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1. Introdução
O presente trabalho possui como objetivo apresentar a importância do Comércio

Eletrônico, trazendo à tona os primeiros entendimentos a respeito de sua definição, e como se

deu sua inserção no cenário internacional. Com isso, será possível apresentar sua história,

para posteriormente trabalhar sobre sua dinâmica no atual cenário econômico.

Para isso, em um primeiro momento, será apresentada uma abordagem histórica,

iniciando-se com os mecanismos que pavimentaram e permitiram o caminho para a

consolidação e inserção do comércio eletrônico como um modelo viável de mercado. Além

disso, serão apresentados alguns dos principais eventos, entre os anos de 1960 e 2017,

inclusive sobre discussões da Organização Mundial do Comércio, que demonstram a

importância e força deste mecanismo. Após, será realizada uma breve apresentação acerca

dos seis principais modelos de e-commerce.

Posteriormente, no segundo capítulo, será apresentado seu impacto no Comércio

Internacional, onde será abordado sobre como o comércio eletrônico alterou a dinâmica deste

contexto, apresentando informações estatísticas sobre o crescimento do e-commerce com o

passar dos anos. O terceiro capítulo, por sua vez, terá como principal foco destacar dois

países, China e Estados Unidos, que concentram grande parte das companhias que mais

geram lucro em escala global. Logo, será tratado sobre empresas específicas, em especial

aquelas que se destacam no comércio eletrônico, como as gigantes Alibaba e Amazon,

chinesa e norte-americana, respectivamente. Com isso, será exposto a dinâmica dessas

companhias, para que seja possível compreender que fatores permitiram seu rápido

crescimento. Ademais, qual foi seu impacto para a ascensão, desenvolvimento e consolidação

do comércio eletrônico.

Para concluir, será realizada uma breve análise acerca da importância do Comércio

Eletrónico nos dias de hoje e quais os efeitos oriundos da Pandemia do Sars-cov-2. Deste

modo, será apresentada a importância deste modelo durante a Pandemia, que afigurou-se

como solução e oportunidade para inúmeras empresas e pessoas físicas, que se adaptaram ao

mesmo. Superada esta questão, e a partir destes conceitos, será possível tratar sobre futuras

perspectivas e novas oportunidades para esse mercado.

2. Contexto Histórico

O E-commerce proporcionou uma revolução nas dinâmicas relacionadas ao comércio

internacional. A partir de sua criação, deu origem a inúmeras oportunidades de negócios, ao
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permitir que compradores e vendedores, sejam eles de pequeno, médio ou grande porte, uma

vez conectados, possam: comprar, vender, realizar entregas e também pagar em escala global.

Portanto, ao facilitar e otimizar as relações comerciais, origina novas oportunidades de

compra e venda.

Segundo relatório da OCDE, datado de maio de 2019, cada vez mais as empresas

estão comprando e vendendo online, em um ritmo nunca antes visto, incluindo fora de suas

fronteiras. Por este motivo, o valor absoluto do mercado de comércio eletrônico está

crescendo e uma parcela cada vez maior de empresas está se digitalizando, incluindo

pequenas e médias empresas (OCDE, 2019, p.1).

Frente a isso, para que seja possível compreender sua rápida ascensão e consolidação

no cenário internacional, é preciso, primeiramente, entender seu surgimento. Portanto, tendo

como base a pesquisa1 realizada pela empresa Norte-America AGILE Infoways Pvt Ltd,

especializada na terceirização de desenvolvimento offshore de TI, publicada em 23 de

fevereiro de 2018, acerca dos marcos que auxiliaram na consolidação e desenvolvimento do

e-commerce, é possível realizar uma linha do tempo, que abrange o período entre 1960 até os

anos 2000.

Em um primeiro momento, se faz necessário recorrermos ao ano de 1960, que foi

marcado pelo surgimento do Electronic Data Interchange. Também conhecido como EDI, é

uma ferramenta que possibilitou e deu origem ao mecanismo de transações eletrônicas

realizadas pelas empresas.
O EDI foi definido pela padronização Francesa [Marcillet, 1994],
EDIFRANCE, como: “transferência de dados de computador para
computador, entre parceiros de negócios [Preston, 1988; Hinge,1988],
usando mensagens eletrônicas de dados, estruturados e agrupados, na forma
de mensagens padrões, desta forma, favorecendo a diminuição de custos, e
aumentando a produtividade da companhia, melhorando os procedimentos, e
reduzindo custos. Esta é uma nova forma de comunicação entre parceiros
econômicos, nos quais os documentos em papel não são mais necessários.
(BITTAR e LIMA, 2004, p.1).

É possível afirmar que esta foi a primeira versão do comércio eletrônico, porém, quase

irreconhecível frente aos avanços das tecnologias mais atuais.

Posteriormente, em 1979, a American National Standards Institute (ANSI)

desenvolveu um padrão de formatação e manuseio para o compartilhamento documentos

online, denominado Accredited Standards Committee (ASC) X12, este recurso permitiu que,

de forma mais fácil e confiável, as empresas pudessem interagir em um ambiente virtual,

1 AGILE. How eCommerce Industry Got Its Existence? 2018. Disponível em:
<https://www.agileinfoways.com/blog/how-ecommerce-industry-got-its-existence/>. Acesso em 15/03/2021.
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tomando proveito das inovações e facilidades apresentadas pelo EDI (AGILE, 2018). Neste

mesmo ano, criou-se na Inglaterra o mecanismo teleshopping, a partir da ideia de conectar a

Televisão e o Computador às linhas telefônicas para vender mercadorias online. Deste modo,

tornou-se possível às pessoas realizarem compras simplesmente ao discar, por meio de um

controle remoto, os códigos dos produtos na televisão (AGILE, 2018). Podemos considerar

este movimento como uma revolução no modelo de compras até então empregado, visto que,

até meados dos anos 70 as compras e vendas eram realizadas presencialmente nas lojas, porta

a porta ou por telefone. A partir desta inovação, diversas empresas começaram a enxergar os

benefícios e oportunidades deste novo modelo, em especial, sua praticidade.

A partir daí, os anos 80 e 90 podem ser vistos como o início da aplicação dos modelos

de e-commerce pelas companhias, onde, ainda em estágio de desenvolvimento e caminhando

a passos curtos para entender este novo conceito, desenvolveram-se modelos precursores ao

comércio eletrônico.

Não tardou para grandes companhias adotarem o comércio eletrônico em sua agenda.

Pouco tempo depois, no ano de 1981, na Inglaterra, a empresa de turismo Thomson Holidays

formou um grupo de agentes de viagens e os vinculou e um mecanismo digital para iniciar o

primeiro negócio de compras online sob a ótica do business-to-business (B2B) - sua definição

será apresentada na próxima seção - (AGILE, 2018). Neste novo negócio, os agentes de

viagens extraíam dados online para entender os requisitos do usuário e fornecer serviços de

acordo com suas necessidades. Ao fazer isso, otimizam o processo e conseguem apresentar

respostas mais assertivas para seus clientes.

Segundo Schofield (2012), no ano de 1982, a empresa de telecomunicações PTT

(Postes, Télégraphes et Téléphones), com sede na França, inventou um mecanismo utilizado

como terminal para consulta de dados comerciais, apelidado de Minitel. Precursor ao modelo

de internet difundido na atualidade, permitia aos usuários realizarem chats e compras

(SCHOFIELD, 2012). Pouco tempo depois, a Tesco, multinacional varejista britânica, lançou

o primeiro sistema de compras online business-to-Consumer (B2C) do mundo, usado para

compras em casa. Este mesmo sistema deu início ao conceito de cesta de compras online, que

permitiu ultrapassar a limitação física de um carrinho de compras tradicional .

Já no início da década de 1990, foi lançado o primeiro navegador de internet, batizado

de World Wide Web. Quatro anos depois, a Netscape Communications Corporations2,

companhia Norte-Americana de computadores, deu origem ao certificado digital de

2 Netscape. Introduction to Public-Key Cryptography .Disponível em:
<https://docs.oracle.com/cd/E19957-01/816-5567-10/app_cryp.htm>. Acesso em 17/03/2021
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criptografia. Por este motivo, ao proporcionar maior segurança àqueles que compartilham

informações durante transações online, gerou aumento da confiança na plataforma de

e-commerce. No ano seguinte, sites como Yahoo.com e Amazon foram registrados, trazendo

inovação para este mercado ao introduzirem um amplo leque de serviços, cujo objetivo era

tornar a vida dos consumidores mais prática.

No final desta década, no ano de 1998, surge a companhia PayPal, desenvolvendo

uma maneira mais eficiente de enviar e solicitar dinheiro online, gerando mais praticidade

para as compras na internet. Além disso, pouco tempo depois, a Google, multinacional

Norte-Americana de serviços online, iniciou sua entrada no mundo do e-commerce.

