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RESUMO 

 

A Era digital unida ao processo de globalização repercute na forma como as pessoas se 

relacionam e fazem negócios. Dentro das novas modalidades de comércio outros desafios se 

apresentam para os empreendedores. Objetivou-se demonstrar os riscos do empreendedorismo 

digital para pequenos empresários (MEI) de dropshipping no site Mercado Livre e como obter 

maiores índices de conversão de venda. Para a construção do arcabouço teórico utilizou-se 

teorias relacionadas ao empreendedorismo digital provenientes de autores como: Bongiorno 

(2019), Custódio (2011), Gomes (2003), Guimarães (2020), Hirsch (2018), Oliveira et. al., 

(2019), Pereira e Bernardo (2016), Rosa, Montardo, Júnior (2017) e Vitali (2018). A 

metodologia aplicada foi quantitativa, descritiva, exploratória cuja coleta de dados aconteceu 

via entrevistas estruturadas junto a cinco empresários atuantes em dropshipping. Os principais 

riscos apontados pelo estudo são: adequação das estratégias relacionadas ao público alvo; 

correta escolha da plataforma para desenvolver o negócio; correta definição do mix de produtos; 

critérios adequados na escolha dos fornecedores; cuidados relacionados a exigências legais e 

os processos relacionados a garantia de entrega dos produtos. A adoção de ferramentas, 
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processos e monitoramentos voltados ao dropshipping contribui para mitigar ou eliminar os 

riscos. 

 

Palavras-chave: Comércio eletrônico. Mercado Livre. Microempreendedor. Riscos. 

 

ABSTRACT 

 

A digital age combined with the globalization process has an impact on the way people relate 

and do business. Within the new modalities of other challenges they are presented to the 

entrepreneurs. The objective was to demonstrate the risks of digital entrepreneurship for small 

entrepreneurs (MEI) of dropshipping on the Mercado Livre website and how to obtain higher 

sales conversion rates. Theories related to digital entrepreneurship from authors such as: 

Bongiorno (2019), Custódio (2011), Gomes (2003), Guimarães (2020), Hirsch (2018), Oliveira 

et. al., (2019), Pereira, Bernardo (2016), Rosa, Montardo, Júnior (2017) and Vitali (2018). The 

applied methodology was quantitative, descriptive, exploratory, whose data collection took 

place via a structured characteristic with five groups working in dropshipping. The main risks 

pointed out by the study are: adequacy of those related to the target audience; correct choice of 

platform to develop the business; correct definition of the product mix; adequate criteria in the 

choice of suppliers; care related to legal requirements and processes related to product delivery 

guarantee. The adoption of tools, processes and monitoring aimed at dropshipping contributes 

to mitigate or eliminate risks. 

 

Keywords: Electronic commerce. Free market. Microentrepreneur. Scratchs. 

 

1.INTRODUÇÃO 

 

O empreendimento digital tem suas vantagens sobre o empreendimento físico, dentre as 

quais se pode mencionar o baixo investimento inicial, flexibilidade de horários, abrangencia de 

atuação, baixo custo de manutenção. A Era digital propõe um maior nível de visibilidade ao 

negócio, possibilita atingir clientes em diferentes âmbitos do país, reduz os custos quanto à 

estrutura e funcionários, permite uma melhor interação com o cliente e um retorno imediato se 

necessário. Mas, muitos empreendedores ainda não têm conhecimento sobre a importância das 

tecnologias digitais para os negócios, como por exemplo, empresas de pequeno porte. Vale 



ressaltar também que se pode utilizar a Internet como uma ferramenta dinâmica e eficiente para 

desenvolver o negócio, mas é preciso ter certo conhecimento para manuseá-lo (PEREIRA, 

BERNARDO, 2016). 

O investimento em um negócio digital apresenta diversas vantagens, como familiaridade 

de clientes e parceiros com o meio virtual, custo de investimento inicial reduzido, necessidade 

de menor infraestrutura, facilidade em trabalhar virtualmente eter acesso a novos mercados, 

velocidade nos negócios virtuais, flexibilidade de horário, custo operacional reduzido e 

otimização do tempo (SEBRAE, 2016). 

