


aos 5% americanos, mas sua participação
tem crescido rapidamente, em uma média
de 50% ao ano. O comércio virtual vem
atraindo investimentos de redes de varejo
que até pouco tempo atrás desprezavam a
internet como meio de venda. Um impul-
so óbvio foi o aumento do número de
lares com computadores e acesso à web.
Neste ano, os varejistas brasileiros deve-
rão vender, pela primeira vez na história,
mais computadores do que aparelhos de
televisão. Hoje, cerca de 10 milhões de

pessoas fazem compras regularmente em
lojas virtuais, número estimado em um
quarto do total de usuários de internet.
Com o computador em casa fica mais
fácil consumir. Esse não é, porém, o
único aditivo nesse mecanismo. Um estí-
mulo menos evidente — mas igualmente
importante — é o crescimento do uso de
meios eletrônicos. "O cartão de crédito é
o sistema de pagamento natural em um
ambiente eletrônico", afirma Pedro Guas-
ti, diretor da e-bit, empresa de pesquisa e
informação sobre comércio na internet.
Como o cliente não pode pagar com che-
que ou dinheiro vivo, os cartões assumi-
ram o papel de o principal meio de paga-

mento on-line. Respondem por 75% de
todas as compras virtuais.

A melhora na renda e a crescente
facilidade na obtenção de crédito para o
consumo deverão sustentar taxas saudá-
veis de crescimento nas compras virtuais
por um bom tempo. Como conseqüência.
o papel dos cartões de crédito como meio
de pagamento vai ganhar importância. A
presença do cartão só não é ainda mais
dominante nesse comércio porque mui-
tos brasileiros ainda temem a ação dos
piratas de computador e são reticentes
em oferecer seus dados cadastrais pela
internet. As empresas investiram bastan-
te em segurança, e hoje isso já deixou de

s vendas on-line respondem hoje
por 2% do total negociado no
comércio brasileiro. O porcen-
tual ainda é tímido se comparado



ser um grande empecilho. Tanto que as
vendas virtuais avançam rapidamente,
sobretudo entre os mais jovens, mais
afeitos aos computadores.

Essa mudança representa uma rendi-
ção do varejo tradicional às novas idéias.
Nos primeiros momentos da internet, na
segunda metade da década de 90, o
comércio virtual era um negócio exclusi-
vo de lojas que não existiam fisicamente.
Uma das pioneiras foi a americana Ama-
zon, ainda hoje líder mundial no comércio
virtual. Fundada há doze anos por Jeff
Bezos, um profissional do mercado finan-
ceiro que revolucionou o comércio on-
line, a Amazon começou suas atividades
vendendo livros. Hoje, oferece de tudo:
equipamentos eletrônicos, móveis,
vídeo e música, informática, rou-
pas, brinquedos, alimentos,
bebidas — além de seu pró-
prio cartão de crédito, claro.
Depois de anos no vermelho,
ela registrou seu primeiro lucro
em 2003 e lucrou 190 milhões de
dólares em 2006.

A similar brasileira mais parec
é a B2W, resultado da fusão da An
canas.com, braço virtual da rede de
varejo Lojas Americanas, com o portal
Submarino, ocorrida há um ano e que
criou o maior grupo varejista on-line do
Brasil. Seus meios de distribuição são
quase que totalmente, virtuais: internet e
vendas por catálogo na televisão e por
telefone representam o grosso do fatura-
mento — e o lucro líquido nos três pri-
meiros trimestres do ano foi de 38,7
milhões de reais. A Amazon e a B2W só
puderam nascer e prosperar graças aos
cartões de crédito. No caso das operações
do Submarino, aliás, os cartões eram uma
das únicas formas de pagamento à dispo-
sição dos clientes. Mesmo serviços de
pagamento on-line como o americano
PayPal não existiriam sem os cartões.

A crescente importância da internet
fez com que lojas tradicionais também
aderissem ao novo modelo de negócio.
No ano que vem, gigantes do varejo tradi-
cional como Carrefour e Wal-Mart vão
estrear suas lojas virtuais. Nem as sempre
reticentes Casas Bahia escaparam da
febre. O comércio virtual, no entanto, não
se restringe aos grandes grupos. Ao con-
trário, uma miriade de pequenos comer-
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ciantes usa a rede para vender mercado-
rias. A web também é uma ferramenta
fantástica para qualquer pessoa que dese-
je comercializar um produto usado. Esses
usuários sustentam os sites de leilões,
como o americano eBay e o MercadoLi-
vre. Nessas páginas, milhares de pessoas
colocam à venda todo tipo imaginável de
mercadoria, de preciosidades únicas a
quinquilharias assustadoras, como se a
internet fosse um dinâmico e interminá-
vel caderno de classificados. Claro, os
cartões são a principal ferramenta para
pagar as compras.

Negócios como esse são aperfeiçoa-
dos constantemente, tornando-se mais
ágeis e seguros a cada dia. O site Merca-
doLivre. por exemplo, criou o Merca-
doPago. Nesse serviço, não se paga de
imediato. O comprador recebe o produto
em casa, verifica as condições e só depois
libera o pagamento ao vendedor. Com a
facilidade, ainda por cima, de parcelar em
até doze vezes no cartão. O MercadoPago
é atualmente a maior plataforma de paga-
mentos on-line da América Latina. No
ano passado, esse serviço movimentou 90
milhões de dólares — loaicamente, quase
tudo via cartões magnéticos.
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