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Resumo 

O presente artigo tem por objetivo fazer uma análise dos benefícios que o E-COMMERCE ou 

comércio eletrônico pode gerar se utilizado por pequenos produtores rurais. Buscou-se, a 

princípio mostrar a realidade desse tipo de negócio, além de fazer uma breve introdução sobre 

pontos importantes do comércio eletrônico.  Foram abordados assuntos como os desafios que 

essa inovação tecnológica carrega, as dificuldades geradas pela falta de informação e 

capacitação no campo, além das vantagens das quais os produtores e suas famílias se 

beneficiariam com esse tipo de comércio. Trata-se de uma análise documental e exploratória, 

por meio de pesquisa bibliográfica em livros de referência, artigos científicos e literatura 

cinzenta. 

 

Palavras-chave: Comércio eletrônico; empreendedorismo; inovação tecnológico; mercado; 

produtor rural. 

Abstract 

 The purpose of this article is to analyze the benefits that E-COMMERCE can generate if used 

by small farmers. At first, has been shown the reality of this kind of business, as well as to 

make a brief introduction about important points of electronic commerce. Issues such as the 

challenges of this technological innovation, the difficulties generated by the lack of 

information and training in the countryside, and the advantages of which producers and their 

families would benefit from this type of trade. This is a documentary and exploratory 

analysis, through bibliographical research in reference books, scientific articles and gray 

literature. 

Key-words: E-commerce; entrepreneurship; Marketplace; rural producer; tecnologic 

innovation. 
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INTRODUÇÃO 

A agricultura familiar é a produção agrícola e pecuária realizada por pequenos 

produtores que geralmente empregam a própria família como mão de obra principal do 

negócio, mas também pode contar com trabalho assalariado. Esse tipo de produção 

caracteriza-se pelas pequenas áreas de produção, por ser um negócio familiar, por fazer pouco 

uso de agro defensivo e fertilizante. Na maior parte das vezes essa produção é voltada a 

produzir alimentos e bens de consumo.  

Conforme dados do Ministério do Desenvolvimento Agrário, a agricultura familiar é 

responsável por 70% da alimentação dos brasileiros. Porém, os pequenos agricultores lidam 

com as dificuldades do comercio causadas pela grande concorrência. Apesar do pouco uso de 

agro defensivo tornar esse tipo de produto mais saudável do que a média, o mercado está mais 

interessado em vender produtos com boa aparência e com preços mais baixos, características 

que apenas grandes produções podem oferecer.  

 

“As novas demandas do mercado em termos de qualidade dos produtos, 

agregação de valor por meio de processamento, rastreabilidade, regularidade e 

confiabilidade no fornecimento estabelecem desafios para todos os produtores 

rurais.”  

 José Eustáquio Ribeiro Vieira Filho, Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada – IPEA, Janeiro de 2013. 

 

  Assim, para que pequenos produtores rurais tenham sucesso é necessário empreender 

e as oportunidades para empreender no campo são muitas. Um produtor rural, por 

exemplo, pode cultivar orgânicos, fazer bebidas artesanais, criar gado, oferecer sua 

propriedade para o turismo ou usar novas tecnologias para inovar seu negócio. No entanto a 

falta de informação e de capacitação impedem que haja essa evolução do empreendimento no 

meio rural. 
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OBJETIVOS 

 Fazer uma análise qualitativa sobre a atual forma dos pequenos negócios rurais e como 

eles podem evoluir usando como ferramenta de inovação tecnológica o comércio eletrônico. 

Destacando os aspectos positivos e negativos que o uso de tal ferramenta pode trazer a 

pequenos produtores rurais. Além de levantar a discussão acerca dos problemas encontrados 

pela falta de acesso a era tecnológica pela população do campo. 