Neste mesmo ano, em maio, foi realizada a Segunda Conferência Ministerial da

Organização Mundial do Comércio (OMC), onde, diante do rápido crescimento do modelo

e-commerce, em escala global, gerando novas oportunidades para o comércio, adotou-se a

Declaration on Global Electronic Commerce. Nela, ficou definido que,
O Conselho Geral deverá, em sua próxima reunião em sessão especial,
estabelecer um programa de trabalho abrangente para examinar todas as
questões relacionadas ao comércio eletrônico global, incluindo as questões
identificadas pelos membros. O programa de trabalho envolverá os órgãos
relevantes da Organização Mundial do Comércio ("OMC"), levará em
consideração as necessidades econômicas, financeiras e de desenvolvimento
dos países em desenvolvimento e reconhecerá que o trabalho também está
sendo realizado em outros fóruns internacionais. (WTO, 1998, tradução
nossa).

Com isso, também ficou estipulado que, objetivando acompanhar e medir os fluxos

deste novo modelo, seriam realizadas revisões periódicas pelo Conselho Geral, tendo como

base os relatórios produzidos pelos órgãos da OMC (WTO, 1998). Estes relatórios, por sua

vez, surgiram com o objetivo de compreender as dinâmicas relacionadas ao comércio

eletrônico global, levando em conta as necessidades econômicas, financeiras e de

desenvolvimento dos países.

A partir daí, definiu-se que “exclusivamente para os fins do programa de trabalho, e

sem prejuízo do seu resultado, o termo "comércio eletrônico" significa a produção,

distribuição, comercialização, venda ou entrega de bens e serviços por meio eletrônico”

(WTO, 1998, tradução nossa). Definição essa que é considerada ampla em comparação com as

definições usadas por outras organizações e fóruns internacionais (ISMAIL, 2020, p.5).

Para concluir, nesta última década, surgiram novos métodos de pagamento digital,

como o Google Wallet, Apple pay e Alipay, capazes de vincular carteiras digitais a um cartão

de débito ou conta bancária, possibilitando os usuários a pagar por produtos ou serviços por

meio de Smartphones, Smartwatches, e computadores. Ao mesmo tempo, aumentando ainda
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mais a segurança, praticidade e facilidade em fazer compras online, inclusive internacionais,

sendo capazes de gerar ambientes de segurança aos consumidores e vendedores. Portanto,

são de suma importância para o e-commerce, visto que, ao se apresentarem como confiáveis e

eficazes, acabam espalhando-se para novos atores (OCDE, 2019, p.4).

Por este motivo, percebe-se que a adesão ao comércio eletrônico se tornou algo

inevitável, e o reflexo deste movimento poder ser percebido no gráfico 01, abaixo, produzido

pela empresa Alemã Statista, especializada em produzir dados sobre o mercado e seus

consumidores:

Gráfico 01: Retail e-commerce sales worldwide from 2014 to 2024 (in billion U.S dollars)

Fonte: Statista - The Statistics Portal. Statista. Mar 26, 2021.

É possível observar que, ao acompanharmos a tendência de aumento das vendas

online em escala global, especificamente acerca do modelo B2C, entre os anos de 2014 e

2020, houve um aumento de 220% neste tipo de varejo, com possibilidade de aumentar mais

33% nos próximos quatro anos, tendo como base o ano de 2020.
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2.1 - Principais modelos de E-commerce

Primeiramente, é possível discernir duas modalidades por meio da qual o comércio

eletrônico opera, sendo elas denominadas como comércio eletrônico direto e comércio

eletrônico indireto. Segundo Pereira (2002), o comércio eletrônico direto diz respeito a

encomendas, pagamento e entrega direta em linha de bens incorpóreos e serviços, como, por

exemplo, a compra e venda online de programas de computador ou de conteúdos de diversão

e de informação. Já o comércio eletrônico indireto, por sua vez, refere-se a na encomenda

eletrônica de bens que têm de ser entregues fisicamente por meio dos canais tradicionais,

como os serviços postais ou os serviços privados de correio expresso. (PEREIRA, 2002, p.

175).

Ademais, existem seis modelos principais de comércio eletrônico em que as empresas

podem ser categorizadas: B2C; B2B; C2C; C2B; B2A e C2A. Primeiramente, no que

concerne aos modelos B2C e B2B, categorias mais populares do e-commerce, temos,

respectivamente, business-to-consumer e business-to-business. O comércio eletrônico

business-to-consumer (B2C) abrange as transações feitas entre uma empresa e um

consumidor, sendo um dos modelos de vendas mais populares no contexto do comércio

eletrônico. Por sua vez, o modelo business-to-business (B2B), ao contrário do B2C, abrange

as vendas feitas entre empresas, como um fabricante e um atacadista ou varejista, logo, não é

voltado para o consumidor e acontece apenas entre empresas (KUTZ, 2016, p.62).

Segundo o relatório da OCDE, de maio de 2019, de maneira geral, o modelo B2B

domina em termos absolutos, embora tenha havido um expressivo aumento nas transações de

e-commerce B2C em setores como varejo e hospedagem (OECD, 2019, p.1).

Por sua vez, as categorias consumer-to-consumer (C2C) e consumer-to-business

(C2B) são, como seus próprios nomes já nos informam, caracterizadas pela atuação dos

próprios usuários das plataformas (KUTZ, 2016, p.69). O modelo C2C é uma das primeiras

formas de comércio eletrônico, onde os usuários das plataformas, os clientes, compram e

vendem produtos para outros clientes. Como exemplos de empresas destaques nesse modelo

temos Amazon, Alibaba e Mercado Livre.

Já o modelo C2B, ao contrário do modelo anterior, caracteriza-se por ser um meio por

onde consumidores individuais disponibilizam seus produtos ou serviços para compradores

comerciais, sendo usado principalmente por empresas de marketing e produtores de

conteúdo, que publicam seus trabalhos para que possam ser comprados por pequenas e

grandes empresas.
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Finalmente, temos às categorias que envolvem a Administração Pública,

Business-to-Administration (B2A) e Consumer-to-Administration (C2A), e estão fortemente

associados à ideia da eficiência e facilidade de uso dos serviços prestados pelo Estado às suas

populações, com apoio nas tecnologias da informação e comunicação (KUTZ, 2016, p.89).

Como exemplo, temos os produtos e serviços relacionados a documentos legais, como

declarações eletrônicas. No modelo C2A, em específico,os consumidores vendem produtos

ou serviços online para uma “administração”, podendo incluir consultorias online para

educação, preparação de impostos online, saúde e segurança social. Tanto o modelo B2A

quanto C2A estão focados no aumento da eficiência dentro do governo por meio do suporte

de tecnologia da informação.

2.2 E-commerce na OMC

A Organização Mundial do Comércio (OMC) é uma organização internacional com

sede em Geneva, que visa, por meio da cooperação, apresentar mecanismos que fomentem e

guiem o comércio em escala global. Com isso, busca garantir que o comércio flua de maneira

tranquila e previsível, apresentando uma estrutura para negociação de acordos comerciais,

além de contar com um departamento especializado na resolução de conflitos/impasses

comerciais (WTO, 2015).

Posto isto, tomando como base Ismail (2020), é possível realizar uma análise sobre a

evolução das discussões relacionadas ao Comércio eletrônico nos encontros da OMC,

apresentando os momentos mais relevantes, acompanhadas pela cada vez mais presente

necessidade de compreender e regulamentar este modelo.

Frente a isso, cabe ressaltar que o tópico em questão foi apresentado para debate nas

Conferências Ministeriais de Genebra em 1998, Doha 2001, Hong Kong 2005, Genebra em

2009, Genebra 2011, Bali 2013, Nairobi 2015, e Buenos Aires 2017. Porém, abaixo serão

apresentadas somente as conferências onde observou-se um avanço significativo no tema.

O primeiro destes encontros, conforme apresentado anteriormente, aconteceu em

1998, lançado pela convenção de Geneva, ocorrida no mesmo ano. Nesta ocasião, possuía um

caráter de natureza mais exploratória e informativa para com o comércio eletrônico, visto que

ainda estava sendo iniciada a aplicação e utilização deste modelo no comércio

transfronteiriço (ISMAIL, 2020, p.9). Com isso, teve como principal objetivo compreender

esta então inovação, definindo, também, quais seriam os órgãos da Organização responsáveis

por manter discussões sobre as dimensões do comércio eletrônico e as considerações de suas
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respectivas áreas. Foram eles: o Conselho para o Comércio de Serviços, o Conselho para o

Comércio de Bens, o Conselho para os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual

Relacionados ao Comércio (TRIPs) e o Comitê de Comércio e Desenvolvimento (ISMAIL,

2020, p.9).

Além disso, nesta ocasião, os membros buscaram manter uma moratória do comércio

eletrônico, ou seja, a prática de não impor taxas alfandegárias às transmissões eletrônicas.