Entretanto, como em qualquer ramo, também há desafios financeiras, com relação a 

concorrência, à mão de obra, as dificuldades inerentes a formação de uma equipe, a qualificação 

profissional e a necessidade crescente e constante de ganhar credibilidade em busca de solidez 

para a organização (PEREIRA e BERNADO, 2016). 

Diante disso, o presente estudo direcionou seu escopo de pesquisa para responder a 

seguinte questão: Quais são os principais riscos que os empreendedores digitais estão sujeitos 

em sua atuação junto ao dropshipping? O presente artigo está organizado em cinco partes: a 

parte introdutória que apresenta a delimitação do estudo e os conceitos iniciais. A segunda parte 

que apresenta o referencial com conceitos voltados ao empreendedorismo, empreendedorismo 

digital e as estratégias de marketing e dropshipping. Na terceira parte apresenta-se a 

metodologia. Na quarta, são apresentados e discutidos os resultados obtidos e na quinta parte 

são apresentadas as considerações finais. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Empreendedorismo Digital 

 

Empreender digitalmente se tornou algo bastante comum por ser um negócio barato e 

rápido e em grande parte aprecentar acessibilidade. A Internet assume papel relevante no 

processo de criação das empresas digitais, essa tecnologia permite a interação entre pessoas 

custos mais acessíveis, sob uma plataforma com alta velocidade (ROSA, MONTARDO, 

JÚNIOR, 2017). 

O indivíduo busca formas seguras para realizar suas tarefas sem sair de casa, como 

compras rotineiras e pagamentos on-line. Pela Internet tudo isso é possível. Em meio a tal 



cenário o empreendedorismo digital apresenta uma perspectiva da busca pelo novo, prático, 

dinâmico, acessível, rápido e com amplo potencial de crescimento (OLIVEIRA et al.,2019). 

A internet facilita a divulgação dos produtos e serviços que a empresa oferta, e todos 

que têm acesso à Internet possuem acesso ao produto, assim o cliente consegue observar as 

características da compra, faz comparação de preços, prazos de entrega e entre outros aspectos 

que a internet pode oferecer, sem deslocar de casa. O empreendedorismo digital apresenta 

muitas vantagens, mas cabe ao empreendedor assumir os riscos existes na Internet (OLIVEIRA 

et al., 2019). 

Além das vantagens econômicas do empreendedorismo digital, existe também a 

vantagem social. Essa atividade contribui bastante para o desenvolvimento econômico, pois as 

pessoas passam a ter maiores chances de melhorar sua renda e consequentemente sua condição 

social. Antigamente a Internet era vista como algo fora do comum, e hoje é algo essencial tanto 

para os negócios quanto para a vida em sociedade (ROSA, MONTARDO & JÚNIOR, 2017). 

Vale ressaltar que, com empreendedorismo digital é possível ganhar dinheiro em 

qualquer horário. Além de baixo custo, de não precisar de muitos funcionários, ou até mesmo 

nenhum, do nível de competividade ser igual entre pequenas, médias e grandes empresas, outro 

benefício é a eficiência na divulgação dos produtos, pois a Internet permite divulgá-los de forma 

abrangente, o que pode ocasionar num maior número de clientes (OLIVEIRA et al., 2019). 

Como em todas as empresas, no empreendedorismo digital também é necessário ter 

organização e planejamento, caso o contrário a chances de falhas serão grandes. Ferramentas 

de Gestão como o Ciclo de Deming (PDCA) podem contribuir com o processo, por ser um 

método bastante utilizado por profissionais de Recursos Humanos para gerenciar melhoria dos 

processos produtivos. A sigla PDCA é um acrostico sendo P de planejamento; D do Inglês (Do) 

que significa fazer/executar; C de Checar e A de Ação (GONTIJO, 2017). 

