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Resumo:  

Este trabalho tem como objetivo analisar o impacto do comércio eletrônico 

no comércio internacional, analisando seu crescimento ao longo dos anos, bem 

como investigar de que maneira se dá tal impacto. Além disso, propõe-se também 

a analisar como o e-commerce modificou a forma de fazer comércio, a partir da 

redução dos custos de transporte e da facilitação da negociação que gerou um 

aumento no volume de comércio. Para isso, também será analisado mais a fundo o 

caso do mercado americano e inserção de seu e-commerce no comércio 

internacional, comparado ao mercado chinês e seus diferentes modelos de negócio. 

Por fim, este trabalho pretende definir quais as vantagens e os possíveis desafios do 

comércio eletrônico nesta nova Era Digital.  

 

Palavras-chave:  

E-commerce; Comércio Internacional; Comércio Digital; Economia Digital; 

Estados Unidos; China; Amazon; Alibaba.  
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Introdução: 

 

I. A história do E-commerce 
 

O comércio eletrônico revolucionou a tradicional forma de comprar e 

vender. Se antigamente as pessoas precisavam se deslocar até a loja para realizar 

uma compra, hoje, com o comércio eletrônico, isso não é mais necessário. E mais, 

o e-commerce facilitou não somente o processo de troca como também remodelou 

alguns dos processos logísticos para que determinado produto pudesse chegar até o 

consumidor. O e-commerce alcançou patamares transformadores e engloba desde 

pequenas compras locais até grandes trocas internacionais. Segundo Nuray Terzi, 

professora da Universidade de Marmara, em Istambul, o e-commerce promoveu a 

individualização do comércio. Ou seja, tornou o processo de compra e venda mais 

democrático, a partir de um sistema de atendimento mais individualizado em meio 

a um marketplace global, permitindo transações internacionais personalizadas em 

poucos segundos.  

Contudo, a história do e-commerce, por mais recente que pareça, remonta 

aos anos 1960, quando, com o advento da internet, empresas puderam fazer o 

compartilhamento e a troca de documentos de forma eletrônica pela primeira vez 

através do EDI, sigla em inglês para Eletronic Data Interchange. No entanto, foi 

apenas na década de 90 que o e-commerce realmente começou a ganhar mais força, 

na época em que se estabeleceu o uso comercial da Internet. A história da Internet 

e do e-commerce são, portanto, profundamente interligadas (Miva, 2011).  

A partir da década de 90, o comércio eletrônico cresceu vertiginosamente. 

Novas empresas de comércio online surgiram, como Amazon e Ebay, e rapidamente 

se tornaram gigantes no setor. Neste momento, o foco e a definição de e-commerce 

mudaram, o termo passou a ser entendido como “a produção, distribuição, 

marketing, venda ou entrega de bens e serviços por meios eletrônicos” 1 e não era 

mais relacionado apenas ao comércio B2B. A partir de então, o comércio eletrônico 

adotou também a forma B2C e ambas vêm crescendo exponencialmente ao longo 

 
1 Definição traduzida de “Comércio Eletrônico” segundo a Organização Mundial de Comércio.  
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dos anos. Empresas como PayPal e Square surgiram para ampliar não só a 

segurança durante o processo de pagamento online como também a proteção de 

dados do consumidor, um dos maiores obstáculos observados para compras 

eletrônicas.   

No ano 2000, a história da Internet e das empresas eletrônicas sofreu um 

grande choque. O sucesso das dotcoms - como ficaram conhecidas as firmas 

baseadas na Internet - foi tão avassalador que acabou por criar demasiadas 

especulações de mercado e investimentos precipitados, gerando um rápido aumento 

no valor das ações de empresas de tecnologia e criando uma bolha no mercado. A 

bolha financeira estourou em 2002 levando milhares de negócios à falência e 

reduzindo drasticamente o valor de suas ações. Amazon e Ebay foram algumas das 

companhias que conseguiram sobreviver e se reerguer após o crash.   

Ao longo de mais de trinta anos de história, o e-commerce enfrentou grandes 

obstáculos, mas conseguiu superá-los e hoje representa o futuro da tecnologia e do 

comércio. Com um vasto ambiente de crescimento e reformulando a produção e o 

padrão de consumo das sociedades, o comércio digital vem alcançando patamares 

significativos nas economias dos países, que disputam acirradamente a corrida por 

inovações e melhorias tecnológicas. 

 

II. O papel da Internet  
 

Com o estabelecimento do uso comercial da Internet em meados de 1990, o 

mundo passou por grandes mudanças e uma nova era começou a tomar forma. 

Segundo George R.G. Clarke e Scott J. Wallsten (2003), o crescimento da Internet, 

proporcionado pela revolução das Tecnologias de Informação e Comunicação, foi 

uma das mudanças mais radicais que ocorreram na virada do século. Além dessa, o 

aumento das exportações internacionais de US$5.9 trilhões em 1995 para US$9.6 

trilhões em 2001, segundo dados do Banco Mundial, também foi extremamente 

relevante visto que o percentual das exportações mundiais se mantinha 

relativamente estável há quinze anos.  

A partir desses dados, Clarke e Wallsten discorrem sobre a possível relação 

entre a maior utilização da Internet e o aumento do número de exportações de um 

país. Os autores constatam que, a partir de evidências coletadas entre diversos 
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países, aqueles que exportam mais tendem a ter uma maior penetração de Internet 

no território do que aqueles que não exportam tanto. E, além disso, essa relação se 

mostra mais benéfica em países em desenvolvimento que se abrem para o comércio 

com países desenvolvidos, pois desta forma podem se beneficiar de possíveis 

spillovers de conhecimento. Assim, concluem que da mesma forma que a 

exportação internacional estimula o uso da internet, o acesso à Internet também 

afeta tal processo. Esta conclusão se baseia no fato de que a Internet torna não só 

os custos de comunicação mais baratos como também acaba por criar mercados 

globais de bens comercializados reduzindo os custos fixos associados à exportação 

(Freund and Weinhold 2000, p. 4 apud Clarke & Wallsten, 2003). Dessa forma, o 

acesso à Internet é um dos componentes responsáveis por estimular o aumento do 

número de exportações de um país em desenvolvimento para um país desenvolvido. 

 Além disso, o uso da Internet também é responsável pelo crescimento do 

comércio eletrônico. Desde a abertura da World Wide Web para o público, o número 

de usuários da web cresceu de 0.8% da população mundial, em 1995, para 49.7% 

em 2017, segundo dados do Banco Mundial (2017). Consequentemente, ao utilizar 

a Internet os indivíduos também tendem a realizar compras de forma online. Em 

2017, mais de 1.4 bilhões de pessoas efetuaram compras eletrônicas, evidenciando 

um crescimento de 9% em relação ao ano anterior (UNCTAD, 2020, p.5). 

Atualmente, o mundo apresenta um total de 59.6% de sua população com acesso à 

Internet, sendo a América do Norte a região com a maior porcentagem de 

penetração, 94.6%, e a Ásia com o maior número de usuários, 2.3 bilhões de 

pessoas- 50.3% da população asiática (Internet World Stats, 2020)  

 A Internet, portanto, mostra-se fundamental no desenvolvimento do 

comércio eletrônico e na evolução do comércio mundial por facilitar a troca de 

informações, melhorar a qualidade de vida das sociedades e acelerar o processo de 

convergência econômica entre nações originado pela globalização (Kraemer, 

Dedrik, Melville, Zhu, 2006, p.13).  É possível dizer que o processo de digitalização 

transformou o mundo de uma forma sem precedentes e deu origem a uma nova era: 

a Era Digital. E unidos a esta nova era surgem também a economia digital e o 

comércio digital a fim de se adaptar a tais mudanças. Muito se discute sobre o que 

é de fato a digitalização e quais os seus possíveis impactos no mundo e, 
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principalmente, no comércio. Desse modo, é necessário definir tais conceitos e 

estabelecer de que forma se dá tal impacto.  

 

III. O processo de digitalização e seus impactos  
 

O processo de digitalização nada mais é do que transformar algo analógico 

em digital. Ao longo dos anos, esta mudança vem sendo percebida mais 

intensamente. A conversão do mundo analógico para o digital alterou de forma 

profunda o mercado de trabalho, os meios de comunicação e de produção, os 

modelos de negócio, a jornada de compra, o marketing e diversos outros aspectos 

econômicos, sociais e culturais. Seus benefícios variam de escalas individuais à 

globais, facilitando não só o acesso a novos mercados, como aperfeiçoando serviços 

de pagamento e reduzindo custos tanto para os consumidores quanto para as 

empresas. O e-commerce, possibilitado pela digitalização, ofereceu novas 

oportunidades para as pessoas melhorarem suas vidas, independentemente de suas 

atuais condições, e se tornarem empreendedores gerando, muitas vezes, novos 

empregos nas regiões onde moram.     

