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Sob o ponto de vista do varejo, é muito importante entendermos que o crescimento relativamente 
pujante da Economia Digital no Brasil reflete de maneira distorcida o crescimento do País e o 
sucesso dos programas econômicos dos governos FHC e Lula. 
 
Atualmente, os internautas ainda estão bastante concentrados nas classes mais abastadas (A e B, 
representando mais de 80% dos 28 milhões de usuários de internet e quase a totalidade dos 4 
milhões de e-consumidores).  
 
Como exemplo claro, basta avaliarmos o ticket médio de algumas lojas virtuais (da ordem de 330 
reais), como Americanas.com e Pão de Açúcar, que chega a ser até 20 vezes maior do que o 
ticket médio das operações de suas irmãs, as lojas físicas. 
 
Mesmo assim podemos afirmar, pela constância dos últimos 24 meses, que este crescimento 
denota a confiança dos formadores de opinião no meio internet, bem como certa penetração nas 
classes B-, o que já é uma vitória por si só. 
 
O varejo online só terá expressão de massa no País quando for adotado pelas classes B e C, o que 
deve levar uns oito anos ainda, até porque, além de cultural, a questão é macroeconômica e 
envolve acesso a crédito, desktops etc. 
 
Mas estamos em curso, seja pelos movimentos de inclusão empresarial, seja pelas saídas 
alternativas de convergência e mobilidade, tais como celulares e a TV Digital, que a internet 
encontrará para chegar a este contingente de mais de 50 milhões economicamente ativos.  
 
Este grupo de consumidores já descobertos no offline por diversas empresas como Casas Bahia, 
Lojas Marabraz, Banco do Brasil, Bradesco, Correios entre outros torna-se cada vez mais alvo de 
ações e lançamentos de empresas como Unilever e Johnsons. 
 
Assim, nosso indicador VOL® (Varejo Online), que representa a soma do volume de transações de 
automóveis, turismo e bens de consumo (lojas virtuais e leilões para pessoa física), atingiu 4,6 
bilhões de reais no primeiro semestre de 2005, após de ter crescido mais de 43% em 2004, frente 
a 2003.  
 
No final deste ano, a previsão é de que o VOL atinja 9,8 bilhões de reais, um crescimento de 
30,66% em relação ao ano anterior.  
 
Vale lembrar também que para cada transação fechada online, a internet é diretamente 
responsável por pelo menos outras quatro compras realizadas no comércio tradicional, por conta 
de seu poder de indicação, experimentação, opção, comparação e seleção. 
 
Podemos, portanto, concluir que a internet foi diretamente responsável por negócios no varejo de 
quase 25 bilhões de reais no primeiro semestre e que deve superar 50 bilhões de reais até o fim 
do ano. 
 
O indicador do setor de automóveis (VOL®_Autos) totalizou, no primeiro semestre de 2005, 2,87 
bilhões de reais. As montadoras e revendedoras de veículos foram responsáveis por 62,45% do 
total do VOL®.  
 
Já o VOL®_Turismo, que engloba passagens aéreas e serviços, movimentou 664,32 milhões de 
reais no mesmo período, sendo responsável por 14,43% do total do VOL®. Por fim, o VOL®_Bens 
de Consumo alcançou 1,06 bilhão de reais, correspondendo a 23,12% do total do VOL®. 
 



Desafios 
 
O maior desafio dos varejistas online, atualmente, se traduz na capacidade de fidelizar os atuais 
compradores, aumentando e mantendo seu ticket médio, mas principalmente na habilidade de 
transformar os atuais usuários em e-consumidores (veja que somente 1/7 dos usuários de 
internet compra pela rede).  
 
A dificuldade de acesso a crédito ao consumidor, a desconfiança de usuários com relação à 
segurança do processo e dos meios de pagamento online, as dificuldades operacionais e de 
atendimento das lojas no começo de suas operações, dentre outras questões, ainda afetam um 
crescimento mais expansivo desse relativamente novo canal de vendas.  
 
Entretando, apesar destas questões, o comércio eletrônico no Brasil vem mantendo uma linha de  
crescimento contínua e sólida, até para surpresa de muitos. 
 
Mesmo com sazonalidades e oscilações, refletidas em quedas em alguns meses 
(fundamentalmente por conta do impacto da venda de automóveis no todo), o Índice de Varejo 
Online demonstrou um forte crescimento frente à performance da economia do País.  
 
O comércio eletrônico no Brasil tem apresentado crescimentos médios superiores a 40%, muito 
acima da grande maioria das atividades econômicas e modalidades de varejo, com crescimento 
mensal elevado e constante. 
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