Segundo o levantamento do IBGE (2010) existem muitas empresas de mercado on-line 

que fecham com apenas dois anos de existência simplesmente por falta de experiência 

administrativa e comercial do empreendedor. Mesmo que o atendimento seja exclusivamente 

on-line é necessária capacitação específica, tanto dos funcionários quanto do empregador 

(SANTOS, OLIVEIRA e CONCEIÇÃO, 2016). 

Os avanços tecnológicos e o empreendedorismo digital permitiram o desenvolvimento 

repentino do e-commerce, que é um modelo de comércio eletrônico. O e-commerce exige a 



reestruturação da empresa, como infraestrutura tecnológica, aplicação, vendas seguras, permite 

também que o empresário entregue seu produto ao consumidor de formar segura e com 

comodidade. Nesse sentido, entende-se que o comércio eletrônico é um fator chave para a 

criação, desenvolvimento e solidificação de vendas on-line (VITALI, 2018). 

As vendas do comércio eletrônico crescem cada vez mais, exemplo desse tipo de 

comércio é o Mercado Livre. Atualmente abrir uma loja virtual é fácil e barato, mas fazer desse 

negócio um sucesso é mais complicado. É comum o empresário conseguir recursos e com isso 

se sentir seguro para iniciar sua loja virtual, mas a maioria deles esquece de calcular seu capital 

de giro, fluxo de caixa, e investimentos em mídia, que no e-commerce é fundamental para o seu 

crescimento (VITALI, 2018). 

A Internet é uma ferramenta essencial do comércio eletrônico, mas todo detalhe faz 

diferença. Um dos problemas desse tipo de comércio é a forma de entrega. Garantir que seu 

produto chegue corretamente até o consumidor e no prazo combinado é essencial para 

satisfação do cliente, para isso as lojas que dependem do e-commerce devem gerenciar sua 

logística, a fim de cumprir todas as exigências feita pelo consumidor (SANTOS, OLIVEIRA e 

CONCEIÇÃO, 2016). 

O comércio eletrônico viabiliza duas formas para o cliente receber seu produto com 

segurança em casa, pelos Correios (com diferentes modalidades de entrega) ou transportadoras, 

é importante que o produto seja entregue ao seu destinatário mais rápido possível para garantir 

a satisfação do cliente, para que futuramente volte à loja virtual para efetuar uma nova compra. 

O objetivo do comércio eletrônico é levar os produtos certos, aos lugares certos, no prazo 

combinado, com o mínimo de custo (VITALI, 2018). 

 

2.2 Dropshipping 

 

O termo dropshipping originou-se da união de duas outras palavras: drop que significa 

largar e shipping, que significa remessa. Dentro dessa explanação fica mais fácil entender o que 

o termo pretende expressar, por fazer referência a uma técnica utilizada por lojas virtuais que 

deixam a entrega e o estoque de produtos a cargo de uma outra empresa que faz a entrega das 

remessas (GUIMARÃES, 2020). 



Dentro da técnica de dropshipping os empresários de e-commerce, depois de fazer a 

venda do produto, emitem uma ordem dessa transação para o fornecedor parceiro que por sua 

vez envia o item para o cliente. O lucro dos empresários provem da diferença entre o preço 

cobrado para o consumidor e aquele cobrado pelo parceiro fornecedor. Dessa forma, o 

intermediador não tem a necessidade de adquirir uma grande quantidade de produtos, nem tem 

um local de armazenamento, nem lidar com inventários ou lidar com a gestão de estoques. Estas 

são funções do parceiro fornecedor (GUIMARÃES, 2020). 

Ao empresário cabe ofertar os produtos por meio de catálogos de venda em sites e lojas 

virtuais para promover a comercialização. A partir do momento que a venda se concretiza o 

empresário encaminha o pedido ao fornecedor e este, por sua vez, responsabiliza-se por entregar 

a mercadoria ao cliente. Os custos de envio e de armazenamento ficam a cargo do fornecedor 

(HIRSCH, 2018). 

