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 RESUMO 

 A pandemia do novo coronavírus impôs modificações em todos os setores da sociedade. Desde as 

grandes até as pequenas empresas sofreram muitos impactos nas ações econômicas e nas atividades de 

venda e interação com os clientes. Contudo, um modelo de compras e vendas já conhecido, ganhou ainda 

mais destaque nesse contexto: o E-commerce. Caracterizado pela possibilidade de vendas e compras online, 

o E-commerce possibilitou às pessoas obterem seus produtos em casa, e, ainda, protegerem-se do vírus e 

cumprirem o distanciamento social necessário para frear o contágio do vírus. Diante disso, este artigo teve 

por objetivo verificar as alterações que ocorreram no e-commerce em virtude ao advento da pandemia da 

Covid-19, especialmente comparando dados referentes ao Brasil sobre o primeiro semestre de 2020 em 

comparação com esse mesmo período de 2019. Para tanto, realizou-se uma pesquisa qualitativa, de natureza 

básica e com coleta de dados secundários por meio de uma revisão de literatura, sobretudo com artigos dos 

anos de 2020 e 2021. Percebeu-se que no primeiro semestre do ano de 2020, o E-commerce aumentou suas 

vendas em 145% no país, com predominância da modalidade B2C, ou seja, compra realizada pelas pessoas 

físicas. Contudo, com esse aumento, também houve crescentes ocorrências de golpes online e de atrasos e 

problemas na entrega dos produtos. Com isso, observa-se que é necessário que as empresas aumentem seus 

sistemas de segurança para que os clientes se sintam seguros para continuarem realizando as compras, pois 

mesmo depois da pandemia, o E-commerce tem potencial para continuar crescendo.  

  

 Palavras-chave: E-commerce. Pandemia. Administração. Economia. Brasil.  

 

 INTRODUÇÃO 

Em meio ao fenômeno da globalização e do vigente sistema econômico capitalista, 

as atividades humanas se alteraram bastante quando comparadas há algumas décadas 

(BEUREN, 2013). A Revolução Industrial, no século XVIII, e a apropriação da 

tecnologia em todos os setores da vida moderna representaram múltiplas possibilidades e 

benefícios. Por outro lado, alguns problemas também foram desencadeados 

(MENDONÇA, 2016).  

Dentre estas questões, podem-se citar a complexidade de atividades desenvolvidas 

em um único dia pelas pessoas, as excessivas jornadas de trabalho, compromissos 

familiares, profissionais e sociais, dentre outros, o que vem dificultando que outras 

vertentes, como, por exemplo, o lazer e o descanso, sejam reduzidos ou inexistentes, 

alterando, assim, a saúde e qualidade de vida dos indivíduos (MENDONÇA, 2016).  
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Mediante a tantos compromissos e, com o mercado financeiro mundial em crise, 

administradores e profissionais do marketing tiveram uma ideia inovadora: vendas 

virtuais. Logo, realizadas através de sites na internet e aplicativos de celulares. Esse 

método foi amplamente aceito e utilizado, desde então e, hoje, tornou-se um dos mercados 

que mais movimenta a economia mundial, crescendo exponencialmente em todos os 

setores, todos os anos (SILVA et al., 2021; MENDONÇA, 2016; BEUREN, 2013).  

Tratando-se das questões conceituais e técnicas, este tipo de comércio é 

denominado de “E-commerce” ou, também, comércio eletrônico. De acordo com 

Nakamura (2001, p. 31) “Comércio eletrônico é toda atividade de compra e venda 

realizada com o auxílio de recursos eletrônicos”. É, portanto, uma ferramenta que vem 

crescendo rapidamente em todo mundo, ancorada nos avanços tecnológicos, na 

globalização e no crescimento do número de usuários da internet, tornando-se uma 

potencial alternativa para as empresas e microempreendedores.  

No que tange à pandemia da COVID-19, são ainda mais escassos os trabalhos que 

se propuseram a investigar estas questões e associações, conforme respaldado por Da 

Costa et al. (2020). Deste modo, a pesquisa tem a potencialidade de ensejar novas 

percepções do E-commerce frente à pandemia e identificar como o mercado mundial está 

se adaptando a esta nova realidade, uma vez que a crise sanitária mundial exigiu 

inovações e adaptações rápidas, em todos os processos (SILVA et al., 2021; DA COSTA 

et al., 2020).  

