
Varejo online no Brasil cresce 180% em 2002 para US$ 1,4 bi 
 
As vendas do varejo online no Brasil cresceram 180% em 2002, para US$ 1,4 bilhão, em 
comparação com o ano anterior, de acordo com dados divulgados ontem por uma empresa de 
pesquisa do mercado. 
 
"Isso (os US$ 1,4 bilhão) representa cerca de 3% de todo o varejo do país", disse o diretor de 
estratégia da E-Consulting, Daniel Domeneghetti. 
 
Segundo o analista, este crescimento mostra que usuários que experimentaram o comércio 
eletrônico em 2001 passaram "a comprar para valer em 2002", após adquiriram mais 
confiança na Internet. 
 
Domeneghetti disse que do valor total comercializado pelo varejo online, os automóveis 
respondem por 74% - a maioria das compras é feita nas próprias concessionárias, que 
oferecem terminal de computador para a aquisição online. 
 
Excluindo automóveis, as vendas do varejo na Internet brasileira em 2002 ficaram em US$ 
370 milhões, disse o analista. O número representa um crescimento de 270% em relação aos 
US$ 100 milhões registrados em 2001. 
 
Para este ano, a empresa de pesquisa projeta um crescimento de 35% no varejo eletrônico no 
país, para US$ 1,9 bilhão. 
 
A redução no ritmo de crescimento se dá por conta da dificuldade em atrair novos usuários no 
mesmo ritmo registrado nos anos anteriores, quando havia uma forte demanda reprimida por 
esta modalidade de comércio, afirmou o analista. "Agora a próxima fase é atingir as pessoas 
que acessam a Web, mas não compram por questões culturais e também as pessoas que não 
têm acesso à Internet", disse Domeneghetti. 
 
De acordo com dados da E-Consulting, em 2005 o varejo online no Brasil deve movimentar 
cerca de US$ 3,8 bilhões, quase três vezes o alcançado em 2002. 
 
A E-Consulting fez o levantamento com base em dados recolhidos junto aos 25 maiores 
varejistas da Internet no país.  
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