São diversos os problemas enfrentados pelos empresários e de distintas naturezas, como:  

falhas de planejamento, a falta de apoio familiar, dificuldades de relacionamento entre sócios 

ou com membros, falta de capacidade comercial, má escolha de colaboradores, parceiros e 

fornecedores, controle de estoque deficiente, má definição da política de preços, burocracia, 

carga tributária, falta de recursos financeiros e a ausência de crédito (SEBRAE, 2016). 

 

2.4 Técnicas de apresentação de produtos/serviços nas plataformas digitais 

 

É celebre a frase “a propaganda é a alma do negócio” e não é por acaso. Para os seres 

humanos a alma é a vida psicológica. Dessa forma, apresentar produtos e serviços sem 

propaganda é a algo psicologicamente morto (OLIVEIRA, 2019). 

No comércio digital não é diferente e o primeiro passo é saber onde divulgar. Todavia, 

para saber onde divulgar é preciso saber qual é o público alvo, pois dessa forma será mais fácil 

descobrir qual canal de divulgação mostrará mais adequação. A internet oferece inúmeras 

opções como e-mails, blogs, redes sociais, whatsapp, instagram, facebook. Para apresentar os 

produtos e serviços é importante, fazer uma descrição bem feita com o máximo de informações 

possíveis e uma linguagem clara e atraente; colocar todas as informações de contato; usar fotos 

de qualidade, lembrando que uma imagem fala mais do que mil palavras, um portfólio atraente 

valoriza o produto. 



Mas, é preciso atentar-se para o fato de que as coisas na internet são muito dinâmicas e 

é preciso estar de olho nas novidades. Um forma de anuncio bastante comum é o Search Engine 

Marketing (SEM) ou Marketing de Motores de Busca, especialmente em um deles: o Google. 

Eles aprimoram o posicionamento dos sites que investem em publicidade paga fazendo que que 

os anúncios sejam localizados pelos usuários de forma mais rápida, pois são utilizadas técnicas 

de Search Engine Optimization (SEO). Mas, existem inúmeras outras técnicas como: os banners 

também são formas comuns de propaganda, as janelas pop-ups, as publicidade em blogs, o 

Mobile Advertising – que possibilita o uso de smartphones, o video advertising, o remarketing 

(PARER, 2021). 

 

3. METODOLOGIA 

 

Esta é uma pesquisa quantitativa, descritiva e exploratória. No que se refere a 

abordagem a pesquisa foi classificada em quantitativa. A pesquisa quantitativa analisa dados 

quantificáveis de caráter numérico, estatístico e de objetiva mensuração. A pesquisa descritiva 

tem como propósito tão somente observar e posteriormente registrar e descrever os aspectos e 

características do fenômeno sem analisar seus méritos. Na pesquisa exploratória procura-se 

conhecer melhor a realidade dos fenômenos (FONTELLES et. al., 2009). 

Para análise do fenômeno em questão foram selecionadas cinco microempresas de 

diferentes ramos de atividade com vendas on-line. O procedimento adotado foi o estudo de 

caso. Essa modalidade de pesquisa envolve uma investigação de maior nível de profundidade 

e um determinado objeto de estudo de forma que seja possível um amplo e detalhado 

conhecimento sobre o fenômeno observado. Essa modalidade de pesquisa é classificada como 

pesquisa aplicada visto que visa a aplicação prática dos conhecimentos gerados para a solução 

de problemas. No estudo de caso, é possível coletar e analisar informações sobre determinado 

fenômeno que possibilite novas descobertas de aspectos inicialmente não previstos 

(PRODANOV, 2013). 

Para a execução da pesquisa foi elaborado um questionário, utilizado em uma entrevista 

semiestruturada, direcionada aos gestores e administradores da empresa objeto de estudo. Foi 

possível estruturar questões emergidas durante pesquisas preliminares bem como propiciou a 

flexibilidade de questionamentos dos pesquisadores. A entrevista aberta permite maior 



liberdade de expressão e abrangência já que além das informações propostas, novas 

informações puderam ser agregadas à entrevista à medida que se observasse a necessidade de 

complementação do questionário. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Um ponto inicial deste estudo foi caracterizar as empresas abrangidas pela amostra 

quanto a seu porte, atividade econômica principal cadastrada no Classificação Nacional de 

Atividades Econômicas (CNAE) e local de origem conforme (Tabela 1). 

