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Enquanto o comércio tradicional amarga diminuição nas vendas, sites de lojas crescem e 
organizam megaliquidação na Internet 
 
Se o varejo tradicional sente o sabor da crise com a queda no faturamento real nos últimos três 
meses, seu irmão mais novo, o varejo eletrônico, não tem do que se queixar. Enquanto a 
Federação do Comércio do Estado de São Paulo prevê queda de 2% nos negócios deste ano, o 
comércio eletrônico deve aumentar 33%, o que representaria negócios da ordem R$ 1,2 bilhão. 
Em 2002, o faturamento foi de R$ 900 milhões, 50% superior ao ano anterior.  
 
Para estimular o consumidor a gastar mais por meio dos cliques, começou na sexta-feira, dia 5, a 
Semana.Compre, cujo término está previsto para o próximo domingo, dia 14. A organização ficou 
a cargo da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico. O principal alvo da promoção são os 
consumidores internautas que ainda não compram pela Internet.  
 
É a terceira edição da iniciativa, mas a primeira vez que ela vem a público com o nome atual e 
conta com a participação de oito empresas do setor. A estréia ocorreu de modo embrionário, em 
novembro passado, e contou com a presença de Submarino e Americanas.com. A segunda foi em 
abril, com seis participantes. Atualmente, reúne quase todos os dez maiores competidores da 
área, que são: Americanas.com, Submarino, Livraria Cultura, Saraiva, Som Livre, Shoptime, 
Magazine Luiza e Extra. A Tok Stock não entrou por passar por reestruturação e o Pão de Açúcar, 
por ter perfil de produtos diferente das demais lojas.  
 
A Semana.Compre recebe investimento de R$ 1,5 milhão em campanha criada pela WG 
Propaganda. Como o alvo da promoção é um público segmentado, as peças serão veiculadas em 
cinema, TV paga, revistas e na MTV. A novidade em relação às campanhas das duas edições 
anteriores é a utilização de uma celebridade, como garota-propaganda, a VJ Didi Wagner. A 
campanha ressalta as facilidades e a segurança de comprar pela Internet.  
 
Cofres engordados  
 
A expectativa da Câmara de Comércio Eletrônico é de que, nos dias de realização da 
Semana.Compre, as vendas dos sites aumentem 120% em relação aos mesmos dias do ano 
passado, o mesmo percentual obtido na segunda edição. As iscas para fisgar o internauta são 
parcelamento em até dez vezes, descontos de até 50% nos produtos e a possibilidade de frete 
gratuito.  
 
Além de contribuir para o aumento imediato nas vendas, a Semana.Compre tem olhar no futuro. 
A meta maior é formar novos compradores pela Web, o que geralmente acontece depois que a 
pessoa faz sua primeira aquisição na rede, segundo o diretor de marketing da MasterCard, 
Marcelo Leite. "Nossa experiência mostra que, depois de adquirir um produto pela Internet e ver 
que correu tudo bem, o consumidor não larga essa forma de comércio", afirma o executivo da 
instituição financeira, patrocinadora oficial da promoção.  
 
As empresas de cartões de crédito têm motivos de sobra para olhar com atenção esse canal de 
vendas. O dinheiro de plástico é usado em 83% das operações pela Internet. Embora represente 
apenas 1,1% do total movimentado pelo setor de cartões no País, a alta utilização desse meio de 
pagamento na rede demonstra que, aos poucos, diminui o medo do usuário em utilizá-lo na Web, 
um dos principais fatores que afastam as pessoas do varejo eletrônico.  
 
Pílula do crescimento  
 



Embora evolua a passos largos e seja um sinal importante para empresas do varejo ou com 
negócios ligados à Internet, não dá para dizer que a expansão do comércio eletrônico seja um 
espetáculo da expansão. Ela ganha corpo a partir de uma base pequena, o que abre um vasto 
espaço para os altos índices de crescimento. De qualquer modo, demonstra que há empresas - a 
maioria com presença no varejo tradicional - colhendo frutos na rede. O site da rede Magazine 
Luiza, por exemplo, ficou congestionado na madrugada de sábado, dia 30, quando a empresa fez 
uma promoção-relâmpago entre meia-noite e 6 horas. Cerca de 1 milhão de pessoas acessaram a 
página, mas apenas 10% conseguiram efetivar compras, em função do excesso de visitantes. Foi 
o suficiente para gerar vendas de R$ 3,5 milhões no período, segundo a empresa. A 
Americanas.com, por sua vez, registrou faturamento de R$ 166,5 milhões no ano encerrado em 
dezembro de 2002, valor superior aos R$ 81 milhões de 2001. O Submarino revela que suas 
vendas cresceram 40% no primeiro semestre. "O varejo eletrônico tem pelo menos uns quatro 
anos de rápida expansão, porque há espaço para ampliação dentro da base de internautas das 
classes A e B. É por isso que não sofre muito o impacto de fatores externos, como retração de 
consumo no País", avalia Gastão Mattos, presidente da Câmara de Comércio Eletrônico.  
 
O assessor econômico da Federação do Comércio do Estado de São Paulo, Fábio Pina, não tira os 
méritos do desempenho do setor, mas observa-o em perspectiva. Ele destaca o fato de quase 
todas as líderes do setor serem empresas oriundas no varejo tradicional e o crescimento dar-se 
em cima de base pequena. "A Internet deve ser vista como um canal de vendas a mais. Tanto que 
não vejo diferença entre comprar por telefone ou pela rede. As empresas precisam de todos esses 
meios de comercialização", afirma.  
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