
E-commerce - O futuro é agora 
 

Que acha de mudar de vida, se tornar seu próprio patrão e ter um emprego 
vitalício? Leio o artigo abaixo e descubra uma nova forma de empreender.  

 
Imagine um mundo, onde não seja necessário sair de casa para compra o café com               
leite de cada manhã. Penso por um instante, numa sociedade onde tudo (e quando falo               
tudo, quero dizer absolutamente tudo) está a distância de apenas um clique de você.              
Imagine um mundo mergulhado em tecnologias mirabolantes, onde é possível comprar           
comida, roupa, sapatos e até sabonete de um pequeno e engenhoso aparelho, com             
uma tela de umas 4 ou 5 polegadas. Pois bem amigo, seja bem-vindo a primeira               
metade do século XXI.  
 
A verdade é que se você pudesse viajar no tempo, há 20 ou 30 anos, e falasse com                  
alguém na possibilidade de um mundo assim, por certo essa pessoa te acharia             
minimamente utópico. E com razão. Mas o mundo mudou. Mudou muito, a propósito. E              
trouxe consigo inúmeras novas formas de comércio e relacionamento; o E-commerce é            
um excelente exemplo disso. 
 
Talvez você nunca tenha ouvido falar neste nome grande cheio de letras. Então, vou              
tentar te ajudar. De modo simples, E-commerce refere-se a comercialização de           
produtos via online. Sendo assim, quando você compra um livro na Amazon ou um              
notebook nas Lojas Americanas você está fazendo nada mais, nada menos do que uso              
deste fantástico modo de obtenção de produtos. 
 
E-commerce ou Marketplace? 
 
Mas uma palavra de cautela; nem toda venda/compra de produtos via online pode ser              
definida como E-commerce. Já ouviu falar de Marketplace? Assim como o           
E-commerce, o Marketplace também se vale da internet como meio de           
comercialização. Mas com uma diferença. Em contraponto ao E-commerce, o          
Marketplace funciona como uma espécie de intermediador, uma verdadeira plataforma          
comum, onde diversas empresas anunciam seu produtos e buscam por clientes. Um            
exemplo que torna fácil entender esse conceito é o Mercado Livre, uma plataforma de              
venda e compra online bem comum aqui na América Latina. 
 
Lojas Virtuais X Lojas Físicas  



 
A tendência mundial converge para o exponencial aumento migratório da          
comercialização física para a digital. Apenas como título de exemplo, aqui no Brasil em              
2017, as vendas por e-commerce aumentaram 16% em relação ao ano anterior no Dia              
das Mães. Esse fenômeno não ocorre apenas por aqui. Na realidade, o primeiro lugar              
como potência mundial do E-commerce fica como a gigante americana Walmart.           
Empresas como Aliexpress, Ebay e Amazon também estão na lista das maiores do             
mundo. 
 
E no Brasil? Quais são as gigantes do E-commerce? A Sociedade Brasileira de Varejo              
classificou o grupo B2W Digital e o grupo cnova.com como o primeiro e segundo lugar,               
respectivamente, neste ranking. Talvez você nunca tenha visto nenhuma propaganda          
ou site na internet com esses nomes. Mas tenho certeza que você conhece a              
Americanas, a Shoptime ou o Submarino que são englobados pela B2W Digital. Ou             
ainda, as Casas Bahia e o pontofrio.com que contribuiu com os mais de R$ 3 bilhões                
de faturamento em 2015 para o cnova.com.  
 
Crie seu E-Commerce e se torne seu próprio patrão 
 
Em 2016, a economia brasileira passou por um momento particularmente difícil.           
Contrariando todos os demais setores, o crescimento do setor de Lojas Online cresceu             
5,4%, isso já descontado-se a inflação. Não há dúvidas de que para quem deseja              
empreender, investir em E-commerce é uma excelente opção. 
 
Mas não seria sensato simplesmente abrir um site, colocar alguns produtos para            
vender e achar que, como em um passe de mágica, o dinheiro apareceria aos montes.               
Dessa forma, ai vai algumas dicas para abrir seu E-commerce, bem como estratégias             
para torná-lo rentável e cheio de sucesso.  
 
Crie um site atraente e organizado. Não há coisa mais desanimadora para um cliente              
virtual do que visitar um site de compras e simplesmente se deparar com um layout feio                
e disfuncional. Seu cliente em potencial deseja encontrar o que procura em um             
ambiente agradável e que demonstre profissionalismo e segurança. Então, invista em           
um site de qualidade, afinal de contas, antes de ver seus preços o cliente verá a                
aparência do seu site. 
 
Invista em certificados de segurança. Boa parte dos que fazem compras online            
costumam rejeitar sites onde não sintam ser seguro informar dados pessoais ou de             



cartão de crédito, por exemplo. Você não quer perder clientes por algo tão banal como               
isso. Uma excelente forma de afastar qualquer suspeita infundada são os chamados            
certificados de segurança. Um dos mais confiáveis e comuns é o SSL (Secure Sockets              
Layer). 
 
Tenha um bom Customer Service. Você não quer que a reputação de sua loja virtual               
fique manchada em sites como o Reclame Aqui, e é exatamente isso que fazem              
consumidores insatisfeitos quando não podem buscar suporte em algum tipo customer           
service (atendimento ao cliente) fornecido pela E-commerce. Crie um sistema de           
reembolso e troca, para quando necessário, e possua canais onde seja possível envio             
de feedback.  
 
Invista na qualidade. De nada adianta um site funcional, um atendimento ao cliente             
impecável e um bom certificado de segurança se o seu produto não for bom. Sei o                
quão clichê parecerá dizer isto, mas invista na qualidade daquilo que você oferece aos              
consumidores. Essa é uma excelente maneira de fidelizar seus clientes e atrair outros             
novos. E quando menos perceber você alcançará o sucesso.  
 
O século XXI está ainda em seu começo. A forma como nos relacionamos, compramos              
e vivemos está sendo influenciada a cada dia mais pelas novas tecnologias. Ninguém             
deseja ficar de fora dessa revolução. Então que acha de mudar de vida hoje mesmo,               
torna-se seu próprio patrão e ter um emprego vitalício? Então não perca tempo. Crie              
sua própria loja virtual. Estude sobre o assunto. Invista em sua felicidade. Se você              
deseja aprender como iniciar seu negócio online do ZERO, e começar a ganhar             
dinheiro, entre em contato conosco. Temos valiosas informações que te ajudarão           
durante seu processo rumo ao sucesso. Com preços bem acessíveis nós da ART EM              
SITE podemos te guiar ao passo que você monta sua loja virtual via E-commerce. Peça               
por um orçamento. Você não vai se arrepender." 
  


