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APRESENTAÇÃO
Com novos modelos de negócios surgindo no mercado e a democratização do acesso à internet, marcar presença online já
não é mais questão de necessidade, e sim fundamental para micro e pequenos empreendedores que desejam obter sucesso.
Por isso, buscar conhecimento e se manter atualizado é essencial para a sobrevivência de como funcionam os negócios
no meio digital.

• Quase 7 a cada 10 brasileiros realizam compras online pelo menos uma vez por mês.
• R$ 310,89 por compra foi a média gasta pelos brasileiros no comércio eletrônico no
primeiro semestre de 2017.
• R$ 47 bilhões de vendas pela internet foram totalizadas no Brasil só em 2017, o que
representa uma taxa de crescimento de 7,5% em relação ao ano anterior.
• R$ 53 bilhões é a estimativa de faturamento do comércio eletrônico brasileiro para
2018, o que revela uma projeção de aumento de 12% em relação a 2017.
• 47% dos internautas pesquisam informações na internet antes de realizar compras
em lojas físicas.

Diante deste cenário, no qual as pessoas começam a aproveitar as vantagens de utilizar a internet para transformar suas
formas de consumo, o Sebrae/SC considera importante tratar de um tema que ganha cada vez mais relevância entre os
pequenos negócios: as vendas online.
Neste e-book, você entenderá sobre várias possibilidades para explorar no meio digital, como e-commerce, marketplaces
e até mesmo as redes sociais. Saberá como acontece a jornada do consumidor, como oferecer ações digitais para gerar
conversão em vendas e também um panorama histórico de lojas virtuais que não tiveram medo de ousar no cenário online.
O conteúdo é indicado tanto para microempreendedores como para pequenos empresários e pessoas que carregam a
vontade de empreender em suas veias. Boa leitura!
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ENTENDENDO A VENDA ONLINE
O que é?
A venda online é uma forma de comércio eletrônico que acontece por meio da internet. Uma oportunidade para ofertar
produtos e serviços aos clientes, aproveitando a velocidade da rede e superando qualquer barreira geográfica.

Por dentro do início do e-commerce brasileiro e mundial
Ao voltar um pouco no tempo, podemos relembrar produtos e serviços que ocuparam os primeiros carrinhos de compra
online. Veja quais foram eles:

PizzaHut: foi a primeira pizzaria a testar a entrega de produtos pela internet ao despachar uma pizza
pepperoni com cogumelo e queijo extra, nos Estados Unidos, em 1994, por meio do PizzaNet, sistema
de encomenda de pizzas online.

Amazon.com: no mesmo ano, a loja virtual fundada por Jeff Bezos, que é considerado hoje o homem
mais rico do mundo, inicia suas atividades como uma loja de livros online, dando origem ao e-commerce nos Estados Unidos.

eBay: criado em 1995, o primeiro site de leilões da internet anunciou uma caneta laser quebrada para
testar uma espécie de mercado virtual, em que produtos poderiam ser colocados à venda com título,
descrição, preço inicial e as pessoas darem lances.

BookNet: mesmo não havendo registros oficiais, a BookNet foi considerada a primeira loja online do
Brasil, com a venda de livros. Inaugurada em 1995 por Jack London, foi vendida em 1999 e renomeada como Submarino.

Magazine Luiza: também em 1999, a rede varejista cria seu próprio site para dar início às atividades
no e-commerce brasileiro. Curiosamente, em 1992, a marca já oferecia a venda de produtos por meio
de terminais multimídia.

Americanas.com: no mesmo ano, a rede varejista dá início a uma das primeiras lojas online do
Brasil. Hoje, é considerada a maior da América Latina e oferta mais de 500 mil produtos para 10
milhões de clientes.
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Consegue perceber uma semelhança entre as primeiras lojas virtuais do Brasil e do mundo? A maioria delas acompanhou a
mudança de comportamento dos consumidores com o uso da internet para expandir os produtos e os serviços oferecidos.
Outro ponto interessante é que aquelas se mantêm firmes investem fortemente em inovação.