Tabela 1 - Caracterização da amostra 

 
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL CNAE ORIGEM 

1 
Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos 

de áudio e vídeo 
4753-9/00 Campo Grande 

2 
Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene 

pessoal 
4772-5/00 Goiânia 

3 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 4781-4/00 Goiânia 

4 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 4781-4/00 Belém 

5 
Comércio varejista de mercadorias em geral, sem predominância de 

produtos alimentícios 
47.13-0 Anápolis 

Legenda = ME Micro Empresa 

Fonte: Pesquisadores (2021). 

 

Para a análise dos resultados foi feita uma leitura analítica das respostas fornecidas pelos 

entrevistados em busca dos pontos de convergência e divergência em busca de opiniões para 

identificar os principais riscos inerentes a cada variável analisada à saber: A) escolha do 

público-alvo e segmento, B) escolha da plataforma, C) escolha dos produtos, D) escolha do 

fornecedor, E) escolha das estratégias, F) legalização do dropshipping, G) garantia do 

fornecimento. 

A variável A analisa o risco a que o empresário está sujeito quando não procede com a 

delimitação do público-alvo e segmentação, que por sua vez impacta a escolha das estratégias 

de divulgação. Tal delimitação quando não é corretamente realizada gera o risco de não atingir 

ao público desejado gerando custos com o marketing sem o retorno desejado. É importante 

divulgar em canais adequados de forma a atingir o público consumidor do produto que é 



ofertado, além de respeitar a frequência média de consumo e mostrar como a empresa pode 

resolver a necessidade do cliente. Na Tabela 2 observa-se os resultados obtidos da entrevista. 

Com relação aos riscos relacionados a escolha do público alvo e segmento observou-se 

que os critérios mais indicados foram critérios comportamentais e marketing de massa e nas 

estratégias de divulgação as redes sociais e o google analytics, os riscos desse fator surgem 

quando não há correlação entre estratégias de divulgação e sintonia com o público alvo. 

 

Tabela 2 – Riscos relacionados a escolha do público-alvo e segmento 

Variável A 

Delimitação do 

público-alvo e 

segmento 

Critérios comportamentais 20% 

Marketing de massa 20% 

Critérios psicológicos 13% 

Critérios geográficos 13% 

Critérios demográficos 13% 

Outros (necessidades não atendidas, insatisfação) 13% 

Sem definição de estratégia 8% 

Estratégia de 

divulgação 

Redes sociais (Instagram, Facebook ou similares) 22% 

Google Analytics ou similar 22% 

Loja virtual 14% 

WhatsApp, Telegram ou similar 14% 

Outros (landing pages/palavras-chaves) 14% 

Divulgação por e-mails 7% 

Divulgação em sites de interesse 7% 

Fonte: Pesquisadores (2021). 

 

Outra variável analisada diz respeito a escolha da plataforma mais adequada à 

organização. Os riscos de uma escolha inadequada pode repercutir na velocidade de 

implementação, segurança de dados, suporte técnico especializado, layout atraente, baixo custo, 

carregamento rápido, mobile friendly (layout customizável para celulares) integração com o 

fornecedor. Portanto, tal elemento merece atenção por parte dos empresários. Os resultados 

estão expostos na Tabela 3. 

Com relação aos riscos relacionados a escolha da plataforma as mais utilizadas foram: 

Dropshiping Shopify + Oberlo, Wix Stores + Modalyst ou Printful ou Printify, sendo que em 

80% dos casos os projetos não foram customizados. 



 

Tabela 3–Riscos relacionados a escolha da plataforma 

Variável B 

Para montar a 

loja virtual 

qual foi a 

plataforma 

utilizada 

Dropshiping Shopify + Oberlo 40% 

Wix Stores + Modalyst ou Printful ou Printify 40% 

Dropshipping WordPress + WooCommerce 0% 

Squarespace + Printful 0% 

Outras. CartX 20% 

Projetos 

customizados 

Sim 20% 

Não 80% 

Fonte: Pesquisadores (2021). 