Desde então, renovam esse compromisso a cada dois anos, por ocasião das conferências

ministeriais da Organização. Portanto, o objetivo principal deste primeiro encontro foi de

compreender as dinâmicas relacionadas ao comércio eletrônico global, levando em conta as

necessidades econômicas, financeiras e de desenvolvimento dos países, sem necessariamente

regulamentá-lo.

Posteriormente, após longo intervalo de tempo, na 9ª Conferência Ministerial,

realizada em Bali, 2013, embora não tenha sido apresentado um grande avanço em relação a

acordos relacionados ao e-commerce, foi revisitado o work-programme desenvolvido em

1998. Assim, enfatizando a relação entre o comércio eletrônico e desenvolvimento e a

necessidade dos países em melhorar a conectividade à Internet, o acesso às tecnologias da

informação, telecomunicações e sites públicos (WTO, 2013). Além disso, nesta ocasião

também incentivou-se os membros a considerar as oportunidades econômicas de

desenvolvimento trazidas pelo comércio eletrônico, com atenção especial aos países em

desenvolvimento, países menos desenvolvidos e aqueles com níveis de conectividade mais

baixos.  Assim,
Reiterar a importância de aderir aos princípios básicos da OMC na
discussão em andamento sobre comércio eletrônico, incluindo não
discriminação, previsibilidade e transparência. A esse respeito, o Programa
de Trabalho deve continuar a examinar os aspectos relacionados ao
comércio de, inter alia, aumentar a conectividade da Internet e o acesso às
tecnologias de informação e telecomunicações e sites públicos da Internet, o
crescimento da telefonia móvel, software entregue eletronicamente,
computação em nuvem, a proteção de dados confidenciais, privacidade e
proteção ao consumidor. (WTO, 2013, p.1, tradução nossa).

Ainda, estabeleceu-se que seriam realizadas revisões periódicas no Conselho Geral e a

prorrogação da moratória sobre a introdução de tarifas e taxas nas transações de comércio

eletrônico3. Também ficou decidido que, na medida do possível, os membros deveriam adotar

ou manter procedimentos que permitam a opção de pagamento eletrônico de questões legais,

3 IDB. The WTO’s Work on E-Commerce. Disponível em:
<https://conexionintal.iadb.org/2017/03/06/10756/?lang=en>. Acesso em 20/05/2021.
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impostos, taxas e encargos cobrados pela alfândega incorridos na importação e exportação

(WTO, 2013).

Dois anos depois, em dezembro de 2015, foi realizada a 10ª Conferência Ministerial,

em Nairobi - Quênia. Onde, assim como em 2013, os países membros da OMC definem que

iriam continuar revisões periódicas no work-programme sobre e-commerce estabelecido em

1998 (WTO, 2015). Porém, a mudança observada nesta conferência4 foi a expansão da

quantidade de produtos abrangidos pelo Information Technology Agreement (ITA) de 1996,

onde os países membros firmaram estar empenhados em eliminar completamente as tarifas

sobre produtos de TI abrangidos pelo acordo. Com isso, na Conferência Ministerial de

Nairóbi, mais de 50 membros concluíram a expansão do acordo, cobrindo 201 produtos

adicionais, avaliados em mais de US $1,3 trilhão por ano (WTO, 2015).

Ainda, alguns membros buscaram apresentar as assimetrias encontradas por este

modelo em escala global, visto que estes
expressaram a opinião de que o Programa de Trabalho sobre Comércio
Eletrônico não era um mandato de negociação. As delegações também
sublinharam a importância de uma abordagem ascendente e centrada nos
membros. Alguns observaram que o progresso entre os 4 órgãos era
irregular e que muitas das discussões se concentravam no pilar de serviços.
Alguns membros expressaram o desejo de que a moratória atual sobre os
direitos aduaneiros se torne permanente; outros preferiram uma extensão; e
outros indicaram que esta questão era prematura (WTO, 2015, tradução
nossa).

Deste modo, é possível observar que esta edição da Conferência Ministerial

reconheceu o interesse de alguns membros em explorar novas abordagens para as

negociações, explorando novas arquiteturas e formas de funcionamento ao observar o rápido

e expressivo crescimento do comércio eletrônico em escala global. Em especial, a ausência

de regras no âmbito da OMC mesmo após quase 20 anos de discussões, levou alguns

membros da OMC a solicitar que o comércio eletrônico fosse uma prioridade entre as "novas

questões" para discussão e consideração. (IASMIL, 2020, p.11).

A partir deste momento, entre os anos de 2016 e 2017, foram realizados seminários e

workshops dentro da Organização Mundial do Comércio para que os membros pudessem

compartilhar conhecimentos, experiências e perspectivas para o futuro das discussões

relacionadas ao comércio internacional. Com isso, em 2016, encabeçada pelo grupo MIKTA,

que reúne México, a Indonésia, a República da Coréia, a Turquia e a Austrália, enfatizou-se,

4 WTO. Information Technology Agreement. Disponível em:
<https://www.wto.org/english/tratop_e/inftec_e/inftec_e.htm>. Acesso em 23/05/2021.
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por meio deste encontro5, que o comércio eletrônico oferece grandes oportunidades para

crescimento econômico, desenvolvimento e criação de empregos (MIKTA, 2016). Deste

modo, é papel da comunidade internacional se esforçar para garantir que essas oportunidades

sejam disponibilizadas a todos. Isto pois,
ao reduzir os custos comerciais associados à distância física, o e-commerce
permite que as empresas acessem o mercado global, alcancem uma rede
mais ampla de compradores e participem do comércio internacional. A
disseminação mais ampla de tais tecnologias também significa que as
oportunidades de comércio geradas pelo e-commerce também estão
disponíveis para empresas em países em desenvolvimento, com algumas
delas fazendo avanços significativos nos últimos anos. (MIKTA, 2016,
tradução nossa).

Além disso, ao ressaltar a necessidade em dar mais atenção à agenda de comércio

digital foram, apresentadas ideias para que, por meio da OMC, seja possível fomentar as

oportunidades de comércio transfronteiriço. Dentre elas, é possível destacar: melhorar as

métricas e as percepções sobre o comércio digital por meio do trabalho regular dos Comitês

da OMC; avaliar as barreiras do comércio digital; melhorar os compromissos de acesso ao

mercado para serviços de apoio essenciais, como transporte, logística, serviços de entrega e

serviços financeiros; e proteção ao consumidor e privacidade para garantir que os Membros

tenham estruturas regulatórias em vigor para apoiar o desenvolvimento do comércio

eletrônico (MIKTA, 2016).

No ano seguinte, em 2017, houve um encontro entre os ministros dos membros da

Friends of E-commerce for Development (FED)6, ou seja, Argentina, Chile, Colômbia, Costa

Rica, Quênia, México, Nigéria, Paquistão, Sri Lanka e Uruguai, que, de maneira própria,

buscam aperfeiçoar o contexto das regras de comércio internacional para melhorar a

legislação e o marco regulatório para comércio eletrônico. Com isso, por meio deste

encontro, concordaram em desenvolver uma agenda de política comercial digital abrangente e

de longo prazo de maneira a fomentar o crescimento de suas economias (WTO, 2017).

Não obstante, reconheceram que este modelo é uma ótima ferramenta para

impulsionar as economias dos países em desenvolvimento e menos desenvolvidos. Portanto,

identificaram sete pontos chave7 relacionados ao e-commerce que precisam ser mais

7UNCTAD. Friends of E-commerce for Development Launch Roadmap for International Trade and
Development Policy. 2017. Disponível em:
<https://unctad.org/news/friends-e-commerce-development-launch-roadmap-international-trade-and-developme
nt-policy>. Acesso em 23/05/2021.

6 UNCTAD. Friends for E-Commerce for Development: Mapping e-Trade for All Development Objectives
into a WTO Framework for E-Commerce. Disponível em:
<https://unctad.org/system/files/non-official-document/eweek2018c01FED_en.pdf>. Acesso em 23/05/2021.

5 WTO. MIKTA Workshop on Electronic Commerce. 2016. Disponível em:
<https://www.wto.org/english/news_e/spra_e/spra132_e.htm>. Acesso em 23/05/2021
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enfatizados nas discussões da OMC. Foram eles: identificação de estratégias de prontidão

para e-commerce; acesso à infraestrutura e serviços de TIC; logística comercial e facilitação

do comércio; soluções de pagamento eletrônico; segurança jurídica e marcos regulatórios;

capacitação e assistência técnica; e acesso a financiamento (WTO, 2017). Conforme

apresentado por Ismail (2020), “essa foi a primeira vez que um grupo diversificado de

economias em desenvolvimento, globalmente representado na UNCTAD e na OMC,

apresentaram uma agenda de política digital abrangente e de longo prazo." (ISMAIL, 2020,

p.12, tradução nossa).

