanhar o rápido desenvolvimento tecnológico e a 
globalização dos  mercados, bem como uma maior exigência dos consumidores 
por produtos e serviços de melhor qualidade e tecnologicamente mais 
avançados”. Dornelas (2003. p. 5): 

 

No início, a internet só era usada como trocas de informações, emails, 

armazenamento de dados da empresa e hoje atua como um negócio passou a ter um 
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grande conceito para as empresas e as pessoas. As compras E-commerce podem 

envolver tanto as operações entre uma empresa de varejo e seus consumidores quanto 

às transações comerciais  entre uma empresa e seus fornecedores. Esse cenário 

inovador é uma área que a empresas estão utilizando para facilitar suas compras, o 

varejo é certamente uma das atividades empresariais que vem atravessando maior 

ritmo de transformação, respondendo às modificações do ambiente tecnológico, 

econômico e social ao qual está inserido. (PARENTE, 2000, p. 15).  

Dessa forma, Siqueira (2004, p. 43) afirma que “ao mesmo tempo em que nos 

últimos anos o varejo tradicional vem alternando períodos de crescimento tímido com 

quedas em suas vendas, o e-commerce vem  crescendo com taxas bastante elevadas”. 

Para o autor no Brasil o uso  dessa tecnologia é como um meio para melhorar a gestão 

do negócio e atender às necessidades dos clientes, é um fenômeno cada vez mais 

crescente entre as organizações empresariais varejistas.  

Com  o aumento dessas formas de compras a Internet tem elevado o número de 

usuários na rede cada vez mais. Segundo Ângelo e Silveira (2001, p.92), “mais serviços 

irão surgir para facilitar a vida das pessoas, tornando a rede uma nova ferramenta de 

trabalho, onde os usuários poderão fazer inúmeras coisas sem sair da frente do 

computador”. 

O e-commerce vem expandindo na rede de internet cada vez mais, passa a ter 

uma credibilidade de compra e venda de mercadoria. A partir deste conceito é possível 

utilizar essa ferramenta para comprar e vender quase tudo até em redes sociais. 

 

2.3 Vantagens e desvantagem do E-commerce para os Clientes 

 

O mercado de E-commerce tornou-se essencial para toda a organização para 

quem deseja realizar seus negócios, ele vai além das fronteiras, qualquer pessoa tem 

acesso a qualquer produto seja ele nacional ou importado. O cliente que utiliza dessa 

ferramenta está com uma comodidade ao seu alcance a todo instante, além de oferecer 

muitas outras oportunidades para o cliente, como estudar, cursos, entre outros.  

Ainda, no âmbito das vantagens, Laudon (2004, p. 113) “considera que a Internet 

confere às empresas a importante possibilidade de fornecer aos seus clientes 
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informações sobre seus produtos ou  serviços com máximo nível de riqueza e alcance”. 

No que diz a riqueza o autor refere-se à “profundidade e o grau de detalhe da 

informação – a quantidade de informação sobre o produto ou serviço que a empresa 

pode fornecer ao cliente, bem como a quantidade de informação que ela pode coletar 

sobre o cliente também” (Laudon 2004, p. 113). Já no alcance é a “quantidade de 

pessoas com que uma empresa pode se conectar e a quantidade de produtos que ela 

pode oferecer a essas pessoas”. Segundo o SEBRAE (2005) é importante estar bem 

informado1: 

 

Vantagens 

 

 Maior comodidade na compra do produto ou serviço; 

 A Web oferece uma vantagem de estar  conectada aberta 24 horas por dia; 

 O acesso  pode ser feito a qualquer momento por meio de celulares ou qualquer 

forma de aparelhos com conexão à internet; 

 Facilidade nas pesquisas comparativas. 

 

Desvantagens 

 

 Vulnerabilidade de hackers para dados de cartões e senhas bancários, 

 Quanto às compras pode ocorrer a despadronização do tamanho de roupas, de 

calçados e outros itens do vestuário, como na loja física que tem a possibilidade 

de experimentar ter o contato com o produto;  

 Possíveis atrasos podem ser decorrentes há qualquer situação, também pode 

ocorres casos de danificação do produto durante a entrega. 

Com o  crescimento do mercado e-commerce as pessoas estão mudando seus 

hábitos e optando pelas lojas virtuais, pela tamanha variedade de produtos que está 

disponível. Parente (2000, p.18) ainda afirma que “de todos esses sistemas sem loja, o 

varejo virtual é o de crescimento mais explosivo”. O empreendedor  tem  muito bem 

                                                
1
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/Vantagens-e-desvantagens-do com%C3%A9rcio-

eletr%C3%B4nico 

http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/Vantagens-e-desvantagens-do
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suas estratégias para seu negócio no mundo virtual para manter uma empresa com 

normas e procedimentos que consiga atender todas as expectativas dos clientes e 

também sua expansão envolver todas as áreas é fundamental para ter sucesso. 

 

2.4 E-commerce e o relacionamento com os clientes 

 

Com a concorrência acirrada, para a empresa que tem seu comercio virtual é 

preciso compreender  qual o motivo que o cliente realiza suas compras, também é 

necessário levantar quais as estratégias que podem ser realizadas pela empresa para 

que esse cliente torne-se frequente e habitual.  