 

Os cuidados relacionados a escolha dos produtos é um fator crítico. Ao negligenciar a 

adequação do produto, suas características, qualidade, deficiências no momento do uso e outras 

peculiaridades, o impacto poderá até inviabilizar o negócio. Os riscos relacionados aos produtos 

decorrem de escolhas incorretas, baixa qualidade, especificações falhas/incompletas, ausência 

de mecanismos para facilitar a localização, imagens de baixa qualidade e outros fatores que 

dificultem a compra. 

A tabela 4 mostra os riscos relacionados a escolha dos produtos, sendo que a maior parte 

dos empreeendedores consumem os proprios produtos, fornecem informações completas, 

utilizam termos sensoriais, e utilizam estratégias SEO o que reduz os risco do negócio. 

 

Tabela 4 – Riscos relacionados a escolha dos produtos 

Variável C 

Consumo dos próprios 

produtos 

Sim 80% 

Não 20% 

O produto apresenta 

informações completas 
(dimensões, tamanho, peso) 

Sim 80% 

Não 0% 

Não se aplica ao tipo de produto comercializado 20% 

São utilizados termos 

sensoriais  

Sim 100% 

Não 0% 

Não se aplica ao tipo de produto comercializado 0% 

Foram utilizadas estratégias 

de (SEO) 

Sim 80% 

Não 20% 

Fonte: Pesquisadores (2021). 



 

Quando o empresário não escolhe adequadamente o fornecedor, diferentes riscos se 

estabelecem, seja para a entrega do produto, qualidade dos produtos, e questões burocráticas e 

legais. O resultados estão na Tabela 5 e mostram que somente 60% fazer o teste do fornecedor 

o que é arriscado recomendedando-se testar, mas 100% firmaram contrato entre as partes 

reduzindo o risco de desacordos. 

 

Tabela 5 – Riscos relacionados a escolha do fornecedor 

Variável D 

Teste de fornecedor 
Sim 60% 

Não 40% 

Firmou contrato 

(Empresa/Fornecedor) 

Sim 100% 

Não 0% 

Fonte: Pesquisadores (2021). 

 

A variável relativa a legalização do dropshipping discute o risco decorrente da 

inadequação a parâmetros legais exigidos para o tipo de negócio. Os resultados podem ser 

observados na Tabela 6, que mostra que em 100% dos casos a empresa está formalmente 

registrada e firmou-se contrato entre as partes. 

 

Tabela 6 – Riscos relacionados aos aspectos legais 

Variável E 

Formalmente registrada 
Sim 100% 

Não 0% 

Firmou contrato 

(Empresa/Comprador) 

Sim 100% 

Não 0% 

Fonte: Pesquisadores (2021). 

 

Por fim, a variável garantia do fornecimento diz respeito aos riscos relacionados as 

entregas. Mesmo que o fornecedor seja responsável pela entrega a empresa contratante precisa 

ter mecanismos para gerir a entrega em todas as suas etapas com capacidade para proceder com 

o rastreamento da entrega, controlar os fornecedores e ainda lidar com questões pós-venda 

como os casos de cancelamento do pedido. 



Os riscos relacionados a garantia do fornecimento estão expostos na Tabela 7 a seguir e 

mostram que os empresários em sua maioria adotam códigos de rastreamento, controle de 

fornecedores e politica de cancelamento, reduzindo riscos relacionados ao negócio. 

 

Tabela 7 – Riscos relacionados a garantia do fornecimento 

 

Códigos de Rastreamento 
Sim 100% 

Não 0% 

Controle de fornecedores 
Sim 80% 

Não 20% 

Política de cancelamento 
Sim 100% 

Não 0% 

Fonte: Pesquisadores (2021). 

