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E-commerce
Cinco anos após sua maior crise,
a internet se consolida como canal de
negócios e o comércio eletrônico entra
em fase de crescimento sustentável
Reportagem de Dagoberto Souto Maior Jr.

As estatísticas não deixam dúvidas:
as vendas pela internet vão bem, em
ritmo de crescimento sustentável e
constante, devendo prosseguir assim
nos próximos anos. Segundo a empresa
de pesquisas E-Bit, especializada
em medição de índices de comércio
eletrônico (e-commercê), as vendas
on-line no Brasil fecharam o primeiro
semestre de 2005 em R$ 974 milhões,
30,7% mais do que o resultado
do mesmo período de 2004. O
faturamento total do ano passado
ficou em R$ 1,7 bilhão e a expectativa
é que, até o final de 2005, esse índice
alcance R$ 2,3 bilhões. De acordo com
levantamento da E-Consulting, em
parceria com a Câmara Brasileira de
Comércio Eletrônico (Camara-e.net), o
varejo on-line deve crescer 24% neste
ano. Esses dados diferem muito da
situação desse mercado em abril de
2000. À época, depois de um período
de euforia, a bolsa que negocia ações
de empresas de tecnologia, a Nasdaq,
enfrentou uma queda histórica, levando
corporações a perder, em poucos
dias, mais de 90% de seu valor, com
prejuízos calculados em US$ 1 trilhão,
o que provocou demissões em todo
o mundo e transformou rapidamente
milionários em sonhadores. Em
outubro de 2002, a bolsa fechou
a 1.114 pontos, 78% abaixo dos
números de dois anos antes, o pior
colapso financeiro de um índice norte-
americano desde o crash de 1929.

Para especialistas, a volta do crescimento
desse mercado pode ser explicado
por várias razões, que se resumem a
um conceito: o amadurecimento das
empresas que atuam hoje no mercado
eletrônico e de seus consumidores. "O
que há hoje é muito diferente do que
tínhamos em 2000. Além de crescer, as
empresas estão lucrando. Como não há
muito dinheiro de investidor no mercado
web, as empresas têm crescido se auto-
financiando", diz Bob Wollheim, um
dos pioneiros da internet no Brasil, hoje
diretor da Triplix, prestadora de serviços
editoriais e de tecnologia relacionados à
imagem. "Os negócios eletrônicos nunca
pararam de crescer desde que a internet
se tornou comercial, a partir de 1996",
diz Cid Torquato, diretor executivo
da Camara-e.net. "Na verdade, a
digitalização de processos pela sociedade
é inexorável. Continuaremos observando
crescimento na faixa de 40% a 50% ao
ano, pelo menos até o fim da década",
complementa. Segundo estimativas do
instituto Forrester Research, até 2010, o
e-commerce deverá alcançar o patamar
de R$ 12,8 bilhões.

Entre os fatores responsáveis por esse
crescimento no Brasil e no mundo,
estão a mudança no comportamento
do consumidor - mais íntimo hoje em
dia do processo de compra digital -, o
avanço da tecnologia disponível para
navegação na rede e a aplicação à
web de um conceito antigo: a seleção
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em ebulição
natural, obtida em parte com o fracasso
das primeiras empresas a se arriscarem
no negócio. Quem sobreviveu venceu.
E percebeu que a "Nova Economia"
tinha muito a aprender com a "Velha
Economia". "Algumas das empresas que
fecharam suas portas no auge da era de
investimento da internet eram baseadas
somente em negócios on-line, idéias que
ninguém poderia dizer, com certeza, se
dariam certo. As que restaram, incluindo
muitas das tradicionais e que hoje são
grandes no mercado real e no virtual, já
tinham uma infra-estrutura muito bem
montada fora da internet, com sistemas
eficientes de distribuição, estocagem e
atendimento ao cliente, e descobriram
que a web é um excelente canal para
conquistar novos consumidores",
afirma Richard Lowenthal, presidente
da Associação Brasileira de E-Business.
"Ao contrário do que se pensava, a
internet não mudou o mercado. O
benefício trazido pelo e-commerce é
uma nova forma de comunicação com
o consumidor", diz. Para Lowenthal, a
expansão do e-commerce no Brasil se
deve ainda a fatores como o aumento
da oferta, na web, de produtos
com valor agregado e, se a base de
consumidores ainda não aumentou
como o desejado, já é possível notar
uma mudança de comportamento
que influencia nas vendas. Ele afirma
que a cultura de comprar pela internet
está se disseminando e deixando de
ser exclusiva de camadas mais ricas da
população.