Inspire-se com histórias de sucesso
Como podemos ver, existem empresas que iniciaram atividades em lojas físicas e, com a evolução da tecnologia, migraram
para o e-commerce. Mas também há aquelas que despontaram diretamente no ambiente digital. Vamos a alguns exemplos?

Da loja física para o e-commerce
Netshoes
Como começou: loja de sapatos em São Paulo-SP, no ano 2000.
Quando migrou para o digital: em 2002, seus criadores perceberam a oportunidade de investir no comércio eletrônico e
ampliar a atuação para o segmento esportivo.
Resultado: mesmo com a abertura da loja virtual, o e-commerce só vendeu o primeiro par de calçados três meses depois.
Hoje, é considerada a maior loja virtual de artigos esportivos do mundo e também o e-commerce mais recomendado pelos
consumidores.

E-commerce desde o DNA
MadeiraMadeira
Como começou: em 2009, vendendo apenas pisos de madeira. Em 2010, ampliou sua oferta ao vender outros tipos de
pisos e revestimentos.
Por que nasceu no digital: encontrou um nicho de mercado ainda inexplorado, a oferta online de materiais de construção,
acabamento e decoração.
Resultado: com 9 anos de mercado, já realiza mais de 2.500 entregas por dia e soma mais de um milhão de clientes
satisfeitos.

Fique por dentro!
• Conheça três técnicas de marketing digital utilizadas pela Netshoes e como aplicá-las
no seu negócio.
• Saiba como investir no desenvolvimento de uma loja virtual e também quais são os
erros comuns ao abrir um e-commerce.
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Benefícios da venda online
O comércio eletrônico oferece uma série de benefícios tanto para as empresas que ofertam produtos e serviços online
como para seus consumidores. Confira alguns deles:

Empresa

Consumidor

• Redução de custos operacionais com espaço físico.
• Facilidade para acompanhar as vendas e os
concorrentes em tempo real.
• Possibilidade de alcançar clientes em diferentes
regiões do país ou do mundo.
• Pode segmentar produtos e serviços de acordo com
as necessidades dos consumidores.

• Maior comodidade para comprar produtos onde e
quando quiser.
• Pode pesquisar sobre um produto sem precisar
conversar com um vendedor para isso.
• Flexibilidade para escolher entre diferentes condições
e formas de pagamento.

• Maior disponibilidade, pois funciona 24 horas por dia.

• Oportunidade de deixar produtos no carrinho de
compra para realizar a compra quando preferir.

• Oportunidade de oferecer maior variedade de
produtos nas vendas com estoque.

• Possibilidade de encontrar produtos cada vez mais
adequados às suas necessidades.

• Pode se relacionar com seus consumidores sem
parecer invasivo.

• Sente-se mais à vontade para fazer perguntas, opinar
ou recomendar produtos e serviços.

Entenda melhor!
Imagine que foi pego de surpresa por uma ideia inovadora de negócio em um nicho ainda
pouco explorado no mercado, porém ainda sente insegurança e não tem dinheiro para iniciar uma operação em loja física. Qual é o melhor caminho a seguir?
1. Começar um planejamento financeiro focado em juntar dinheiro suficiente para
abrir a loja física dos seus sonhos.
2. Estudar melhor se realmente vale a pena investir tempo, dinheiro e dedicação à
sua ideia de negócio.
3. Abrir uma loja virtual para iniciar vendas online, visto que é uma opção mais barata e viável para micro e pequenos empreendedores.
4. A escolha depende da análise de vários fatores, como oportunidades, desafios e
necessidades para a realização do negócio.
»» Continue a leitura deste e-book para entender como escolher o melhor caminho.
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ENTENDENDO OS DESAFIOS E
AS OPORTUNIDADES
Só em 2017, os pequenos negócios já respondiam por mais de um quarto do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. Considerando a importância deles para a economia do país e o fato de que deverão chegar à marca de 17,7 milhões até 2022,
vender online se torna uma tendência que não pode ser ignorada. Mais do que aumentar a competitividade de micro e
pequenos negócios, é uma possibilidade para ampliar as vendas e reduzir custos.

• 90% das empresas que vendem exclusivamente pela internet são de pequeno porte.
• 59% dos donos de negócios que nunca tiveram loja virtual pretendem abrir uma.