Mediante aos questionamentos levantados com os aprendizados do curso, 

sobretudo na disciplina de Administração Mercadológica, teve-se o seguinte problema de 

pesquisa: Quais as adaptações ocorreram no sistema do E-commerce durante a 

pandemia do COVID-19? Quais as vantagens e desvantagens da utilização do E-

commerce neste período pandêmico? 

Acredita-se que o E-commerce (comércio eletrônico) pode contribuir para a 

facilitação das atividades humanas no século XXI à medida que proporciona uma ampla 

gama de transações online, como compras, vendas e armazenamento de dados sem que o 

consumidor precise dirigir-se às lojas físicas, podendo, assim, realizar tais procedimentos 

em quaisquer lugares através de celulares, computadores e notebooks. No que diz respeito 

ao estado pandêmico, acredita-se que o E-commerce cresceu exponencialmente, 

sobretudo com as medidas de seguranças e distanciamento necessárias para evitar a 
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contaminação e mortes pela COVID-19. Por outro lado, acredita-se que problemática 

proveniente dos erros em transações de compra entrega não efetivada e na própria 

segurança das pessoas – dada bancários e golpes – podem ter aumentado, também, neste 

período.  

Este estudo se delimitou em investigar as vantagens do e-commerce frente aos 

compromissos e cotidiano do século XXI, especialmente depois de decretada a pandemia 

da COVID-19, analisando como essa modalidade de comércio está crescendo em todo 

mundo e quais suas perspectivas e potencialidades na atual situação sanitária, comercial 

e econômica.  

Diante do exposto, o objetivo principal deste artigo foi verificar as alterações que 

ocorreram no e-commerce em virtude ao advento da pandemia da Covid-19. Para tanto, 

os objetivos específicos foram: analisar o panorama do e-commerce no Brasil e suas 

classificações; verificar os benefícios do e-commerce para os cidadãos frente ao 

fenômeno da globalização e, por fim; comparar os índices quantitativos referentes ao 

primeiro semestre pandêmico (fevereiro a junho de 2020) com o período do ano anterior, 

em 2019.  

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

CLASSIFICAÇÕES DO E-COMMERCE E SUA SITUAÇÃO NO BRASIL  

O conceito do E-commerce está direcionado ao comércio eletrônico, entretanto, 

algumas especificidades merecem ser mais exploradas, facilitando o entendimento em 

sua complexidade. Nesse sentido, segundo Catalini (2004, p. 7):  

Comércio eletrônico ou comércio virtual é um tipo de transação 

comercial feita especialmente através de um equipamento eletrônico, como, 

por exemplo, um computador. O ato de vender ou comprar pela internet é em 

si um bom exemplo de comércio eletrônico.  

Para além da questão comercial, na década de 1960, o E-commerce já era 

compreendido como um processo social e gerencial, onde, através de relações 

diversificadas, os indivíduos trocavam seus produtos em prol de suas necessidades e 

modos de viver. Corroborando com essas informações, de acordo com Albertin (2012, p. 

23): 

O e-commerce também denominado de comércio eletrônico é a forma 

online de compra e venda, na qual clientes conectados a uma loja virtual podem 

adquirir os mais diversos produtos e serviços disponíveis na grande rede de 
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forma on-line e receber em um prazo determinado no endereço informado no 

ato da compra. 
Sendo um modelo de negócio, o e-commerce vem passando por desenvolvimento 

e crescimento. Dessa forma, existem algumas classificações quanto aos tipos de 

atividades que eles podem desempenhar. Para efeito do estudo, serão apresentadas as 

delimitações de acordo com Tassabehji (2003). O Quadro retirado do livro pode ser mais 

bem compreendido:  

 

Quadro 1 – Tipos de E-commerce 

Transações originadas e executadas por: 

 

Transações 

iniciadas e 

aceitas por: 

 Business Consumer Government Peer 

Business B2B B2C B2G B2P 

Consumer C2B C2C - C2P 

Government G2B G2C G2G - 

Peer P2B P2C - P2P 

Fonte: Autora, adaptado de Tassabehji (2003). 

 

O business to business (B2B) é definido como a compra e venda das mercadorias, 

informações e serviços, mas sem o contato com o cliente enquanto pessoa física. Ocorre 

tudo de forma online.  Ele abrange diversos tipos de transações, dentre elas o atacado, 

englobando a compra e venda direta entre as indústrias.  