 

METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa documental e exploratória, realizada com dados secundários, 

buscando proporcionar maior familiaridade com uma área de estudo, esclarecer conceitos e 

ideias, gerar novas intuições e formular hipóteses. O foco é traçar uma visão geral, mais 

aproximativa, pois o tema ainda é pouco explorado. Todavia, cabe ressaltar que 

secundariamente apresenta um caráter descritivo, pois traz um grande rol de características de 

um empreendimento comercial eletrônico. Frisa-se, ainda, o perfil predominantemente 

qualitativo, que caracteriza tais tipos de pesquisa (GIL, 2008). 

O estudo qualitativo possui quatro características especiais: (1) é interpretativo, pois se 

fixa nos significados das relações humanas e reconhece que as descobertas nascem das 

interações entre pesquisador e sujeitos; (2) é experiencial, já que empírico e direcionado ao 

campo, buscado ser naturalista e oferecendo ao leitor uma experiência indireta; (3) é 

situacional, já que seu foco está em atividades e objetos em contextos únicos e exclusivos; (4) 

é personalístico, pois ao trabalhar para compreender questões individuais, busca mais a 

singularidade do que a semelhança (STAKE, 2011).  

As abordagens utilizadas foram a pesquisa bibliográfica (em livros de referência, 

artigos científicos e literatura cinzenta ou grey literature), utilizando-se, para isso, de 

múltiplas fontes de informação para alcançar o objetivo geral.  

A pesquisa bibliográfica, ou de fontes secundárias, abrange toda bibliografia já 

tornada pública em relação ao tema de estudo, desde publicações avulsas, boletins, jornais, 

revistas, livros, pesquisas, monografias, teses, material cartográfico, etc., até meios de 

comunicações orais: rádio, gravações em fita magnéticas e audiovisuais: filmes e televisão. 

Sua finalidade é colocar o pesquisador em contado direto com tudo o que foi escrito, dito ou 
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filmado sobre determinado assunto, inclusive conferências seguidas de debates que tenham 

sido transcritos por alguma forma, quer publicadas, quer gravadas (MARCONI, 1999). 

A amostragem pesquisada foi do tipo não probabilista por conveniência, sendo o 

tamanho da amostra estabelecida por bibliografias que apresentassem em seu conteúdo 

assuntos como os desafios do E-COMMERCE, dificuldades geradas pela falta de informação 

e capacitação no campo, além das vantagens das quais os produtores e suas famílias se 

beneficiariam com esse tipo de comércio. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para que pequenos produtores rurais tenham sucesso é necessário empreender e as 

oportunidades para empreender no campo são muitas. Um produtor rural, por exemplo, pode 

cultivar orgânicos, fazer bebidas artesanais, criar gado, oferecer sua propriedade para o 

turismo ou usar novas tecnologias para inovar seu negócio. No entanto, a falta de informação 

e de capacitação impedem que haja essa evolução do empreendimento no meio rural. 

A era tecnológica que vivemos nos proporciona muitas novas formas de empreender e 

construir um negócio de sucesso. Dentre tais ferramentas destaca-se o E-COMMERCE.  O E-

COMMERCE ou comercio eletrônico, em português, é um alternativa de comercio que realiza 

suas transações financeiras a partir de algum dispositivo eletrônico, seja ele um celular, 

tablete, ou computador. As lojas virtuais comercializam seus produtos através da internet. No 

início, o E-COMMERCE era utilizado basicamente para vender bens com valores modestos, 

como: livros e CDs. Hoje, ele é utilizado para comercializar desde produtos que custam 

milhões, como: iates, carros de luxo e mansões, até produtos, como roupas, perfumes e 

alimentos. 

O Brasil é um dos países que registra as maiores taxas de crescimento em E-

COMMERCE no mundo e, apesar de grandes empresas estarem presentes na internet com 

enormes portais de vendas, as responsáveis por este crescimento espantoso são as pequenas e 

médias lojas virtuais. Estudos apontam que existe muito espaço para desenvolvimento 

e crescimento do E-COMMERCE no Brasil se comparar com a média mundial. 

