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V
ocê já comprou roupa pela inter-
net? Estatisticamente, é bastante
improvável, pois apesar de as
roupas liderarem as compras do
varejo tradicional, ainda estão
longe de uma representatividade
mínima no varejo on-line brasileiro.
Pois é, mas prepare-se; se a internet
brasileira seguir os passos da ame-
ricana, em breve vários leitores

deste artigo passarão pela expe-
riência de comprar esse tipo de
produto pela grande rede mundial.
Lá, as compras de roupas realizadas
por este canal assumiram, no final
de 2005, a liderança do ranking ge-
ral das compras on-line, com 17%
do total dos pedidos. Será uma ten-
dência para o nosso mercado? Só
esperando para ver.

O VAREJO
ON-LINE NO BRASIL

No Brasil, a liderança, com 21%
do número de pedidos por linha de
produtos, continua firme com o setor
de CDs e DVDs, de acordo com a
pesquisa de dezembro de 2005 do
Ebit, maior instituto de marketing
on-line do país. Segundo este mes-
mo instituto, as vendas do varejo
pela internet totalizaram R$ 2,5
bilhões, 43% superior ao total ven-
dido em 2004. Isto representa 1,5%
do total de venda de varejo no país,
o que revela um enorme potencial
futuro de crescimento. Atualmente,
o país possui 4,7 milhões de pessoas
que já compraram pela internet, os
chamados e-consumidores; o perfil
predominante continua sendo de
homens, com 58% do total, renda
familiar média de R$ 3.900,00,
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71% entre a faixa etária que vai
dos 25 aos 49 anos. Segundo o IBO-
PE/NetRatings, que pesquisa usuá-
rios residenciais da grande rede, o
país possui mais 20 milhões de in-
ternautas e 12 milhões de usuários
ativos por mês, ou seja, 12 milhões
de indivíduos acessam, de suas
residências, a internet a cada mês,
um mercado bastante robusto, não
muito distante do número de alguns
países, como França (17 milhões),
Espanha (13 milhões) e Itália (17
milhões), mas muito distante de
outros como Alemanha (31 mi-
lhões), Japão (40 milhões) e EUA
(143 milhões). Neste último, o total
de vendas pela internet em 2005
foi de US$ 157 bilhões, 7% do total

do varejo no país. E isto para um
canal que recentemente completou
dez anos de existência. É claro que
as condições de aquisição de equi-
pamentos/software e uso da internet
naquele país estão muito mais ao
alcance de uma parcela significa-
tiva da população quando compa-
rado ao Brasil. Também é certo
afirmar que o histórico de compras
não presenciais (catálogo, telefone
entre outros) no mercado americano
criou uma cultura que atenua uma
possível ou provável resistência à
compra pela internet. Porém, mes-
mo levando esses fatores em consi-
deração, esses percentuais já são
bastante expressivos, o que ratifica
a força do varejo on-line.

UM FORTE
CRESCIMENTO
É ESPERADO

As projeções para o futuro são oti-
mistas. O Ebit espera que as vendas
em 2006 já atinjam R$ 3,9 bilhões,
56% superior a 2005. A Forrester
Consulting estima que, em 2010,
30 milhões de e-consumidores ou
15% dos brasileiros comprarão
perto de R$ 13 bilhões, total que
representará 4,5% do volume de
vendas previsto para o varejo na-
cional naquele ano. Para o mercado
americano, as projeções deste mes-
mo instituto indicam que, em 2010,
o varejo on-line representará 13%
de todas as vendas de varejo do
país, totalizando algo próximo de
US$ 332 bilhões em compras pela
internet. De acordo com essas pro-
jeções, alguns setores terão percen-
tuais significativos de suas vendas
realizadas através desse meio. Para
dar apenas alguns exemplos, espe-
ra-se que 55% do total das vendas
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Fonte: Grupo de pesquisas e-bit

do número de pedidos por linha
de produtos continuam firmes
com o setor de CDs e DVDs.
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de equipamentos de informática e
softwares, 47% das passagens aé-
reas, 30% dos livros, 17% dos cal-
çados e 39% dos ingressos de entre-
tenimento/esporte/cultura sejam
realizados pela internet.