Também estão vinculadas ao (B2B) outras operações financeiras como os seguros, 

crédito comercial, títulos, valores mobiliários e demais ativos financeiros 

(MAKELAINEN, 2006). Sobre as vantagens na utilização desse tipo de comércio 

eletrônico, está o fato de promover benefícios como a diminuição dos valores na 

realização dos pedidos e, também, na matéria prima, assim como uma maior facilitação 

no processo de escolha dos colaboradores e fornecedores, o que resulta em menores riscos 

de erros nos pedidos. Para Felipini (2006) essa modalidade, com o passar dos anos, 

tornou-se indispensável pela competição comercial devido ao fato da maioria absoluta de 

empresas executar suas vendas por essas ações.  

Outra forma de e-commerce é quando o método de venda ocorre entre a empresa 

e o consumidor, também denominada de Business to Consumer (B2C). Nesse modelo, a 

troca ocorre entre o cliente e a organização. São as lojas virtuais que fornecem serviços, 

informações e produtos para o consumidor final. O B2C teve uma grande taxa de 

crescimento exponencial desde 1995 em todo o mundo, principalmente nos Estados 

Unidos. Em dados históricos, as primeiras empresas americanas a utilizarem do e-
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commerce foram a amazona.com, a lasminute.com e a dell.com (TASSABEHJI, 2003). 

No Brasil, de acordo com a Reputação de Lojas Virtuais e Dados para o Comércio Online 

(EBITE, 2013), no ano de 2012 o e-commerce B2C teve um faturamento de cerca de 50 

bilhões de reais.  

Mais um tipo é o Business to Government, também denominado de BG2. Ele está 

vinculado às trocas de informações, produtos e serviços entre as indústrias e o governo. 

Dentre seus benefícios estão a maior facilitação ao registrar os preços dos itens 

selecionados pelo governo, maiores informações logísticas, maior quantidade de 

fornecedores que pode resultar em, também, melhor transparência das compras e preços 

e, ainda, oportuniza o crescimento de empresas que antes, devido aos processos 

burocráticos, não teriam chances de competir no mercado (KOSIUR, 1997).  

Além dessas vantagens, as entidades governamentais que são adeptas do e-

commerce B2G dispõem dos baixos preços que eles fornecem. Isso contribui para 

melhoria dos gastos públicos, podendo ter-se uma racionalidade dos gastos, podendo 

investir, também, em demais setores emergentes. Isso faz com que as informações fiquem 

salvas em bases de dados e que, futuramente, novas operações sejam realizadas pelo setor 

público (GALANARI et al., 2015). 

Por fim, tem-se o Business to peer, também chamado de B2P, que tange ao 

fornecimento de softwares, hardwares e redes que compõem o sistema de comunicação 

das empresas. Cada vez mais está crescente essa modalidade de compartilhamento de 

informações devido ao fato de resultar, também, em menores gastos para a empresa e, 

logo, oportunizar o armazenamento de muitos dados e informações por um grande 

período (DINIZ, 1999).  

Afinal, como o comércio eletrônico vem se desenvolvendo no Brasil? Aqui, 

também, a internet teve seu surgimento na década de 90 devido aos serviços prestados 

pela Embratel. De acordo com Felipini (2006), no Brasil, teve-se um índice de 

crescimento cerca de 30% do comércio eletrônico, e, se comparado aos outros setores, ele 

teve um nível extremamente elevado.  

O e-commerce terminou o ano de 2012 com faturamento de aproximadamente 23 

bilhões de reais o que representou crescimento de 20% em relação ao ano de 2011. Os 

principais produtos adquiridos pelos brasileiros nesse período foram os eletrodomésticos, 

os de moda e de acessórios, de saúde, beleza e medicamento, de informática e, de casa e 
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decoração (EBIT, 2013). Sendo assim, fica clara a aderência dos brasileiros nessa 

modalidade de comércio, o que movimentou muito a economia nacional. Nesse sentido, 

desde esses anos, as vendas cresceram ainda mais, sendo que, hoje, tornou-se muito 

comum realizarmos compras desses itens em diversos sites e aplicativos.  