Além disso, a digitalização também promoveu grandes mudanças no 

comércio, transformando bens e serviços tradicionais em produtos digitais 

comercializáveis. Segundo o relatório “Trade in Digital Era” produzido pela 

OCDE, a digitalização “reduziu os custos de engajamento ao comércio 

internacional, conectando negócios e consumidores globalmente, ajudando a 

difundir ideias e tecnologias e facilitando a coordenação das Cadeias Globais de 

Valor” (2019, p.1).2 O capítulo 1 deste trabalho irá abordar mais a fundo o impacto 

da digitalização e do e-commerce no comércio internacional e no crescimento 

econômico dos países. 

Sendo assim, o comércio digital, segundo a definição da OCDE, engloba 

não só transações de bens e serviços eletrônicos, como também o comércio 

tradicional efetuado através de meios digitais. Além disso, envolve todos os tipos 

de transações, sejam elas B2B, B2C ou C2C, habilitadas por plataformas 

eletrônicas. Historicamente, a maior parte do comércio internacional era dominado 

pelo comércio de bens. Porém, com a globalização e o desenvolvimento da 

 
2 Citação traduzida da língua inglesa 
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tecnologia, esta realidade vem sendo alterada gradualmente, pois alguns serviços e 

produtos como músicas, vídeos e livros, que antigamente adotavam apenas uma 

forma física, têm se tornando digitalmente comercializáveis (Lacey, 2017, p. 14).  

Esta nova era trouxe, portanto, a necessidade de uma nova lógica 

econômica. Segundo a UNCTAD (2019, p. 4-5), a economia digital compreende 

três componentes fundamentais, que englobam: aspectos centrais, como tecnologias 

fundamentais, inovações e infraestrutura; setores de tecnologias digitais e de 

informação, que produzem produtos e serviços dependentes de plataformas e 

aplicativos digitais; e um conjunto amplo de setores digitais, nos quais produtos e 

serviços digitais estão sendo amplamente utilizados como, por exemplo, no e-

commerce e em setores financeiros. Desta maneira, a economia digital vem se 

mesclando a economia real criando uma projeção de total convergência no futuro, 

no qual não haverá possíveis distinções entre as duas, apenas uma economia única.  

O escopo da discussão acerca do comércio eletrônico e do processo de 

digitalização assim como seus impactos no comércio internacional é extremamente 

vasto. Além disso, a medição do comércio digital é ainda muito complexa e enfrenta 

grandes obstáculos, portanto, é necessária muita cautela ao fazer possíveis 

correlações. A fim de reduzir a dimensão deste debate, este trabalho conta com três 

capítulos. O Capítulo 1 explica de que forma o e-commerce impacta o comércio 

internacional, abordando teorias em termos de custo e alguns exemplos práticos. O 

Capítulo 2 apresenta dados sobre o crescimento do e-commerce global ao longo dos 

anos evidenciando os motivos de tal crescimento e salientando os possíveis desafios 

encontrados. Já o Capítulo 3 apresenta um estudo de caso dos modelos de e-

commerce americano e chinês evidenciando suas semelhanças e diferenças, além 

de contrastar suas duas grandes empresas de comércio eletrônico Amazon e 

Alibaba.  

 Dado que países e organizações seguem diferentes tipos de metodologia 

para analisar e quantificar os dados sobre comércio eletrônico, alguns dos dados 

expostos neste trabalho podem apresentar pequenas divergências. A evolução 

digital caminha rapidamente e, por isso, a tarefa de dimensionar o comércio 

eletrônico ainda está em estágios iniciais, assim como a criação de uma definição 

oficial para os termos e-commerce, comércio digital, economia digital e outros 

inseridos neste âmbito. 



 
 

 

1. O impacto do E-commerce no comércio internacional 
 

 A relevância do comércio eletrônico atualmente é notória. A todo momento 

nos deparamos com diferentes plataformas de vendas online, novos tipos de 

emprego e novas necessidades, que são resultados diretos do processo evolutivo da 

digitalização, que se transforma e se desenvolve em ritmo extremamente acelerado. 

Muito se discute, portanto, sobre quais são os reais impactos que o e-commerce 

causou e pode vir a causar no comércio internacional. Por mais que os dados não 

sejam totalmente unificados em um sistema único de análise, é possível apontar 

algumas consequências advindas das experiências dos países e de análises 

produzidas por organizações internacionais. Tais impactos podem ser medidos em 

termos de redução de custos, mudanças nas vantagens comparativas dos países e 

nos fluxos e tendências do comércio internacional. 

 Em relação à redução dos custos, segundo o relatório da Organização 

Mundial do Comércio de 2018, as despensas de engajamento ao comércio 

internacional reduziram 15% entre 1996 e 2014 e, de acordo com suas previsões, 

tais expensas devem diminuir ainda mais fazendo com que o comércio internacional 

cresça em torno de 31 a 34% entre 2015 e 2030. Tais reduções se dão pelos 

seguintes motivos:  

Novas tecnologias podem diminuir a relevância da distância, 
seja ela geográfica, linguística ou regulatória. Elas também podem 
facilitar a busca por produtos, ajudar a verificar sua qualidade e 
reputação e ajudar a combinar as preferências dos consumidores aos 
produtos [...] Novas tecnologias podem, portanto, reduzir os custos de 
comércio através da redução dos gastos de transporte e armazenamento, 
assim como diminuir o tempo de transporte e as incertezas da 
distribuição através de melhorias na logística. Estes custos representam 
uma grande parcela dos despesas totais de comércio e, portanto, sua 
diminuição pode ter um grande impacto nos fluxos comerciais. (2018, 
p.8) 
 

 Além destes, o relatório ainda cita custos relacionados a procedimentos 

aduaneiros, que podem ser reduzidos através de sistemas eletrônicos básicos e, 

futuramente, de Blockchains e Inteligência Artificial. Assim como custos de 

informação e transação, que podem ser restringidos a partir de plataformas online, 

que podem superar a desconfiança e falta de informação, além de simplificar 

processos e facilitar a comunicação internacional. Esta redução dos gastos beneficia 
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principalmente pequenas e médias empresas, que aproveitam tal baixa para 

ingressar em novos mercados e ganhar economias de escala, produzindo e 

vendendo mais eficientemente. Estudos indicam que pequenas e médias empresas 

que se engajam no comércio online têm maior tendência a exportar e, 

consequentemente, a ingressar em Cadeias Globais de Valor (Lanz, Lundquist, 

Mansio, Maurer, Teh, 2018, p.2).  

 No que se refere aos impactos do e-commerce e das tecnologias digitais nos 

fluxos do comércio internacional e em suas tendências, observa-se que comércio de 

serviços, por exemplo, vem sendo muito beneficiado pelo avanço das tecnologias 

digitais. Com uma taxa de crescimento de 4.5% ao ano, o comércio de serviços 

experimenta grande crescimento desde o surgimento da Internet e é um dos pilares 

da economia digital. Diversos tipos de serviços tradicionais estão sendo 

transformados para que possam ser distribuídos de forma online como, por 

exemplo, serviços financeiros através de aplicativos bancários; serviços turísticos 

por meio de plataformas e agências digitais; e serviços de compra e reserva 

mediante sites e aplicativos de mercados e restaurantes. Além disso, novos serviços 

estão sendo criados, como serviços de compartilhamento de carros e apartamentos, 

como a Uber e o Airbnb; serviços de busca, como Google e Yahoo; e serviços de 

transmissão de conteúdo através sites de streaming como Netflix, Apple TV e 

Amazon Prime. Segundo a UNCTAD (apud Lacey, 2017, p.16), mais da metade do 

comércio internacional de serviços é possibilitado por tecnologias de informação e 

comunicação. A tendência é, portanto, que o comércio de serviços continue se 

favorecendo das tecnologias digitais e promova ainda disrupções na economia 

digital.  
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O Gráfico 1.1 acima, criado pela UNCTAD, evidencia o crescimento 

expressivo do comércio de serviços ao analisar as Top 20 empresas do mundo por 

mercado. Em 2009, empresas de óleo e gás contabilizavam 36% do total das 

empresas mais valiosas no mercado de ações. Esse valor caiu para apenas 7% em 

2018. Já empresas de tecnologia e de serviços ao consumidor passaram de 16% em 

2009 para 56% em 2018. Empresas de serviço financeiro também contaram com 

um crescimento de 18% para 27%.  