Setores mais fortes no comércio digital
A maioria das empresas atua no setor de comércio (73%), enquanto as que estão na área de serviços representam 18%;
indústria, 8%; e agronegócio 1%.

Segmentos de atuação do e-commerce brasileiro
O segmento com maior número de lojas virtuais no Brasil é o da moda (30%), seguido por casa e decoração (13%), informática (12%) e beleza (10%).

Estados que mais fazem compras online
São Paulo (80%), Rio de Janeiro (63%) e Minas Gerais (53%) são os três estados que somam o maior número de consumidores do comércio eletrônico. Também é no Sudeste que está localizada a maior parte dessas empresas (58%).

Dicas!
• Aproveite para explorar oportunidades em segmentos de atuação ainda pouco explorados
e especialmente em estados fora da região Sudeste do Brasil, com base no levantamento.
• Acompanhe as principais tendências e insights de diferentes setores do mercado ao
acessar os relatórios setoriais do Sistema de Inteligência do Sebrae (SIS).

Confira na íntegra os resultados revelados pela 3ª Pesquisa Nacional do Varejo Online,
elaborada pelo Sebrae em parceria com o E-commerce Brasil em 2016.
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Planejando um negócio online
Antes de iniciar as suas vendas online, é importante ter atenção ao planejamento do negócio, que começa com a escolha
do nicho de mercado que vai atender. O que você precisa entender antes de abrir um negócio online:
• Quem é o seu consumidor?
• Quem são seus concorrentes?
• Como foi feita a pesquisa de mercado?
• Qual produto ou serviço irá comercializar na internet?
• Como funciona uma loja virtual?
• Como oferecer uma entrega rápida e segura?

Iniciando as vendas no e-commerce em 4 passos
Como todo comércio físico exige o cumprimento de alguns requisitos para montar uma loja, no caso das lojas virtuais eles
também existem. Veja quais são:
1. Registre o negócio: antes de tudo, é preciso fazer a formalização do e-commerce para que possa ser tributado corretamente.
2. Tenha um domínio: para registrar o endereço da sua empresa na internet e se certificar de que o nome ainda não
esteja sendo usado, acesse o site Registro Brasil para fazer essa pesquisa. Depois da escolha do nome, o próximo
passo é comprar um domínio. Se quiser criar um endereço terminado em “.com.br”, visite o site Registro.br.
3. Acerte na hospedagem: assim como uma loja física precisa ter um local próprio, que pode ser comprado ou alugado,
a loja virtual tem o servidor de hospedagem. É por meio dele que o e-commerce irá funcionar. Escolha o que melhor
atenda às suas necessidades e ao seu bolso.
4. Escolha a plataforma de e-commerce: é o momento de definir um programa de computador no qual será instalado
o e-commerce. Prefira aquele que tenha as funcionalidades que você precisa para conseguir vender seus produtos e
serviços, como opção de envio via Correios, interações com os clientes e geração de relatórios.

Encare o desafio de mostrar para os seus clientes que o seu site é seguro. Afinal,
um em cada quatro brasileiros não compra pela internet por medo de fraudes.

• Pontos de atenção que vão ajudar seu e-commerce a ganhar competitividade
• Pense em um nome que tenha a ver com o seu segmento de atuação e evite que seja comprido
ou difícil de ser lido. Faça o exercício de ler ele em voz alta para ter certeza de que será facilmente memorizado.
• Tenha um site certificado como seguro para proteger os seus clientes das ações de hackers e
invasores.
• Estruture sua plataforma de e-commerce a fim de deixar a navegação intuitiva e fácil de ser utilizada por seus consumidores (tanto no computador como em dispositivos móveis).
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Principais desafios
Lidar com consumidores cada vez mais exigentes e imediatistas requer atenção a desafios logísticos e de marketing. Isso
porque entregas podem atrasar e um comentário negativo pode ser o ponto de partida para uma crise de reputação. Entenda os principais desafios das vendas online na atualidade:

Logística
Fazer uma eficiente gestão de estoque para controlar entradas e saídas de produtos e garantir que as entregas sejam realizadas em perfeitas condições.
Organizar as entregas dos produtos para que cheguem até seus destinatários dentro do prazo estipulado.