Neste último setor, de venda de in-
gressos pela internet, uma empresa
tem se destacado no mercado bra-
sileiro de varejo on-line, a Ingres-

so.com, que atingiu a marca de 1,1
milhão de ingressos vendidos em
2005 e cujo presidente e um dos
fundadores é o autor deste artigo
(se me permitem, vou relatar-lhes
uma breve história sobre esse caso
do varejo on-line brasileiro).

A empresa existe desde 1995 e, no
início, nada tinha a ver com a in-
ternet. Foi fundada por três sócios
formados em informática e oriundos
de empresas do mercado. Era uma
desenvolvedora de softwares e apro-
veitou a oportunidade oferecida pelos
donos das salas de cinema que
buscavam uma solução para infor-
matização de suas bilheterias. A em-
presa participou de concorrência com
algumas outras e conseguiu conquis-
tar os principais grupos de exibição
cinematográfica do país.

Em 1999, mais de 50% do mercado
cinematográfico já operavam com
seus softwares e, dentre os clientes,
estavam o Grupo Severiano Ribei-
ro, Cinemark UCI, Espaço Uniban-
co, e outros. Foi quando os sócios
estudaram a possibilidade de montar
um sistema de venda de ingressos
pela internet, já que o varejo on-
line começava a apresentar alguns
resultados dentro e fora do país. O
site www.ingresso.com.br entrou no
ar em março de 2000, após terem
vendido 20% das ações para inves-

dos ingressos de entre-
tenimento/esporte/cultura
são adquiridos pela internet.

39%
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QUANTIDADE DE USUÁRIOS/MÊS QUE ACESSAM
A INTERNET, EM ALGUNS PAISES DE PRIMEIRO MUNDO.

FRANÇA (17 MILHÕES) ESPANHA (13 MILHÕES) ITÁLIA (17 MILHÕES)
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tidores com o objetivo de levantar
os recursos necessários para a im-
plementação do negócio.

O produto trazia um atributo inovador
que era a impressão do ingresso na
casa do cliente, pioneiro em todo o
mundo. Esse atributo ajudou a
reforçar o objetivo do site, o de ven-
der conveniência e não somente
ingressos. Afinal, ninguém quer abor-
recimentos nos, cada vez mais raros,
momentos de lazer, não é mesmo?

No primeiro ano de operação, as
vendas não superaram os seis mil
ingressos. A partir do segundo ano,
houve um aumento significativo e
a marca de 1,1 milhão de ingressos
vendidos, um pouco mais de 1%
do mercado total, foi atingido em
2005. A empresa, que também atua

nos mercados de teatro e show, possui
mais de 700 mil clientes em 30 ci-
dades do país e opera com lucro
desde 2002. No final de 2005, o site
Submarino fez a aquisição da
Ingresso.com em busca de potencial
sinergia entre os negócios das
empresas. É o varejo on-line se as-
sociando para oferecer maior sor-
timento de produtos e serviços a seus
clientes, atributo considerado fun-
damental para sustentar o alto
crescimento esperado.

A QUESTÃO DA
SEGURANÇA NAS
COMPRAS PELA
INTERNET

Apesar de as vendas pela internet
terem crescido significativamente,

conforme já descrito nesse artigo,
uma questão é sempre levantada por
algumas pessoas: é seguro utilizar
cartão de crédito para compras on-
line? Antes de qualquer ponderação,
vale a observação de que muitas
pessoas se recusam a utilizar cartão
de crédito pela internet, mas o en-
tregam sem culpa a qualquer ope-
rador desconhecido, seja no posto de
gasolina ou nos restaurantes. O autor
deste artigo, por exemplo, teve um
cartão clonado em 1993, alguns anos
antes do boom da internet. Será que

ALEMANHA (31 MILHÕES) JAPÃO (40 MILHÕES) EUA (143 MILHÕES)

Em 1999, mais de 50% do mercado cinematográfico
já operava  com seus softwares.✲

Antes de qualquer ponderação,
vale a observação de que muitas
pessoas se recusam a utilizar
cartão de crédito pela internet,
mas o entregam sem culpa a
qualquer operador desconhecido,
seja no posto de gasolina ou nos
restaurantes.