Relativamente às mudanças nas vantagens comparativas dos países, a 

associação pode ser feita no sentido de que com maior variedade de produtos e 

serviços comercializáveis, os países podem se especializar em novas áreas de 

produção, em produtos intensivos em tecnologias digitais. Segundo a OMC, a 

economia digital reforça a importância dos produtos intensivos em capital e 

habilidade (skill-intensive), como por exemplo Inteligência Artificial, robótica e 

impressão 3D, que podem vir a reduzir a importância do trabalho com fonte de 

vantagem comparativa. Além disso, novas fontes de vantagens comparativas podem 

surgir como a regulamentação de propriedade intelectual, privacidade e controle do 

fluxo de dados, que se tornam indispensáveis nesta nova lógica digital. É 

importante, no entanto, que os países invistam em infraestrutura de energia, que é 

extremamente importante para a produção de produtos digitalmente intensivos 

(World Trade Organization, 2018, p. 10).   

Um outro aspecto relevante que deve ser levado em consideração é o 

impacto do e-commerce dentro da esfera doméstica. Embora ainda seja difícil 
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quantificar tal influência é possível perceber, a partir da experiência de alguns 

países, como o comércio eletrônico pode colaborar com a redução da pobreza e 

aumentar os níveis de emprego. Na China, por exemplo, a partir da iniciativa 

conjunta entre o governo e o Grupo Alibaba na expansão do e-commerce para as 

áreas rurais, notou-se, segundo o relatório do grupo junto ao Banco Mundial (2019), 

uma diminuição da pobreza nessas áreas através do investimento em infraestrutura, 

logística e desenvolvimento das indústrias locais. Notou-se também o aumento do 

PIB das regiões mais afetadas pela pobreza, de cerca de 4 bilhões de RMB em 2013 

para mais de 5,5 bilhões de RMB em 2015.  

Relativamente ao aumento dos níveis de emprego, o desenvolvimento do e-

commerce pode criar diferentes tipos de ocupação. Estes podem ser diretamente 

ligados à criação de uma loja online, como por exemplo, o empreendedor, que é 

dono do negócio, ou os empregados como vendedores online, web designers e 

engenheiros de informática; ou podem ser indiretos, ligados à logística, distribuição 

e transporte. Para expressar tais argumentos em termos numéricos, no município de 

Cao, em Shandong, por exemplo, mais de 200 mil novos empregos foram gerados 

por meio do desenvolvimento do e-commerce (2019 p.47). Além disso, a partir do 

programa China Rural E-Commerce Demonstration mais de 9 milhões de lojas 

online foram registradas em áreas rurais gerando emprego para mais de 28 milhões 

de pessoas (2019, p.57). Portanto, o e-commerce é responsável por criar um 

conjunto de novos empregos ligados ao mundo digital e, portanto, diferente dos 

empregos tradicionais que eram requeridos em lojas e escritórios.  

Por fim, a medição dos reais impactos causados pelo e-commerce e pelo 

processo de digitalização ainda tem um longo caminho a ser percorrido. Um sistema 

unificado e uma base de dados coerente são necessários para que os resultados do 

comércio eletrônico sejam medidos com mais precisão. Atualmente, a UNCTAD 

conta com um projeto chamado Measuring E-commerce and the Digital Economy, 

no qual dá suporte aos países na produção de suas estatísticas, prestando assistência 

técnica, pesquisando e coletando dados. Seu objetivo é criar um consenso 

internacional acerca do tema.3

 
3 UNCTAD, Measuring E-commerce and the Digital Economy, 2019 



 
 

 

2. O crescimento do E-commerce Global  
 

 Desde o surgimento da Internet o mundo vem se tornando cada vez mais 

conectado. O fenômeno da globalização foi responsável por acelerar ainda mais este 

processo, pois facilitou o fluxo de informação e comunicação entre os países, 

concedeu acesso a novos mercados e criou um ambiente perfeito para o 

desenvolvimento de novas tecnologias. O e-commerce surge e evolui, portanto, em 

um ambiente de rápida expansão, de maior coordenação das cadeias globais de 

valor, de extrema competição entre empresas e multinacionais e dentro de uma 

lógica global de liberalização dos mercados. O ambiente e as políticas nacionais de 

cada país também foram responsáveis por desenvolver o comércio eletrônico. Além 

disso, vale também ressaltar o papel das firmas, que optam por se engajar no e-

commerce numa tentativa de alcançar novos consumidores a menores custos.   

 Desde o seu aparecimento, o e-commerce apresenta grande escala de 

crescimento e importância. Segundo a UNCTAD (2020), em 2018, o e-commerce 

global alcançou a marca de $25,6 trilhões de dólares, sendo U$21,3 trilhões 

relativos ao comércio B2B e U$4,3 trilhões ao comércio B2C. Este valor contabiliza 

30% do PIB global e apresenta um crescimento de 8% em relação ao ano anterior. 

O aumento mais expressivo deste ano foi do comércio B2C, que cresceu 16% em 

relação a 2017. No Gráfico 2.1 abaixo é possível observar o percentual do e-

commerce B2C em relação ao PIB mundial entre os anos de 2009 e 2018. A 

expressividade de seu crescimento evidencia uma clara tendência de maior adesão 

às tecnologias digitais e ao comércio online por parte dos consumidores.   
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 Dentro deste cenário, China e Estados Unidos lideram o mercado e sediam 

as empresas mais bem-sucedidas do ramo. O mercado americano é líder em vendas 

B2B e representou, em 2018, um terço (U$7.5 trilhões) das vendas globais por e-

commerce. Já o mercado chinês é o primeiro colocado em vendas B2C, com 30% 

(U$1,3 trilhões) das vendas globais. Em um ranking realizado pela UNCTAD, das 

dez maiores empresas de comércio B2C três são chinesas e cinco são americanas. 

A empresa chinesa Alibaba é a maior em volume bruto de mercadorias (GMV) e 

movimentou $853 bilhões de dólares em 2019 (Alibaba Group, 2019). Já a Amazon 

é a maior em termos de receita total, com U$280 bilhões no mesmo ano (Yahoo 

Finance, 2020).  

Outro dado interessante a respeito do comércio eletrônico B2C é relativo ao 

comércio transfronteiriço. Grande parte das vendas por comércio online ainda são 

realizadas dentro das fronteiras domésticas, porém esta realidade vem sendo 

alterada e, em 2018, mais de 22% dos consumidores online efetuaram compras 

vindas de outros países. Segundo a UNCTAD (2020, p.4), as vendas por e-

commerce transfronteiriço B2C totalizaram $404 bilhões de dólares em 2018 e 

representaram 10% do total das vendas B2C. Mais de 1.4 bilhão de pessoas 

realizaram compras online em 2018 sendo que 330 milhões efetuaram compras 

online em outros países. O Gráfico 2.2 evidencia este crescimento. 
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 Relativamente ao comércio internacional de varejo, segundo dados do site 

eMarketer (2019), o mercado global alcançou um total de $25 trilhões de dólares 

em 2019, sendo 14.1% (U$3.5 trilhões) relativo às compras efetuadas por meio do 

comércio eletrônico. A estimativa prevista era de um crescimento de 20.7% do e-

commerce mundial, que representava uma queda em relação aos anos anteriores. O 

Gráfico 2.3 abaixo, criado a partir de dados do site eMarketer, exemplifica o 

crescimento das vendas por e-commerce em relação às vendas totais por varejo no 

mundo.  

 

A partir da análise do gráfico 2.3, observa-se, portanto, um aumento da 

representatividade do e-commerce no comércio internacional de varejo, de 10% em 

2017 para 14% em 2019. Dentro deste contexto, o mercado mais representativo é o 

chinês, responsável por quase 55% das vendas de varejo online, seguida pelos 

Estados Unidos com quase um terço do valor representado pela China (Lipsman, 
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2019). Com isso, fica claro que, atualmente, a China representa o norte pelo qual o 

resto do mundo irá se guiar e o futuro do e-commerce.  

Com base na análise dos dados oferecidos neste capítulo, é possível 

constatar que o comércio eletrônico vem se tornando mais expressivo ano após ano. 

Todos os seus indicadores como, por exemplo, quantidade de vendas online, 

número de usuários, penetração de Internet nos países e porcentagem de vendas em 

relação ao PIB também apresentam grande crescimento, comprovando a tendência 

de maior adesão as novas tecnologias digitais e ao e-commerce. Explorar o 

potencial do e-commerce é, definitivamente, uma tarefa que as empresas e governos 

deverão fazer no futuro próximo, a fim de aproveitar esta onda de crescimento e se 

beneficiar de suas inúmeras vantagens.    



 
 

3. E-commerce - Modelo americano vs. Modelo chinês  
 

 Assim como qualquer indústria nacional, o e-commerce também possui 

características e um modelo próprio em cada país. Este capítulo pretende fazer uma 

análise comparativa entre os modelos de negócio americano e chinês de forma a 

apontar semelhanças e diferenças entre suas estruturas além de explorar seus 

respectivos impactos. A essência e o desenvolvimento de cada modelo de e-

commerce estão intimamente ligados às características econômicas, sociais e 

políticas de cada país, assim como sua estrutura de investimento e abertura 

comercial.  