O relacionamento com o cliente é um dos fatores que irá contribuir e muito para 

essa fidelização. Para compreender melhor as características do cliente é preciso ser 

identificadas. Como podemos notar no quadro 1, alguns fatores influenciam na hora da 

compra o comportamento do cliente podemos chamar de um processo de troca, no 

entanto alguns fatores como por exemplo, fatores de natureza ambiental, situacionais, 

pessoais, preço, qualidade e de marketing. Assim segue no quadro 1: 

 

Quando 1: Fatores que podem influenciar na hora da compra. 

FATORES EXEMPLOS 

Ambiente Cultura, classe social, família, grupo de referência, economia, tecnologia etc.  

Situações Ambiente físico, o tempo etc.  

Pessoais Personalidade, valores, hábitos etc.  

Preço Melhor preço, clientes hoje buscam economia. 

Qualidade Qualidades dos produtos em loja física normalmente são mesmas. 

Marketing Um Composto de Marketing (4 P´s: produto, preço, praça, promoção).  

Fonte: Criado pelos autores. 

 

Para a empresa o melhor caminho a seguir é a realização de pesquisas para 

ficar    atentos aos serviços e produtos, para assim ter um relacionamento e criar meios 

de armazenar, tabular e transformar este conhecimento em alguns pontos de melhoria.  

Para ajudar neste desafio, os estudiosos do marketing elaboraram um abrangente 

modelo de comportamento do consumidor o qual engloba tanto os aspectos cognitivos 

do processo de decisão do consumidor quanto os emocionais. (LIMEIRA, 2009, p. 77) 
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No Brasil, temos IBGE. Um órgão que é responsável pela realização de 

diferentes pesquisas, principalmente na economia brasileira, cujos seus resultados 

auxiliam as empresas na obtenção de informações que relatam a situação atual do 

mercado, assim podem tomar decisões para melhorar seu ambiente virtual. Essas 

pesquisas trazem em seus resultados, diferentes análises, como por exemplo, a 

qualificação e quantificação de mercado, o potencial de consumo da população por 

segmento de mercado, o crescimento da população, essas informações são de extrema 

importância para quem trabalha com o mercado virtual. 

A empresa pode estar fazendo suas próprias pesquisas no ato da compra com a 

utilização softwares que trazem o banco de dados dos próprios clientes. Com estes 

dados, processados, a empresa poderá tomar decisão ou novas implementações e até 

mesmo inovar. 

 Para as empresas que atuam no comércio eletrônico  é de grande importância 

conhecer seus clientes para estabelecer parâmetros e criar estratégias de marketing 

capaz de auxiliar no estudo do comportamento deste consumidor. 

Por fim o relacionamento com o cliente fica em evidencia o compromisso 

estabelecido de oferecer o que o cliente espera, ficando por parte da empresa a 

responsabilidade de motivar suas compras e alcançar a fidelização deste cliente cada 

vez mais. Portanto o Marketing de Relacionamento torna-se o fator-chave para o 

sucesso organizacional. Conforme Kotler e Armstrong (1998, p. 397): 

 

Marketing de relacionamento significa criar, manter e acentuar sólidos 
relacionamentos com os clientes e outros públicos. Cada vez mais o marketing 
vem transferindo o foco das transações individuais para a construção de 
relacionamento que contem valor e redes de oferta de valor. O marketing de 
relacionamento está mais voltado para o longo prazo. Sua meta é oferecer valor 
de longo prazo aos clientes, na medida do sucesso e dar-lhes satisfação em 
longo prazo. 

 

Diante dos relacionamentos criados pelas empresas é possível ter bons 

argumentos boas estratégias no qual diferencia sua atividade,  as empresas que tem 

um diferencial está na maioria das vezes em evidencia, pois atender melhor aos 

clientes é um passo à frente perante a concorrência levando os clientes fidelizar a sua 

marca ou empresa. 
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2.5 Estratégias para fidelizar clientes 

 

A fidelização corresponde a um conjunto de ações realizadas pelas empresas no 

sentido de fidelizar ou manter os seus clientes mais valiosos, impedindo a perca do 

consumidor para a concorrência. As ações significa investir no cliente de acordo com 

suas necessidades, de forma que estejam antenadas com atualidade. Sobre o assunto, 

comenta Stone (1998, p. 95):  

 

A fidelidade não é uma questão de jogar dinheiro em programas de marketing, 
produzir revistas, criar clubes ou lançar cartões d e crédito na vaga esperança 
de que a fidelidade seja estabelecida. A fidelidade será desenvolvida ao longo 
do tempo, se os parâmetros do relacionamento forem planejados e 
implementados corretamente. 

