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DESCUBRA A FÓRMULA PARA UM E-COMMERCE 
MAIS LUCRATIVO

Uma modalidade de negociação que está se tornando cada vez mais forte é o e-commerce, ou comércio eletrônico.

Essa é uma das áreas em que a demanda cresce cada vez mais e se torna mais competitiva, devido a quantidade de 
pessoas que vêem nela uma oportunidade de ganhar dinheiro.

Porém, quem deseja ter o máximo de rendimento precisa entender que essa é uma área que possui suas próprias 
características, às quais precisam ser dominadas para que todo o potencial da sua empresa seja explorado.

Justamente para te auxiliar nessa tarefa foi que preparamos esse material, em que, através dele, teremos uma conversa 
sobre os principais aspectos que você precisa ter atenção para turbinar suas vendas online

https://www.facebook.com/eticapontodigital/
https://www.linkedin.com/company/%C3%A9tica-digital
https://www.instagram.com/eticapontodigital/
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1 O QUE É COMÉRCIO ELETRÔNICO ? 

Inicialmente é importante que a gente defina o que é co-
mércio eletrônico e seu atual contexto.

TAMBÉM CONHECIDO POR E-COMMERCE
OU COMÉRCIO VIRTUAL, ELE DIZ RESPEITO 
ÀS NEGOCIAÇÕES DE PRODUTOS E 
SERVIÇOS QUE SÃO FEITAS PELA INTERNET.

Dentre as suas vantagens, permite que compradores e ven-
dedores realizem acordos em diferentes locais do mundo.

Ou seja, caso você queira se aventurar nessa área, poderá 
vender para clientes de sua cidade, de seu estado, do Brasil 
ou mesmo de outros países.

https://www.facebook.com/eticapontodigital/
https://www.linkedin.com/company/%C3%A9tica-digital
https://www.instagram.com/eticapontodigital/
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Entretanto, é importante lembrar que começar sua pre-
sença na internet requer investimento de tempo e dinheiro 
e ter uma estratégia bem definida para que você não tenha 
prejuízos ao expandir de forma exagerada seu público-alvo.

Além disso, é importante lembrar que existem várias 
maneiras de atuação.

POR EXEMPLO, ATRAVÉS DE:

Lojas virtuais: aqui você abre 
seu próprio site e disponibiliza 
nele seus produtos;

Dropshipping: nessa modalida-
de você fica responsável apenas 
pela estratégia de venda e divul-
gação dos produtos, o estoque e 
a entrega são realizados por em-
presas parceiras;

Marketplace: Funcionam como 
grandes shoppings virtuais, em 
que os produtos são cadastrados 
em uma plataforma e os valores 
e a entrega são negociados dire-
tamente com os usuários.

1 O QUE É COMÉRCIO ELETRÔNICO ? 

https://www.facebook.com/eticapontodigital/
https://www.linkedin.com/company/%C3%A9tica-digital
https://www.instagram.com/eticapontodigital/
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É importante lembrar que as políticas de isolamento social 
estabelecidas como formas de enfrentar o novo coronavírus 
têm contribuído muito para o crescimento desse setor.

Deve-se ao fato de ter comodidade, segurança e facilidade 
em contar com as entregas sem sair de casa.

1 O QUE É COMÉRCIO ELETRÔNICO ? 

https://www.facebook.com/eticapontodigital/
https://www.linkedin.com/company/%C3%A9tica-digital
https://www.instagram.com/eticapontodigital/
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2 QUALQUER PESSOA PODE OPERAR?

Outra grande vantagem do e-commerce é que qualquer pessoa 
que tenha um notebook, computador, smartphone ou tablet 
com internet pode realizar as transações, e de qualquer lugar.

É claro que é importante que se tenha determinada habilidade, 
mas visto que tudo é conhecimento, pessoas de qualquer região 
e idade podem vender através do comércio virtual.