Marketing
Saber responder clientes em tempo hábil, com ética e respeito. Ainda mais quando você acaba de receber um comentário
negativo de um produto com defeito de fabricação, por exemplo, e que passou batido pelo seu controle de estoque.
Entender em que ponto da venda o cliente em potencial desistiu de comprar seu produto para melhorar sua estratégia
de venda.

Fique por dentro!
Entenda como usar a estratégia acima em seu negócio ao conferir o e-book Guia definitivo do marketing digital para micro e pequenas empresas.

Lembre-se de que o comprometimento com os clientes precisa direcionar o trabalho da sua empresa. Afinal, é com as vendas que você consegue gerar receita e, claro, lucro. Por isso, ofereça a
melhor experiência possível para conquistar a confiança deles.
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APRENDENDO A USAR A WEB
COMO APOIO PARA AS VENDAS
Já pensou no que acontece se você cumpre todas as etapas para criar sua loja virtual e acaba o seu trabalho por aí? Certamente, ela não receberá um número de acessos considerável caso não seja feito um planejamento de marketing digital.
Por isso, orientar a venda online com o uso de canais digitais faz toda a diferença para atrair e fidelizar as pessoas certas.
Entenda como oferecer a melhor experiência possível a partir da jornada do consumidor:

Fase da jornada
do consumidor

Comportamento
do cliente

O que sua empresa
precisa fazer

Ações digitais
recomendadas

1. Descoberta

Está navegando pela internet,
mas ainda sem saber que
tem um problema.

Criar audiência e fazer
surgir o interesse pela
marca ao responder à
intenção do cliente.

2. Consideração

Já identificou que tem
um problema e listou
possíveis soluções.

Mostrar que sua marca
tem as melhores
soluções para o cliente.

●● Infográficos

3. Decisão

Espera por um argumento
ou motivo que faça ele
realizar a compra.

Convencer o cliente
a fechar negócio com
a sua empresa.

●● Abordagem do time de vendas

●● Posts em redes sociais
●● Artigos em blog.

●● E-books.

●● Casos de sucesso de clientes.

Por que investir na produção de conteúdo?
Como todas as ações digitais recomendadas envolvem a produção de conteúdo, é importante considerar que precisam
agregar valor aos internautas e responder às suas intenções de busca. Assim, eles criam uma relação de confiança com a
sua marca e passam a consultar ela mais vezes em busca de informações. Resultado? Mais autoridade e vendas.

Dicas!
• Entenda por que usar conteúdo para ser encontrado na internet e vender, um curso online
com uma hora de duração desenvolvido pelo Sebrae/SC em parceria com a Contentools.
• Aprenda a utilizar as técnicas de SEO para oferecer conteúdos que atendam às intenções de busca dos seus clientes. Leia o material do Sebrae SEO pode melhorar a relevância de sites em mecanismos de busca para aumentar seu alcance no Google.

9

Como criar negócios na web: empreendedorismo digital descomplicado

SEBRAE

Outro diferencial? Personalização
Marcas que oferecem atendimento personalizado a seus clientes e possíveis clientes saem na frente. Afinal, concorda que
ser chamado pelo nome, por exemplo, dá sensação de que a loja está realmente se importando com você? Veja onde usar
a personalização:
• campanhas de e-mail marketing;
• campanhas de performance;
• interação com os clientes.

Saiba mais sobre personalização no e-book Atendimento ao cliente nas mídias digitais:
novos canais de relacionamento e vendas. O material foi preparado pelo Sebrae/SC e
aborda WhatsApp Business, chatbots, e-mail marketing, CRM e outras estratégias de
atendimento e relacionamento nas mídias digitais.

Imagine o cenário
Vamos a um exemplo prático: você voltaria a comprar camisetas personalizadas daquela loja que chamou você no app
para perguntar se o pedido chegou certo ou com aquela que atrasou a entrega e não se preocupou em entrar em contato?
Provavelmente escolheu a primeira opção. Acertamos? Aí está a personalização como diferencial competitivo.

