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JANAÃšBA (Fernando Lucas) -- Uma nova tendÃªncia comercial se apresenta a passos largos no mercado nacional de
negÃ³cios. E, JanaÃºba, nÃ£o poderia ficar de fora. Trata-se da ferramenta de comercializaÃ§Ã£o de produtos via internet,
denominada de â€œe-Commerceâ€•. O e-Commerce Ã© a especificaÃ§Ã£o de comÃ©rcio eletrÃ´nico. Conceito aplicÃ¡vel a qu
tipo de negÃ³cio ou transaÃ§Ã£o comercial que implique a transferÃªncia de informaÃ§Ã£o atravÃ©s da Internet. Abrange
uma gama de diferentes tipos de negÃ³cios, desde sites de retalho destinado a consumidores, a sites de leilÃµes,
passando por comÃ©rcio de bens e serviÃ§os entre organizaÃ§Ãµes. O e-Commerce Ã© atualmente um dos mais importantes
fenÃ´menos da Internet em crescimento.

Â

E, pensando nesta ferramenta comercial que vem dominando o mercado mundial, a Acijan (AssociaÃ§Ã£o Comercial e
Empresarial de JanaÃºba) juntamente ao Sebrae/MG, farÃ£o realizar no prÃ³ximo dia 25 de abril um evento, justamente
com a finalidade de apresentar aos comerciantes e empresÃ¡rios locais como se adequar a este tipo de serviÃ§o. Nesta
data serÃ¡ realizado um CafÃ© Empresarial na sede da Acijan, entre 7h30 e 8h30. Apoiam a iniciativa, a Adeseg (AgÃªncia
de Desenvolvimento da Serra Geral), Sicoob Credigerais, Fapemig, Minas Digital, Mais Oportunidade, Governo de
Minas e os Correios. O e-Commerce permite que os consumidores transacionem bens e serviÃ§os eletronicamente sem
barreiras de tempo ou distÃ¢ncia.

Â

â€œO comÃ©rcio eletrÃ´nico expandiu-se rapidamente nos Ãºltimos anos e prevÃª-se que continue expandir-se com a mesma
taxa de crescimento ou mesmo que haja uma aceleraÃ§Ã£o do crescimento. E, nÃ³s enquanto dirigentes da Ã¡rea
empresarial precisamos estar atentos Ã s inovaÃ§Ãµes de mercado e repassÃ¡-las aos nossos associados. Por isso a Acijan
e Sebrae/MG junto a parceiros resolveram realizar este evento, pois precisamos mostrar aos nossos associados a
necessidade de se adequar a este modeloâ€•, explica Erci Teixeira JÃºnior (FOTO), presidente da Acijan, destacando que, â€œ
comÃ©rcio eletrÃ´nico jÃ¡ vem â€œabocanhandoâ€• fatia considerÃ¡vel de nosso mercado e Ã© preciso nos organizarmos para
mesmos absorvermos estas demandasâ€•, diz o dirigente empresarial janaubense.

Â

Jadilson Borges, consultor e representante do Sebrae/Minas em JanaÃºba e regiÃ£o Ã© categÃ³rico ao afirmar que tal
alternativa comercial chegou para ficar. â€œNÃ£o tem voltaâ€•, costuma dizer ele, que destaca esta nova metodologia de se
fazer negÃ³cios como uma grande ferramenta para alavancar o comÃ©rcio local. â€œSe os empresÃ¡rios locais e da regiÃ£o
nÃ£o se aterem a isso, dificilmente suas empresas e seus negÃ³cios conseguirÃ£o se manter neste mundo voltado ao
mercado tecnolÃ³gicoâ€•, atesta Borges. Concluindo, ele explica que esta modalidade de negÃ³cios, alÃ©m de ser mais
confortÃ¡vel ao consumidor, possui um custo menor de operacionalizaÃ§Ã£o.
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Â

Na loja online o cliente vÃª um produto que lhe interessa, coloca-o num cesto de compras virtual, e quando terminou a
sua visita, procede ao â€˜checkoutâ€™ completando a sua transaÃ§Ã£o fornecendo os seus dados para pagamento. Os Ãºnico
atos materiais requeridos ao cliente sÃ£o que pressione algumas teclas e pouco mais.

Arlem Lopes Ruas, presidente da Adeseg (AgÃªncia de Desenvolvimento da Serra Geral) entende ser de alta relevÃ¢ncia
e muito importante esta nova metodologia de negÃ³cios, pois â€œnos abre uma nova fronteira de negÃ³cios, antes
inatingÃ-vel por algunsâ€•, diz ele, salientando que, â€œse olharmos para o lado positivo desta modalidade, uma maior adesÃ£
do comÃ©rcio local poderia expandir em muito seus negÃ³cios, gerando mais rentabilidade para os empreendimentos,
fomentando ainda mais a economiaâ€•.

http://www.jornaldaserrageral.com.br/v2

Fornecido por Joomla!

Produzido em: 16 January, 2019, 01:37

