
COMÉRCIO
ELETRÔNICO EM
RITMO ACELERADO
Com o aumento do percentual de brasileiros que se conecta à
Internet) cresce também a movimentação desse tipo de negócio

O comércio eletrônico não pára de
crescer. De 2001 até o final de 2006,
de acordo com a e-bit, empresa de
pesquisas da área, o faturamento
cresceu oito vezes: saltou de
R$ 550 milhões para R$ 4,4 bilhões.
A previsão para este ano é chegar a
R$ 6,4 bilhões. Otimismo para isso
não falta, já que no primeiro semestre,
as vendas movimentaram mais de
R$ 2,6 bilhões, sem incluir passagens
aéreas, automóveis e leilões virtuais.
O montante é 49% maior do que o do
mesmo período de 2006. O balanço
do semestre mostra, também, que
19% dos consumidores compraram

pela Internet pela primeira vez, o que
contribuiu para um tíquete médio
de R$ 296. O índice de satisfação
chegou a 87,15%. "Prova de que as
lojas virtuais têm correspondido às
expectativas dos e-consumidores"
afirma Pedro Guasti, diretor-geral da
empresa.

A entrada de novos consumidores,
que elevou para cerca de 8 milhões
o número de pessoas que já fizeram
compras pela rede, é decorrência
do crescimento dos domicílios
brasileiros que possuem ao menos
um computador - em 2001 eram

12,3%; hoje, 22,4%, de acordo com
o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE). Desse total, 16,9%
têm acesso a Internet. Além disso,
atribui-se ao crescimento do setor o
aumento da freqüência de compras
por usuários mais experientes aliado à
escolha de produtos com maior valor
agregado - 11% responderam que
realizaram mais de dez compras nos
últimos seis meses. O avanço deve ser
creditado também à ampliação dos
serviços de banda larga, que oferecem
acesso de alta velocidade à Internet
24 horas por dia, e à elevação do
grau de confiabilidade dos sistemas
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Text Box
Fonte: Administração Profissional,ano 30, n. 256, p. 12-13,out. 2007.