 

VANTAGENS DO E-COMMERCE E SUAS CONTRIBUIÇÕES FRENTE 

AO COTIDIANO DO SÉCULO XXI 

Para Galvão e Lima (2018) a transação comercial possibilitada pelo comércio 

eletrônico tem grande potencial empreendedor, uma vez que as empresas, através dos 

meios eletrônicos, a exemplo, redes sociais (fenômeno atual), podem se comunicar direta 

e indiretamente com os seus clientes, apresentando-os os serviços prestados e, ainda, 

atraindo olhares de novas pessoas.   

Com o uso do e-commerce, pode-se identificar uma série de vantagens para as 

organizações e para os clientes. Pode-se citar como vantagem para os consumidores o 

acesso ilimitado dos produtos, podendo a empresa apresentar sua criatividade, inovação, 

buscando inová-los e difundi-los para todas as pessoas, independente de suas localizações 

geográficas (FERREIRA e PITWAK, 2009). 

Para Andrade e Silva (2017), o e-commerce, além de diversos benefícios aos 

clientes, no que tocante às empresas, também proporcionam ganho de eficiência; maior 

facilidade na prestação de serviços ao cliente; maiores informações para tomada de 

decisão; maior percepção no giro do estoque; dentre outras. Isto, de modo geral, atende 

de forma muito positiva a satisfação dos clientes.  

Desse modo, o cliente tem acesso muito rápido aos produtos. Nos sites, eles estão 

organizados de forma que facilita a busca todo o processo de aquisição dos clientes. Já o 

vendedor, virtual, utiliza de todo carisma e direcionamento para que o cliente sinta-se a 

vontade, confortável e seguro, tornando o processo simples e dinâmico. O site também 

disponibiliza para o comprador uma forma de acompanhar a sua mercadoria desde a 

compra ate a chegada à sua casa, isso também trás segurança ao cliente (ALBERTIN, 

2002). Acerca das vantagens para o cliente, Albertin (2002, p. 5) também diz que:  

O cliente tem de forma imediata, acesso à informação sobre a empresa 

e os seus produtos e serviços, e ainda permite ao usuário adicionar som e 

imagem em movimento, aumentando o seu interesse em adquirir produtos e 

serviços. A Internet fornece informações de uma forma eficiente para a 

empresa, facilitando a verificação de datas de entrega e disponibilidade de 

produtos e serviços, para remeter através de e-mail as especificações da 
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encomenda para o cliente. Assim, ocorre a possibilidade de aumento de vendas 

e uma redução dos custos na operação.  

Começa-se a verificar os benefícios dessas lojas virtuais para facilitação das 

atividades das pessoas na vida moderna. Para além das vantagens econômicas e, pensando 

em vantagens temporais, pode-se inferir que o e-commerce tornou-se parte do cotidiano 

moderno, pois contribuiu para:  

Elimina os limites de tempo. A empresa fornece informação, realiza 

vendas e faz demonstrações dos seus produtos 24 horas por dia, possibilitando 

um maior número de visitas que nas lojas tradicionais. Elimina os limites de 

espaço. Sem limites físicos, a loja virtual pode apresentar uma maior variedade 

de produtos que a loja tradicional. Também elimina distâncias, e tendo em vista 

um mundo globalizado, é possível fazer compras em lojas virtuais de outros 

países e continentes. Oferece comodidade no processo de compra, já que o 

consumidor não precisa sair de casa e enfrentar filas para pagamento, podendo 

realizar compras na hora que desejar (ALBERTIN, 2002, p. 8).  

Sendo assim, pode-se levantar que uma das principais vantagens do comércio 

eletrônico é a possibilidade de vender produtos para todo o mundo, ou seja, qualquer 

pessoa, de qualquer lugar, pode acessar o site e realizar uma pesquisa sobre determinado 

objeto pretendido. Isso também dica muito claro devido ao momento em que podem ser 

realizados. Sendo assim, no intervalo do café, do almoço, dentro do ônibus ou, em 

qualquer outro lugar, basta estar conectado à internet para realizar as compras ou vendas 

no comércio eletrônico.  

Apesar de seus benefícios, o e-commerce também possui seus pontos fracos a 

serem analisados pelas empresas e clientes antes de utilizarem essa ferramenta. Segundo 

Ferreira e Pitwak (2009) as desvantagens do uso do e-commerce são: não são todos os 

tipos de produtos que podem ser comercializados pelo e-commerce, uma vez que existem 

produtos em que os clientes preferem ver pessoalmente e tocar antes de realizar a compra; 

Um dos maiores desafios do e-commerce é questão da segurança, pois ao realizar uma 

compra, o cliente precisa informar seus dados pessoais, números de cartões de crédito e 

até senhas, fazendo com que o cliente tenha medo de efetuar a compra pela internet, pois 

infelizmente existem muitos caso de golpes virtuais. 