Case
Marca: Imaginarium.
Segmento: presentes criativos.
Atuação: multicanal (on e offline).
Desafio: fidelizar clientes.
Solução: levou a identidade da marca para as campanhas de performance. Quando o consumidor desistia da compra e
estava prestes a abandonar o site, uma janela pop-up (daquelas que adentram a tela) aparecia com a linguagem da marca
convidando o usuário a se reconectar com a oferta de um desconto.
Resultado: triplicou sua taxa de conversão no e-commerce em relação a outros canais.
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VENDENDO SEM TER UMA
PLATAFORMA DE E-COMMERCE
Para quem prefere simplificar o processo das vendas online ou diversificar seus canais de venda, existem outras opções
de sites que também podem ser utilizadas para ampliar o alcance do negócio. São alternativas indicadas para o empreendedor que deseja ganhar um dinheiro extra e testar seus primeiros passos na internet. Veja algumas delas:

Mercado Livre
O que é: fundado em 1999, na Argentina, é uma das maiores plataformas de compra e venda pela
internet. Permite o anúncio de veículos, imóveis, serviços e produtos.
Como funciona: para anunciar basta escrever um título para o anúncio, definir o segmento do
produto ou serviço, adicionar fotos, informações como marca, modelo, se é usado ou novo, preço
e quantidade.
Opções de pagamento: o anunciante pode receber por conta própria ou por meio da plataforma
de pagamentos Mercado Pago, na qual os clientes podem parcelar suas compras no cartão de
crédito, pagar à vista no boleto ou fazer transferência bancária.
Como é feita a entrega: pode ser entregue por conta própria ou via Mercado Envios, um convênio entre o Mercado Livre e os Correios que oferece preço mais baixo e opção de rastreamento.
Tarifas: o anunciante pode escolher entre fazer um anúncio gratuito (com duração de 60 dias) ou
optar por tipos Clássico e Premium (de duração ilimitada) que oferecem maior exposição, em que
precisará pagar uma tarifa por venda (11% e 16%, respectivamente).
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OLX
O que é: criada em 2006, também na Argentina, é uma empresa global de compra e venda
online. Permite a oferta de imóveis, negócios, produtos, serviços, veículos e até mesmo vagas
de emprego.
Como funciona: para acessar a plataforma, basta fazer login ou gerar uma conta gratuita para
criar e editar anúncios. Para prosseguir, é só criar um título, descrição, preço, adicionar fotos, preencher dados sobre localização e contato.
Opções de pagamento: ficam a critério do vendedor.
Como é feita a entrega: ao contrário da opção anterior, na OLX, os compradores interessados é
que entram em contato com o anunciante para combinar pagamento e entrega.
Tarifas: o anúncio pode ser realizado com ou sem destaque. Os destaques, classificados como
prata, ouro ou diamante, ajudam a aumentar o alcance das visualizações de cada oferta (que custam R$ 17,99, R$ 26,99 e R$ 57,99).

Redes sociais
Redes sociais, como Facebook e Instagram, costumam ser bastante utilizadas também para a venda online. Por meio
delas, ofertas de produtos ou serviços podem ser anunciadas e o contato entre anunciante e consumidor facilitado. Isso
porque independem de intermediários.

Dica!
Se optar por anunciar a venda no Facebook, não deixe de explorar os grupos como oportunidade de vendas. Eles funcionam como comunidades virtuais que reúnem grupos específicos de pessoas em torno de determinados nichos.
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Marketplaces
Funcionam como grandes shoppings centers virtuais ao reunir várias lojas dentro de um site. E, exatamente por reunir
várias opções de marcas e produtos, contam com um grande alcance. Por isso, são cobradas taxas pelas vendas dos produtos. O principal desafio para seus anunciantes é oferecer preços mais competitivos diante de seus concorrentes. Confira
alguns dos maiores marketplaces do Brasil e seus segmentos de atuação:
• Americanas.com (varejo);
• Cissa Magazine (informática e telefonia);
• Dafiti (moda e calçados);
• Elo7 (produtos artesanais);
• Estante Virtual (livros);
• Mobly (móveis e artigos de decoração);
• Netshoes (moda esportiva);
• Walmart (produtos variados).

Para ficar por dentro dos benefícios deste canal de vendas, conheça as vantagens do
marketplace para os pequenos negócios.