QUAIS AS PRINCIPAIS COMPETÊNCIAS 
EXIGIDAS DE QUEM DESEJA OPERAR NO 
COMÉRCIO ELETRÔNICO?

Falando em habilidades… 

https://www.facebook.com/eticapontodigital/
https://www.linkedin.com/company/%C3%A9tica-digital
https://www.instagram.com/eticapontodigital/
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2 QUALQUER PESSOA PODE OPERAR?

Sim, para que você tenha uma melhor performance ao atuar na internet é importante dominar certos conhecimentos, 
sendo o primeiro deles a modalidade do tipo de e-commerce que você deseja abrir.

É a partir desse entendimento que você poderá identificar quais ações deverão ser realizadas, o quanto de dinheiro 
precisará investir, a viabilidade de negociação dos seus produtos etc.

Também é essencial conhecer a plataforma que irá atuar.

Por exemplo, caso você trabalhe em um marketplace, deverá saber como inserir imagens de produtos, quais as opções 
de pagamentos, quais os canais utilizados dentro da plataforma para contactar seus clientes, dentre outros.

Além disso, é essencial ter o mínimo de conhecimento sobre Marketing Digital, afinal, alcançar seu público-alvo na 
internet é algo feito de forma muito diferente do mundo físico.

https://www.facebook.com/eticapontodigital/
https://www.linkedin.com/company/%C3%A9tica-digital
https://www.instagram.com/eticapontodigital/
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2 QUALQUER PESSOA PODE OPERAR?

Existem vários recursos diferentes que precisam ser dominados para que você tenha sucesso em suas ações, como por exemplo:

Participação em mídias 
sociais;

Planejamento de 
campanhas;

Uso de conteúdo para 
atrair clientes;

É fundamental também conhecer o seu produto, serviço, seu público, mercado e concorrentes. Esses conhecimentos 
permitirão que você reduza seus riscos e tome decisões alinhadas às metas definidas.

Quando esses e outros aspectos são utilizados estrategicamente, você consegue, com mais facilidade, se aproximar do 
seu público, atraí-los, convertê-los em clientes e fidelizá-los.

O curso “Planeje-se para o Comércio Eletrônico”, oferecido pelo Sebrae, vai te ajudar a entender melhor como o co-
mércio virtual funciona e facilitar a sua atuação nesse segmento.

Ele é gratuito, rápido e traz dicas valiosas. 

https://www.facebook.com/eticapontodigital/
https://www.linkedin.com/company/%C3%A9tica-digital
https://www.instagram.com/eticapontodigital/
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3 CUIDADOS: QUAIS OS NECESSÁRIOS AO GERIR UMA 
EMPRESA NA ÁREA DE COMÉRCIO ELETRÔNICO?

É muito importante considerar outro aspecto fundamental: a forma 
como sua empresa é gerida.

Apesar de se tratar de uma presença “apenas” no mundo virtual, 
algumas preocupações e cuidados também são necessários e irão 
garantir um bom desempenho e a continuidade da sua empresa.

Um deles é o cuidado no atendimento em relação aos aspectos legais.

Você precisará registrar sua empresa em diferentes órgãos 
públicos, emitir documentos fiscais e pagar impostos como 
qualquer empresa física.

Além disso, será necessário ter um controle adequado das suas finanças, evi-
tando gastos que não estejam de acordo com a sua estratégia e objetivos.

https://www.facebook.com/eticapontodigital/
https://www.linkedin.com/company/%C3%A9tica-digital
https://www.instagram.com/eticapontodigital/
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3 CUIDADOS: QUAIS OS NECESSÁRIOS AO GERIR UMA 
EMPRESA NA ÁREA DE COMÉRCIO ELETRÔNICO?

POR QUE VOCÊ PRECISA TER UM ACOMPA-
NHAMENTO PATRIMONIAL ADEQUADO?

Ter um controle patrimonial do seu e-commerce é essencial.