3.1 Modelo americano  

 

 Desde o início da história do e-commerce os Estados Unidos se mostraram 

líderes no investimento e desenvolvimento de novas tecnologias que foram 

essenciais para a criação de seus modelos de comércio eletrônico. O ambiente 

estabelecido dentro do país era extremamente propício para o bom funcionamento 

desta nova realidade. O apoio governamental em construção de infraestrutura e 

investimento foi fundamental para criar o terreno ideal para o e-commerce 

florescer. 

O governo norte-americano adotou políticas flexíveis e favoráveis em 

relação a estas novas tecnologias e manteve o mercado de telecomunicações livre e 

fora do controle estatal. Este aspecto foi essencial para tornar o ambiente americano 

favorável ao desenvolvimento do comércio eletrônico, pois estimulou a competição 

e possibilitou o surgimento de milhares de novas empresas e a remodelação de 

antigas. As organizações americanas foram as primeiras a adotarem a Internet em 

seus negócios, pois já no início desta era os EUA contavam com diversos 

engenheiros e cientistas especializados na utilização da tecnologia, por conta do 

investimento em institutos de pesquisa. O histórico e processo de compra dos 

consumidores locais também foi um fator importante, pois já estavam acostumados 

a fazer compras remotas através de catálogos e portais de televendas e foram 

receptivos à compra dos primeiros computadores pessoais (Kraemer, Dedrik, 
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Melville e Zhu, 2006) o que acabou por facilitar ainda mais o engajamento na 

compra online. Hoje, 95,6% da população americana tem acesso à internet.  

 Os Estados Unidos apresentam, portanto, dois modelos diferentes de e-

commerce, o modelo de Silicon Valley e o modelo de “adaptação integrativa”. O 

primeiro modelo se baseia na criação e no investimento em start-ups e spin-offs, 

investimentos em fundos de capital de risco e em relações próximas com a área de 

pesquisa em universidades (Kraemer et. al, 2006, p. 65). São empresas inovadoras, 

mais focadas no comércio com o consumidor, que contam com profissionais globais 

altamente especializados e que contribuem para a evolução da tecnologia de forma 

única. Alguns exemplos de empresas que adotaram este modelo são Amazon, 

Google, Apple, eBay, Tesla entre outras grandes empresas de tecnologia B2C. 

Porém, o modelo de Silicon Valley não é o mais utilizado do país e sim o segundo 

modelo de “adaptação integrativa”.  

 O nome “adaptação integrativa” surgiu para caracterizar o processo de 

inserção de novas tecnologias e modelos de negócios vindos da Internet que 

algumas empresas tradicionais adotaram para melhorar estratégias e operações já 

existentes. Grande parte das empresas que utilizam este tipo de padrão, segundo os 

autores Kraemer et al. (2006, p. 66), são empresas do ramo B2B como manufaturas, 

bancos, seguros, transportes e comércio de atacado, que coordenam cadeias globais 

de valor nacionais e internacionais.  

 A partir do panorama geral explorado acima, entende-se que os Estados 

Unidos foram os grandes pioneiros em adotar e desenvolver o e-commerce, pois 

contam com um ambiente favorável para tal. Porém, ainda é necessário entender 

quais são os impactos gerados por essa postura americana. Já é sabido que o e-

commerce promove maior eficiência nas empresas, além de reduzir custos de loja 

e estoque, melhorar o atendimento ao cliente, aumentar a competitividade e 

possibilitar uma melhor coordenação logística das firmas. No caso americano, 

devido a maior utilização do modelo de adaptação integrativa, os impactos do 

comércio eletrônico foram mais evolutivos do que transformativos, ou seja, apenas 

reforçaram os laços já existentes entre os negócios locais e não os transformaram 

completamente (Kraemer et al., p.66). Contudo, é interessante apontar tal impacto 

em termos numéricos.  
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A Tabela 1 abaixo informa dados sobre o PIB (GDP) americano e seu 

crescimento anual, além da porcentagem do PIB referente ao comércio total e 

referente às vendas por e-commerce, detalhadas entre o comércio B2B e B2C. As 

informações foram retiradas do banco de dados do Banco Mundial e de publicações 

no site da UNCTAD. Infelizmente, devido à dificuldade de medir os dados sobre o 

comércio eletrônico, algumas informações anteriores a 2015 não foram encontradas 

e, segundo o órgão das Nações Unidas, uma nova metodologia de análise foi 

aplicada em 2018, portanto, há uma pequena queda nos números desse ano em 

relação ao ano anterior.  

 

No ano de 2018 o PIB do país contabilizou um valor em torno de $20,5 

trilhões de dólares, sendo 27.5% deste valor referente ao comércio, um aumento 

significativo desde os anos 90. Nota-se também o aumento considerável da 

porcentagem de vendas por e-commerce, que contabilizou 42% do PIB em 2018, 

indicando uma expansão na utilização do comércio eletrônico. Neste caso, o tipo de 

e-commerce mais expressivo é o entre empresas, que representou 87% do total de 

vendas por e-commerce. Contudo, também é necessário evidenciar o progresso no 

comércio B2C, que alcançou a marca de $1 trilhão de dólares, em 2018.   

O Gráfico 3.1 mostra dados específicos sobre a porcentagem de vendas por 

e-commerce em relação ao total das vendas por varejo nos Estados Unidos. Em 

1998, o total de vendas por e-commerce era de apenas 0.2%, contabilizando um 

total de $5 bilhões de dólares. Já em 2018 este valor chega a 9.8%, um total de 

U$519 bilhões. Ao decorrer de 20 anos, portanto, o total de vendas por varejo nos 

EUA cresceu U$2,6 trilhões, sendo 19% deste valor (U$514 bilhões) relativo ao e-

commerce, segundo os dados do Departamento de Comércio Americano e o US 

Census Bureau. 
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 Dentro deste cenário, é importante ressaltar que os tipos de negócio que mais 

se destacaram através de seus lucros foram nonstore retailers – eletronic shopping 

and mail-order houses- ou seja, lojas que atuam de forma totalmente online; motor 

vehicle and parts dealers; e lojas de roupas e acessórios. Estes negócios 

contabilizaram, no ano de 2018, U$451 bilhões, U$35,3 bilhões e U$10,9 bilhões, 

respectivamente. Neste sentido, é interessante notar que mais de 87% do total das 

vendas por e-commerce resultam de lojas que não possuem estoques nem espaços 

físicos e também de lojas tradicionais que criaram uma subdivisão totalmente online 

de sua marca (Nicholson, 2017, p.7). 

Segundo um index realizado pelo Departamento de Comércio Americano, 

as vendas por e-commerce tiveram uma taxa de crescimento nove vezes maior do 

que lojas e empresas tradicionais que não utilizam o e-commerce. Sua pontuação 

subiu de 100 em 1998 para 6830 em 2015, enquanto a pontuação de lojas 

tradicionais subiu de 100 em 1998 para 170 em 2015. O Gráfico 3.2 abaixo 

evidencia tal crescimento.  
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Pode-se concluir que, os americanos, por mais que sejam os precursores na 

utilização do comércio online, ainda preferem realizar suas compras em lojas físicas 

tradicionais, já que apenas 9,8% das vendas por varejo são feitas de forma 

eletrônica. Nesse sentido, o e-commerce é mais utilizado de forma complementar 

no processo de compra e não de forma substituta. Porém, uma observação 

importante é a mudança, por parte de empresas e lojas, de se tornarem menos 

dependentes de estoques e espaços físicos e migrarem para um ambiente totalmente 

eletrônico. Já em relação ao comércio B2B, os Estados Unidos são os líderes do 

mercado e sua representatividade cresce mais a cada ano.   

 

3.2 Modelo chinês 
 

A relação entre a China e o processo de desenvolvimento de seu e-

commerce tem uma trajetória bem diferente da dos Estados Unidos. O ambiente 

político e socioeconômico do país estrutura tais divergências. A China possui 

grandes disparidades socioeconômicas em seu território, o que a torna um país ainda 

muito desigual. Regiões mais ricas como Xangai, Pequim e Guangdong 

monopolizam quase todo o investimento em tecnologia e infraestrutura do país, 

além de abrigar a maior parte das empresas e dos trabalhadores especializados. 

Contudo, em relação ao desenvolvimento do e-commerce, esta concentração de 

empresas, trabalhadores, investimento e infraestrutura é benéfica, pois acaba por 

reduzir os custos de distribuição além de otimizar o processo logístico das firmas 

(Kraemer et al., 2006, p. 209).  
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Para quantificar tal desigualdade regional, no ano de 2017, 49% do total do 

comércio de bens chineses foram consumidos de forma online em Xangai e 44% 

em Pequim. Porém, esse percentual não alcançou nem 2% em outras sete províncias 

rurais chinesas (The World Bank & Group Alibaba, 2019, p. 7). Segundo o 

Ministério de Comércio Chinês, 73% dos usuários de Internet estão concentrados 

em áreas urbanas, assim como a maior parte das lojas online. Porém, este cenário 

está sendo atenuado gradualmente à medida que algumas estratégias estão sendo 

criadas para movimentar ainda mais o e-commerce chinês.     

