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RESUMO: 

INTRODUÇÃO: A internet vem promovendo significativas transformações no cotidiano de 

pessoas e das organizações que enxergaram a oportunidade de expandir seus negócios. 

OBJETIVO: Analisar a evolução do comércio eletrônico, sob a ótica de uma revisão 

sistemática. METODOLOGIA: Para analise dessa revisão sistemática foi realizada pesquisa 

bibliográfica sobre Comercio Eletrônico, Marketing Digital e o Comportamento do Consumidor 

Dentro deste estudo, foram analisados dados relevantes sobre, a origem da Internet; o marketing 

digital; as redes sociais; e o comportamento dos consumidores. RESULTADOS: Através dos 

estudos feitos com base em especialistas no tema, verificou-se que a internet foi um grande 

marco na evolução tecnológica. Uma forma rápida e eficaz de compartilhar informações e 

pensamentos, atingindo pessoas do mundo todo.  Com as transformações ocorridas no 

comportamento do consumidor devido ao grande avanço tecnológico, as empresas têm o 

Marketing digital como novo canal de comunicação com os seus clientes. O comercio eletrônico 

está completamente consolidado com o mercado brasileiro. A taxa de crescimento de usuários a 

procura de seus produtos online é alta, destacando a facilidade e os benefícios de se fazer uma 

compra com apenas um clique e receber o produto em seu lar. Atualmente o mercado digital, 

oferece uma vasta opção de produtos e serviços para o consumidor e uma nova forma de 

comercio para as organizações, como foi visto, uma vantagem é a facilidade e a redução de 

gastos que uma loja digital pode trazer em comparado a uma loja física. As redes sociais se 

tornaram tão relevantes e importantes para o mercado virtual e já não existe campanhas de 

marketing e divulgação sem o auxílio delas. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Com essas pesquisa 

foi possível perceber a importância do comercio eletrônico nos dias de hoje e o quanto ele 

possibilita novas opções de comercio e expansão de negócios para pequenas e grandes empresas. 

PALAVRAS-CHAVE: Internet. Marketing digital. Comércio eletrônico. 
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