Acompanhando os números gerados pela sua empresa você 
passa a entender o que está indo de acordo com suas metas, 
perceber com mais facilidade oportunidades de investimentos e 
identificar aspectos que precisam ser corrigidos em sua gestão.

Nesse quesito também vale a dica de curso gratuito, igualmen-
te do Sebrae, “Gestão Estratégica para Comércio Eletrônico”.

Uma gestão estratégica ajudará a dar mais sentido aos nú-
meros gerados pelo seu empreendimento.

https://www.facebook.com/eticapontodigital/
https://www.linkedin.com/company/%C3%A9tica-digital
https://www.instagram.com/eticapontodigital/
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4 VOCÊ SABIA QUE UMA CONTABILIDADE PODE AUXILIAR 
NA EFICIÊNCIA DA GESTÃO DO SEU E-COMMERCE?

Falando em números, você sabia que o trabalho de uma 
contabilidade especializada no seu segmento de atuação é 
crucial para o seu negócio?

O trabalho do(a) contador(a), além de realizar a apuração 
dos seus impostos, enviar declarações e calcular sua folha 
de pagamento, também é responsável por classificar e or-
ganizar as movimentações ocorridas em sua empresa por 
meio de relatórios.

Relatórios esses que, além de serem muito utilizados para 
atender exigências fiscais relacionadas ao pagamento de 
impostos, também contém informações que facilitam a 
redução dos seus gastos, aumento de sua lucratividade e 
rendimentos de suas empresas.

https://www.facebook.com/eticapontodigital/
https://www.linkedin.com/company/%C3%A9tica-digital
https://www.instagram.com/eticapontodigital/
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4 VOCÊ SABIA QUE UMA CONTABILIDADE PODE AUXILIAR 
NA EFICIÊNCIA DA GESTÃO DO SEU E-COMMERCE?

PERCEBEU QUAL A FÓRMULA PARA FAZER 
UM E-COMMERCE SEGUIR ADIANTE?

De forma bastante resumida, consiste em conhecer a fundo seus 
produtos e serviços, público-alvo, concorrentes e mercados.

É fundamental entender o funcionamento das ferramentas que 
você utilizará para atuar na internet, além de estar atualizado(a) 
sobre as novas tecnologias que possam melhorar seus resultados.

É essencial também saber lidar com a burocracia e manter 
um rígido controle econômico e financeiro do seu patrimô-
nio, afinal, você mais do que ninguém sabe que dinheiro não 
dá em árvore, não é mesmo?

https://www.facebook.com/eticapontodigital/
https://www.linkedin.com/company/%C3%A9tica-digital
https://www.instagram.com/eticapontodigital/


14

5 ENTENDA COMO NÓS, DA CONTABILIDADE ÉTICA OSASCO 
LTDA, PODEMOS AUXILIAR VOCÊ NESSE ASPECTO

Nós, da Contabilidade Ética Osasco Ltda, somos uma empresa especializada no segmento de comércio virtual.

Isso significa que somos capacitados para dar o suporte que você precisa quando se trata de atendimento à legislação:

Trabalhista; Previdenciária; Tributária, dentre outras.

Junto ao nosso serviço, além do atendimento às legislações, você também terá acesso a relatórios que vão te ajudar a en-
tender a situação econômica e financeira do seu patrimônio.

Temos o conhecimento necessário para registrar seu negócio com rapidez, conformidade legal e de acordo com as suas estratégias.

Então, precisa de detalhes sobre como nosso apoio será vantajoso ao seu negócio na prática?

Fale com um de nossos especialistas!

https://www.facebook.com/eticapontodigital/
https://www.linkedin.com/company/%C3%A9tica-digital
https://www.instagram.com/eticapontodigital/
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CONTATO
Email: comercial@etica.digital
WhatsApp: (11) 97809-8988
Telefones:11 3688-3000
                  11 3688-1200
Atendemos de segunda a sexta, das 7h45 às 17h45.