Ciente desta disparidade territorial, o governo chinês aliado ao setor privado 

propôs diversas campanhas para ampliar a atuação do e-commerce em áreas rurais 

a fim de reduzir a pobreza e melhorar a educação e a saúde desses locais. O 

programa governamental Rural E-commerce Demonstration, por exemplo, tem 

como objetivo melhorar os serviços públicos de e-commerce, otimizar o processo 

de logística e distribuição nestas regiões e realizar o treinamento de pessoas 

especialmente em áreas mais pobres. Segundo o Ministério de Comércio da China, 

até o ano de 2019, mais de 1231 condados chineses foram beneficiados pelo 

programa e mais de trinta milhões de empregos foram criados pelas operações de 

e-commerce rurais (MOFCOM, 2019).  

Um segundo programa muito bem-sucedido foi o Alibaba’s Rural Taobao 

Program, no qual o grupo Alibaba - um dos maiores grupos de e-commerce da 

China – transformou mais de 3 mil vilarejos chineses em Taobao Villages, que, 

segundo o relatório produzido pelo grupo Alibaba junto ao Banco Mundial, são 

Um fenômeno especial do desenvolvimento do e-commerce 
rural na China. Taobao Villages são áreas onde o e-commerce é mais 
desenvolvido ou concentrado em áreas rurais, especificamente. São 
definidos como aldeias nas quais pelo menos 10% das famílias 
residentes se envolvem no comércio eletrônico (ou onde existam pelo 
menos 100 lojas eletrônicas ativas) com vendas online anuais de pelo 
menos 10 milhões de yuans (U$1,5 milhão) (The World Bank & Group 
Alibaba, 2019, p. 5).4 

 

O programa Alibaba tem os mesmo objetivos do programa governamental 

além de também prover melhoras nos serviços financeiros rurais, como pagamentos 

online, pequenos empréstimos e seguros; a ampliação dos serviços ao consumidor; 

e a criação de incubadoras para empresas rurais. Em apenas 5 anos, o número de 

vilas cresceu de três em 2013 para 3202 em 2018. A partir da rápida expansão destas 

 
4 Citação traduzida da língua inglesa 
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vilas, é possível constatar que o comércio eletrônico pode ser muito benéfico 

também para regiões menos desenvolvidas e urbanas, pois é responsável por gerar 

novos empregos e melhorar a qualidade de vida das populações locais. É necessário, 

no entanto, uma boa estrutura de financiamento, investimento e suporte 

governamental para a sua evolução.   

Embora ainda haja muito espaço para o crescimento do e-commerce rural, 

tais ações já obtiveram bons resultados. Segundo o China Family Panel Study, o 

comércio online em áreas rurais cresceu mais de 1 trilhão de remimbis (cerca de 

U$141 bilhões) entre os anos de 2014 e 2017 e mais de um milhão de novas lojas 

online foram registradas nessas regiões. Em algumas áreas rurais ainda mais pobres, 

compras efetuadas pela plataforma do Alibaba cresceram de 67.5 bilhões para 205.2 

bilhões de remimbis de 2013 para 2016 (The World Bank & Group Alibaba, 2019, 

p. 9-10).    

Uma outra grande estratégia chinesa para o crescimento de seu comércio 

eletrônico foi a aposta em e-commerce transfronteiriço. Segundo o relatório da 

McKinsey, 20% do total do comércio internacional chinês em 2016 foi relativo a 

este tipo de e-commerce. O governo tem incentivado a criação de plataformas de e-

commerce transfronteiriço numa tentativa de alavancar a economia baseando-se no 

consumo. Mais de 5 mil plataformas online chinesas são responsáveis pelo e-

commerce transfronteiriço do país. Recentemente, o governo chinês anunciou um 

projeto para transformar 46 cidades e áreas chinesas em zonas pilotos para o 

desenvolvimento do e-commerce transfronteiriço. Nestas zonas são praticadas 

algumas isenções fiscais, com o objetivo de alavancar o comércio internacional, o 

desenvolvimento industrial e promover incentivos à inovação (Zhang, 2020).  

O comércio eletrônico chinês é, portanto, um dos que mais cresce no mundo 

e representa em torno de 42% do valor das transações globais de e-commerce. O 

mercado chinês apresentou um volume de comércio de U$4,5 trilhões no ano de 

2018, segundo o Ministério de Comércio da China. De acordo com os cálculos 

realizados pelo Instituto Ali Research, as transações por e-commerce do país têm 

uma média de crescimento de 38.2%. Alguns dos principais motivos para tal 

expressividade chinesa, são o grande mercado nacional com mais de 854 milhões 

de usuários de internet (Internet World Stats, 2020); a competitividade das 

empresas, que cresce significativamente a cada ano; e o suporte do governo e do 
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setor privado, que facilita o investimento em tecnologia e infraestrutura (Woetzel 

et al., 2017, p. 2-3).      

O país conta com duas grandes empresas de e-commerce que dominam em 

torno de 70% do market share chinês; Alibaba Holdings e JD.com. Os pequenos e 

médios empreendedores chineses, como os residentes das Taobao Villages por 

exemplo, contabilizam 17.5% da parcela de mercado chinesa, porém, 

individualmente representam menos de 2% cada, conforme exemplificado no 

Gráfico 3.3 abaixo da E-commerce Foundation. 

 

 

 

Relativamente ao e-commerce de varejo, que engloba os tipos de venda B2C 

e C2C, o volume de vendas pode ser dividido entre alguns setores. O Gráfico 3.4 

abaixo, criado pelo site Statista, faz uma segmentação de receita entre cinco 

indústrias e apresenta dados desde 2017, além de fazer uma projeção para os anos 

de 2021 a 2024. O segmento que apresenta o maior lucro é o de vestuário (fashion) 

totalizando U$214 bilhões em 2019, seguido pelo mercado de brinquedos, hobbies 

e DIY, que apresenta uma receita de U$210 bilhões no mesmo ano. Contudo, o 

setor que apresentou o maior crescimento em 2020 foi o de comida e cuidados 

pessoais com um aumento de 42.9% em sua receita devido à atual crise do Covid-
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19. Por outro lado, setores como móveis, eletrodomésticos, eletrônicos e vestuário 

apresentaram quedas de 6 a 14% em suas receitas.  

 

A partir de informações do relatório da Emarketer (2019), em 2018, o e-

commerce de varejo representou aproximadamente 29% (U$1.5 trilhões) do total 

das vendas por varejo da China (U$5.2 trilhões), um número significativamente 

mais alto do que o dos EUA, que totalizava apenas 9.8%. Além disso, o comércio 

eletrônico de varejo chinês é responsável por quase 54% das vendas online 

mundiais. O relatório ainda apresenta uma previsão para o ano de 2023, no qual o 

e-commerce poderia chegar a representar 63.9% do valor das vendas totais por 

varejo. Esta tendência reforça ainda mais a expressividade que o comércio 

eletrônico tem na economia chinesa.  

Segundo dados do Banco Mundial (2020), após a sua abertura comercial em 

1978, a China apresentou um crescimento econômico avassalador com uma média 

de crescimento de 9,4% ao ano nos últimos 30 anos. Tal crescimento influenciou 

muito na qualidade de vida da população, já que hoje a China é considerada um país 

de renda média alta, mesmo que ainda muito desigual. A partir dos dados da Tabela 

2 abaixo, pode-se constatar que, em 2018, 38.2% do PIB chinês era referente ao 

comércio, apresentando uma queda gradual desde 2010. Porém, observa-se também 

um crescimento na porcentagem das vendas B2C - mercado no qual a China é líder- 

relativamente ao PIB, de 3.16% em 2015 para 4.73% em 2018, confirmando o 

aumento da representatividade do e-commerce B2C no PIB do país.    
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Por fim, é impossível falar sobre a relevância do e-commerce chinês sem 

mencionar seu sistema de pagamentos online. A China é líder no mundo em 

pagamentos digitais e, segundo dados atualizados do site Statista (2020), cerca de 

85% dos seus usuários de Internet aderem aos pagamentos por celular. Em 2008, 

por exemplo, apenas 17,6% dos usuários utilizavam tal sistema. Segundo o relatório 

da McKinsey (2017, p.2), em relação aos Estados Unidos, por exemplo, o valor dos 

pagamentos digitais na China foram 11 vezes maiores em 2016. As previsões são 

de que 60% do total da população chinesa utilize os meios de pagamento online até 

2023 (Cheung, 2019). 