✲
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estes resistentes não estariam exageran-
do ao exigirem uma segurança na
internet maior do que a do mundo real?

Os principais sites e as operadoras
de cartão de crédito têm investido
quantias significativas, nos últimos
anos, para que a compra on-line
possa atingir excelentes padrões de
segurança. Diversas e múltiplas
verificações são realizadas para
que cliente e lojista não tenham
prejuízos nas operações e os resul-
tados, em muitos casos, superam o
do varejo tradicional em fraudes e
inadimplência. É claro que a segu-
rança não deve se limitar à esco-
lha do site. Atualizações de soft-
wares antivírus devem ser fre-
qüentes e a não-abertura de e-mails
de desconhecidos, uma obrigação.
Afinal, a maior parte das fraudes
ocorre em invasões realizadas no
equipamento do próprio usuário.

O VAREJO ON-LINE
ESTÁ DANDO CERTO

Os números e projeções descritos
neste artigo não dão margem a dú-
vidas, pois são poucos os setores da
economia com previsão de cres-
cimento tão expressivo quanto o do
varejo on-line. Além disso, a renta-
bilidade obtida por alguns desses
setores tradicionais, geralmente

envolvidos com gastos expressivos,
com o chamado mundo real (lojas
físicas, grandes estoques distribuí-
dos etc.), tende a ser bastante infe-
rior à obtida pelas empresas de
venda pela internet.

Todos esses números positivos
deixam para trás a opinião (um
eufemismo para visão míope) da-
queles céticos que, há poucos anos,
afirmavam não acreditar em empre-
sas da chamada “nova economia”
que só apresentavam prejuízos em
seus resultados, esquecendo-se, eles,
que as empresas da velha ou “ver-
dadeira” economia, como Ford, IBM,
Shell e tantas outras também demo-
raram alguns anos até verem o azul
nos seus balanços. É fato que várias
empresas baseadas em internet fali-
ram, muitos erros foram cometidos e
a especulação dominou o mercado
no final da década passada. Mas nada
disso foi inédito na história. Basta ver
o número de empresas automobilís-
ticas que fecharam suas portas nas
primeiras décadas do último século.

E o que vemos hoje? Diversas empre-
sas, baseadas na internet, saudáveis,
lucrativas e bastantes rentáveis, con-
forme, aliás, o que os mais otimistas
previam durante e depois do
chamado “estouro da bolha”, mo-
vimento especulativo ocorrido no
início de 2000. Empresas pioneiras

como Amazon e Yahoo, nos EUA, e
Submarino, no Brasil, vêm apre-
sentando lucros constantes e cres-
centes, trazendo bons resultados aos
primeiros investidores e alavancando
a tomada de novos aportes de capital.
Até modelos baseados em publicidade
on-line e tão desacreditados no passado
têm sido bem-sucedidos. Basta ver o
Google e sua escalada meteórica de
faturamento e lucro. E ainda diziam
que viver só de publicidade não ia
levar empresa a lugar nenhum. E não
precisou que se inventasse nada de
muito novo. Afinal, como as TVs aber-
tas construíram seus modelos de
negócio a partir da década de 1960?
Não foi vendendo publicidade?  E não
deu certo? E nem isso os pessimistas
de plantão viram.

Bem, as oportunidades ainda con-
tinuam por aí e, vez por outra, as
pessoas perguntam o que poderiam
inventar para gerar valor nesse “novo”
meio. Um conselho: vejam, primeiro,
o que não deu certo no passado. Pode
parecer maluquice, mas talvez a
idéia do negócio fosse boa e o
ambiente não tenha ajudado. Afinal,
há pouquíssimos anos, os usuários de
internet eram bem menos numerosos
e muitas empresas não tiveram fôlego
para “chegar na praia”. Então fica a
dica: sabe aquele site de venda de
camisas, sapatos, brinquedos, pizza
e tantos outros? Pois é, pode estar nu-
ma boa hora de tentar recolocá-lo no
ar. Boa sorte.

Basta ver o Google e sua escalada
meteórica de faturamento e lucro.

AUTOR

JORGE ALBERTO REIS
Professor da ESPM–Rio e presidente

da empresa Ingresso.com.

✲

ESPM