 

Com relação a importância de se conhecer o público alvo os resultados mostram que a 

maioria dos empresários adotaram alguma estratégia de delimitação, algumas inclusive não 

listadas no questionário mas que partiram de necessidades não atendidas e registros de 

insatisfação dos clientes para criação de nichos. Porém, 8% não definiu nenhuma estratégia. 

Enfatiza-se que as estratégias de divulgação podem ser falhas se não alcançarem o público-

alvo. 

Segmentar não significa que a empresa não pode atender vários os tipos de clientes, 

todavia é importante saber quem são seus principais tipos de clientes, o que gostam, como 

compram, de que precisam (FERREIRA, 2020). 

Os resultados do estudo mostraram ainda a diversidade de ferramentas para divulgação, 

mas vale destacar que a mais adequada será aquela que atingir o público alvo. No estudo 

mencionou-se a ferramenta landing pages.O termo “landing pages” ou página de destino 

utilizado por um dos empresários durante a entrevista remete a uma ferramenta eletrônica cujo 

objetivo é converter os visitantes do site em vendas ou leads. Para isso, a página de destino 

disponibilizará algum método para que o visitante entre em contato com a empresa, (com o 

número de telefone ou um formulário de consulta) ou ainda um link para o visitante clicar, que 

o encaminhará para um carrinho de compras ou uma área de check-out (conferência) 

(OLIVEIRA, 2009). 



Dessa forma, escolher inadequadamente o meio de divulgação pode ser um fator de risco 

adicional a partir do momento em que o formato, o layout, os aplicativos precisam de adequar-

se ao receptor sob pena de a mensagem não ser transmitida, mas, não recebida ou ser 

transmitida, recebida e não entendida (MOREIRA, NOREGA, SILVA, 2003). 

As empresas de e-commerce fazem uso de diferentes tipos de linguagens que incluem 

vídeos, sons, imagens e textos. Outros elementos também incorporados a linguagem digital 

foram os memes. O termo ‘meme’ teve seu conceito formulado por Dawkins (2007), que fez 

uma analogia com o termo gene proveniente da Biologia, para dar o sentido de replicação 

associada à transmissão cultural. O meme seria então a menor unidade de informação possível. 

Trata-se de uma unidade de transmissão cultural que carregaria em si uma carga de 

compreensão, e não apenas de transmissão, pois envolveria deduções e inferências a cada 

replicação (ARAÚJO et al., 2020). 

A correta escolha das plataformas é outro importante fator. É salutar informar que cada 

uma das plataformas apresentam vantagens e desvantagens e a escolha da melhor opção deverá 

considerar as peculiaridades da organização. Algumas plataformas têm disponibilidade de 

conteúdo, com dicas de uso e funcionamento, já são consolidadas e por isso apresentam um 

bom nível de segurança, estabilidade, seriedade e menores índices de problemas com 

servidores, é de fácil utilização, com possibilidades de configurar uma loja com alguns poucos 

cliques (MACHADO, 2020). 

Mas, existem desvantagens como: muitas plataformas tem o preço em dólar o que 

implica em pagar IOF e a cotação do dia, o ambiente de check-out pode ter muitas etapas e isso 

pode aumentar as chances de o cliente desistir da compra, plataforma com poucos aplicativos 

nativos, ou seja, apps adicionais que auxiliam no gerenciamento do negócio. (MACHADO, 

2020).O risco no momento da escolha da plataforma está em desconsiderar a adequação entre 

as opções disponíveis no mercado e as necessidades da empresa de dropshipping. 

No que se refere a escolha dos produtos, enfatiza-se a importância de conhecer em 

profundidade o próprio produto. Também é preciso informar as características desse deste ao 

cliente. No dropshipping a compra acontece sem o contato físico do cliente com o produto por 

isso é importante o uso de termos sensoriais. As estratégias de Search Engine Optimization 

(SEO) em português Motor de Otimização de Busca, também deve ser considerada para 



otimização em mecanismos de buscas, apesar de no estudo 20% dos empresários não adotarem 

tais estratégias. 