 

Para o programa de fidelização do cliente, é preciso oferecer mais do que 

brindes e recompensas. É preciso gerenciar, de forma responsável concreta e objetiva, 

ou seja, um bom relacionamento com o cliente. Aquele cliente que compra sempre é um 

cliente fiel sempre está envolvido com a empresa, porém deve ser sempre incentivando 

para que não pare de comprar, mantendo seu frequente consumo de produtos ou 

serviços. “Este é leal à empresa em relação à marca ou produto e serviço, ampliando o 

relacionamento ao longo do tempo” (ANGELO; SILVEIRA, 2001, P. 216). O programa 

de fidelização nada mais é do que uma troca de benefício que a empresa oferece para 

o cliente aos seus produtos e serviços. Portanto, é de fundamental importância que a 

empresa se preocupe em reter seus clientes mediante um programa eficiente de 

fidelização, pois esse é um meio eficaz de aumentar os lucros e a clientela (KOTLER; 

ARMSTRONG, 2003, p. 475). 

Para os autores Ângelo e Silveira (2001, p. 215) refere-se que: 
 

A fidelização está inserida em um contexto mais amplo, no qual a empresa está 
voltada para o cliente. É adotado um conjunto de política que visa à empresa a 
focar no cliente fidelizando-o cada vez mais, tornando-se um agente de 
transformação e mudanças das empresas. Uma política de fidelização pode 
transformar as relações internas de uma empresa tornando-a mais 

transparente, moderna e competitiva. 
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Portanto, a fidelização do cliente não garante que ele tenha um vinculo, o 

processo de fidelizar um cliente significa fazer atrair com incentivos, assim ele tem a 

tendência de continuar comprando, e para a empresa uma forma de conhecê-lo cada 

vez mais com as informações a seu respeito e as transformem-se em estratégias para 

cativá-lo cada vez mais, assim atendendo suas necessidades e aumentando sua 

satisfação. À medida que a satisfação aumenta, também aumenta a fidelidade. 

(KOTLER; ARMSTRONG, 2003, p. 477). No ambiente virtual o cliente tem a 

comodidade de não precisar sair de casa para adquirir produto ou serviço, basta clicar, 

preencher as informações necessárias e está efetuada a compra; em poucos dias o seu 

novo produto será entregue em sua casa.  

O atendimento pós-venda também é uma das formas de soluções de problemas, 

é o contato com o cliente após a aquisição de um produto no qual envolve também a 

construção de relacionamento entre a loja virtual e seus clientes. A internet é uma fonte 

de pesquisa gratuita para se obter informações, basta saber utilizar, não adianta ter 

bom relacionamento se não tiver uma estratégia de marketing na web ou até mesmo 

nas redes sociais no qual usa como ponto de relacionamento com seus clientes. Na 

verdade este é o papel dentro de uma estratégia global de e-commerce.  

Dias (2003, p.300), relata que “fidelizar  ou reter o cliente é o resultado de uma  

estratégia de marketing que tem como objetivos gerar frequência de compra dos 

clientes,  aumentar as vendas por cliente e recompensar o cliente por compras 

repetidas”. 

O pós venda no mercado e-commerce através das redes sociais, ajuda as 

empresas a saberem suas posições seu comportamento no papel do cliente com as 

informações do pós venda ajuda a melhorar a satisfação até mesmo a motivar os 

clientes, como também ajuda nas tomadas de decisões para melhorias futuras. As 

empresas têm que se planejar ou estudar aquilo que é viável para seu funcionamento, 

pois a motivação de compra do seu cliente pode ser definida como o conjunto de 

fatores que determina a conduta de um indivíduo. O administrador deve conhecer as 

necessidades humanas para compreender o comportamento humano e utilizar a 

motivação como meio para melhorar a qualidade de vida nas organizações 

(CHIAVENATO, 2003, p. 170). 
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A fidelização dos clientes tem inúmeras razões para o cliente comprar, portanto 

vale ressaltar as ações de pós venda no e-commerce podem diferenciar o seu negócio. 

O cliente quando é fiel a empresa está envolvido com a empresa, ele não altera 

seus hábitos consumindo frequentemente os produtos/serviços e a marca, ampliando 

esse relacionamento ao longo dos anos (Ângelo e Silveira, 2001, p. 216) 

Enfim o objetivo da fidelização do consumidor é identificar as necessidades do 

cliente que a empresa produz para satisfazê-lo. Essas necessidades incluem tudo que 

esta relacionado ao que o cliente procura, seja ele na compra, no produto, no 

atendimento etc. 

 

2.6 Satisfação do cliente 

 

A satisfação dos clientes pode ser percebida quando ele adquire um produto e 

atenda suas necessidades ai percebe através de suas ações ou comportamentos, sua 

satisfação é através disso que a empresa analisa pontos que criam estratégias para 

agregar aos produtos e assim conseguir satisfazer seus desejos. Para Kotler (1998, p. 

53): “O conceito de satisfação é o sentimento de prazer ou de desapontamento 

resultante da comparação do desempenho esperado pelo produto ou resultado em 

relação às expectativas da pessoa”. 

Percebe que no conceito do autor, se forem atendida suas expectativas  a 

satisfação está ligada diretamente à percepção do cliente em relação ao produto ou 

serviço se caso não atender pode ocorrer uma insatisfação que cria uma imagem 

negativa da empresa. Portanto procurar  atender suas expectativas é o que as 

empresas estão procurando fazer atualmente, principalmente na web que é uma fonte 

que ainda muitos tem receio em comprar.  