Para concluir, na décima primeira conferência Ministerial, realizada em dezembro de

2017, na cidade de Buenos Aires - Argentina, foram lançadas iniciativas para, por meio do

comércio eletrônico, incentivar o desenvolvimento econômico. Dentre estas últimas8,

destaca-se a “Enabling e-commerce”, iniciativa por meio da qual buscaria-se reunir

importantes representantes de governos, empresas e outras partes interessadas para iniciar

uma conversa sobre políticas e práticas de comércio eletrônico que podem beneficiar as

pequenas empresas (WTO, 2017). A partir daí,
(..) a iniciativa Enabling e-commerce fornecerá uma oportunidade para as
partes interessadas desenvolverem uma compreensão mais clara de como
habilitar o comércio eletrônico para pequenas e médias empresas em todo o
mundo. Também incentivará a pesquisa e o compartilhamento de
conhecimento sobre os desafios práticos enfrentados pelas pequenas e
médias empresas e servirá como uma ponte entre a prática e a política de
comércio eletrônico global (WTO, 2017, tradução nossa).

3. Impacto no Comércio Internacional

Conforme apresentado anteriormente, o comércio eletrônico permite que compradores

e vendedores, uma vez conectados, realizem suas transações eletronicamente, a qualquer

momento, independente do dia, horário e lugar. A grande inovação trazida por este modelo de

negócio é permitir que pequenos e médios comerciantes atendam a uma quantidade grande

de consumidores perto ou longe de sua localidade. Logo, é possível que estes vendedores

atendam mais clientes diariamente que uma loja física, justamente porque suas mercadorias

podem ser acessadas a qualquer momento, em um ambiente virtual. Reduzindo custos de

aluguel, manutenção e segurança. Estes benefícios permitem, inclusive, que o empreendedor

tenha um foco maior no atendimento ao cliente, otimizando o processo de compra.

8WTO. WTO, World Economic Forum and eWTP launch joint public-private dialogue to open up
e-commerce for small business. 2017. Disponível em:
<https://www.wto.org/english/news_e/news17_e/ecom_11dec17_e.htm>. Acesso em 23/05/2021.
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Segundo dados da McKinsey Global Institute, estima-se que o e-commerce responde

por 12% do comércio global de bens físicos, tanto as vendas business-to-business (B2B)

quanto business-to-consumer (B2C) (FEFER, 2020, p.1).

Por este motivo, o comércio Transfronteiriço, em particular, foi grandemente

facilitado pela disponibilidade de meios eletrônicos de entrega e facilidade com que os

produtos de serviços podem ser convertidos em fluxos digitais de informação. Isto pois, ao

tornar a distância entre fornecedor e consumidor somente virtual, a mesma se torna

irrelevante. Deste modo, “a maior parte do comércio eletrônico internacional consiste em

transações de mercadorias que são encomendadas digitalmente e posteriormente entregues

em rotas de trânsito tradicionais por portos, aeroportos e passagens de fronteiras” (UNCTAD,

2021, p.37, tradução nossa).

Portanto, é possível aferir que a implementação do comércio eletrônico traz benefícios

e fomento para o crescimento econômico, visto que gera movimentação em diversos setores,

que trabalham em conjunto para permitir o bom funcionamento de toda uma cadeia de

serviços. De acordo com Baytar (2015), conforme é possível verificar no gráfico 02, este

modelo promove a articulação entre investimentos, criação de trabalhos, métodos digitais de

pagamento, pequenas e médias empresas, companhias de logística, redes de distribuição,

pesquisa e desenvolvimento e a globalização das redes de internet. Logo, ao depender, e ao

mesmo tempo promover a integração entre setores, acaba por favorecer o crescimento

econômico.
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Gráfico 02: Positive  effects  of e-commerce on  the  economic  growth.

Fonte: “The Impact of E-commerce on Economic Growth: A Bibliometric Study”. Ufuk Baytar, maio

de 2015.

Frente a estes fatores positivos, torna-se cada vez mais presente o investimento em

tecnologias da informação, para fomentar a participação e utilização de processos de

otimização e compreensão do comportamento de clientes e do mercado, utilizando-se de

tecnologias de alto desempenho que permitem o processamento de uma quantidade enorme

de informações. Segundo estudo9 da Fundação Getúlio Vargas (FGV), para cada 1% a mais

investido em TI, o lucro da empresa aumenta 7% após dois anos. Isto pois,
(...) o uso de “big data” e inteligência artificial pode melhorar a correspondência
entre compradores e vendedores de e-commerce por meio de plataformas online. Para
combinar compradores e vendedores, ou mesmo consumidores e conteúdo, as
empresas de comércio eletrônico podem usar os dados coletados de seus clientes para
otimizar algoritmicamente e personalizar a correspondência e as recomendações de
produtos. (OCDE, 2019, p.3, tradução nossa)

Logo, percebe-se que a utilização deste modelo para compras e vendas

transfronteiriças impulsiona a adaptação e inovação das companhias, ao mesmo tempo que

apresenta novas oportunidades para o desenvolvimento econômico ao gerar oportunidades

de trabalho e incentivar novas tendências de consumo.

9FGV. Uso da TI - Tecnologia de Informação nas Empresas: Pesquisa Anual do FGVcia. 2020. Disponível
em: <https://eaesp.fgv.br/sites/eaesp.fgv.br/files/u68/fgvcia2020pesti-resultados.pdf>. Acesso em 20/05/2021.
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Deste modo, é possível compreender a cada vez maior e em constante crescimento

fatia de participação das compras e vendas eletrônicas, sejam elas de produtos ou serviços,

por meio de plataformas online. Conforme o gráfico 03, abaixo, de acordo a empresa de

inteligência de Mercado eMarketer, a receita provinda do e-commerce, em escala mundial,

triplicará entre os anos de 2017 a 2023, ocupando o espaço de 22% de todo mercado10. Além

disso, também é possível observar que o crescimento tende a ser constante, mantendo médias

de aumento em 14% a cada ano,  segundo pode ser visto.

No ano de 201911, alcançou a impressionante marca de se tornar um mercado global

de US $3,5 trilhões, onde cerca de US $700 bilhões dessas compras ocorrem no exterior,

porém, são muito poucas ou quase inexistentes as medidas regulatórias para este modelo.

Com isso, ao observar o importante papel que o comércio eletrônico vem ocupando para as

vendas transfronteiriças, o que produz, também, um movimento de maior necessidade de

regulamentação deste mercado, a CUTS International descobriu, por meio de um estudo

conduzido em junho de 2019, que 84 acordos comerciais regionais incluíam disposições de

comércio eletrônico como capítulos independentes ou como artigos dedicados e 60% desses

acordos entrarão em vigor entre os anos de 2014 e 2016 (ISMAIL, 2020, p.1)

11 McKinsey. Dozens of countries are in talks to regulate cross-border e-commerce. Disponível em:
<https://www.mckinsey.com/mgi/overview/in-the-news/dozens-of-countries-are-in-talks-to-regulate-cross-borde
r-e-com.> Acesso em 26/05/2021

10 eMarketer. Global Ecommerce 2019. Disponível em:
<https://www.emarketer.com/content/global-ecommerce-2019>. Acesso em 17/05/2021.
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Gráfico 03: Retail E-commerce Sales Worldwide 2017-2023. Trillions, % change and % of

total retail sales.

. Fonte: eMarketer, jun 27, 2019.

Segundo pesquisa realizada pela UNCTAD12, as vendas internacionais que se

utilizaram do comércio eletrônico B2C totalizaram US $440 bilhões em 2019, representando

um aumento de 9% em relação a 2018. No que diz respeito às vendas transfronteiriças,

ocuparam 9% das vendas totais de e-commerce B2C no mesmo ano. Neste meio, dois países

se destacam como os principais atores no comércio internacional e, ao longo dos últimos

anos, disputam a primeira posição em relação a maior participação internacional por meio do

comércio eletrônico. São eles: China e Estados Unidos (UNCTAD, 2019). Em 2019, estes

países alcançaram as primeiras posições no ranking de exportadores nas vendas

transfronteiriças de comércio eletrônico B2C. Totalizando, respectivamente, a receita de US

$105 bilhões e US $90 bilhões.

Ademais, consonante com o gráfico 04, abaixo, também produzido pela eMarketer,

estes dois países destacam-se nas duas primeiras posições no ranking vendas de comércio

12 UNCTAD. Estimates of global e-commerce 2019 and preliminary assessment of covid-19 impact on
online retail 2020. Disponível em:
<https://unctad.org/system/files/official-document/tn_unctad_ict4d18_en.pdf>. Acesso em 26/05/2021.
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eletrônico de varejo. A China lidera, e por uma margem substancial, com quase dois bilhões e

trezentos mil dólares em 2020, onde há uma previsão de crescimento de cerca de 21% para o

ano de 2021. Este movimento pode ser explicado, além da necessidade de adaptação

apresentada pela pandemia do Coronavírus, pelo elevado quantitativo populacional Chinês,

somando 1,400 bilhão em 2019, segundo dados do Banco Mundial13, e o grande interesse por

utilizar e incentivar o comércio eletrônico , tanto no âmbito doméstico quanto internacional.

