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A consolidação da Web 2.0 já é fato. Estamos num momento de convergência digital nunca 
visto antes. Impulsionado pelas novas ferramentas tecnológicas, de acordo com a 17ª edição 
do relatório WebShoppers, o comércio eletrônico teve aumento de 40%, em relação a 2006, 
movimentando R$ 6,2 bilhões no ano passado.  
 
Em 2007, as corporações conseguiram potencializar seus negócios, tanto B2B quanto B2C. No 
caso das vendas pela internet para o consumidor final, foram contabilizados 20,4 milhões de 
pedidos online, o que corresponde a 9,5 milhões de brasileiros realizando ao menos um pedido 
pela rede.  
 
Das categorias que tiveram destaque, cinco produtos foram os campeões de vendas, entre eles 
os livros e assinaturas de revistas e jornais; equipamentos de informática; eletrônicos; 
produtos de saúde e beleza e aparelhos de telefonia celular. A média de cada uma das 
compras ficou em R$ 302, sendo que, no Natal, verificou-se o maior índice de vendas.  
 
Sob meu ponto de vista, o relatório aponta claramente que os consumidores já se sentem mais 
seguros em relação ao e-commerce. A inclusão digital e a expansão de banda larga são os 
principais fatores que contribuíram para esse crescimento.  
 
A inclusão digital leva ao aumento nas vendas de computadores, favorecido pela redução no 
custo para o usuário final, além da iniciativa do governo, de organizações da sociedade civil e 
empresas que têm investido em projetos para inserir classes menos favorecidas.  
 
Também relacionado à inclusão digital está o aumento de investimentos na banda larga. 
Graças às iniciativas do governo junto às empresas de telecomunicação, está ocorrendo um 
marco na difusão da banda larga no País, entrando em regiões e classes sociais nunca antes 
servidas.  
 
Tendências.  
Daqui para frente, as empresas precisam se informar quanto às tendências e negócios que 
deverão movimentar o mercado corporativo em 2008. As ferramentas da Web 2.0 não 
deixarão de existir, mas outras tecnologias terão de ser agregadas para que as corporações 
não percam competitividade.  
 
Temos de estar atentos ainda à integração entre TV, computador e telefone em terceira 
geração; aos investimentos de empresas de telecomunicação em IPTV e ao crescimento das 
redes sociais através de nichos.  
 
A tecnologia de terceira geração (3G) é o início de um amplo crescimento no mercado na 
produção de serviços e conteúdos Web para celulares. A integração entre TV, computador e 
telefone, ou seja, a interatividade entre esses três equipamentos será a alavanca propulsora 
de potenciais grandes negócios para as empresas. Por isso, as companhias de telecomunicação 
devem estar atualizadas quanto aos serviços que são oferecidos aos seus usuários.  
 
Além disso, acredito que o IPTV vai decolar no País. Destaco que o setor de telecomunicação já 
está investindo nesse modelo de TV, cujas informações trafegam em banda larga pela rede de 
telefonia fixa no protocolo IP, ou seja, pela internet. Apesar de estar passando por desafios, 
como o crescimento dos acessos em banda larga e as questões regulatórias, as operadoras de 
telefonia não podem fazer o broadcast de conteúdos.  
 
A aposta na IPTV é a tábua de salvação para as operadoras de telefonia fixa, que, nos últimos 
anos, viram a comunicação de voz cair de 92% para 70% de seu faturamento. Enquanto isto, 
a banda larga, com seis anos de mercado, já ultrapassou o número de assinantes da TV por 
assinatura e adiciona um milhão de novos acessos por ano.  
 



Redes sociais também vão se destacar através da expansão por nichos de audiência. Por isso, 
é necessário conhecer o perfil dos usuários e planejar publicidades mais elaboradas e 
estratégicas capazes de atingir o público-alvo. Ou seja, as empresas precisam conhecer mais 
seus consumidores para expor seus produtos.  
 
Nesse contexto, as empresas que não estiverem preparadas, certamente perderão 
consumidores cada vez mais cientes da eficiência do comércio eletrônico.  
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