Os clientes criam suas expectativas através de experiências anteriores, ou seja, 

de compras anteriores, sugestões de amigos e até mesmo de informações e promessas 

de empresas e concorrentes. Cabe as empresa investir em meios para descobrir o grau 

de satisfação dos seus clientes em relação ao produto, atendimento, preço entre outros. 

É importante lembrar que o cliente satisfeito traz benefícios para a empresa, e o 

marketing é o processo de troca de informações ou valores em busca de satisfação de 
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suas necessidades, desejos e o objetivo (PINHEIRO; GULLO, 2011, p. 19). 

Nos últimos tempos o Marketing vem se destacando e tendo muita dificuldade de 

se encontrar fatores para obter e manter o cliente. Muitas empresas estão mudando 

seu conceito e investindo num marketing de relacionamento, ou seja, criando uma 

prática moderna. Para Las Casas (2009, p. 28), Uma empresa que prática o marketing 

de relacionamento deve se dedicar a melhoria continua, além de manter um 

relacionamento profícuo com seus clientes e colaboradores. Para os autores Pinheiro e 

Gullo (2011, p. 58), É um sistema que permite o relacionamento (contato) entre os 

vendedores de uma empresa e seus compradores. Armazena e inter-relaciona 

informações sobre as interações do comprador para com a empresa. A habilidade em 

mensurar o nível de satisfação do cliente com o comércio eletrônico é essencial para  o 

sucesso das empresas que atuam nesse ramo. 

Para as empresas que buscam inovar, o marketing de relacionamento é uma 

ferramenta que pode criar um vinculo de fidelização com seus clientes, pois é através 

deste contato que ele o conhece mais a fundo e o torna mais próximo, o papel do 

marketing de relacionamento é criar estratégias voltadas para diversos consumidores.  

 

2.7 Como fazer uma compra no E-commerce de forma segura 

 

Antes de começar a fazer uma compra, o site do PROCON (Órgão de Proteção e 

Defesa do Consumidor) que é um órgão que  aconselha que o consumidor verifique se 

o site é confiável e que está vendendo o produto possui um endereço comercial físico e 

anote telefones para referencias, pesquisas na própria web. A empresa também deve 

conter um CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas) e, em caso de dúvida 

quanto à sua idoneidade, o comprador deve ligar para o Serviço de Atendimento ao 

Consumidor (SAC) que deve ser oferecido no site e solicitar os dados cadastrais do 

comércio virtual. “Com isso, o consumidor fica protegido no caso de precisar fazer 

reclamações após a compra2”. 

                                                
2 http://www.procon.campinas.sp.gov.br/compras-pela-internet-procon-d-dicas-seguran 



 13 

Além disso, o cliente deve aprender a avaliar se uma loja virtual é segura, 

procurando comprar por indicação ou referência de amigos, pode avaliar pelos sites de 

reclamações ou dar preferência para as lojas virtuais mais famosas.  

A internet tem se revelado uma excelente forma de fazer as compras sem sair de 

casa. Ela permite que pesquisa de preços, orçamentos, possibilita o cliente a ver 

lançamentos de novos produtos antes mesmos de chegar ao mercado. Além de tudo, o 

mercado virtual funciona como uma grande vitrine, possibilitando que os produtos 

anunciados em qualquer canto do Brasil sejam visualizados em tempo real. Existem 

muitas ferramentas de segurança para transações eletrônicas através da internet, as 

quais podem ser citadas o Firewall e a Criptografia (LIMEIRA, 2009, P. 333 e 336).  

 

Firewall – sistema de hardware e software que bloqueia o acesso de usuários 
não autorizados a entrar em uma determinada rede.  
Criptografia – é a técnica de cifrar uma mensagem ou um arquivo utilizando um 
código secreto, baseado em algoritmos.  
 

Segundo pesquisado no R7 para que o cliente não caia em golpes virtuais 

algumas dicas são necessárias3: 

- As propagandas recebidas nos emails podem ser falsas. Tomar  cuidado com 

as informações passadas muitas vezes podem enganar;  

- Ative a opção filtro de antispam é uma forma de precaver e-mails ou entre no 

site de compras digitando diretamente o endereço no navegador. 

- Quando efetuar compras  procure sites que foram recomendados por amigos e 

parentes. 

- Conferencia dos sites pesquisa é sempre bem vinda para não haver problemas 

do lugar onde você vai comprar. Além de métodos próprios de avaliação, esses sites 

têm espaço para comentários dos consumidores. Outra dica é consultar informações 

sobre a loja em páginas exclusivas para registros de reclamações. 

- Não vai comprando em sites que não ofereçam uma navegação segura. Muitas 

vezes os sites nem abrem podem ser considerados spam. Sempre aparece a imagem 

de um cadeado fechado exibido no rodapé do navegador é sinal de segurança, desde 

                                                
3
 http://noticias.r7.com/tecnologia-e-ciencia/noticias/siga-dicas-para-comprar-de-modo-seguro-na-internet-

20100316.html 
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que você clique no objeto e confira o nome da loja e se a data de validade desse 

certificado de segurança ainda não expirou. 