Para atrair consumidores para os seus anúncios, capriche nas fotos, forneça informações completas sobre seu produto ou serviço e procure dar dicas de uso.
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ENTENDENDO A IMPORTÂNCIA
DA DIVULGAÇÃO
Marketing digital
Independentemente de você ter escolhido uma plataforma de e-commerce ou outro site para intermediar sua venda online,
precisa de divulgação. Sem que os clientes conheçam seu negócio, todo o esforço visto até aqui pode ir por água abaixo.
Confira algumas opções de divulgação gratuita e outras pagas.

Opções gratuitas
Criação de um blog
• Uma forma de atrair tráfego a partir da publicação de conteúdo relevante, convencer o cliente a realizar a compra, ganhar a confiança de seus leitores e aumentar o reconhecimento do negócio.
• 43,2% das lojas virtuais do mercado contam com um blog para publicação de conteúdo relevante para seus consumidores.

Quer ver um exemplo?
Acesse o blog do Sebrae/SC para conferir conteúdos relevantes para micro e pequenas empresas.

Google Meu Negócio
• Lançado em 2014 pelo Google, ajuda a aumentar a presença de micro e pequenas empresas na internet. Permite a
criação de um site para que o seu empreendimento apareça nos resultados do buscador e no Google Maps.
• O Google Meu Negócio também conta com funcionalidades como: publicação de posts, ofertas de produtos e promoções gratuitamente.

Mensagens por WhatsApp
• O WhatsApp Business foi lançado para facilitar a comunicação entre pequenas e médias empresas e seus consumidores.
• Um canal de vendas que pode se tornar o meio para a divulgação de anúncios de produtos e promoções, como também
para fazer relacionamento com clientes e tratar de pós-venda.

Divulgação nas redes sociais
• Pesquise sobre as redes sociais que os seus clientes estão para marcar presença por lá.
• Facebook, Instagram e até mesmo LinkedIn podem se tornar poderosos aliados para aumentar a divulgação do seu
negócio e melhorar o relacionamento com o seu público-alvo.

Dica!
Aproveite datas comemorativas e até mesmo o aniversário dos seus clientes para criar
promoções e aumentar suas vendas.
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Opções pagas
Envio de e-mail marketing
• Pode ser combinado com o uso do blog, quando forem captadas as informações sobre os interessados (leads) nos seus
produtos e serviços.
• Uma oportunidade de baixo custo para se relacionar de maneira próxima e direta com os interessados no seu negócio e
clientes.

Facebook Ads
• É o sistema de mídia paga do Facebook. Ou seja, os anúncios criados por meio dele são divulgados dentro da própria
rede social e também no Instagram (opcional).
• Para criar, basta ter uma conta no Facebook e um valor de investimento para pagar pela publicidade, além de conhecimentos sobre o perfil dos seus consumidores para segmentar seus anúncios para as pessoas certas.
• São aqueles anúncios com uma tarja escrito “Patrocinado” que aparecem no feed de notícias ou na barra lateral da rede social.

Google Adwords
• Um sistema de leilão de anúncios que funciona a partir da escolha das palavras-chave relacionadas ao seu negócio.
• Permite a segmentação de anúncios para que alcance os clientes desejados e também a inserção de filtros para barrar
a visualização daqueles que não interessam.
• Para anunciar, é só ter uma conta no Google, estabelecer o orçamento para os anúncios, escolher as palavras-chave
corretas e usar a criatividade ao criar anúncios.
• Os anúncios aparecem sinalizados nos próprios resultados de busca do Google e em sites de parceiros, em formatos
como texto, gráfico ou vídeo.

Influenciadores digitais
• Como o próprio nome diz, são pessoas que conseguem alcançar e influenciar o comportamento de um determinado público de pessoas.
• Para acertar na escolha, invista naqueles que fazem sentido para o contexto do seu negócio. O investimento geralmente
depende da quantidade de seguidores que o influenciador digital tem no canal escolhido para fazer a divulgação.

