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O varejo eletrônico, que fechou o ano passado movimentando cerca de R$ 6,2 bilhões no 
Brasil, apenas em bens de consumo — ou seja, sem contar passagens aéreas, leilões virtuais e 
veículos—, e com taxas de crescimento de 50% nos últimos quatro anos, deve ganhar um 
reforço de peso em 2008, com a chegada das plataformas de e-commerce (comércio 
eletrônico) via mensagens de celular (SMS) sendo operadas por grandes varejistas como Ponto 
Frio e Angeloni, entre outras. 
 
Buscando elevar as suas vendas, o Ponto Frio fechou parceria com o TagShop, empresa 
desenvolvedora da plataforma que opera o mobile commerce (comércio móvel). O lançamento 
do serviço, segundo a TagShop, será dia 24 de abril. Para a provedora da solução, a 
expectativa é de que o segmento movimente até o final de 2009 cerca de R$ 30 milhões, não 
só com o Ponto Frio, mas também com outras parcerias já firmadas, como a editora Ediouro e 
Ingresso Certo, de venda de ingressos para eventos, e possivelmente outras varejistas que 
podem vir a se interessar pela solução no varejo nacional. A previsão da TagShop é referente a 
um milhão de ordens de compra com tíquete médio de R$ 30. 
 
Segundo o diretor-geral da e-bit, Pedro Guasti, a previsão otimista da TagShop tem razão de 
ser. "Creio que é uma tendência de todas as varejistas, afinal, uma vez que começamos a ver 
empresas aderindo a esse tipo de solução, as concorrentes vão ter de correr atrás, para não 
perder mercado", opina o especialista. 
 
"Além disso, tiradas as restrições técnicas, este parece ser um meio de pagamento 
interessante. Ainda é pequeno, é verdade. Mas tem um vasto mercado", diz. Atualmente, o 
Brasil tem 120 milhões de usuários de celular e deve fechar este ano com cerca de 140 
milhões. "Em pouco tempo, acredito que o celular deve estar na mão de todos os brasileiros", 
conclui. 
 
No âmbito dos grandes varejistas, antes mesmo do Ponto Frio, o grupo Angeloni, uma das 
maiores da região Sul do País, começou a operar um sistema com a mesma funcionalidade. A 
partir de um programa instalado no telefone celular, é possível fazer compras digitando os 
códigos de produtos que vêm impressos no catálogo desenvolvido para este serviço.  
 
A solução foi desenvolvida pela empresa Fazion Sistemas e utiliza um aplicativo Java de 
aproximadamente 92 kb, que deve ser baixado gratuitamente da Internet pelos clientes. 
Entretanto, apenas os que possuem o cartão Clube Angeloni podem fazer a transação. Para 
filtrar o público, no começo do ano, o Angeloni distribuiu 600 catálogos aos clientes potenciais 
do uso dessa tecnologia. 
 
Pioneiras 
 
Apesar do recente interesse do grande varejista neste tipo de plataforma, essa solução já vem 
sido trabalhada, no Brasil, por empresas como Americanas.com e Pernambucanas. Para 
Guasti, isso acontece porque as lojas virtuais sempre tiveram muita criatividade para oferecer 
meios de pagamentos diferenciados aos clientes. Segundo ele, cerca de 80% dos pagamentos 
são feitos através dos cartões de crédito, 10% por boletos bancários e os 10% restantes são 
divididos entre transferências eletrônicas e cheques, entre outros. "O varejista quer oferecer 
sempre a maior gama de possibilidades para o consumidor comprar no seu site. Afinal, se o 
cliente não encontra certa facilidade em uma loja, ele opta por outra que ofereça essa 
facilidade", explica. 
 
Internet 
 
Enquanto algumas redes pioneiras correm para oferecer a possibilidade de comprar via celular, 
outras preferem investir no seu comércio eletrônico através dos websites. É o caso da Casas 
Bahia, que tardou a lançar essa alternativa aos seus clientes, mas que agora já anunciou as 
operações. "As Casas Bahia não entraram antes porque o seu público consumidor não tinha 



acesso à Internet. Agora, com a massificação dessa tecnologia, o grande público da varejista 
está começando a comprar pela web; se ela não se mexer, vai perder mercado." 
 
Segundo ele, as empresas que não entrarem no mercado de e-commerce em breve, vão 
perder dinheiro. "Se não tivermos todas as grandes no comércio eletrônico até o fim do ano, 
no máximo até 2010 todo mundo deve vir", projeta Guasti. 
 
Outra varejista que está apostando no comércio eletrônico é o Grupo Pão de Açúcar. Há um 
ano a empresa vem promovendo melhorias no site do Extra.com, voltado a não-alimentos, que 
incluem melhor navegabilidade, troca de sistemas, ampliação de meios de pagamento e 
ampliação do sortimento, entre outros. 
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