Gráfico 04: Top 10 Countries, Ranked by Retail Ecommerce sales, 2020 & 2021

(billions and % change)

Fonte: eMarketer, dezembro de 2020

3.1 China

Primeiramente, tratando-se da China, segundo dados da Statista14, em 2020 o país

atingiu a marca de setecentos e oitenta milhões de usuários comprando online, mais do que o

dobro do número de habitantes dos Estados Unidos. Neste mesmo ano, o somatório do valor

14 GMA. Guide for E-Commerce in China. 2021. Disponível em:
<https://marketingtochina.com/guide-ecommerce-china/>. Acesso em 26/05/2021

13 WORLD BANK. The World Bank in China. Disponível
em:<https://www.worldbank.org/en/country/china/overview>. Acesso em 31/05/2021
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das compras online realizadas no país representava cerca de um terço do valor de seu Produto

Interno Bruto (PIB)15.

Conforme é possível observar no gráfico 05, produzido pela Mckinsey (2019),

destaca-se que o e-commerce conquistou a marca de representar cerca de um quarto do

volume total de vendas no varejo da China, e mais do que as vendas no varejo dos dez

próximos maiores mercados do mundo, combinados. Criando, assim, um mercado capaz de

movimentar cerca de um trilhão e meio de dólares.

Gráfico 05: E-commerce online Retail Transaction Value, 2019

Fonte: iResearch and MOFCOM for China; eMarketer; McKinsey China Digital Consumer Trends

2019

Em relação às compras e vendas transfronteiriças, observa-se que estas últimas vêm

crescendo ao longo dos anos. Tomando como base as estatísticas apresentadas por Cho e Yin

(2021), de acordo com o Centro de Pesquisa de Comércio Eletrônico da China, o volume

total de transações cross-border e-commerce (CBEC) do país aumentaram de 0,7 trilhão de

yuans (moeda chinesa) em 2008 para 10,5 trilhões de yuans em 2019, com uma taxa média de

crescimento anual de quase 20%. Ao mesmo tempo, em 2008, as transações CBEC

representavam menos de 5% do total de importações, já em 2019, representaram mais de

30% (CHO e YIN, 2021, p.2).

15 STATISTA. E-commerce in China - statistics & facts. 2021. Disponível em:
<https://www.statista.com/topics/1007/e-commerce-in-china/>. Acesso em 30.05.2021
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Também, dados do National Bureau of Statistics (2017) e do China Electronic

Commerce Research Center (2017) mostram que a proporção da quantidade de transações de

comércio eletrônico transfronteiras em relação ao valor total do comércio de importação e

exportação da China vem aumentando todos os anos desde 2010. Frente a isso, no que diz

respeito à proporção do comércio eletrônico transfronteiriço chinês, as exportações

apresentam-se mais expressivamente relevantes do que as importações (HONGFEI, 2017, p.

10).

Gráfico 06: China 's cross-border e-commerce import / export distribution and growth,

2010–2016.

Fonte: International Trade Center (2015)

Não obstante, o país também se destaca pelo número de companhias que atuam neste

setor. Segundo dados da Forbes Magazine, de outubro de 2020, apresentados por meio do

gráfico 07, 58% do comércio eletrônico global está concentrado em apenas seis empresas.

Dentre elas, é possível observar que quatro empresas chinesas corresponderam por quase

metade das vendas digitais globais no ano de 2020, quando as compras digitais atingiram US

$3.4 trilhões, de acordo com relatório16 da Activate Consulting.

16 Disponível em:
https://www.forbes.com/sites/johnkoetsier/2020/10/21/44-of-global-ecommerce-is-owned-by-4-chinese-compan
ies/?sh=7d56777b1645. Acesso em 20/05/2021.
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Gráfico 07: Just a few e-commerce marketplace giants control the $3.4 trillion global

e-commerce

Fonte: Forbes Magazine, outubro de 2020.

Dentre estas empresas, destaca-se o Alibaba Group Holding Limited, popularmente

conhecido como Alibaba. Fornecedor líder de comércio online na China, oferece diversos

modelos de comércio eletrônico para seus usuários, como B2B, B2C e C2C, serviços de

logística além de pagamentos online. Seu grande destaque é o Alipay, que, conforme

apresentado em seu site17, é o provedor de serviços de pagamento online mais utilizado na

China.

Segundo a companhia, sua plataforma contempla mais 100 milhões de transações

diárias e mais 520 milhões de usuários ativos, seu principal produto é a carteira digital

“Alipay Wallet”. Devido a sua enorme abrangência, este aplicativo vem se tornando o método

pagamento obrigatório para qualquer empresa que pretenda alcançar uma quantidade

significativa de consumidores chineses, tanto na China quanto no exterior. Além disso,

segundo dados18 da Alibaba, está presente em 70 mercados, e já foi adotado por mais de 80

mil varejistas em todo o mundo. Conforme relatório apresentado pela OCDE (2019), o

Alipay está cada vez mais integrado com os serviços públicos chineses, podendo ser usado

para pagar despesas, contas públicas, multas de transporte e taxas. Estas funcionalidades

18 ALIPAY. Disponível em: <https://intl.alipay.com/ihome/index.htm>. Acesso em 14/04/2021.
17 ALIPAY. Disponível em: <https://intl.alipay.com/ihome/index.htm>. Acesso em 14/04/2021.
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podem ajudar a impulsionar o comércio eletrônico para novas áreas, não se limitando

somente à compra e venda de mercadorias. (OCDE, 2019, p.72).

Por este motivo, e tendo em vista o que foi apresentado, é possível observar, por meio

do gráfico 08, que, dentre os anos de 2016 e 2019, duplicou-se o número de usuários

domésticos desta plataforma, demonstrando a importância e impacto que este aplicativo

possui para a economia chinesa e seus usuários, sendo utilizado por cerca de 65% de sua

população.  Não obstante, vale ressaltar que,
em 2019, o Taobao do Alibaba superou a Amazon, com o primeiro tendo
uma receita bruta de mercadorias de US $538 bilhões, em comparação com
US $339 bilhões da Amazon. O PayPal é o método de pagamento digital
mais amplamente aceito para vendedores norte-americanos, com transações
internacionais respondendo por 18% de seus pagamentos de 2019. Na
China, o Alipay do Alibaba é o método de pagamento preferido. Embora
uma porção maior de usuários de internet chineses compre online, 34% dos
compradores online dos EUA fizeram compras internacionais, enquanto
apenas 7% dos chineses fizeram (FEFER, 2020, p.17, tradução nossa).

Gráfico 08: Annual active users of third-party payment tool Alipay in China from

2016 to 2019 (in millions).

Fonte: Statista. Jan 2021.

Para concluir, em 2021, a China logrou êxito em alcançar a impressionante marca de

se tornar o primeiro país em que o comércio eletrônico ultrapassou 50% do total das vendas
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de varejo. Esse resultado também pode ser entendido pela grande variedade de companhias

de e-commerce atuando no mercado Chinês, dentre elas: Alibaba, Meituan, JD.com,

Pinduoduo, Didi, Cetrip etc. De acordo com dados apresentados pela Insider Intelligence19

(2021), em comparação com outros países, em especial Estados Unidos e membros da União

Europeia, esta conquista torna-se ainda mais impressionante, visto que neles somente

ocupam, respectivamente, 15% e 12.9% das fatias desse mercado.

3.2 Estados Unidos

Os Estados Unidos, por sua vez, semelhante ao exposto anteriormente, também se

destaca no ambiente das compras e vendas digitais. Em 2020, contou com cerca de 255

milhões de usuários comprando online, representando a impressionante marca de 77% de sua

população. Ao longo da série histórica, apresentada20 por meio do gráfico 09, abaixo, que

remete ao último quarto do ano de 1999 até o primeiro trimestre do ano de 2021, observa-se

que o comércio eletrônico, especificamente varejista, cresceu constantemente, tornando-se

cada vez mais relevante para os compradores e vendedores Norte-Americanos.

Gráfico 09: U.S. E-Commerce Sales 1999-2021

Fonte: The Census Bureau of the Department of Commerce, 2021.

20 MARKETPLACE PULSE. U.S. E-Commerce Sales. 2021. Disponível em:
<https://www.marketplacepulse.com/stats/us-ecommerce/us-e-commerce-sales-22>. Acesso em 03/06/2021.

19 INSIDER. China Becomes First Country in Which Ecommerce Surpasses 50% of Retail Sales. 2021.
Disponível em:
<https://www.emarketer.com/newsroom/index.php/china-becomes-first-country-in-which-ecommerce-surpasses
-50-of-retail-sales/>. Acesso em 26/05/2021.
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Ainda, de acordo com o Departamento de Comércio dos EUA (2021), a estimativa de

comércio eletrônico do primeiro trimestre de 2021 aumentou 39,1 por cento em relação ao

primeiro trimestre de 2020, enquanto as vendas totais no varejo aumentaram 16,8 por cento

no mesmo período; as vendas de comércio eletrônico no primeiro trimestre de 2021

representaram 13,6 por cento do total de vendas (U.S. Census Bureau, 2021). Representando,

assim, um aumento de 2,9 pontos percentuais do total das vendas, em relação aos 10,7 por

cento em 2019.