Mídia programática
• São as plataformas que facilitam a compra dos espaços publicitários de modo automatizado em redes de display (grupo
com centenas de páginas, apps, canais no YouTube, entre outros, que abrem espaço para anunciantes).
• Funciona por meio de um leilão de inventários do publisher (proprietários de mídias da rede display), utilizando plataformas que fornecem dados que ajudam a atingir o perfil do consumidor desejado.

Dica!
Para alcançar o público certo, pense no seu cliente como um personagem para entender
quem é ele e o que precisa. No marketing digital, esse processo é chamado de “criação
de buyer persona”, uma representação fictícia do comprador ideal de uma empresa. Para
obter informações, invista em pesquisas e entrevistas com os seus consumidores reais.

Coloque em prática essas e outras dicas para conquistar mais clientes com o curso online oferecido pelo Sebrae/SC: Marketing Digital – oportunidade de ouro para crescer o
seu negócio.
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QUANDO O SEU NEGÓCIO É A WEB
Outro segmento que merece a devida atenção no mercado digital são os negócios que crescem a partir de parcerias criativas dentro da própria internet. Veja três exemplos:

1. Venda de fotos
Sabia que é possível ganhar dinheiro vendendo as fotos que você tira? Existem sites e aplicativos que compram esse tipo
de conteúdo, como: Adobe Stock, Alamy, Dreamstime, Foap e GettyImages.

2. Influenciadores digitais
Com um público fiel e segmentado, os influenciadores digitais conseguem atrair pessoas para consumir produtos e serviços mostrados em seus sites, blogs ou redes sociais. Por isso, costumam produzir conteúdos em parceria com as marcas
e cobrar pela divulgação.

3. Programas de afiliados
Como uma espécie de aluguel de uma área de um site, é um serviço de publicidade em que qualquer empresa pode ganhar
ao disponibilizar seu espaço publicitário na internet. A remuneração depende dos negócios gerados a partir de cada acesso.

Dados relevantes
86% dos vídeos de beleza mais assistidos no YouTube foram criados por influenciadores
digitais.
70% dos adolescentes que acessam o YouTube confiam mais em influenciadores digitais
do que em celebridades.

Fique por dentro!
Confira 10 dicas de sucesso para vender na internet e colocar em prática a maioria dos
conhecimentos que adquiriu ao ler esse e-book.
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CONCLUSÃO
Conforme mostrou o e-book Como criar negócios na web, o ambiente digital é cercado por amplas possibilidades de
negócios. Cabe ao empreendedor conhecer qual é aquela que melhor se encaixa às suas necessidades atuais.
Ao empreender, tenha em mente que até mesmo os erros fazem parte da experiência de aprendizado. Lembre-se de que,
com base em um planejamento adequado e pesquisas de mercado para acompanhar os concorrentes, consumidores e
tendências, é possível conquistar o sucesso que você deseja.
Para iniciar o seu negócio na web, continue estudando sobre as oportunidades oferecidas pela internet. Tenha atenção
também ao principal pilar de qualquer negócio: seus consumidores. Conte com o apoio do Sebrae para continuar se capacitando e entendendo cada vez mais sobre o mercado!

SAIBA MAIS
O portal de atendimento do Sebrae/SC oferece gratuitamente capacitações, consultorias e materiais de apoio.
Para solicitar uma consultoria gratuita, acesse:
• Consultoria online
• Consultoria individual
Confira os cursos online disponíveis:
• Aumentando suas vendas com criatividade
• Marketing digital – oportunidade de ouro para crescer o seu negócio
• Técnicas de atração de tráfego para o site
O Sebrae/SC também oferece um curso presencial voltado ao estudo da metodologia Empretec, criada pela Organização
das Nações Unidas (ONU) para o desenvolvimento do perfil empreendedor:
• Empretec
Além disso, você pode conhecer melhor o seu mercado por meio dos relatórios setoriais sobre os segmentos de: alimentos
e bebidas, apicultura, calçados femininos, casa e construção, comércio varejista, confecções e acessórios, leite e derivados, móveis e decorações, sustentabilidade e turismo. Aproveite!

Central de Atendimento SEBRAE
Soluções Presenciais 0800 570 0800
Soluções Online 0800 643 0401
Analista de Informações: Renata Magalhães
Supervisor do conteúdo: Leandro Silveira Kalbusch
Fotos: Istock
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