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O e-commerce é um mercado que vem apresentando constante expansão no Brasil nos 
últimos anos e é um meio pelo qual varejistas tradicionais podem conquistar mais clientes, 
principalmente aqueles que prezam pela comodidade e facilidade em comprar pela internet e 
receber o produto em casa. 
 
Segundo pesquisa realizada pelo Provar/FIA (Programa de Administração de Varejo/Fundação 
Instituto de Administração) em parceria com a E-bit Empresa, no primeiro semestre de 2008 
as vendas online movimentaram R$ 3,8 bilhões, o que representa um crescimento de 290% 
frente ao mesmo período de 2005. 
 
Apesar desse aumento significativo nas vendas online, as lojas especializadas e os 
supermercados ainda são a preferência de compra dos consumidores. Além disso, apenas 
5,8% dos consumidores utilizam a internet para comprar bens duráveis, como 
eletrodomésticos, áudio e vídeo e eletroportáteis. "A nova geração, que é conectada ao 
computador, tende a mudar este perfil", disse Patrícia Cotti, pesquisadora do Provar/EIA e 
consultora da Felisone Consultores. 
 
A explicação para esse comportamento está na apresentação das lojas virtuais. "Tem muito 
e-commerce mal desenvolvido no mercado, com informações de produtos ineficientes. Por 
isso, os consumidores pesquisam informações e preços pela internet e compram em lojas 
físicas", explicou Marcelo Tripoli, ceo da iThink. De acordo com o executivo, dos consumidores 
que navegam na internet, 83% preferem comprar em lojas físicas. O grau de satisfação em 
lojas físicas também é maior: 70% contra 25% das lojas virtuais. 
 
Para inverter esse quadro, Tripoli sugere que varejistas que atuam, ou que desejam atuar no 
mundo virtual, fiquem atentos para a forma como apresentam seus produtos. O executivo 
cita as teorias dos especialistas Bar-ry Schwartz e Jacob Nielsen que diziam, 
respectivamente, que o excesso de escolha paralisa o consumidor, e o anunciante tem 
apenas dez segundos para convencer o consumidor virtual. "Reduzir o número de ofertas em 
uma homepage facilita a visualização. A conversão de vendas é maior com menos opções de 
ofertas", diz Tripoli. 
 
DICAS 
 
Aumentar a presença online não é somente investir no site, mas também em sua atuação em 
outros meios, como redes sociais, podcast, RSS, busca, games, blogs e e-mails. "Adicionar 
emoção à compra e abrir canais com os clientes, como comunidades e reviews, são 
recomendações que ajudam a aumentar o boca-a-boca, muito importante para aumentar as 
vendas", comenta Tripoli. 
 
Segundo pesquisa realizada pela Nielsen, 78% dos consumidores recomendam lojas virtuais 
para amigos e 55% encaminham e-mails de varejo. A participação dos clientes também é 
grande: 76% querem compartilhar suas opiniões online, 81% acham importante a opinião 
dos outros consumidores e 85% que compram pela opinião dos demais voltam a comprar na 
loja virtual. "Por isso, estabelecer um espaço para os consumidores emitirem suas opiniões e 
ficar atenta a elas é importante para as vendas", conclui Trípoli. 
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