- Ter um olhar atento na política de privacidade das lojas virtuais 

- Desconfie sempre de promoções com vantagens e preços fora do comum, 

pesquisar é a melhor saída para não entrar em sites enganosos. 

As ferramentas disponíveis são passíveis de erros, existem aquelas pessoas mal 

intencionadas que se aproveitam para tentar levar vantagem, dar golpes. A dica é 

escolher, a ferramentas mais desenvolvida e aperfeiçoada para garantir uma compra de 

forma segura para assim ter máximo de segurança possível. 

 

2.8 Concorrência e vantagem competitiva no E-commerce 

 

O mercado virtual tornou-se um  local de grande concorrência, é considerado  

como nacional e é de grande valia entendermos o que é mercado em uma economia 

para o país. Um dos  conceitos que mais simplifica o termo é a de que, existem ambas 

as partes interessadas que se relacionam comercialmente a fim de efetuar um negócio 

de um determinado bem ou serviço, de um lado o um atuando vendedor e o outro como 

um cliente. O cliente depende e precisa de bom atendimento. É nele que está focada a 

razão de todo esforço, no sentido de venda dos produtos ou serviços.  

As empresas do comercio eletrônico, tem que planejar sua atuação, relatar suas 

metas seus valores sua missão com a finalidade de obter lucro, conquistar clientes. A 

internet proporciona uma vasta gama de sites continua e o número de a abertura de 

lojas virtuais, cada vez mais aumenta com grande quantidade de opções em produtos, 

preços, marcas, as mídias estão criando uma revolução no marketing. (KOTLER, 2010)  

A concorrência entre este mercado é algo muito preocupante, atualmente os 

clientes não estão se fidelizando quando surgiram os sites estão buscando o que mais 

supera as suas expectativas; como por exemplo, o valor do produto, qualidade, tempo 

de entrega quais os benefícios de comprar em determinado site. Os sites de e-

commerce tentam atrair cada vez mais clientes, cada um com seu diferencial, seja ele 

no layout, na praticidade, qual a vantagem ou qual seja a forma de atração.   
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A empresa que trabalha dentro deste contexto sem ter problemas com suas 

entregas. Provavelmente a empresa se comprometerá com o cliente e terá menos 

problemas. Ainda os autores indagam Browersox e Closs (2007, p, 58): “a entrega 

completa significa entregar todos os produtos que o cliente solicitou originalmente; 

pontual significa na hora e data especificadas pelo cliente etc.”. Para Bertaglia (2003,   

p. 187):  

 

As organizações reconhecem que o envolvimento do cliente no processo de 
gerenciamento dos pedidos é um fator critico de sucesso, tanto do ponto de 
vista da organização como do cliente. Com a troca de informações relacionadas 
a estratégias, planos e objetivos dos clientes mais importantes, as organizações 
podem identificar mais rapidamente as necessidades dos clientes, 
possibilitando a construção de relacionamentos duradouros e, conjuntamente, a 
geração de condições para aumentar a vantagem competitiva de ambos. 

 

Para construir uma boa relação entre cliente-empresa é preciso ter um 

diferencial, numa definição simples, podemos descrever como uma vantagem 

competitiva, uma troca de informações, ligações são considerados como a vantagem 

que uma determinada empresa possui em relação aos seus concorrentes o contato 

sempre que possível. Algo que esta empresa faz de diferente e que é difícil de se fazer 

igual ou imitado. Quando uma empresa possui um conjunto de valores, tem condições 

de construir uma vantagem competitiva no mercado, tem condições de sobressair. 

Cravens (1997) “relata que as estratégias de relacionamento têm como o objetivo 

satisfazer o cliente e alcançar certos comportamentos através da confiança, cooperação 

e comprometimento entre as partes envolvidas”. 

Atualmente fala-se muito em vantagem competitiva no qual tem varias definições 

e é definida por Barney (apud HOFFMAN, 2001, p.102): 

 

Diz-se que uma empresa tem uma vantagem competitiva sustentável quando 
ela está implementando uma estratégia de criação de valor que não está sendo 
implementado simultaneamente por nenhum concorrente atual ou potencial e 
quando essas outras empresas estão impossibilitadas de reproduzir os 
benefícios dessas estratégias.  
 

O processo de construir certos relacionamentos com clientes pode ser a curto e 

longo prazo, porém é difícil de ser reproduzido, mas nada que seja impossível de ser 

construído, muitas empresas tem serviços de telemarketing e podem construir recursos 



 16 

de lealdade, confiança e reputação que não podem ser comprados no mercado, à 

empresa tem que conquistar dos clientes, através de um bom relacionamento, 

divulgação, etc.  

Portanto, os relacionamentos estabelecidos com os clientes é uma forma no  

qual a empresa têm como objetivo de adquirir recursos que atinjam suas metas seus 

valores, isso torna a empresa forte no mercado e cada vez mais conquistando clientes 

formais e informais geralmente transforma-se em fontes de vantagem competitiva. 