Os aplicativos WeChat (da empresa Tencent) e Alipay são os mais 

conhecidos e utilizados aplicativos para a realização dos pagamentos. As duas 

empresas detêm 93% do marketshare chinês, sendo 54% do Alipay e 39% do 

WeChat. Estes aplicativos revolucionaram o sistema de pagamentos e o mundo 

digital, pois agregam, em um só lugar, chat de mensagens, rede social além de 

outros diversos recursos financeiros. O grande diferencial apresentado pelas 

empresas, no entanto, foi o QR Code, que facilitou ainda mais o processo de 

pagamento. Em 2017, o segmento de mobile payments no país totalizou 81 trilhões 

de yuans (The State Council The People’s Republic of China, 2018). Nesse sentido, 

a China caminha a passos largos para se tornar a primeira cashless society do 

mundo.  

O aplicativo Alipay, criado em 2004 pelo Grupo Alibaba, foi o pioneiro 

neste cenário. A empresa trabalhou junto com diversos bancos chineses para 

facilitar questões de pagamento, que eram um grande obstáculo para o 

desenvolvimento do comércio online chinês, pois gerava muita desconfiança entre 

os consumidores (CGAP, 2019). O aplicativo, incialmente, agregava todos os 

serviços financeiros em um só lugar, desde investimentos e transferências bancárias 

até delivery de comida. Atualmente, mais de um milhão de estabelecimentos são 
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cadastrados no aplicativo. Um marco importante foi atingido pela empresa em 

2016, durante as vendas do Dia dos Solteiros, no qual a plataforma processou 1 

bilhão de transações em um único dia (Millward, 2016), o que mostra a força e 

extensão de processamento da plataforma.  

Já o aplicativo WeChat, criado em 2011, é utilizado por mais de um bilhão 

de pessoas ao redor do mundo, pois também pode ser utilizado por viajantes 

chineses em outros países como Itália e Reino Unido. A plataforma reúne, 

literalmente, tudo em um só lugar, desde pagamentos e transferências bancárias até 

serviços de transporte, redes sociais, mensagens instantâneas e stream de vídeos 

(Lacey, 2017, p. 10). A empresa Tencent uniu seu aplicativo Tenpay ao WeChat, 

criando a plataforma WeChat Pay dentro do seu próprio aplicativo.  

 É necessário salientar, nesse sentido, os motivos pelos quais o segmento de 

pagamentos online funcionou tão bem na China. A CGAP (2019) aponta dois 

fatores fundamentais: o elevado número de contas bancárias e o uso generalizado 

de smartphones. A China, por ter tido avanços tecnológicos tardios, praticamente 

pulou os estágios iniciais do uso de tecnologias como o computador de mesa e 

laptops diretamente para a utilização dos smartphones. A combinação destes dois 

fatores fez com que a utilização dos aplicativos financeiros como WeChat e Alipay 

fossem aderidos facilmente pela população, já que ambos funcionam com base em 

contas bancárias já existentes.    
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3.3 Amazon vs. Alibaba 
 

 Como abordado anteriormente, as empresas Amazon e Alibaba são as duas 

maiores empresas de comércio eletrônico do mundo. Ambas se destacam por serem 

companhias que operam de forma 100% online e que, portanto, não possuem lojas 

físicas. As duas empresas são baseadas no modelo de negócio de plataforma,5 

porém, existem grandes diferenças estruturais entre as duas. A principal diferença 

que pode ser apontada em um primeiro momento é que a Amazon é a maior empresa 

varejista dos Estados Unidos, que vende principalmente bens. Já a empresa Alibaba 

opera como um intermediário entre os vendedores e os compradores e é dividida 

em quatro principais companhias: Alibaba, Aliexpress, Tmall e Taobao. Os 

parágrafos a seguir irão prestar uma análise mais detalhada acerca dos diferentes 

modelos de negócios das empresas.  

 

Amazon 

 A empresa americana Amazon foi uma das pioneiras do comércio 

eletrônico. A companhia foi fundada em 1994 pelo seu atual CEO Jeff Bezos e sua 

mulher MacKenzie. Originalmente, a Amazon vendia apenas livros e operava 

dentro da garagem do CEO. A expansão das vendas para a indústria musical ocorreu 

em 1998, no momento em que o preço de sua ação valia apenas 10 dólares. Em 

pouco mais de um ano este valor já havia chegado a 65 dólares, logo quando a 

empresa criou sua patente “1-CLICK”, que possibilitava os consumidores a 

comprarem os produtos de maneira muito mais fácil e rápida. O entusiasmo do 

mercado com as empresas de tecnologia era tão grande que o preço das ações da 

Amazon só crescia. Até que em 2000, a crise das dotcoms derrubou o preço de suas 

ações. A companhia conseguiu se recuperar e hoje é uma referência não só na 

indústria varejista, mas também em tecnologia e inovação. Em 2018, suas ações 

chegaram a valer mais de 2 mil dólares e a empresa foi avaliada em mais de U$1 

trilhão (DePillis & Sherman, 2019). 

 
5 Multi-sided Platform Business (MPS): “We believe that at the most fundamental level, MPSs 
have two key features beyond any other requirements (such as indirect network effects or non-
neutrality of fees): They enable direct interactions between two or more distinct sides. Each side is 
affiliated with the platform.” (Hagiu & Wrigth, 2015, p. 2)   
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Atualmente, a Amazon opera em diversos setores. Além das vendas diretas, 

a companhia também atua como uma plataforma de vendas para outros varejistas 

que queiram anunciar seus produtos no site. Isso faz com que a Amazon tenha uma 

lista vasta de produtos que variam desde filmes e músicas à comida e produtos para 

animais e tudo isso a preços baixos. Estima-se que cerca de 50% dos itens vendidos 

pela plataforma sejam de parceiros terceirizados (Uenlue, 2018).  

O modelo de negócios criado por Bezos é um sucesso absoluto. Segundo a 

revista The Economist (2020), a Amazon representou 40% do e-commerce 

americano em 2019, além de totalizar 6% de todas as vendas por varejo no país. 

Ainda, em um ranking realizado pela Deloitte (2018), a empresa ficou na sexta 

posição dos 250 maiores varejistas do mundo, subindo 151 posições no ranking 

desde 2001. É importante frisar também que as cinco empresas presentes no topo 

do ranking são grandes cadeias de supermercado, que possuem inúmeras lojas pelos 

EUA e pelo mundo. Nesse sentido, a Amazon é a única empresa de comércio 

eletrônico a obter uma posição tão alta no ranking.   

A Amazon é dona de todo o estoque e a cadeia de suprimentos de suas 

mercadorias, o que torna a logística de transporte e distribuição um aspecto central 

para o sucesso da empresa. A cadeia de suprimentos da Amazon conta, portanto, 

com três canais principais: 1) Seus próprios armazéns; 2) Subsidiários, como o 

supermercado Whole Foods, que fornece toda a parte de comida e mercearia; 3) 

Terceirizados, que são pequenos produtores, editores e fornecedores. As formas de 

entrega vão depender do tipo de produto vendido, mas pode ser feita tanto pela 

Amazon diretamente quanto por seus subsidiários ou terceirizados (Uenlue, 2018).  

Um outro aspecto importante de seu modelo de negócios é seu programa de 

subscrições anual, o Amazon Prime. Através destas assinaturas, os consumidores 

recebem alguns benefícios como entrega mais rápida e acesso a filmes exclusivos, 

músicas e livros. Além disso, a Amazon ainda cria seus próprios produtos, o que a 

coloca no centro das discussões sobre inovação. Produtos como o Kindle, a Fire 

TV, Tablets e a Alexa, a assistente virtual com Inteligência Artificial, são 

responsáveis por grande parte da receita de vendas da empresa. Por fim, a Amazon 

também oferece um sistema de Web Services (AWS), que são serviços de 

armazenamento de dados, servidores, distribuição de conteúdo e outros serviços 

digitais para empresas, agências governamentais e universidades. A AWS 



31 
 

contabilizou um total de U$27.5 bilhões em vendas líquidas em 2018 e controla 

mais de um terço do mercado de cloud competindo diretamente com a Microsoft e 

o Google (Reiff,2019). 

 

Alibaba 

Por outro lado, a gigante chinesa Alibaba opera de forma distinta. A empresa 

atua como um facilitador de vendas entre compradores e vendedores a partir de seus 

sites. A plataforma Taobao funciona apenas para o território chinês e é composta 

por pequenos e médios vendedores, na qual não são cobradas taxas de transação 

apenas contribuições para propagandas e anúncios, que são as principais fontes de 

renda da empresa. A plataforma Aliexpress opera de forma semelhante, porém é 

dedicada ao mercado internacional.  Já o site Tmall atua como uma plataforma de 

vendas para grandes marcas como Nike, Apple e outras companhias mais luxuosas 

e cobra taxas para transações e anúncios, contudo também é voltada apenas para 

consumidores chineses. Por fim, o site Alibaba é dedicado apenas a vendas B2B e 

conecta fabricantes a compradores de diversos países. Com tudo isso, a companhia 

chinesa é responsável por 55.9% das vendas eletrônicas de varejo na China.  