Ferreira e Pitwak (2009) também mostram claramente que nem todo produto pode 

ser comercializado pela internet, alguns produtos exigem que o cliente toque e perceba a 

qualidade e textura do mesmo antes de adquiri-lo, outro grande ponto negativo do e-

commerce é a questão da insegurança do cliente ao expor senhas de cartões de crédito, 

devido ao grande numero de golpes virtuais que veem acontecendo com maior numero e 
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frequência, isso assusta e faz com que o cliente adquira a sua compra de modo tradicional, 

com um contato pessoal com o vendedor e loja. 

Conhecer o perfil e o comportamento do consumidor online é muito importante, 

pois facilita à empresa a obtenção de informações relevantes para comércio eletrônico e 

com estes dados é possível atender com mais eficácia o público. O comportamento dos 

consumidores está ligado a sua natureza pessoal que pode ser desde a localização 

demográfica a fatores ambientais, como sociedade e classe social (LIMEIRA, 2007).  

É importante, portanto, conhecer o que os clientes compram, onde e com qual 

frequência, para que assim as empresas possam identificar as demandas de seu comércio. 

Toda uma pesquisa deve ser feita baseada no perfil do consumidor para determinar seu 

comportamento, a forma, a frequência com que compra, de posse destes dados a empresa 

já pode determinar a demanda do seu comercio virtual, quando a empresa se mostra 

preocupada em agradar o consumidor, esta, conquista a fidelidade do mesmo, esse é um 

grande diferencial na competitividade. O sucesso do e-commerce dependerá da alocação 

de esforços das empresas neste setor para que as necessidades de seus clientes sejam 

atendidas.  

 

 E-COMMERCE E A PANDEMIA DA COVID-19 

 Com o decreto da Pandemia do novo Coronavírus no dia 11 de março de 2020 

pela Organização Mundial da Saúde, todas as atividades (econômicas, sociais e 

industriais) tiveram que ser readaptadas a fim de que as empresas e 

microempreendedores, de pequeno e grande porte, conseguissem sobreviver em meio às 

dificuldades impostas pelo isolamento social (PREMEBIDA, 2021; CRUZ, 2021; 

SILVA, 2021).   

 Contudo, em alguns poucos casos, como o e-commerce, a pandemia promoveu o 

crescimento das vendas realizada remotamente, uma vez existente a inviabilidade das 

pessoas irem às lojas físicas por causa da contaminação (PREMEBIDA, 2021; CRUZ, 

2021). Nesse sentido, é importante destacar quais foram as estratégias utilizadas pelas 

lojas de e-commerce e, ainda, os desafios que atualmente são enfrentados e quais são as 

perspectivas futuras para o comércio eletrônico. 

 De acordo com Premebida (2021), ao analisar as oportunidades que a pandemia 

trouxe ao e-commerce, destacou que os avanços promovidos pela tecnologia, a inclusão 
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digital e o crescimento da internet são fatores que o fortaleceram. Sendo assim, o desejo 

dos clientes na procura por preços acessíveis, a segurança, qualidade dos produtos e as 

marcas preocupadas com a satisfação da população contribuiu para a expansão do 

comércio eletrônico. Um dos avanços promovidos foi, ainda, a desmistificação acerca dos 

trâmites referentes às compras eletrônicas, o que levou as pessoas a realizarem esse tipo 

de interação e investimento.  

 Nesse contexto, de acordo com Cruz (2021) as principais alterações operacionais 

que o e-commerce brasileiro teve, diante da pandemia, foram: a) ao passo que a maioria 

das empresas sofreu bastante desde o início da pandemia, as vendas decorrentes do e-

commerce, no primeiro semestre de 2021 (janeiro-junho) registraram, em média, 145% 

de crescimento; b) o perfil de distribuição de vendas mudou significativamente. Por 

exemplo, o setor automotivo e de modo, registraram quedas em suas vendas, enquanto 

produtos relacionados à saúde, como máscaras e álcool em gel, cresceram 

exponencialmente; c) o espectro do e-commerce, uma vez que vem sendo predominado 

o bussiness-to-consumer (B2C), caracterizado pela compra realizada por pessoas físicas.  