Outro pioneiro do mercado web no
Brasil, Aleksandar Mandic, concorda
que as empresas tiveram que reaprender
antigas lições dos armazéns do início
do século, velhos conceitos comerciais
aplicados à era digital: tratar bem
o cliente, ter preços competitivos e
gastar pouco. "Você consegue comprar
livros até 30% mais baratos na rede.
Quando o consumidor descobre isso,

não pagará mais caro para comprar
na livraria real", diz Mandic. Para Cid
Torquato, da Camara-e.net, hoje há
mais consumidores, melhor tecnologia
- o que proporciona cada vez mais
segurança nas transações comerciais
- melhores serviços, logística confiável e
mais produtos disponíveis.

Os números corroboram essas teorias.
De acordo com um estudo do E-Bit,
outros motivos para o crescimento
das vendas do varejo on-line no Brasil
são o valor médio gasto por cada
consumidor, o número de transações
realizadas, o aumento dos adeptos às
compras virtuais e a crescente fidelização
de clientes. Segundo o instituto,
em 2001, cerca de 700 mil pessoas
podiam ser consideradas compradores
virtuais. Hoje, 3,25 milhões já fizeram
pelo menos uma compra pela web
em lojas nacionais. Ninguém melhor
para amparar com dados a expansão
dos sites de e-commerce no Brasil do
que o Ibope Net-Ratings, que mede a
audiência desses endereços eletrônicos

desde 2000 no Brasil (quadro à página
12). "Os sites de e-commerce crescem
mais do que a própria internet", diz
Alexandre Magalhães, coordenador
de Análise do Ibope. Ele explica que,
quanto mais experiente no uso da rede,
mais estimulado a comprar o usuário
se torna e que o tempo para vencer as
barreiras e ganhar essa experiência tem
relação até com a tecnologia disponível:
"Se o usuário navegar em uma conexão
comum, o prazo para se tornar íntimo
da web pode levar até dois anos e
meio. Com a banda larga, esse tempo
é reduzido para até um ano e meio".

Mérito do setor financeiro
No exterior, os dados sobre o
e-commerce são igualmente animadores.
Segundo o Departamento de Comércio
dos EUA, as vendas do varejo on-line
do país ficaram em US$ 21,1 bilhões
no segundo trimestre de 2005, 7,2%
mais do que no mesmo período de
2004. Jack London, um dos primeiros
empreendedores da web e criador
da primeira livraria virtual do Brasil,

11



Mundo Corporativo N° 10
4° trimestre 2005

considera que a tecnologia teve grande
importância no aumento das vendas. "O
crescimento da internet comercial não é
apanágio dos brasileiros, ele acontece no
mundo inteiro. Em países como Coréia
do Sul, Cingapura e Irlanda, as taxas de
crescimento são muito maiores. No caso
do Brasil, vejo o papel que os bancos e
as instituições financeiras jogaram nesse
setor, com investimentos maciços em
tecnologia e disseminação de operações
remotas via internet. Quem usa o acesso
remoto para gerenciar suas atividades
financeiras não pode ter resistências ao
hábito das compras não presenciais.
Essa é a essência da explicação para o
caso brasileiro, além da competência e
estabilidade dos principais sites, como
Submarino, Shoptime, Americanas,
Livrarias, Price Finders, dos provedores
de acesso à internet etc", diz London.