Fundada em 1999 por Jack Ma, a empresa Alibaba baseava-se apenas em 

vendas B2B e tinha o objetivo de conectar fabricantes e fornecedores chineses a 

compradores internacionais. Em pouco menos de dois anos após sua fundação a 

empresa já contava com mais de um milhão de usuários. Em 2003 o grupo Alibaba 

criou a plataforma Taobao, que se beneficiou de um período crítico pelo qual a 

China passava. Por conta da epidemia de SARS, que paralisou diversas cidades 

asiáticas, grande parte da população chinesa se encontrava em quarentena e, 

portanto, começaram a efetuar mais compras de forma online (Huddleston, 2020). 

Este foi um momento crucial tanto para as empresas de tecnologia quanto para os 

consumidores chineses, que incorporaram o processo de compra online em suas 

vidas. Neste momento, o principal competidor da Taobao era a empresa americana 

Ebay, que havia investido sua entrada no país apenas um ano antes. A plataforma 

chinesa cresceu tanto, que, em 2006, o Ebay foi retirado do país.  

Um ponto importante a ser ressaltado sobre o modelo de negócios do 

Alibaba é a sua plataforma de pagamentos Alipay. Ela foi criada em 2004 e permite 

maior segurança nos pagamentos realizados através de todas as plataformas do 
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Grupo Alibaba e do celular. O Alipay adota a forma de uma carteira eletrônica e 

possibilita todos os tipos de pagamentos por meio do QR Code de forma rápida e 

segura. Com mais de um bilhão de usuários, a plataforma seguiu uma estratégia de 

expansão para outros países, na qual realizou parcerias com diversas empresas 

financeiras para atender os turistas chineses fora de seu território (Detrixhe, 2019).  

Além do Alipay, o grupo chinês também é dono de várias outras empresas. 

Alguns exemplos são a Alimama, uma plataforma de marketing e propaganda; a 

Aliyun, uma empresa de desenvolvimento de cloud e gerenciamento de 

informações; a Cainiao Smart Logistics, uma plataforma digital de infraestrutura e 

logística; a Alibaba Pictures Group, a maior companhia cinematográfica da China, 

e entre outras empresas de mensagens instantâneas, jornais e até companhias na 

área da saúde. Além disso, a empresa também investe em diferentes negócios como 

na Sina Weibo, uma plataforma chinesa semelhante ao Twitter, e na Youku Tudou, 

um site de vídeos como Youtube.  

Outra diferença importante entre os modelos de negócio da Amazon e do 

Alibaba é a questão dos armazéns. A empresa Alibaba não possui nenhum armazém 

para a distribuição de seus produtos, pois fazem a utilização de um software, criado 

pela própria empresa, para coordenar as transações. Isto faz com que as margens de 

lucro do Grupo Alibaba sejam maiores do que da Amazon, por não terem tantos 

gastos com logística. 

Portanto, é possível observar que embora as duas empresas sejam grandes 

concorrentes elas apresentam diferenças fundamentais. Tais diferenças também 

estão expressas em seus números, que explicam grande parte das divergências em 

seus modelos de negócio. Por exemplo, relativamente as margens de lucro, o Grupo 

Alibaba fica bem à frente da Amazon. De acordo com o Yahoo Finance (2020), 

suas margens foram de 35.21% à medida que as da Amazon foram de apenas 3.56% 

em 2019. Contudo, em termos de receita total, a empresa de Bezos é ainda muito 

superior, pois apresentou uma receita de U$280 bilhões em 2019 ao passo que o 

Alibaba faturou U$56 bilhões no mesmo ano.  

A partir do dados analisados acima, pode-se concluir, portanto, que ambas 

empresas são extremamente bem-sucedidas nos seus modelos de negócios que, 

mesmo divergentes, apresentam grandes margens de lucro e dão para as 

companhias um importante reconhecimento internacional.  
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Considerações finais  
 

 Sem dúvidas o comércio eletrônico representa o futuro do processo de 

compra e venda. Além da fantástica praticidade, os benefícios de se engajar no 

comércio online são inúmeros. Redução de custos, logística facilitada e acesso a 

diferentes mercados são apenas algumas das vantagens vistas ao longo desse 

trabalho. O comércio eletrônico, portanto, é responsável por diversas mudanças 

estruturais tanto sociais quanto econômicas, além de criar e diversificar empregos, 

alterar cadeias de produção e distribuição e, principalmente, ajudar a conectar ainda 

mais o mundo globalizado que vivemos, tornando possível o contato e facilitando 

a comunicação entre vendedores e compradores dos mais diversos lugares.  

 O espaço para o crescimento do e-commerce é ainda muito grande, visto 

que poucos países dominam este cenário. Até mesmo a China e os Estados Unidos 

ainda têm possibilidades de crescimento. A China, por exemplo, apresenta apenas 

59.3% de penetração de internet em seu território comparado a 95.6% dos EUA. O 

investimento no aumento da penetração de internet em seus territórios é um dos 

fatores essenciais para o bom desenvolvimento do e-commerce, visto que a abertura 

comercial da Internet foi o grande impulsionador do e-commerce global.  

Para países em desenvolvimento, por exemplo, aproveitar os benefícios 

trazidos pelo comércio eletrônico, como o aumento de produtividade, redução de 

custos e uma série de fatores relacionados à melhora na cadeia de suprimentos, 

poderia gerar um significativo crescimento econômico. Para tanto, estes países, a 

seguir o exemplo da China, devem investir em construção de infraestrutura 

tecnológica, no desenvolvimento de instituições financeiras confiáveis e no 

treinamento de qualificação para trabalhadores, visto que o e-commerce requer 

empregos diferentes dos tradicionais, relacionados à nova onda de tecnologia da 

informação.  

Neste sentido, o desenvolvimento do e-commerce global vem quebrando 

recordes a cada ano. O ambiente criado pela globalização e pela consequente 

liberalização do comércio tornou-se perfeito para o crescimento de negócios online. 

A redução dos custos de comunicação e troca de informações tornou possível o 

surgimento de diversas empresas de comércio eletrônico, que se beneficiam dos 

baixos custos para atingir mercados internacionais. A representatividade de suas 
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atividades se mostra mais expressiva a cada ano. Relativamente aos seus modelos 

de negócio, estes vão depender dos aspectos políticos, econômicos e sociais de cada 

país, que podem potencializar ainda mais seu crescimento.  

 Um dos grandes desafios do e-commerce, no entanto, reside na construção 

de uma base de dados unificada e de um sistema metodológico de análise de 

resultados. O estabelecimento desses procedimentos é essencial para que a medição 

dos impactos da digitalização e de seus consequentes processos seja feita de forma 

mais precisa. O caráter dinâmico e disruptivo da sociedade digital torna difícil a 

criação dessa metodologia, porém, o esforço conjunto de governos e instituições 

internacionais, como a UNCTAD e a OMC, são fundamentais para atingir este 

marco. A iniciativa proposta pela UNCTAD, através do Measuring e-commerce 

and Digital Trade, representa um grande passo nesse sentido. 

 Um outro desafio que o e-commerce ainda precisa superar é relativo ao 

comércio transfronteiriço. Infelizmente, grande parte da logística de compra e 

venda internacional é ainda precária. Sob a perspectiva da experiência do 

consumidor, a taxa de frete, a demora na distribuição e a incerteza relativa à 

segurança nos pagamentos e à entrega são aspectos que ainda impedem o bom 

desenvolvimento do e-commerce entre diferentes países.  

  Por tanto, seja através do comércio B2B ou B2C, o e-commerce é 

responsável por promover o aumento do comércio internacional contribuindo 

significativamente para o PIB global. Os países se beneficiam com as trocas de 

conhecimento, spillovers tecnológicos e coleta de dados, assim como com o 

surgimento de novas tecnologias, que possibilitam ainda mais o desenvolvimento. 

Já para os consumidores, o comércio eletrônico representa praticidade, preços mais 

baixos e uma gama muito maior de produtos, o que torna o processo de compra 

mais individualizado, pois dá a opção para os consumidores procurarem exatamente 

o que querem e quando querem.  

 Por fim, o processo de digitalização alterou a forma como o mundo estava 

organizado e transformou significativamente o comércio internacional e seus 

fluxos. A digitalização criou novas tecnologias e novos serviços, além de também 

possibilitar a comercialização de bens e serviços já existentes. Tudo isso deu início 

a uma nova lógica econômica e a uma nova realidade social, às quais o mundo 

inteiro vem se adaptando.  