 Para Silva et al. (2021) o comércio eletrônico vem se consolidando e ganhando 

bastante espaço, no qual milhões de compradores estão adquirindo produtos online pela 

primeira vez. De acordo com o autor, analisando o primeiro semestre da pandemia, pelo 

menos 7,3 milhões de brasileiros, pela primeira vez, utilizaram o e-commerce. Ainda, 

quando feita a comparação entre 2019 e 2020 (primeiro ano da pandemia), o autor 

verificou que a venda, em bilhões, cresceu de 26,4 para 38,8 bilhões. Entre os itens que 

tiveram o maior volume de aumento percentual, estavam: brinquedos e jogos eletrônicos 

(434,7%); supermercado (270,16%) e; artigos esportivos (211,95%). 

Melhor exemplificando, de acordo com o Webshoppers (2020), estudo de maior 

credibilidade sobre o comércio eletrônico, pode-se observar o crescimento supracitado. 

 

Imagem 1: Faturamento, em bilhões, do e-commerce no primeiro semestre 

entre os anos de 2001 a 2020 
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Fonte: Webshoppers (2020, p. 10). Disponível em: 

<https://myagmexpress.com/downloads/Webshoppers_42.pdf>. Acesso em 03 out. 2021. 

 

Silva et al. (2021) também propõe estratégias para que as empresas, mesmo depois 

da pandemia, continuem a se apropriar o comércio eletrônico, tendo como premissa 

básica que estratégias de marketing digital sejam utilizadas. Isso, por conseguinte, pode 

gerar um processo de fidelidade dos consumidores, incentivando-os a se tornarem 

clientes. O autor, bem como, Cruz (2021), é enfático quando ressaltam a necessidade das 

empresas se mostrarem preocupadas com a sustentabilidade do meio ambiente e com a 

saúde dos clientes, tão debatidas – e importantes – diante da pandemia. Silva et al. (2021) 

dispõe que as empresas adeptas do e-commerce devem divulgar, sempre, as facilidades 

no processo de compras de suas mercadorias, bem como, a rapidez na entrega e a 

valorização existente para com os clientes e os colaboradores da equipe.  

Nesse contexto, de acordo com a Webshoppers (2020), as principais datas (datas 

de pico) em que se verificou o aumento das compras no comércio eletrônico, comparando 

os anos de 2019 e o de 2020 (pandemia) foram: páscoa; dia das mães e; dia dos 

namorados. Os valores percentuais podem ser melhores visualizados na Figura 2. 

 

Figura 2: Datas de pico nas compras no comércio eletrônico entre os ano de 

2019 e 2020 
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Fonte: Webshoppers (2020, p. 14). Disponível em: 

<https://myagmexpress.com/downloads/Webshoppers_42.pdf>. Acesso em 03 out. 2021. 

 

 No que diz respeito às regiões brasileiras, o Webshoppers (2020) também 

verificou que em todas elas houve aumento exponencial do comércio eletrônico. 

Predominantemente, a região Sudeste do país, composta pelos estados de São Paulo, Rio 

de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo tem o maior percentual de vendas eletrônicas. 

Esses resultados estão em consonância devido ao fato de São Paulo, especialmente, ser 

um dos maiores polos do E-commerce no Brasil e no mundo (WEBSHOPERS, 2020).  

Por outro lado, em termos de crescimento percentual, a região Nordeste do país 

foi a que mais evoluiu no período pandêmico, aumentando as vendas em 101%. Esses 

dados são interessantes e importantes de serem analisados, uma vez que se percebe a 

abertura de novos empreendimentos na região Nordeste, bastante discriminada e 

enxergada como “local” improdutivo no Brasil.  

Na Figura 3, pode-se melhor visualizar o crescimento, em termos de faturamento, 

do E-commerce, por região brasileira, em 2020.  

 

Figura 3: Faturamento, em porcentagem de bilhões de reais, no E-commerce, nas 

regiões brasileiras entre os anos de 2019 e 2020 
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Fonte: Webshopers (2020, p. 23). Disponível em: <https://www.mobiletime.com.br/wp-

content/uploads/2021/03/Webshoppers_43.pdf>. Acesso em: 25 nov. 2021. 