 

2.9 Algumas propostas para ter vantagem competitiva 

 

Para que a empresa possa ter uma vantagem competitiva deve oferecer algo 

diferente para seus clientes, mostrar que seus produtos são bons uma vitrine virtual 

atraente, algo que desperte interesse para o mesmo comprar da sua empresa, 

implantar valores sustentaveis, suporte no qual os clientes, possam assegurar de suas 

compras. 

Uma empresa que tem uma vantagem competitiva sustentável, tem um 

planejamento  focado no cliente, estratégias, diferenciação, preços melhores e um 

potencial em relação as outras empresas.  

Ter um diferencial competitivo no e-commerce pode funcionar também como 

excelente ferramenta de marketing utilizada uma vez que as clientes tendem a 

comentar as lojas dentro dos próprios sites e que se destacam em algum detalhe como, 

por exemplo, a facilidade de se efetuar a compra ou um ótimo trabalho de pós venda, 

muitas vezes a empresa tem um campo onde os clientes se manifestam ou relatam. Por 

isso, fica relativo e em evidencia determinar e demonstrar alguns pontos que podem lhe 

oferecer um diferencial que coloque o seu comércio virtual em um patamar elevado de 

relacionamento com os clientes, são eles: 

 

1. Diversidade de formas de pagamento – Colocar o máximo de opções 

disponíveis de formas de pagamento, assim o cliente tem a sua disposição a forma 

mais eficiente para suas compras. E também fácil manuseio; 
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2. Preços mais competitivos – Muitos dos clientes fazem comparações de 

preços esse é um meio de ficar atento, oferecer um preço melhor que os concorrentes 

podem ser um diferencial a mais para seu comércio virtual, fazer uma constante 

pesquisa de comparação em outros sites seria uma forma de estar com preços dentro 

do que o cliente espera;  

3. Política de frete grátis – A maioria das lojas  virtuais oferece frete grátis, 

tem que oferecer algo para o cliente que o satisfaz, depende muito também das regiões 

em que se encontra, porém vale a pena oferecer em regiões que domine o mercado, e 

em outras não colocar fretes muito caro;   

4. Política de pós venda – Fazer uma ligação para saber se o produto chegou 

certo, dentro do prazo, ou tiver um espaço na própria Web para o cliente fazer um 

comentário sobre sua opinião. Obter um feedback sobre a compra de seus clientes, traz 

bons resultados para a empresa; 

5. Velocidade nas compras: os clientes estão à procura de uma compra com, 

velocidade e o custo com uma melhor diversificação de produtos com informações mais 

detalhadas; 

6. Locomoção: a sociedade está se relacionando com as melhorias no padrão 

de vida, pois não precisam ir longe para adquirir novos produtos, podendo fazer suas 

comprar em casa, oferecer novidades lançamentos de produtos é uma  forma de atrair 

mais o cliente. 

Comentário: Compras realizadas pela internet é uma realidade hoje na vida das 

pessoas, na sociedade, nas grandes empresas, pela praticidade, preço, segurança, 

comodidade, enfim inúmeros são seus benefícios. O maior objetivo de uma empresa 

virtual é o lucro. Para aumentar a lucratividade da empresa do ramo virtual, é preciso 

tomar as decisões no tempo certo.  Portanto os empreendedores e as grandes 

empresas tem que ficar de olho nos seus clientes cada vez mais. 

Aproveite a internet que é uma ferramenta para se comunicar com os clientes 

sobre a sua empresa fique de olho nos concorrentes. Busque clientes em potenciais, 

além disso, promover o seu negócio, investindo em um marketing online assim você 

também estará recolhendo informações importantes para novas ideias de produtos ou 
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serviços. A seguir serão apresentadas as empresas que mais se destacam no comércio 

virtual. 

 

3 MODELOS DE EMPRESAS QUE SE DESTACAM NO E-COMMERCE  

 

O mercado E-Commerce é considerado como um dos mercados que mais 

cresce no Brasil e ainda aponta o cenário que mais cresce entre o empreendedor está 

em constante crescimento.  Para que entender melhor e compreender tudo o que 

envolve  este mercado no país, apresentaremos alguns dos sites mais visitados que 

estão em destaque de forma crescente por comércio: 

 

1 Mercado Livre – 24.7 milhões de visitas 

Poucos sabem, mas o Mercado Livre é uma empresa argentina com sede em 

Buenos Aires. Ela se tornou a maior plataforma de compra e vendas na América Latina 

com atuação em 12 países. A única atuação fora do continente americano é em 

Portugal. Por aqui, é o mais famoso site de compra e venda. O ebay, maior site de 

compra e vendas pela internet do mundo, se tornou um dos maiores acionista do 

Mercado Livre em 2001, melhorando os serviços na comunidade latina. Comunidade 

que até dezembro de 2013 tinha 95 milhões de usuários cadastrados. Somente no 

Brasil, o Mercado Livre teve em 2013 uma receita liquida 14.9% maior que o ano 

anterior, totalizando 206,4 milhões de dólares. Já efetuei várias compras nesse site, e 

como toda plataforma de compras e vendas, o atendimento varia de vendedor para 

vendedor. O maior problema que tive, foi à demora na entrega, fora isso, é o melhor site 

de compras para quem não quer gastar muito. O preço dos produtos pode ser mais em 

conta se procurar no Mercado Livre, do que em outras lojas virtuais. Os concorrentes 

diretos deles são os classificados online OLX, Bom Negócio e Que Barato! 