35 
 

Bibliografia: 
 

ALIBABA GROUP. Alibaba Group Announces March Quarter and Full Fiscal 
Year 2019 Results. 15 Maio 2019. Disponível em: 
<https://www.alibabagroup.com/en/news/press_pdf/p190515.pdf>. Acesso em: 20 
maio 2020. 

CGAP. China: A Digital Payments Revolution. CGAP Research Analysis, 2019. 
Disponível em: <https://www.cgap.org/research/publication/china-digital-
payments-revolution>. Acesso em: 3 jul. 2020. 

CHEUNG, Man-Chung. China Ecommerce 2019. Emarketer, 27 jun. 2019. 
Disponível em: <https://www.emarketer.com/content/china-ecommerce-2019>. 
Acesso em: 24 Maio 2020. 

CHEUNG, Man-Chung. China Mobile Payment Users 2019 - Moving Towards a 
Cashless Society. Emarketer, 24 Out. 2019. Disponível em: 
<https://www.emarketer.com/content/china-mobile-payment-users-2019>. Acesso 
em: 6 jun. 2020. 

CLARKE, George. R.; WALLSTEN, Scott. J. Has the Internet Increased Trade? 
Evidence From Developed and Developing Countries. Joint Center for Regulatory 
Studies, Jan. 2003. 

COUNSELOR'S OFFICE. China to become world's largest retail market in 2019: 
report. Ministry of Commerce People's Republic of China. Beijing, 24 Jan. 2019. 
Disponível em: 
<http://english.mofcom.gov.cn/article/newsrelease/counselorsoffice/westernasiaan
dafricareport/201901/20190102829892.shtml> Acesso em: 2 maio 2020. 

DELLOITE. Global Powers of Retailing 2018. Disponível em: < 
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/at/Documents/about-
deloitte/global-powers-of-retailing-2018.pdf>. Acesso em: 3 jul. 2020 

DEPILLIS , Lygia; SHERMAN , Ivory. Amazon's Extraordinary 25-year 
Evolution. CNN, 2019. Disponível em: 
<https://edition.cnn.com/interactive/2018/10/business/amazon-history-
timeline/index.html>. Acesso em: 20 Abr. 2020. 

DETRIXHE, John. China’s Ant Financial, thwarted in the US, is expanding 
rapidly in Europe. Quartz, 15 mar. 2019. Disponível em: 
<https://qz.com/1570052/ant-financials-alipay-is-expanding-rapidly-outside-of-
china/>. Acesso em: 29 Maio 2020. 

HAGIU, Andrei; WRIGHT Julian. Multi-Sided Plataforms.Harvard Business 
School, mar. 2015  

HUDDLESTON, Tom. Sars outbreak helped Alibaba become e-commerce giant. 
CNBC, 26 mar. 2020. Disponível em: <https://www.cnbc.com/2020/03/26/chinas-
2002-2003-sars-outbreak-helped-alibaba-become-e-commerce-giant.html>. 
Acesso em: 20 jun. 2020 



36 
 

INTERNET WORLD STATS. Internet Usage Statistics. 3 mar. 2020. Disponível 
em: <https://www.internetworldstats.com/stats.htm>. Acesso em: 11 Maio 2020. 

KRAEMER, Kenneth L.; DEDRIK, Jason; MELVILLE, Nigel P.; ZHU, Kevin. 
Global e-Commerce - Impacts of National Enviroment and Policy. Nova York: 
Cambridge University Press, 2006. 

LACEY, Simon. Trade Rules for the Digital Economy. 2017. 

LANZ, Rainer; LUNDQUIST, Kathryn; MANSIO, Grégoire; MAURER, 
Andreas; TEH, Robert. E-commerce and developing country-SME participation in 
global value chains. Economic Research and Statistics Division. Geneva, 2018. 
(No. ERSD-2018-13). 

LIPSMAN, Andrew. Global Ecommerce 2019. eMarketer, 27 jun. 2019. 
Disponível em: <https://www.emarketer.com/content/global-ecommerce-2019>. 
Acesso em: 15 maio 2020. 

LONE, Sara; QUAGLIERI, Ludovica. Ecommerce Report: China 2019. 
Amsterdam. 2019. 

MILLWARD, Steven. China’s Alipay just saw a record 1 billion transactions in a 
day. Tech in Asia, 2016. Disponível em: <https://www.techinasia.com/alibaba-
alipay-1-billion-transactions>. Acesso em: 3 jul. 2020. 

MIVA. The History Of Ecommerce: How Did It All Begin? Miva, 26 out. 2011. 
Disponível em: <https://www.miva.com/blog/the-history-of-ecommerce-how-did-
it-all-begin/> Acesso em: 20 fev. 2020. 

MOFCOM. Regular Press Conference of the Ministry of Commerce. Ministry of 
Commerce People's Republic of China, 6 set. 2019. Disponível em: 
<http://english.mofcom.gov.cn/article/newsrelease/press/201909/2019090290015
1.shtml>. Acesso em: 29 Maio 2020. 

NICHOLSON, Jessica R. New Insights on Retail E-Commerce. U.S. Department 
of Commerce Economics and Statistics Administration. 2017. 

REIFF, Nathan. How Amazon Makes Money. Ivestopedia, 9 dez. 2019. Disponível 
em: <https://www.investopedia.com/how-amazon-makes-money-
4587523#citation-8%3E>. Acesso em: 15 jun. 2020. 

TERZI, Nuray. The impact of e-commerce on international trade and 
employment. Procedia Social and Behavioral Sciences, Istanbul, 2011. p. 745-
753. 

THE STATE COUNCIL THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA. China’s 
mobile payment volume tops 81 trillion yuan. The State Council The People's 
Republic of China, 2018. Disponível em: 
<http://english.www.gov.cn/state_council/ministries/2018/02/19/content_2814760
51980962.htm>. Acesso em: 3 jul. 2020. 

THE WORLD BANK. Individuals using the Internet (% of population). The 
World Bank, 2017. Disponível em: 



37 
 

<https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS>. Acesso em: 30 jun. 
2020. 

THE WORLD BANK. The World Bank in China. The World Bank, 23 Abr. 2020. 
Disponível em: <https://www.worldbank.org/en/country/china/overview>. Acesso 
em: 6 maio 2020. 

THE WORLD BANK AND GROUP ALIBABA. E-commerce Development: 
Experience from China. 2019. 

THOMALA, Lai Lin. Penetration rate of online payment in China 2008-2020. 
Statista, 30 abr. 2019. Disponível em: 
<https://www.statista.com/topics/1211/online-payment-in-china/>. Acesso em: 3 
jul. 2020. 

UENLUE, Murat. Amazon Business Model - Ultimate Overview. Innovation 
Tactics. 2018.Disponível em: < https://innovationtactics.com/amazon-business-
model-ultimate-overview/>. Acesso em: 3 jul. 2020 

UNCTAD. Digital Economy Report 2019. Nova York. 2019. 

UNCTAD. Measuring E-commerce and the Digital Economy. 2019. Disponível 
em: <https://unctad.org/en/Pages/DTL/STI_and_ICTs/ICT4D-
Measurement.aspx>. Acesso em: 3 jul. 2020. 

UNCTAD. UNCTAD Estimates of Global E-commerce 2018 - UNCTAD technical 
notes on ICT for Development. 2020.  

UNITED STATES CENSUS BUREAU. Anual Retail Trade Survey: 2018. 20 
fev. 2020. Disponível em: 
<https://www.census.gov/data/tables/2018/econ/arts/annual-report.html>. Acesso 
em: 25 abr, 2020. 

WOETZEL, Jonathan ; SEONG, Jeongmin; WEI WANG, Kevin; MANYIKA, 
James ; CHUI, Michael ; WONG, Wendy. Digital China: Powering the economy 
to global competitiveness. McKinsey Global Institute, dez. 2017. 

WORLD TRADE ORGANIZATION. World Trade Report 2018. 2018. 

YAHOO FINANCE. Amazon.com, Inc. (AMZN). 2020. Disponível em: 
<https://finance.yahoo.com/quote/AMZN/financials?p=AMZN>. Acesso em: 29 
maio 2020. 

ZHANG, Zoey. 46 New Cross-Border E-Commerce Zones Unveiled by China. 
China Briefing, 15 maio 2020. Disponível em: <https://www.china-
briefing.com/news/china-unveils-46-new-cross-border-e-commerce-zones-
incentives-foreign-investors-
faqs/?utm_source=traqli&utm_medium=email&UTM_campaign=americas&tqid=
l_Wuan01G0oBJBqeUNwh1VYEzhBU0yjkgLzyRK3.HA>. Acesso em: 29 maio 
2020. 

 