 

Percebe-se, diante das figuras apresentadas, que o E-commerce se potencializou 

muito no Brasil durante a pandemia. Com o crescimento contínuo e rápido, contudo, 

também emergiram algumas problemáticas que serão apresentadas. Para todas elas, com 

organização, logística e administração, têm-se potenciais reais para a confiança e adesão 

dos clientes à modalidade do comércio eletrônico.  

Por outro lado, também é necessário atenção para as dificuldades que esse rápido 

crescimento trouxe do e-commerce promoveu. De acordo com Cruz (2021), no Brasil, os 

operadores logísticos e as transportadoras enfrentam problemas relacionados às entregas 

nos centros urbanos. Há dificuldade para sistematização e organização das frotas de 

entrega, sobretudo pelo fato da morosidade em relação à produção de novos veículos nas 

concessionárias para atuarem na distribuição dos produtos comprados pelos clientes 

(CRUZ, 2021).  

 Cruz (2021) ainda ressalta que o e-commerce tem muito potencial para ser 

desenvolvido no Brasil – um país em desenvolvimento. Ainda assim, outras 

problemáticas ocasionadas pela pandemia, como o desemprego, o aumento da inflação, 

pessoas sem acesso à comunicação, informação e internet dificultam os potenciais de 

maior crescimento. Percebe-se, portanto, que se não fosse a crise econômica que assolou 

o país nesse comento, o E-commerce poderia ter os índices de crescimento ainda maiores. 

 Diante desse referencial teórico, rico em embasamentos científicos e índices 

fornecidos por pesquisas que são referencia na área de administração, reiteram-se as 

contribuições que o comércio eletrônico trouxe às pessoas diante da pandemia. Antes 



13 

 

mesmo desse momento, essa modalidade de compras e vendas vinham crescendo em todo 

o mundo. Contudo, no primeiro semestre de 2020 decolaram as transações realizadas 

remotamente.  

 Nesse contexto, também cabe ao profissional da Administração de Empresas estar 

constantemente se atualizando sobre as possiblidades do mercado, para que em sua ação 

direta e objetiva nas empresas, possa criar, organizar e possibilitar às organizações a 

tomada de decisão baseada no panorama do mercado financeiro e ajustada às 

necessidades dos clientes.  

 

 METODOLOGIA E MÉTODO DA PESQUISA 

No que diz respeito à natureza dessa pesquisa, ela foi básica, ou seja, não foram 

realizados experimentos em laboratórios para testagem de variáveis. Por outro lado, Gil 

(2017) reforça a importância de pesquisas básicas, pois permitem a análise de múltiplas 

informações e a elaboração de inferências sobre o objeto de pesquisa.   

 No tocante à abordagem do problema, ele foi analisado na perspectiva qualitativa, 

verificando o conteúdo presente nas publicações e materiais levantados na revisão 

pretendida. Quanto aos objetivos, o presente estudo se classificou como exploratório. Este 

tipo de pesquisa tem por finalidade proporcionar maior integração com o problema de 

pesquisa, para torná-lo mais evidente e, sendo assim, sendo possível construir hipótese 

(GIL, 2017). 

Quanto à técnica para coleta de dados, foi apropriada a revisão bibliográfica, em 

que foram revisados textos de livros, artigos e documentos que possibilitaram a 

construção do referencial sobre o que está sendo publicado e discutido sobre o E-

commerce e suas alterações durante a pandemia. Nesse sentido: 

A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências 

teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como 

livros, artigos científicos, páginas de web sites. Qualquer trabalho científico 

inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador conhecer 

o que já se estudou sobre o assunto. Existem, porém pesquisas científicas que 

se baseiam unicamente na pesquisa bibliográfica, procurando referências 

teóricas publicadas com o objetivo de recolher informações ou conhecimentos 

prévios sobre o problema a respeito do qual se procura a resposta (FONSECA, 

2002, p. 32).  

Nessa perspectiva, é importante executar estudos bibliográficos, uma vez que eles 

permitem explorar o que está sendo discutido sobre o tema. Pôde-se dar ênfase em 

questões que ainda não foram revisadas, preenchendo lacunas do conhecimento.  
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As fontes usadas para coleta de dados foram secundárias. Para Lakatos e Marconi 

(1991 p.97), “as fontes secundárias possibilitam a resolução de problemas já conhecidos 

e explorar outras áreas onde os problemas ainda não se cristalizaram suficientemente”. 

Ou seja, são fontes oriundas de estudos originais e que proporcionam precisão e 

objetividade no estudo.  