Gráfico 10: Estimated Quarterly U.S. Retail E-commerce Sales as a Percent of Total

Quarterly Retail Sales:1st Quarter 2012 – 1st Quarter 2021

Fonte: The Census Bureau of the Department of Commerce, 2021.

Este constante crescimento pode ser explicado pelo surgimento e desenvolvimento de

companhias como Amazon, Walmart, eBay, Apple e Home Depot. Dentre estas últimas, a

empresa Norte-Americana que mais se destaca neste meio, dominando o cenário, é a

Amazon, maior e mais lucrativa companhia de e-commerce do mundo. Fundada em 1994

pelo empresário Jeff Bezos, tornou-se rapidamente destaque no mercado, utilizando-se de

conceitos inovadores para atrair a atenção de vendedores e consumidores. Isto pois, a

companhia vende uma grande quantidade de bens de consumo, além de aplicar uma estratégia

de comércio eletrônico multinível diferenciada (JOSHI, 2016, p.1). Por meio dela, fornece

serviços a quatro conjuntos principais de clientes: consumidores, vendedores, empresas e

criadores de conteúdo. A empresa também oferece outros serviços de marketing e

promocionais, como publicidade online e acordos de cartão de crédito de marca

compartilhada (JOSHI, 2016, p.1).
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Segundo dados financeiros apresentados pela Amazon21, as vendas totais da empresa

no ano de 2020 atingiram US $386,1 bilhões, representando um aumento de 38% em relação

a 2019. Já em 2021, sua receita
(...) atingiu US $60,44 bilhões no primeiro trimestre, um aumento de 42,3%
em relação aos US $42,48 bilhões do ano passado. Isso é quase o dobro do
crescimento da receita de 23,9% da Amazon nos EUA no mesmo trimestre
em 2020. Os números incluem as vendas da Amazon de seus próprios
produtos ou estoque de primeira parte, mais as comissões e taxas que a
empresa recebe de seus vendedores de mercado, associações do Amazon
Prime e outras assinaturas de serviços. Isso significa que as vendas de
propriedade da Amazon, sozinhas, representaram 30,7% de todo o comércio
eletrônico dos EUA no primeiro trimestre e foram responsáveis por quase
um terço do crescimento no setor online de janeiro a março (YOUNG, 2021,
tradução nossa) .

Ainda no que diz respeito a performance22 da companhia no primeiro quarto de 2021,

as vendas internacionais em sua plataforma totalizaram US $30,649 bilhões, um aumento de

60,4% em relação aos US $19,106 bilhões no primeiro trimestre de 2020 (DAVIS, 2021).

Dentre estes, o comércio transfronteiriço foi responsável por 28,2% do total das vendas

líquidas no quarto trimestre, ou 32,3% das transações internacionais realizadas pela

plataforma (DAVIS, 2021). De acordo com a International Post Corporation (2020), em

levantamento realizado entre 33.594 consumidores em 40 países, em comparação a

companhias como AliExpress, Wish, e eBay, a Amazon atrai a maioria dos compradores

internacionais, conforme pode ser visto no gráfico 11, abaixo:

22 DAVIS. Amazon posts record profits as North American sales jump 40% in Q1. 2021. Disponível em:
<https://www.digitalcommerce360.com/article/amazon-sales/#:~:text=International%20net%20sales%20totaling
%20%2430.649,%25%20of%20sales%2C%20excluding%20AWS>. Acesso em 04/06/2021.

21 AMAZON. Amazon.com announces financial results and CEO transition. 2021. Disponível em:
<https://s2.q4cdn.com/299287126/files/doc_financials/2020/q4/Amazon-Q4-2020-Earnings-Release.pdf>.
Acesso em 03/06/2021.
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Gráfico 11: Amazon attracts the most cross-border shoppers

Fonte: International Post Corporation "Cross-Border E-commerce Shopper Survey 2020”.

De maneira a fomentar o comércio internacional, em maio de 2021, a companhia

decidiu expandir sua área de atuação, adicionando 85 novos países à lista de aceitos para se

registrar para venda em seu domínio. Contemplando, agora, 188 países (KAZIUKÉNAS,

2021). Portanto, com este significativo aumento nas vendas de comércio eletrônico,

destaca-se, também, o papel cada vez mais importante que este modelo tem ocupado no

mercado Norte-Americano no total de vendas no varejo. Logo, tem se tornado um movimento

natural, tanto de compradores quanto vendedores, de enxergar as comodidades trazidas pelas

compras digitais.

Porém, mesmo diante deste grande crescimento do comércio eletrônico, tanto no

contexto doméstico quanto internacional, diversos fatores ainda dificultam sua total

consolidação, limitando-o. A partir de uma pesquisa realizada pela OCDE, publicada em

relatório de 2019, firmas que se utilizam de comércio eletrônico e aquelas que não o utilizam

sugerem que as empresas acreditam que alguns produtos são inadequados para serem

comprados ou vendidos online. Não obstante, uma grande proporção das empresas enfrenta

altos custos associados à entrega e devoluções e logística. Portanto, lidar com imprevistos,

reclamações e disputas internacionais, barreiras linguísticas ou diferenças nas

regulamentações representam desafios adicionais, especialmente para empresas que possuem

como principal foco o comércio eletrônico (OCDE, 2019).
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Além disso, embora o comércio eletrônico seja um método extremamente inclusivo,

permitindo que seus usuários realizem compras de diversas maneiras diferentes, ainda

existem barreiras que dificultam e até impedem que determinados grupos o utilizem. Dentre

estes últimos, encontram-se: idosos, habitantes de áreas rurais - onde o acesso a redes de

internet é limitado -, grupos de renda mais baixa e de menor escolaridade. Com isso, os

constantes avanços tecnológicos, que se tornam cada vez mais acessíveis, tanto em relação a

custos quanto à operabilidade, deveriam diminuir essas barreiras com o tempo. Todavia, isto

não é  o que se tem observado,
(...) isso é preocupante porque a crescente disponibilidade de smartphones e
a redução dos preços de acesso à Internet deveriam ter facilitado a
participação no comércio eletrônico, em particular para famílias de baixa
renda. Além disso, a maior variedade de produtos vendidos online hoje
deveria ter tornado o comércio eletrônico mais atraente para famílias de
baixa renda e indivíduos mais velhos. (UNCTAD, 2019, p.58, tradução
nossa).

Ainda, também é importante apontar que o comércio eletrônico tem gerado elevada

concentração de capital, em especial, para os donos das companhias que dominam o mercado.

Em 201923, a revista Forbes realizou uma publicação listando 400 bilionários chineses com

pelo menos US $1 bilhão de patrimônio líquido, dentre estes, destaca-se o fato de que uma

característica proeminente na lista deste ano é o crescimento da fortuna no e-commerce.

Cinco dos 10 mais ricos vêm de empresas de comércio eletrônico ou serviços de Internet

(Chi, 2019). Em primeiro colocado, encontra-se Jack Ma, ex-presidente do Alibaba Group,

cujo patrimônio acumula US $46 bilhões, acompanhado de figuras como como Huang Zheng,

CEO da plataforma Pinduoduo, cujo patrimônio aumentou em cerca de US $ 10 bilhões em

comparação a 2018, o que o levou a subir cinco posições para o sétimo lugar na lista dos mais

ricos da Forbes da China (CHI, 2019). Deste modo, constata-se que "Os empreendedores que

oferecem serviços vinculados ao e-commerce também se saíram bem: Lai Meisong, CEO da

ZTO, empresa de entrega expressa apoiada pelo Alibaba, viu sua fortuna subir de US $ 3,35

bilhões para US $ 4,6 bilhões (...)" (CHI, 2019, tradução nossa).

Consonante com o relatado acima, frente a pandemia causada pelo novo coronavírus,

este movimento acabou por se intensificar também nos Estados Unidos. Segundo o jornal24

The Guardian (2020), o dono da Amazon, Jeff Bezos, observou sua fortuna disparar em US

24 NEATE, R. Ten billionaires reap $400bn boost to wealth during pandemic. 2020. Disponível em:
<https://www.theguardian.com/technology/2020/dec/19/ten-billionaires-reap-400bn-boost-to-wealth-during-pan
demic>.

23 CHI, Sun. E-commerce fuels fortunes of richest Chinese. 2019. Disponível em:
<https://www.chinadaily.com.cn/a/201911/07/WS5dc3ad5fa310cf3e35575ffb.html>. Acesso em 05/06/2021.
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$70 bilhões desde março para um recorde de US $185 milhões, enquanto centenas de milhões

de pessoas presas em casa recorreram ao gigante das entregas online para se manter

alimentadas e entretidas.

