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A internet
virou shopping?
Estudo da Visa International revela crescimento de 50% no mercado brasileiro de e-commerce

"Como na web
temos menos

gastos,
podemos

vender, por
meio da rede, a

um preço
melhor do que o
da concorrência
e até de nossas

lojas físicas"
WILSON RAMOS,

DA GOL

"É normal o
cliente entrar
na loja com a
oferta do site

impressa,
querendo
adquirir o

produto pelo
mesmo preço

da web"
FLÁVIO DIAS

FONSECA, DO
MAGAZINE LUIZA

C
omprar cds, dvds, livros e
músicas pela internet, já é
uma ação corriqueira para a
maioria dos internautas. A
venda de eletroeletrônicos
na rede também caminha a

passos cada vez mais largos. O público,
especialmente o mais jovem, já percebeu
como é fácil fazer uma boa compra
utilizando o poder de comparação da
ferramenta. Claro que ainda existem os
desconfiados com a segurança do cartão
de crédito ou de outros dados pessoais,
mas, mesmo nesses casos em que a
aquisição não é efetivada no ato, é comum
a consulta a vários sites em busca de
informações sobre produtos e comparação
de preços antes de ir à loja.

"É normal o cliente entrar na loja com a
oferta do site impressa, querendo adquirir o
produto pelo mesmo preço da web", afirma
Flávio Dias Fonseca, gerente geral de e-
commerce do Magazine Luiza. Assim como
o acesso à internet, o e-commerce tem
crescido e, segundo estudo da Visa
International, deverá aumentar a velocidade
sobretudo na América Latina, onde a

expectativa de crescimento é de 40% ao
ano até 2010. Os especialistas da
operadora de cartões analisam que o
comércio eletrônico na região está atingindo
o seu tipping point, ou seja, passada a
euforia inicial, em 2000, se aproxima o
momento em que o e-commerce deixa de
ser uma novidade para se transformar em
algo habitual e massivo.

Nos EUA, onde essa maturidade já foi
atingida, o montante de gastos com
compras na web chegou a US$ 88 bilhões
em 2005. Mas os resultados na América
Latina nunca foram tão promissores quanto
no último ano, quando as vendas on-line
superaram os US$ 4,3 bilhões. A situação
do Brasil em 2005, apesar de boa (obteve
um crescimento de 50% no comércio
eletrônico), ainda é pequena ante seus
vizinhos: Venezuela (185%), México (104%)
e Chile (100%).

No cenário mais amplo, porém, o País
leva vantagem sobre os demais, pois sua
participação no e-commerce regional é de
43%. O dado indica que ainda não
desenvolvemos a cultura de comprar pela
web, mas essa situação está se
modificando rapidamente, especialmente
por força da nova geração de
consumidores.

Juventude

O segmento cresce na América Latina
devido à massificação da banda larga (o
custo deste serviço tem caído
consideravelmente, aumentando o número
de usuários de 30 mil, em 2005, para 100
mil, em 2006, segundo dados do Terra); o
aumento da oferta de cartões de crédito na
praça (90% das transações efetuadas pela
web são pagas dessa forma); maior
variedade à oferta de produtos e serviços
(entrada de pequenas e médias empresas,
para disputar com os poucos players já

estabelecidos); e a percepção de
segurança do canal (o índice de fraude é
baixo na região, se comparados a dados
globais, apesar de ser esse a maior barreira
ao e-commerce).

Baseados nesses fatores, a Visa estima
que, no futuro, uma em cada quatro
transações comerciais será proveniente da
internet. Segundo especialistas ligados à
operadora de cartões, para garantir o
crescimento sustentado do e-commerce, é
necessário tornar a banda larga ainda mais
acessível; investir na segurança dos
processos na web, para inibir as fraudes e
facilitar a abertura de empresas, além de
aumentar o portfólio de produtos.

Sobre estes últimos quesitos, segundo
apuração da Visa, 63% das vendas
realizadas na web brasileira estão
concentradas em três empresas; Gol Linhas
Aéreas, Lojas Americanas e Submarino, fato
que confirma a tese do espanhol Mariano
Martínez, diretor da Terra Networks na
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Stelleo Tolda, do
Mercado Livre:

segmentos mais
procurados são

produtos de
informática,

eletro-
eletrônicos,

celulares,
câmeras digitais

e acessórios
para carro

Espanha, para quem o maior potencial de
crescimento no e-commerce na América
Latina está no Turismo, Entretenimento e
Tecnologia.