Os instrumentos para coleta de dados foram as leituras documentais, ou seja, foi 

feito um estudo, análise e resumo das ideias e opiniões dos autores que publicaram sobre 

o tema e apresentado na discussão do referencial teórico deste trabalho. Devido à 

pertinência do tema, buscaram-se dados atuais que apresentam as modificações 

acarretadas pela pandemia, logo, trabalhos dos anos de 2020 e 2021.  

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS/ CONCLUSÕES 

 Em tempos pandêmicos, todos os setores da sociedade foram readaptados. O 

distanciamento social e as medidas de segurança contra o coronavírus representaram 

problemas econômicos para a maioria absoluta das empresas e dos microempreendedores. 

Por outro lado, pesquisas apontaram para o crescimento do e-commerce nesse período, 

uma vez que as transações de compras e vendas são feitas exclusivamente online. Diante 

disso, surgiu o objetivo desta pesquisa, que foi analisar os benefícios do e-commerce para 

as atividades das pessoas frente ao cotidiano do século XXI. Com isso, a revisão de 

literatura proposta apresentou dados importantes de serem visualizados, analisados e 

refletidos por profissionais ligados ao mercado financeiro, como, por exemplo, os 

Administradores de Empresas.  

 Uma vez existente a problemática da pandemia e o crescimento do e-commerce, 

percebeu-se que houve um crescimento exponencial de usuários adeptos às compras 

online, bem como, a movimentação de bilhões no mercado financeiro. Conforme 

advogado por Silva et al. (2021) o crescimento do e-commerce, que promoveu maior 

facilidade às pessoas frente ao cotidiano conturbado do Século XXI e, principalmente, 

durante a pandemia, também  fez com que as empresas, bancos e entidades econômicas 

reforçassem seus sistemas de segurança, dado o aumento, também, dos golpes e roubos. 

 Percebe-se que a maioria das atividades dos seres humanos, especialmente nos 

primeiros meses da pandemia, foram desenvolvidas remotamente. Com isso, o e-

commerce, oportunizando a compra de alimentos, roupas, remédios e demais produtos 
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essenciais à vida, cresceu bastante. Essa tendência, portanto, parece ter fortes indícios de 

continuar crescendo mesmo após o fim da pandemia, embora necessite de maior 

aprimoramento de segurança e respeito à sustentabilidade do meio ambiente.  

 Percebeu-se que a tendência mundial tem influencia no Brasil, ou seja, o e-

commerce, no país, apresenta índices e perspectivas de crescimento. Ademais, verificou-

se que mediante ao e-commerce, reduziram-se as chances de contaminação do vírus, uma 

vez que as compras e vendas não necessitavam do contato direto entre os indivíduos. As 

constatações observadas consideraram que o e-commerce cresceu 145% no primeiro 

semestre de 2020 e que, agora, predomina-se o modelo B2C (compras de pessoas físicas) 

e, ainda, que os problemas são em relação à entrega dos produtos e da segurança dos 

clientes.  

 A hipótese inicial levantada, portanto, foi confirmada, logo, conforme ressaltado 

pelo referencial teórico apresentado nesse estudo, o e-commerce contribuiu para a 

facilitação das atividades humanas no século XXI à medida que proporcionou uma ampla 

gama de transações online, como compras, vendas e armazenamento de dados sem que o 

consumidor precise dirigir-se às lojas físicas, podendo, assim, realizar tais procedimentos 

em quaisquer lugares através de celulares, computadores e notebooks. No que diz respeito 

ao estado pandêmico, verificou-se que o e-commerce cresceu exponencialmente, 

sobretudo com as medidas de seguranças e distanciamento necessárias para evitar a 

contaminação e mortes pela COVID-19.   

 Por fim, conclui-se que e-commerce contribuiu, inclusive, para a Saúde Pública, 

reduzindo as chances das pessoas transmitirem o vírus. Com as correções – a curto e 

longo prazo – sobre a segurança das compras e logísticas das entregas, o e-commerce tem 

potencialidade para crescer ainda mais nas próximas décadas, especialmente porque as 

pessoas estão perdendo o medo de comprarem virtualmente. Com isso, futuramente, em 

cursos de formação continuada, sugerem-se pesquisas que possam analisar uma 

determinada empresa (ou grupo de empresas) e avaliar os benefícios da utilização do e-

commerce em suas atividades.  
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