Bom exemplo de sucesso na rede é o
Submarino, um dos líderes de venda da
web. "O comércio eletrônico de bens
de consumo está em ritmo acelerado
de crescimento e devemos continuar
experimentando essa expansão nos
próximos anos", diz Flavio Jansen,
presidente do Submarino. Para Jansen,
o primeiro fator a explicar o bom
desempenho nas vendas on-line no
Brasil é o tamanho do mercado. "O
universo de pessoas que escolhe a
internet para fazer suas compras não se

Richard Lowenthal, presidente da Associação
Brasileira de E-Business: "As empresas que restaram
(da crise de 2000) já tinham uma infra-estrutura
bem montada fora da internet"

R$ 326,8 milhões. Para ganhar mercado,
a empresa apostou em novas mídias,
comprando por R$ 126,7 milhões a
TV Sky Shop, dona do canal de TV
Shoptime. Para Roberto Martins, diretor
financeiro da Americanas, o negócio
será uma boa oportunidade para ampliar
sua ação junto aos clientes.

Luiz Antônio Jóia, responsável pela
cadeira de Negócios Digitais da Fundação
Getúlio Vargas (FGV), aponta ainda três
fatores que indicam o que está mudando
na internet e que favorecem as vendas
eletrônicas: o grau de conectividade, a
percepção de uso dos sites e o tamanho
e a reputação das lojas on-line. Todos,
segundo Jóia, estão se transformando
em favor do e-commerce. "As pessoas
estão mais ligadas à rede e as marcas
já constituídas no mundo real estão
conseguindo passar para o ambiente
virtual sua boa reputação, o que deixa
a impressão de que os negócios estão
mais confiáveis", afirma Luiz Antônio. Ele
explica que a internet comercial ainda se
ressente muito no Brasil de uma eficiente
política de retorno das empresas, na
hipótese, por exemplo, de o consumidor
querer cancelar a compra.

Negócios B2B
Assim como no varejo on-line, os
negócios feitos entre empresas também
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restringe a um grupo acostumado com a
web ou tecnólogos, mas consumidores
de diferentes tipos e necessidades. Com
isso, tivemos que simplificar o processo
de compra, aumentar a quantidade
de produtos disponíveis, oferecer mais
serviços agregados e segmentar melhor
as ofertas. O consumidor também ficou
mais exigente, cobrando não só uma
entrega sem falhas, como atendimento
rápido e com informações", explica. O
faturamento da Submarino saltou de R$
24 milhões em 2000 para R$ 361 milhões
em 2004, com projeção de alcançar R$
580 milhões neste ano. Jansen explica
como o Submarino não só sobreviveu à
queda da Nasdaq como cresceu depois
da crise: "Escolhemos, desde o início,
atuar em comércio eletrônico de bens de
consumo para pessoa física, focamos os
investimentos nesse mercado e buscamos
ampliar a rentabilidade. Percebemos que,
quando acabou o ciclo de investimentos
em 2000, era hora de adaptar
rapidamente nosso plano de negócios,
vendendo e encerrando operações
internacionais", afirma.

AAmericanas.com, herdeira
virtual da gigante do varejo real, se
tornou outra empresa sobrevivente à
crise da Nasdaq. O crescimento da
sua receita bruta no primeiro semestre
de 2005 foi de 100% em relação ao
primeiro semestre de 2004, atingindo
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são bastante positivos. Segundo Richard
Lowentall, da Associação Brasileira de E-
Business, o volume de negócios no setor
chamado de B2B (business-to-business),
alcançou, em 2004, R$ 140 bilhões,
um aumento de 15% com relação a
2003. A previsão para 2005 é que o
setor continue crescendo pelo menos
10%. Ele pondera que as empresas
tradicionais sempre apresentaram
resistência a realizar negócios on-line,
mas esse quadro está mudando. E
chama a atenção para um conceito de
colaboração, fundamental às empresas
que querem crescer com a ajuda do
e-business. "Para fazer bons negócios
na internet, é preciso transparência e
dividir informações que, muitas vezes,
podem ser consideradas estratégicas.
Por isso, este é um conceito nem sempre
simpático à maioria das empresas. Mas
quanto mais dados você compartilhar
com seu fornecedor ou comprador,
mais vantagens obterá", diz Lowentall,
ressaltando que os ganhos com a
redução de custo na web ocorrem ao
longo de toda a cadeia produtiva. "A
empresa que busca realizar cotações e
comprar pela internet de forma pontual
ganhará menos do que aquela que
buscar negociar contratos de longo
prazo", afirma.