http://www.mercadolivre.com.br/
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Fonte: http://www.mercadolivre.com.br/ 

 

2 Americanas.com – 15.1 milhões de visitas 

Com sede no Rio de Janeiro, o site de compras Americanas.com é uma 

ramificação das Lojas Americanas já consolidadas no mercado e com a confiança do 

público. Porém é uma empresa totalmente separada. Ela pertence ao grupo B2W que 

controla também o Submarino.com, Shoptime e Ingresso.com. Apesar do prejuízo 

registrado em 2012 e 2013, todos os problemas relacionados a entrega e produtos, eles 

tem o maior e-commerce genuinamente brasileiro. São mais de 15 milhões de visitas 

por mês, 500 mil itens distribuídos 32 categorias, e uma forte tendência em vendas de 

eletrônicos. Um nicho de mercado mais prolifera nas vendas na internet.  

 

Fonte: http://www.americanas.com.br/ 

 

3 Buscapé – 13.8 milhões de visitas 

O Buscapé é uma companhia brasileira fundada em 1999 por Romero 

Rodrigues, porém é controlada pelo grupo sul-africano Naspers após compra de 91% 

do Buscapé em 2009. A empresa brasileira ainda gere e se responsabiliza por 15 

http://www.americanas.com.br/
http://www.buscape.com.br/
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empresas em 20 países. Atualmente, a Buscapé Company é o maior site de 

comparação de preços do mundo, e segue adquirindo participações em empresas 

semelhantes em mais países. Somente no Brasil, ele recebe mais 13 milhões de 

visitantes mensais com média de permanência de 3,4 minutos.  

 

 

Fonte: http://www.buscape.com.br/ 

 

4 Netshoes – 12.5 milhões de visitas 

Apesar do nome, a Netshoes é uma empresa brasileira, com sede em São 

Paulo, fundada em 2000 por Marcio Kumruian. Atualmente, já possui atuação na 

Argentina e México. Seu faturamento em 2013 ultrapassou a barreira dos bilhões, 

porém fechou mais uma vez no vermelho. Desde sua fundação, nunca obteve lucro. Em 

2012 foi vendida parte das ações para a holding Temasek para aliviar o déficit. A 

empresa também administra lojas oficiais de clubes de futebol como Corinthians, São 

Paulo, Palmeiras, Santos, Cruzeiro, Vasco, Coritiba, Atlético-PR, Monterrey e América 

do México. É também representante oficial de produtos da NBA na América Latina e, no 

Brasil, responsável pela administração das lojas virtuais das marcas Puma, Havaianas, 

Globo Esporte, Saraiva Esportes, Oakley, Timberland, Topper, Mizuno e Fascar. O 

grande ponto positivo em comprar na Netshoes é sua formidável entrega. É claro que 

há exceções, mas em geral a entrega é rápida, isso deve a seu grande investimento em 

logística.  

http://www.netshoes.com.br/
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Fonte: http://www.netshoes.com.br/ 

 

5 Walmart – 10.9 milhões de visitas 

O Walmart, maior varejista do mundo, esta investindo muito em seu e-commerce. 

Em 2013, inaugurou seu primeiro centro de distribuição para suas lojas online em São 

Paulo, e ainda estimam abrir mais dois centros fora da região sudeste até o fim de 

2014. Tudo para ter uma logística de entrega rápida e concorrer com os lideres no 

setor. A empresa tem tido um crescimento de vendas de 50% e espera quintuplicar 

suas vendas em 3 anos. Isso daria a liderança no comercio eletrônico nacional, 

desbancando a B2W.  

 

 

Fonte: www.walmart.com.br/ 

 

6 Submarino – 9.6 milhões de visitas 

Submarino.com.br é uma das pioneiras no comercio eletrônico do Brasil, e foi 

líder até 2004. Foi criado em 1999, com sede em São Paulo, um comercio 100% online, 

http://www.walmart.com.br/
http://www.submarino.com.br/
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ou seja, era uma das únicas marcas grandes que não tem loja física. Atualmente, após 

a fusão com a Americanas.com, formam o B2W, maior varejista do comercio eletrônico 

do Brasil.  

 

Fonte: http://www.submarino.com.br/ 

 

 

7 Shopping UOL- 8.6 milhões de visitas 

O Shopping UOL é o comparador de preços do UOL, ele é concorrente direto do 

Buscapé. Fortemente impulsionado por um dos portais mais acessados do Brasil, ele 

recebe mais de 8 milhões de usuários por mês e oferece informações para ajudar o 

usuário a fazer a melhor escolha na hora da compra, além disso, é o primeiro 

comparador de preços a lançar aplicativo com reconhecimento de imagem.  