4. O Comércio Eletrónico na Pandemia.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), “pandemia é a disseminação

mundial de uma nova doença e o termo passa a ser usado quando uma epidemia, surto que

afeta uma região, se espalha por diferentes continentes com transmissão sustentada de pessoa

para pessoa”25. O ano de 2020, marcado pela pandemia causada por um vírus até o momento

desconhecido pela comunidade científica, o Sars-CoV-2, popularmente conhecido como novo

coronavírus, sofreu grandes e significativas rupturas, em especial, na esfera econômica. Isto

também ocorreu, em certa escala, pois as economias dos diversos países afetados não

estavam preparadas para adotar o e-commerce de maneira mais branda.

A crise do COVID-19 causou drásticas mudanças ao modelo de vida que estávamos

acostumados. Lideranças internacionais, instituições e empresas estão enfrentando desafios e

incertezas nunca antes vistas, como regimes de home-office e altas taxas de desemprego. Com

isso, frente às necessidades de se adaptar as medidas de segurança estipuladas pela OMS,

visando preservar a saúde pública das populações, como medidas de distanciamento social,

fechamento temporário de lojas e diminuição do trânsito de pessoas, surgiu a grande

necessidade, tanto para consumidores quanto vendedores, de utilizarem as compras online.

Isso resultou, conforme relatório apresentado pela Organização Mundial de Comércio,

publicado em maio de 2020, em picos nas vendas business-to-consumer (B2C) e um também

um aumento no business-to-business (B2B), particularmente evidente devido a necessidade

vendas online de suprimentos médicos domésticos essenciais e alimentos. Ao mesmo tempo,
A pandemia destacou a necessidade gritante de reduzir a exclusão digital,
tanto dentro quanto entre os países, dado o papel central que a economia
digital desempenhou durante a crise. Muitos obstáculos tradicionais foram
acentuados e continuam a dificultar a maior participação em atividades de
comércio eletrônico por pequenos produtores, vendedores e consumidores
nos países em desenvolvimento, particularmente nos países menos
desenvolvidos. Isso ressalta a necessidade de serviços de tecnologia da
informação e comunicação (TIC) eficientes e acessíveis, como
telecomunicações, informática e outros serviços de TI e tecnologias
emergentes. (WTO, 2020, tradução nossa)

Com isso, para que seja possível analisar mais a fundo estes impactos, será tomado

como base o estudo produzido pela Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e

25 FIOCRUZ. O que é pandemia? 2020. Disponível em:
<https://www.bio.fiocruz.br/index.php/br/noticias/1763-o-que-e-uma-pandemia>. Acesso em 04/04/2021
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Desenvolvimento (UNCTAD), pela Comissão Regional das Nações Unidas para a América

Latina e o Caribe, baseando-se também em relatórios regionais preparados pela Comissão

Econômica das Nações Unidas para a África, a Comissão das Nações Unidas para a Europa e

o Comissão Econômica e Social das Nações Unidas para Asiática Ocidental.

Publicado em março de 2021, apelidado “COVID-19 and e-commerce: a global

review”, busca investigar os diferentes aspectos do impacto causado pela COVID-19 sobre os

negócios em escala global. Segundo este relatório, é possível observar que, embora a

pandemia tenha afetado o comércio internacional, ao atrapalhar as cadeias de abastecimento

tradicionais, ao pressionar os meios de transporte, logística e controle de fronteiras, e

acentuar medidas de distanciamento, acabou por incentivar as compras online e serviços nos

mercados  domésticos (UNCTAD, 2021, p.13).

Ao mesmo tempo, causou uma drástica desaceleração no crescimento do Produto

Interno Bruto (PIB) dos países em escala global. Projeções produzidas pela própria UNCTAD

preveem que esta queda será de cerca de 4,3% durante o ano de 2020; afetando cerca de 150

países. (UNCTAD, 2021, p.28). Devido às diferentes taxas de contaminação, esta

desaceleração varia de país para país.

Gráfico 12: Trends in global economic growth

Fonte: UNCTAD, 2020
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Frente a isso, percebe-se que as tecnologias de informação e comunicação tiveram

papel importantíssimo para mitigar, na medida do possível, os impactos causados pela

pandemia. Embora nem todos os trabalhos possam ser realizados a distância, os regimes

home-office, videoconferências, e plataformas de entretenimento online foram capazes de

proporcionar alternativas para as empresas. Até mesmo para instituições de ensino, que em

sua grande maioria implementaram ambientes de aprendizagem online.

Segundo o mesmo relatório da UNCTAD, esta transição, e também adaptação para

um ambiente remoto, foi facilitada por aplicativos como Skype, Zoom, Discord e Microsoft

Teams, cuja atividade passou de cerca de 10 milhões de usuários diariamente em dezembro

de 2019 para 300 milhões em abril. Os Estados Unidos observaram um aumento de 300% na

utilização de videoconferências no início da pandemia, enquanto na Tailândia, o tráfego de

dados do Zoom e Skype aumentou em 828% e 215%, respectivamente, entre 1º de janeiro e

19 de março de 2020. Por sua vez, América Latina e Caribe, observaram um aumento em

324% do regime de home-office entre o primeiro e o segundo trimestres de 2020, enquanto a

educação a distância cresceu mais do que 60% (UNCTAD, 2021, p.38).

Já no âmbito comercial, no que concerne a redes de distribuição e entrega de

mercadorias, as restrições e dificuldades impostas pela Pandemia aos setores de transporte, e

a necessidade de implementação de protocolos de segurança específicos tanto em aeroportos,

portos e fronteiras acabaram por atrapalhar o comércio internacional de bens e serviços. Estas

perturbações apontaram a necessidade de maiores esforços para promover a digitalização e

automação em todas as etapas da cadeia de abastecimento (UNCTAD, 2021, p.34). Abaixo,

no gráfico 13, é possível verificar que os principais desafios encontrados pelas plataformas e

negócios online durante a pandemia envolvem: problemas nas cadeias de distribuição e

logística, altos custos de Internet, pouco incentivo ao comércio eletrônico e custos elevados

dos serviços de delivery.
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Gráfico 13: Key pandemic-related challenges faced by online businesses and platforms in

developing countries.

Fonte: UNCTAD, 2020

Diante deste cenário, a crise do COVID-19 acelerou diversas tendências e

transformações, como a digitalização. Em especial, acelerou a digitalização da administração

pública e prestação de serviços públicos em regiões, cidades e áreas rurais. Porém, essa

adaptação não foi homogênea ao redor do globo, pois, infelizmente, o acesso à infraestrutura

digital e conectividade permanece severamente limitado nos países mais pobres do mundo,

que são elegíveis para doações e empréstimos concessionais da Associação de

Desenvolvimento Internacional do Banco Mundial26 (BLAKE, 2020).

Por este motivo, dependendo da região, o comércio eletrônico foi afetado de maneira

diferente. Primeiramente, no que diz respeito aos países Africanos, que são em sua maioria

tabelados como de baixa renda e em desenvolvimento, experimentaram um aumento das

compras online entre aqueles grupos com mais renda e recursos. Porém, o difícil acesso a

Internet e a ausência de políticas de incentivo dificultaram este crescimento. (UNCTAD,

2021, p.46).

Já no Mundo Árabe, percebeu-se uma maior utilização do e-commerce entre aqueles

países pertencentes ao Gulf Cooperation Council, que em sua maioria possuem renda mais

elevada. Porém, dificuldades apresentadas principalmente nas cadeias de distribuição, que

carecem de infraestrutura, logística, clareza em suas regulamentações e apresentam baixa

26 BLAKE, P; WADHWA, D. 2020 Year in Review: The impact of COVID-19 in 12 charts. 2020.
Disponível em: <https://blogs.worldbank.org/voices/2020-year-review-impact-covid-19-12-charts>. Acesso em
18/04/2021.
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confiança e métodos de pagamento online, dificultam compras online transfronteiriças sejam

mais utilizadas (UNCTAD, 2021, p.46).

Por sua vez, nos países pertencentes a The United Nations Economic Commission for

Europe (ECE ou UNECE), observou-se que a pandemia afetou as compras online em maior

escala entre aqueles países onde esse modelo já estava melhor estabelecido (UNCTAD, 2021,

p.46). Nos países da Europa e América do Norte, criou-se maior demanda por compras

online, bem como videoconferência, entretenimento e jogos online. Conforme apresentado

pela UNCTAD, países de maior renda per capita, maiores níveis de inclusão digital e

infraestrutura, alta renda, “apoiados por intervenções macroeconômicas para manter os

negócios e a renda individual, embora tenham observado um aumento da

desigualdade”(UNCTAD, 2021, p.46, tradução nossa), responderam melhor aos impactos do

Covid.

