
EMPREENDEDORISMO DIGITAL

e-commerce na prática



CONCEITO

O Empreendedorismo Digital consiste

basicamente em criação de negócios através

de canais digitais, usando a Internet como

principal meio de oferta de um produto ou

serviço com intuito de gerar lucratividade
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OPORTUNIDADES

A Internet tem 62 milhões de usuários no Brasil. Mais do que a população de vários

países como França - 61,9 milhões, Reino Unido - 61 milhões e Itália - 58,9 milhões

(NIELSEN, 2009).
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As compras realizadas no Brasil, por empresas ou

por consumidores finais pela internet, durante o ano

de 2008, somaram 193 bilhões de dólares (FGV,

2009).



ETAPAS

1. PLANEJAMENTO

▪ Plano de negócios ou Canvas

▪ Mapeamento das atividades

▪ Levar seu negócio FISÍCO para o ambiente

VIRTUAL
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ETAPAS

2. DEFINIR O NICHO DE MERCADO + PÚBLICO ALVO

▪ Identificar o segmento de mercado a ser utilizado

▪ Definir seu público alvo

VANTAGEM COMPETITIVA



ETAPAS

3. DEFINIR AS PLATAFORMAS E MÍDIAS DIGITAIS

▪ Ferramentas essenciais para o e-commerce

▪ A escolha de qual a melhor plataforma ou mídias digitais que serão

utilizadas, parte da análise de planejamento, definição do nicho de

mercado e do público alvo.
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PRODUTOS
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❑ INFOPRODUTOS

Isso existe? O que é? Como posso adquirir?

● Infoprodutos são materiais de informação que são criados e distribuídos,

de forma paga ou gratuita, em formato digital.

Ebooks

Vídeoaulas

Podcasts

Cursos onlines



PRODUTOS
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❑ PRODUTO FÍSICO

▪ Objeto ou serviço obtido mediante compra ou troca.
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VANTAGENS

❑ Custo operacional - custo inicial menor, atuar no e-commerce permite que você tenha um custo

operacional igualmente mais baixo.

❑ Facilidades de acesso - pode ser acessado de qualquer lugar por um cliente

❑ Conforto - muitas vezes o negócio é tocado da própria casa do empreendedor, assim como o cliente

pode realizar a compra na sua própria casa.

❑ Facilidade para estudar o mercado - Uma vez na internet, é muito fácil estudar concorrentes e 

consumidores.

❑ Poder de alcance - Em vez de vender somente para a sua cidade, no comércio eletrônico não há 

restrição geográfica

❑ Disponibilidade - você deixa o seu site no ar, as campanhas de marketing rodando e pronto: as 

compras serão feitas até quando você estiver dormindo



ATIVIDADE
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❑ Escolher um produto ou infoproduto

❑ Definir o nicho de mercado e o público alvo

❑ Escolher uma ou mais de uma plataforma de venda e divulgação (POR QUE?)

❑ Pequena apresentação do produto/serviço ou infoproduto
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"Não tenha medo de desistir do 

bom para perseguir o ótimo" –

John D. Rockefeller, 

empreendedor 

OBRIGADA!


