
As vantagens 
de usar a 
internet nos 
negócios

As corporações buscam sempre se 
destacar no cenário de competição do 
mercado. Na tentativa de potencializar as 
suas vantagens, elas se utilizam de ferra-
mentas que as permitam identificar novas 
oportunidades para negócios. Atualmen-
te, uma ferramenta muito utilizada pelas 
corporações é a internet, que agiliza a 
propagação das diretrizes estratégicas e 
permite que as empresas alcancem seus 
públicos mais rapidamente.

A rede mundial de computadores trans-
formou as maneiras de administrar as cor-
porações, porque gera oportunidades de 
negociações pelo meio eletrônico. É o 
“eletronic business”, termo que é aplicado 
em situações virtuais como o contato di-
reto das empresas com públicos internos 
e externos, análises de mercado, inves-
timentos, pesquisa de informações e de 
mercado. O “e-business” significa ainda a 
comunicação entre empresas, o controle 
de estoque de produtos e compras, ven-
das e controle da demanda de serviços 
que elas prestam.

Outra facilidade que a web gera para as 
empresas é a potencialização do marketing 
corporativo em meio virtual. Com isso, a mar-
ca e os serviços são difundidos rapidamen-
te, a um custo relativamente baixo. Melhorias 
que se percebem ainda na parte operacional 
da organização e, além disso, as funções ad-
ministrativas em processos logísticos, finan-
ceiros, mercadológicos, comerciais são alia-
das à tecnologia e informadas com eficiência 
entre as corporações. 

E talvez a maior vantagem proporcionada 
pela internet seja a velocidade que ela permi-
te com seu rápido fluxo de informações. Pela 
rede virtual, pode-se resolver problemas em 
menos tempo, agilizando, consequentemen-
te, o trabalho do funcionário.

Assim, entende-se que usar a internet 
nos negócios é, sem dúvida, uma maneira 
da empresa aumentar sua produtividade, co-
nectar-se com seus públicos e desenvolver 
seus processos organizacionais e adminis-
trativos. A web é uma rede que tem favoreci-
do as corporações.

Ao utilizar a rede virtual, as corporações podem aumentar a produtividade, conectar-se com seus 
públicos e desenvolver seus processos internos
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