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O crescimento do comércio eletrônico (e-commerce) tem sido exponencial no Brasil, chegando a 
100% ao ano em alguns setores, como educação e turismo, e a 30% na média do mercado. 
Segundo a empresa de pesquisas e-bit, o faturamento das lojas virtuais em 2002 foi de R$ 850 
milhões, de R$ 1,2 bilhão em 2003, de R$ 1,7 bilhão em 2004 e a expectativa é de 2005 feche em 
R$ 2,3 bilhões.  
 
E o presente, já muito bom, anuncia um futuro ainda mais promissor. Segundo estimativas da 
Forrester Reseach, haverá 30 milhões de compradores na Internet brasileira em 2010, e o 
faturamento do comércio eletrônico poderá atingir, então, cerca de R$ 13 bilhões.  
 
Um exemplo da pujança atual: em julho, 11 empresas participaram de uma promoção organizada 
pela Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico: Americanas, Extra, Livraria Cultura, Livraria 
Saraiva, Magazine Luiza, Marisa, Shoptime, Siciliano, Som Livre, Submarino e Tok&Stok 
faturaram R$ 25 milhões nessa LiquidaWeb - o que representou um crescimento de 77% sobre 
idêntica promoção realizada em 2004.  
 
“Geralmente, dá certo" 
 
Existem cerca de 32 milhões de internautas no Brasil. As classes sócio-econômicas A/B acessam a 
Internet mais freqüentemente de casa, mas locais públicos - como telecentros, cibercafés, 
trabalho e escola - servem de ponto de partida para 58% dos internautas. Os chamados e-
consumidores, então, ainda não passam de 4 milhões. A maioria tem entre 25 e 49 anos e 58% 
são homens. O gasto médio por compra é de R$ 300 e os produtos mais procurados são os CDs, 
DVDs e vídeos, seguidos de perto pelos livros, revistas e jornais e, em menor volume, pelos 
produtos eletrônicos.  
 
Segundo os especialistas, a expansão da base de e-consumidores depende fundamentalmente da 
implantação do programa "PC Conectado", do Governo Federal, o que facilitará o acesso dos 
brasileiros de baixa renda ao comércio eletrônico. 
 
Outras condições para o crescimento das compras virtuais, especialmente na área de 
supermercados, foram mapeadas numa dissertação apresentada à PUC do Rio pela mestranda 
Carolina Linden. Entre elas, o aumento da confiança na utilização dos cartões de crédito e o 
crescimento das compras de gêneros alimentícios perecíveis em supermercados. "Existe o temor 
de que o supermercado mande produtos estragados ou próximos do prazo de validade", diz ela. 
 
Nenhum desses fatores preocupa João Paulo França, funcionário da área de informática de uma 
multinacional estabelecida na Barra da Tijuca: "Compro tudo o que posso pela Internet, sempre 
usando cartão de crédito. E não me incomodo com a questão dos gêneros alimentícios, pois não 
sei escolher legumes e verduras e prefiro confiar nos supermercados.” Ele está satisfeito com a 
escolha: “Geralmente, dá certo." 
 
O pioneiro dos supermercados eletrônicos no Brasil foi o Pão de Açúcar Delivery, surgido em 
1995, segundo a pesquisa de Linden. "Inicialmente, a operação se dava através de um CD-ROM 
que continha um programa a ser instalado no computador dos clientes. No ano seguinte, ele foi o 
primeiro supermercado brasileiro a realizar suas operações através da Internet." O grupo 
administra hoje também os supermercados Extra, Sendas e CompreBem. 
 
São tantas as vantagens do comércio eletrônico que ele começa a afetar o tráfego nas lojas físicas 
de muitas empresas. O cliente pode fazer compras 24 horas por dia, sete dias por semana, de 
qualquer lugar do mundo; não enfrenta corredores cheios nem filas nos caixas; tem acesso a uma 
infinidade de produtos, que visualiza antecipadamente nos sites das empresas; e pode comparar 



os preços entre elas. Uma vez tomada a decisão de compra, o consumidor escolhe a forma de 
pagamento (principalmente cartões de crédito ou boletos bancários) e decide a data e a hora para 
a entrega a domicílio. 
 
"O e-consumidor é soberano" 
 
Os bons negócios eletrônicos não se limitam às lojas. A educação a distância, ou e-learning, 
cresceu 400% entre 2003 e 2004. Este fenômeno deve-se à autorização, pelo MEC, da utilização 
de métodos não-presenciais nos cursos de graduação e pós-graduação nas universidades federais. 
O e-learning enseja uma mudança fundamental na educação, em que o aluno se transforma de 
receptor passivo em gestor do seu próprio processo educativo. Além do acesso a escolas situadas 
a qualquer distância de seu computador, o e-learning possibilita aos estudantes os debates 
através de fóruns, as trocas entre tutor e alunos e as pesquisas em uma quantidade infinita de 
instituições e bibliotecas.  
 
Empresas utilizam cada vez mais esta forma de ensino nos seus programas de educação 
corporativa. As instituições de ensino acompanham e freqüentemente antecedem as tendências 
do mercado, como é o caso da brasileira FGV Online e da americana Columbia University 
 
Também o mercado brasileiro de turismo - avaliado em cerca de R$ 20 bilhões anuais - desperta 
o interesse de grandes empresas de comércio eletrônico, nacionais e estrangeiras. Há poucos 
dias, o maior portal brasileiro de compras, Submarino, adquiriu o Travelweb Viagens e Turismos 
por cerca de R$ 2 milhões de reais.  
 
"O mercado de turismo, do qual a área hoteleira é apenas uma parte, parece ter sido feito para a 
venda via Internet", diz o empresário Moris Litvak, fundador e presidente do portal e-reserva, 
uma empresa brasileira de tecnologia que presta serviços para a hotelaria. A web permite a 
visualização do hotel, da praia, do mapa de localização, e possibilita a comparação de preços. 
"Deste modo, cada consumidor pode montar a sua própria viagem e orçar tudo sem sair de casa". 
 
Os resultados animam o empresário: "O número de reservas feitas através do nosso site tem 
triplicado anualmente de 2003 para cá. Hoje, temos cerca de dez vezes mais reservas do que há 
dois anos, tanto no B2B ( comércio eletronicamente realizado entre empresas e consumidores) 
como no B2C ( o comércio realizado entre empresas)”. 
 
Aos e-varejistas, um recado de Jakob Nielsen, "guru" da Internet e autor de “Designing Web 
Usability”, sobre a importância de se fazer um site agradável e lógico: "O e-consumidor é 
soberano, é quem decide se vai clicar, e onde, antes mesmo de fazer qualquer compra. Ainda que 
não saiba exatamente o que procura, é bom que o descubra no seu site." 
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