 

Fonte: http://shopping.uol.com.br/ 

 

 

http://shopping.uol.com.br/
http://shopping.uol.com.br/aplicativo-para-comparar-preco.html


 23 

8 Magazine Luiza – 7.6 milhões de visitas 

No primeiro semestre de 2013, o e-commerce da Magazine Luiza teve um 

faturamento de R$599,3 milhões. Um aumento de 17% ao mesmo período do ano 

anterior. Apesar de ser apenas 13% das vendas totais da empresa no semestre, o 

campo virtual tem dado mais rentabilidade a companhia. O sucesso se deve ao grande 

apelo popular e divulgação, principalmente nos meios sociais: A fran page da Magazine 

Luiza no Facebook possui 1.5 milhões de fãs, e pelo aplicativo MagazineVocê, na 

mesma rede social, você pode montar uma loja virtual e ganhar comissões das vendas 

feita aos seus amigos. 

 

 

Fonte: www.magazineluiza.com.br/ 

 

 

9 Casas Bahia – 7.0 milhões de visitas 

O e-commerce das Casas Bahia faz parte do grupo Nova Pontocom, uma 

associação feita com o grupo Pão de Açúcar. A associação controla exclusivamente os 

e- commerce da Casas Bahia, Extra e Ponto Frio. Os três juntos receberam mais 20 

milhões de visitas únicas no mês de outubro de 2013. Casas Bahia com 7 milhões, 

Extra.com e Ponto Frio 6.7 milhões de visitantes. Os dois últimos ficaram na 11° e 12° 

entre os sites de compras mais acessados do Brasil no referido mês. Como novidade e 

inovação, o site das Casas Bahia vende seguros de carros em parceria com Bidu 

seguros, e no ultimo ano foi lançado a versão móbile do site compras através do 

Smarthphone e tablet.  

http://www.magazineluiza.com.br/
http://www.casasbahia.com.br/
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Fonte: http://www.casasbahia.com.br/ 

 

10 Dafiti – 6.9 milhões de visitas 

No último semestre de 2013 a Dafiti, varejista online de moda, recebeu um 

investimento de R$ 160 milhões do grupo canadense Ontario Teachers. Essa é prova 

do quanto o e-commerce de moda está em expansão no Brasil. Com apenas 3 anos de 

existência, a Dafiti já é a maior loja online do setor de moda da América Latina com 

atuação no Brasil, México, Argentina, Chile e Colômbia. A Dafiti vende mais de 2 mil 

marcas de roupas, sapatos, acessórios, beleza, casa/mesa/banho e decoração. Com o 

sucesso, o grupo ampliou o leque de opções com o lançamento da Dafiti Sports 

(concorrente da Netshoes) e a Dafiti Premium (marcas de luxo, grifes)4. 

 

 

Fonte: http://www.dafiti.com.br 

                                                
4
 http://top10mais.org/top-10-maiores-sites-de-compras-e-commerce-do-brasil/ 

http://www.dafiti.com.br/
http://www.dafitisports.com.br/
http://www.dafitipremium.com.br/
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4 CONSIDERAÇÔES FINAIS 

 

Através do artigo apresentado, conclui-se que atuar no mercado virtual não é 

fácil exige muita capacidade de inovação comprometimento com o cliente, no contexto 

de um mundo globalizado é um caminho promissor de um mercado que está se 

expandindo cada vez mais. O objetivo deste trabalho foi de analisar como efetuar as 

compras no  e-commerce de forma segura, que tem passado por um constante 

crescimento atualmente, ou seja, nem a crise econômica mundial pôde desacelerá-lo, 

pois é um comércio que está em constante crescimento e de alguma forma contribuindo 

para a economia do país. 

As empresas físicas estão migrando para o e-commerce com o intuito de 

expandir no mundo dos negócios. É necessário acompanharem as exigências do 

mercado e dos clientes e o perfil de compra cada vez mais, pois quem utiliza a rede da 

internet mundial para realizarem atividades vão desde entretenimento, relacionamento 

e compras, também aquelas que utilizam somente para divulgar seu produto ou serviço.  

Embora possamos ter receio no comércio eletrônico, é preciso reconhecer que 

há suas vantagens e desvantagens também. Só quando passamos a entendemos 

desse mercado e entender nossas limitações passamos a comprar vamos trabalhar 

para superá-los. 

É preciso ter estratégias para convencer o cliente a comprar no mercado virtual, 

divulgar os sites oferecer produtos com quantidade de estoque necessário para 

oferecer para os clientes, preços diferenciados, atendimento de boa qualidade, para 

que o mesmo possa sentir que ele é importante para empresa e que a empresa se 

preocupa com ele. Os clientes ativos que compram sempre no mercado virtual são 

formadores de opinião e de grande importância para este cenário.  

Conclui-se que manter um relacionamento duradouro com o cliente, as  

empresas que atuam no e-commerce precisam ter melhorias contínuas em sua 

logística, no site, feedback,  preços diferenciados e o compromisso em atender e 

satisfazer as necessidades do seu cliente, contudo conquistando cada vez mais este 

mercado tão competitivo. 
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