Por fim, nos países pertencentes à região Ásia-Pacífico, região extremamente diversa,

abarcando países com altas e baixas taxas de desenvolvimento, observou-se uma mudança

significativa em direção às compras online, acelerando a grande tendência e inclinação a este

modelo que já estava em curso na região. Por outro lado, dificuldades geográficas e a baixa

renda de determinados países geram empecilhos à consolidação do e-commerce (UNCTAD,

2021, p.47).

Nesse sentido, como pontuado pelo Instituto Igarapé27 no Mapeamento de Riscos

Digitais: Uma Agenda Multissetorial para a Segurança Digital no Brasil, pode-se observar

que a Covid-19 acelerou o processo de digitalização das sociedades. Isto pois, seguindo a

orientação de ficar em casa, há uma maior necessidade de se utilizar das redes para atividades

cotidianas de trabalho, estudo, alimentação, saúde e lazer. Entretanto, nem todas as pessoas

conseguiram se digitalizar de maneira rápida em tão pouco tempo. Como apontado pela

vice-secretária-geral da ONU28, Amina Mohammed, metade da população mundial ainda

encontra-se offline: de acordo com o Mapa Mundial da Internet29, a maior parte da população

africana (60,7%) e asiática (44,1%) não têm acesso às Tecnologias da Informação e

Comunicação (TICs). Em contraponto, 94,6% dos habitantes dos Estados Unidos e 87,2% da

população da Europa possuem acesso às plataformas digitais. Por este motivo, constata-se

29 IBERDROLA. A exclusão digital no mundo e por que provoca desigualdade. 2020. Disponível em:
<https://www.iberdrola.com/compromisso-social/o-que-e-exclusao-digital>. Acesso em 05/06/2021.

28 ONU Brasil. Não deixe a exclusão digital se tornar 'a nova face da desigualdade', alerta a vice-chefe da
ONU. Disponível:
<https://brasil.un.org/pt-br/126045-nao-deixe-exclusao-digital-se-tornar-nova-face-da-desigualdade-alerta-vice-
chefe-da-onu>. Acesso em 05/06/2021.

27 IGARAPÉ. Mapeamento de Riscos Digitais. 2021. Disponível em:
<https://igarape.org.br/wp-content/uploads/2021/04/Agenda-Seguranca-Digital.pdf)>. Acesso em 05/06/2021.
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que a globalização não ocorre de forma simétrica, ponto esse que, inclusive, já foi levantado

anteriormente por alguns membros na OMC, na Conferência Ministerial Nairóbi em 2015.

Frente a isso, as Lideranças internacionais buscam soluções para impedir, ou

minimamente mitigar, o efeito dominó da Covid-19, de maneira a permitir que tanto sua

população, quanto sua economia, não precisem respirar por aparelhos. Por este motivo, os

Governos buscam melhorar a produção e distribuição de bens essenciais necessários para

conter e combater a pandemia (suprimentos e equipamentos médicos) e para proteger

necessidades básicas, como alimentos e fontes de energia.

Logo, uma solução que se apresenta é a importância de fomentar e apoiar a

cooperação e coordenação internacional, a fim de promover uma abordagem de recuperação e

para produção de respostas coerentes. Assim, em especial a cooperação comercial, é capaz de

trazer enormes benefícios, visto que
os países e regiões nos quais já existe uma ampla cooperação comercial,
incluindo acordos de livre comércio, arranjos alfandegários colaborativos e
harmonização de padrões, estão em melhor posição para manter o comércio
internacional. Isso tem sido importante para o comércio de mercadorias,
uma proporção crescente das quais agora são encomendadas e negociadas
online. A harmonização e a interoperabilidade têm sido particularmente
valiosas no que diz respeito às transações, incluindo pagamentos usando
diferentes modalidades em diferentes moedas. Os relatórios regionais
apontam para o papel que as comunidades econômicas regionais - como a
União Europeia, a Comunidade da África Oriental, Mercosul, ASEAN e a
União Econômica da Eurásia - podem desempenhar na manutenção da
atividade econômica regional durante a pandemia e no longo prazo.
(UNCTAD, 2021, p.37, tradução nossa)

Deste modo, tomando como base o Policy Brief produzido pela Conferência das

Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, em Abril de 2020, acerca do plano de

ação a ser seguido pelas Lideranças Governamentais para auxiliar as cadeias de distribuição

neste momento de pandemia, são apresentados pontos fundamentais para a manutenção deste

processo. Primeiramente, garantir que o envio de mercadorias não seja interrompido ao

mesmo tempo que se mantêm os portos abertos, visto que cerca de 80% de todo transporte de

mercadorias ao redor do globo é feito por meio de contêineres em navios; Garantir a

manutenção das redes de distribuição é fundamental frente a Covid-19, pois são estes

mesmos contêineres que carregam insumos e matéria prima para a produção e distribuição de

vacinas (UNCTAD, Abril 2020, p.2).

Nesta mesma toada, também se apresenta como necessário facilitar o transporte

transfronteiriço de mercadorias e fomentar a digitalização destes processos (UNCTAD, Abril

2020, p.3). Por facilitar, envolve acelerar o processo de desembaraço aduaneiro e facilitação

do comércio, anuindo às medidas técnicas requeridas por cada país e, também, a recente
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Harmonized System codes for critical medical equipment30, desenvolvida pela OMC em

conjunto com a OMS, utilizado como base para identificar o movimento entre países dos

produtos necessários durante a pandemia, aplicando políticas de monitoramento, redução de

encargos tarifários, impedimento de pirateamento, e até mesmo para tomar ações responsivas

para lidar com a escassez (WCO/WHO, 2020).

Por sua vez, a digitalização e constante atualização das informações comerciais

otimiza o processo operacional. É essencial que os sistemas de informação comercial

forneçam acesso a todos os formulários e requisitos estipulados para comercialização, de

maneira a garantir que qualquer pessoa interagindo com um governo possa encontrar, online,

o que é exigido, sem ter que buscar informações fisicamente (UNCTAD, 2020, p.4). A título

de exemplo, destaca-se o projeto do Governo Brasileiro para criação do “Portal Único de

Comércio Exterior – Portal Siscomex”, cujos principais objetivos do programa são reformular

os processos de exportações e importações, tornando-os mais eficientes e harmonizados, e

criar um ambiente único para centralizar a interação entre o governo e os operadores privados

atuantes no comércio exterior.

Portanto, objetivando mitigar os efeitos da pandemia do novo Coronavírus sobre a

economia, para que estas melhorias sejam implementadas em escala global, se faz necessária

a maior participação dos Governos, para a construção de um ecossistema de maior

cooperação, e mais propício ao comércio eletrônico e a digitalização. Para isso, requer

“mudanças nas políticas públicas e práticas de negócios para melhorar a infraestrutura digital

e comercial, facilitar os pagamentos digitais e estabelecer estruturas legais e regulamentares

adequadas para transações online e segurança.” (POPOV, 2021, tradução nossa).

5. Conclusão

Conclui-se, portanto, que o comércio eletrônico proporcionou uma revolução nas

dinâmicas relacionadas ao comércio internacional. A partir de sua criação, reduziu muitas das

limitações impostas a uma loja física, além de estreitar a distância em relação a mercadoria,

tornando-se somente digital, facilitando e originando inúmeras oportunidades de negócios,

tanto para compradores quanto vendedores. Ainda, otimizou as relações de compra, por meio

de tecnologias desenvolvidas para melhor a experiência dos consumidores, direcionando-os

30WCO. Joint WCO/WHO HS classification list for COVID-19 medical supplies issued. Disponível em
<http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2020/april/joint-wco-who-hs-classification-list-for-covid_19-me
dical-supplies-issued.aspx>. Acesso em 23/04/2021.
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mais facilmente aos itens buscados, trazendo grande benefício, em especial para o comércio

transfronteiriço.

Além disso, sua implementação e utilização promove a integração entre diversos

setores da economia, que trabalham em conjunto para permitir o bom funcionamento de toda

uma cadeia de serviços, promovendo o fomento econômico. Porém, embora o comércio

eletrônico seja capaz de facilitar os processo de compra e venda, ele também tem apresentado

assimetrias na digitalização das sociedades, acentuadas durante a Pandemia. Isto pois, nem

todas as pessoas conseguiram se digitalizar de maneira rápida em tão pouco tempo, visto que

metade da população mundial ainda encontra-se offline, e uma parcela expressiva desta

digitalização ainda limita-se a países classificados como desenvolvidos.

De todo modo, observa-se, também, a importância de fomentar e apoiar a cooperação

e coordenação internacional, a fim de promover, por meio das relações comerciais, uma

abordagem de recuperação, produção de respostas coerentes e desenvolvimento. Por este

motivo, percebe-se que a adesão ao comércio eletrônico se tornou algo inevitável, e este

movimento apresenta-se como uma tendência, em constante crescimento, com consideráveis

aumentos percentuais ano após ano.
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