Com a popularização do E-COMMERCE, está cada vez mais fácil começar um 

negócio rapidamente e com pouco investimento. Pequenos comerciantes são atraídos pela 

facilidade e agilidade de um negócio virtual. Além disso, o custo investido em uma loja 

virtual não se compara ao mesmo empreendimento em uma loja física. São muitas as 
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vantagens que uma loja virtual proporciona, tais como: custo operacional, facilidade de 

acesso, verificação de métricas, facilidades e conforto para o consumidor, variedade de 

produtos e poder de alcance. Mas isso não quer dizer que seja fácil manter um negócio online: 

existem muitos desafios e criar uma loja online pode não trazer o retorno esperado, assim, 

antes de abrir um E-COMMERCE é necessário planejar os detalhes do projeto.  

Das dificuldades destacam-se: falta de informações, marketing digital, dificuldade de 

navegação, concorrência, frete e barreiras fiscais.  Ao contrário do que se possa imaginar, o 

principal inimigo das pequenas e médias lojas virtuais não são as grandes empresas do 

mercado, mas sim a insegurança do consumidor em comprar online, os altos preços de frete, 

entre outros. Tudo isso, somado a dificuldade de acesso a informação que temos em grande 

parte do meio rural torna a ideia de um agricultor investir em E-COMMERCE assustadora.  

Dessa forma, para alcançar o sucesso nessa área é preciso escolher o modelo de 

negócios mais adequado, considerando novas formas de competição. É necessário selecionar 

um modelo de negócios que se adapte perfeitamente à oportunidade de mercado além de fazer 

uso de uma infraestrutura que abrange a integração com todos os agentes envolvidos, novas 

formas de marketing e propaganda, novos tipos e métodos para realização de promoções, uso 

de novas formas de entrega dos produtos e serviços, além de preparação do corpo de 

funcionários e colaboradores para atuarem nesses novos modelos de negócios. 

No Brasil, pequenos produtores costumam não estar bem preparados para otimizar o 

serviço e aumentar os lucros. Mas hoje há uma série de oportunidades que dão ao agricultor as 

ferramentas necessárias para se inserir no mercado e inovar. No caso da tecnologia para a 

agricultura de pequeno porte, deve-se considerar o acesso a equipamentos adequados a esse 

público. A base para essa atualização tecnológica é a capacitação e o acesso a informações. 

Em geral os agricultores de pequeno porte não contam com essas condições tecnológicas, 

sendo que muitos trabalham com soluções ultrapassadas em equipamentos, e dificuldades de 

acesso a serviços de extensão rural ou cursos de capacitação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste estudo propôs-se analisar pequenos negócios rurais e sua evolução utilizando 

ferramentas de inovação tecnológica. O conhecimento dessas ferramentas poderão subsidiar 

as novas estratégias de mercado.  
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Assim, pode ser analisado que dentre tais ferramentas, o E-COMMERCE apresenta inúmeras 

vantagens sobre o comércio regular e pode oferecer benefícios a qualquer empreendedor que deseja 

inovar na forma de comercializar seus produtos. No entanto, existem fatores que dificultam o processo 

de implementação dessa ferramenta. Tais fatores, citados acima, se agravam quando se trata da zona 

rural brasileira. Contudo, esse panorama é alterado quando percebemos que conforme atestam dados 

divulgados pelo Internet World Series (2007), entre 2000 e dezembro de 2007, o acesso e uso da 

Internet no Brasil aumentou 752%. Assim, o conhecimento deixou de ser privilégio e tornou-se 

fator indispensável para o desenvolvimento da agricultura. 

Esse estudo evidenciou que pequenos produtores rurais tem a oportunidade de 

empreender por meio dessas novas tecnologias, devendo estes explorar oportunidades 

inovadoras, buscando capacitar-se para desenvolver com sucesso tais empreendimentos.  

Sendo necessário ainda, eleger modelos de negócios com adaptação compatível com as 

oportunidades de mercado, investindo em marketing e recursos de visibilidade profissional.  

Para pesquisas futuras, seria interessante uma análise detalhada desse processo de 

utilização do e-commerce, a exemplo do que foi desenvolvido nesta pesquisa para a utilização 

da internet. 
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