Nas negociações envolvendo empresas,
um movimento continua ativo nesse
mercado: a realização de fusões e
compras. "As recentes notícias ressaltam
essa tendência", garante Jack London,
que cita exemplos de negócios fechados
entre agosto e setembro últimos: a
compra, pelo Yahoo, da maior empresa
de internet chinesa, por US$ 4 bilhões; o
crescimento vertiginoso do Google, com
a popularização do Google Earth e do
Google Print; e a compra do Skype pelo
E-bay. Sobre o Brasil, London prossegue
com a lista: a compra, pela Americanas,
com, do Shoptime, criando a maior
empresa de internet comercial do Brasil;
a chegada do Google ao Brasil, com a
compra de empresas em São Paulo e
em Minas Gerais; e o anúncio da vinda
da Amazon. "Esses movimentos falam
por si: grandes empreendimentos,
consolidados e capitalizados se afirmam
no Brasil e no mundo. Google e E-bay
se preparam para, em breve, estar entre
as dez maiores companhias do mundo",
assegura London.

E os negócios não param por aí. A Time
Warner, segundo a imprensa dos EUA,
já negocia a venda de uma parte da
America Online para a Microsoft. Na
opinião de Bob Wollheim, a tendência
do mercado de internet de realizar
grandes fusões e aquisições é comum
a grandes movimentos econômicos.
"O processo de consolidação é inerente
ao momento em que surgem novas
indústrias. Tivemos no Brasil grandes
momentos nesse sentido, como a
compra do ZAZ pelo Terra. O Cadê,
adquirido pela StarMedia e depois pelo
Yahoo!, me parece único, por ter sido
vendido e comprado duas vezes!", diz. E
complementa: "Talvez o maior lance de
inteligência da web brasileira tenha sido
a agressividade, a ousadia e a coragem
do Grupo Folha e da Editora Abril de
criarem o UOL. Acho que não existiu
nada assim no mundo todo. Os barões
da antiga indústria acordando cedo para
o novo e, mesmo sendo concorrentes,

se unindo para criar o líder do mercado.
Uma iniciativa que merece aplausos",
complementa Wollheim.

Futuro de oportunidades
Para a maioria dos especialistas, as
oportunidades para quem quiser ganhar
dinheiro no futuro do e-commerce se
resumem a uma palavra: conveniência.
"É bom lembrar que a web quebra
paradigmas e permite que se façam
muitas coisas a custos muito baixos,
como os blogs. Mas uma boa parte
deles jamais se transformará em
negócio", diz Bob Wollheim. "Na
internet, é comum fazer um site, um
blog, apenas para se divertir. Penso
que a resposta é a conveniência. Se
o serviço que você criar na web for
de fato relevante, ele terá futuro na
grande rede", afirma. Para Jack London,
o negócio do futuro na internet é
encontrar um nicho ou função na qual
o uso da rede é melhor, mais útil e
mais adequado do que o uso de
outros meios e formatos comerciais.
E cita um exemplo: todas as tentativas
de criar guias locais de informação no
Brasil foram fracassadas, pois é mais
fácil e rápido encontrar a programação
de um cinema em um jornal do que
na internet. "Em compensação, 74%
das operações bancárias são feitas
hoje no Brasil por acesso remoto", diz
London. "É bom também ficar de olho
vivo nos marketplaces, nos sistemas de
acesso a informações digitais, nos SMSs
("Serviços de Mensagens Curtas", em
inglês) e no ensino e etrônico. 6/ogs
são, sem dúvida, parte do futuro da
internet, mas ainda não se encontrou
uma forma de fazer dinheiro com a
ferramenta", diz.

E já começam a aparecer números para
nortear os novos negócios na internet.
Para quem pensa em ganhar dinheiro
com blogs, por exemplo, um estudo
feito pela ComScore Networks, nos
EUA, revelou que os internautas que
visitam esses diários virtuais são jovens,
pertencem às camadas mais altas da
população, são mais habituados ao e-
commerce e realizam 30% mais compras
on-line do que a média dos internautas.
Conhecer bem o mercado e prestar
atenção às suas mudanças ininterruptas
são pré-requisitos para quem quiser se
dar bem nessa era cibernética.
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