Com relação ao SEO é comum que tal serviço seja terceirizado visto que esse serviço 

consome muito tempo, recursos, e precisa da mão de obra de especialistas em SEO (BORGES, 

2020). Já com relação a divulgação dos produtos é interessante escrever textos curtos com 

menos que 300 palavras. Usar a criatividade como storytelling, ou seja, narração envolvente de 

histórias, apresentar as características técnicas, informar os erros que podem danificar os 

produtos durante o seu uso, mostrar as vantagens e os benefícios que o diferencia da 

concorrência; criar estratégias de SEO (BORGES, 2020). 

Os cuidados com relação a escolha dos fornecedores devem considerar aspectos como 

compatibilidade com fornecedores concorrentes, capacidade para fazer entrega dentro dos 

prazos, idoneidade, exigência de taxas de entrega e/ou quantidade mínima de pedidos, dentre 

outros. A escolha errada pode repercutir em custos elevados, falta de produtos em momentos 

importantes da operação e risco de fraudes (BUCHE, 2020). 

No que tange a legalização do dropshipping os requisitos mínimos foram observados 

pelos empresários como registro no CNPJ e contrato com os direitos e deveres de ambas as 

partes. Esse tipo de contrato é de extrema relevância para mitigar o risco de descumprimento 

de acordos, prazos, qualidade, quantidades, responsabilidades e outros elementos. 

Gerenciar a garantia do fornecimento também é um ponto crítico para o dropshipping 

pois mesmo que o fornecedor seja responsável pela entrega a empresa contratante precisa ter 

mecanismos para gerir a entrega em todas as suas etapas por meio do rastreamentoda entrega, 

controledos fornecedores e processos pós-venda e nos casos de cancelamento do pedido. Com 

relação a esse aspecto é importante reconhecer a importância que os códigos de rastreio 

(sequência de letras e números utilizados para identificar uma encomenda) apresentam para 

promover uma boa experiência de compra em dropshipping. 

Na a pesquisa "experiência de compra no e-commerce" das organizações Opinion Box 

e Digitalks, apontou que 59% dos consumidores comprariam novamente em uma loja cuja 

experiência anterior defrontasse com problemas e 36% desses cliente nunca mais faria uma 

nova compra com uma marca que atrasou a entrega. Esses números revelam que os lojistas, em 

especial os que fazem dropshipping, devem investir na experiência de compra através do 

fortalecimento do rastreamento e garantia da entrega (EQUIPE MERCADO PAGO, 2020). 



 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir desse estudo foi possível determinar alguns riscos principais, a saber os riscos 

relacionados a escolha do público-alvo e segmento, escolha da plataforma, escolha dos 

produtos, escolha do fornecedor, escolha das estratégias, legalização do dropshipping e garantia 

do fornecimento. Reconhecer os perigos e desafios inerentes ao dropshipping possibilita 

melhores intervenções no sentido de mitigar ou eliminar riscos para empreendedores dispostos 

a investir em comércio eletrônicos. 

Com relação a segmentação os critérios mais indicados foram os comportamentais e o 

marketing de massa com um percentual de 20% para cada. Já as plataformas prevalentes foram 

Dropshiping Shopify + Oberlo com 40%, Wix Stores + Modalyst ou Printful ou Printify40%. 

Em se tratando da escolha dos produtos 80% afirmaram que já consumiram os próprios 

produtos, utilizam estratégias de SEO e apresentam as informações completas e 100% da 

amostra afirmaram que utilizam termos sensoriais. 

No que diz respeito ao risco relacionado a escolha do fornecedor 60% fizeram teste de 

compras e 100% estabeleceu contrato entre empresa e fornecedor. Com relação aos aspectos 

legais observou-se que 100% da amostra está formalmente registrada e firmaram contrato entre 

empresa e compradores. E com relação a garantia de fornecimento 100% possuem código de 

rastreamento e Política de cancelamento e 80% possuem controle de fornecedor. Em pesquisas 

futuras sugere-se buscar por uma amostra mais abrangente e testar a adequação entre a escolha 

do público alvo e a adequabilidade das estratégias de divulgação.  
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