Histórias brasileiras
A Gol Linhas Aéreas foi uma das

pioneiras do segmento a investir no e-
commerce. Wilson Ramos, vice-presidente
de tecnologia da empresa, conta que os
principais motes da criação da companhia

foram oferecer preços diferenciados do
restante do mercado e se apresentar como
uma empresa moderna. "Escolhemos a
internet como principal canal de venda de
passagens aéreas, pois como na web
temos menos gastos, podemos vender, por
meio da rede, a um preço melhor do que o
da concorrência e até de nossas lojas
físicas", entrega Ramos.

O executivo diz que a estratégia da
Gol é privilegiar o cliente final e não o
intermediário (agente de viagens),
vendendo barato diretamente ao usuário
do serviço para ganhar a sua confiança e
fidelidade. O plano deu certo: em 2005,
78% das vendas da companhia foram
realizadas pelo canal eletrônico, contra 9%
negociadas pelo call center.

Outro exemplo brasileiro de sucesso no
e-commerce é o Magazine Luísa. A
companhia vem crescendo cerca de 100%
ao ano no segmento, que hoje representa
12% do total de vendas da empresa,
Flávio Fonseca, do Magazine Luiza.
Um dado curioso, apresentado pelo
executivo, é a diferença no perfil dos
clientes que compram nas lojas de rua
(público C, D e E) e os que compram pela
internet (classes A e B). "A base
coincidente é de apenas 5%", conta.

O Mercado Livre, portal de leilões, é
uma empresa totalmente diferente das
demais, já que só existe no ambiente

"Os latinos
precisam do

contato
humano"

RAYMUNDO
PEIXOTO, DA

DELL

COMPRA SEGURA
O temor da fraude e a falta de confiança nos meios eletrônicos de pagamento são os

maiores entraves para as compras on-line. Por isso, os bancos e operadoras de cartão de
crédito - meio utilizado em 90% das operações de e-commerce, segundo pesquisa
encomendada pela Visa International - estão investindo abundantemente em segurança, A
estratégia da Visa, por exemplo, é melhorar a logística, aumentar a penetração e modificar os
costumes dos latinos, provando a segurança do uso dos cartões.

"Para cada US$ 100 gastos em cartões Visa na América Latina em 2005, US$ 0,03
foram perdidos em fraudes. O número fica bem abaixo dos US$ 0,06 dos EUA, e
pretendemos manter esse baixo índice", afirma Jürgen Wassrnann, vice-presidente de
comércio eletrônico e novos canais da empresa para a AL e Caribe. "Temos melhorado a
segurança a cada ano. Em 2003, por exemplo, a taxa de fraudes era de cerca de US$ 0,14
por US$ 100", completa Guilhermo Rospigliosi, gerente de comércio eletrônico e novos
canais da Visa International para a região.

Uma novidade da operadora de cartões para o mercado brasileiro é o lançamento da
função débito para as compras on-line. "Nos EUA, essa função é utilizada para pagamento em
50% de todas as operações na internet. Acreditamos que a massificação da modalidade no
Brasil elevará ainda mais os índices locais de e-commerce", dispara o executivo. A empresa
promete para 2007, a chegada ao País de uma tecnologia para protocolar o cartão de débito,
já utilizada no resto do mundo.

Outra iniciativa da Visa no País é o programa de autenticação "Verified by Visa", que
permite aos bancos emissores autenticarem os portadores de cartão, utilizando uma
senha pessoal no momento da compra virtual. A Mastercard tem um programa
equivalente, o SecureCom.

Rospigliosi explica: "Seria preciso fazer compras on-line todos os dias, por um período de
oito anos, para ter uma possibilidade de fraude". Mesmo assim, não custa nada ser cauteloso
ao comprar pela internet.

cibernético. "Somos o sétimo site mais
visitado hoje e o primeiro em comércio
eletrônico", afirma Stelleo Tolda, presidente
da companhia que lista, pela ordem de
procura, os segmentos mais vendidos no
Mercado Livre: Produtos de informática,
eletro-eletrônicos, celulares, câmeras digitais
e acessórios para carro.

A Dell, fabricante multinacional de
computadores, também tem uma forte
ligação com a internet, já que não tem lojas
de rua. Desde 1994, quando foi lançado o
primeiro site da empresa - nos EUA - foram
criadas páginas da companhia em 28
línguas ou dialetos diferentes. Na sua
receita, 15% corresponde a pessoas físicas
e o grosso, 85%, à micro e pequenas
empresas. Raymundo Peixoto, country
manager da subsidiária brasileira explica que
trabalhar com e-commerce é uma tarefa
complexa, sujeita a um comprador mais
esclarecido. A estratégia da companhia é
capacitar os consultores para tornar os
clientes mais independentes. "Mas temos
dificuldade em fazer isso aqui, porque os
latinos precisam do contato humano",
analisa Peixoto.
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