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Cada vez mais as pessoas têm efetuado compras pela internet, o chamado e-commerce. 
Segundo o e-bit, site de informações de comércio eletrônico, no primeiro semestre de 2008, o 
Brasil faturou R$ 3,8 bilhões com o varejo on-line. Isso corresponde a um crescimento de 45% 
se comparado ao mesmo período do ano passado. O volume de negócios, no primeiro 
semestre, chega próximo ao total do faturado de 2006 - R$ 4,4 bilhões. Esse crescimento nas 
vendas fez aumentar também a preocupação com a segurança jurídica tanto para empresas 
quanto para consumidores. Especialistas em direito digital alertam que as vendas pela internet 
são asseguradas pelas mesmas regras que os negócios realizados em lojas físicas.  
 
"A tendência é que este mercado cresça ainda mais pela facilidade de compra, porque na net 
se não se encontra o produto desejado, basta visitar outra loja. A distância é de apenas um 
clique", afirma Patrícia Peck Pinheiro do Patricia Peck Pinheiro Advogados (PPP). O cuidado, 
entretanto, deve ser redobrado. Segundo a advogada, o comprador precisa lembrar que 
mesmo em um ambiente virtual, ele tem de adotar as mesmas precauções que adota em um 
ambiente físico. "Tem que saber se a loja, de fato, existe, se existe uma política de privacidade 
e segurança, se tem um termo de compra on-line", diz.  
 
Além disso, especialistas alertam que é importante saber se os dados pessoais fornecidos na 
compra serão protegidos, pesquisar a loja e sua qualificação e se a página que está sendo 
acessada é de fato a que se procura e não uma cópia. "Há muitas empresas fantasmas e o 
cliente só percebe que foi lesado quando deixa de receber o produto adquirido", afirma o 
advogado do Opice Blum, Rony Vainzof, vice-presidente do Comitê de Tecnologia da 
Informação da Federação de Comércio do Estado de São Paulo.  
 
Lojas fantasmas  
 
De acordo com o e-bit, até o fim do ano, a expectativa é que as compras pela internet atinjam 
o montante de R$ 8 bilhões, sendo que em 2007 chegaram a R$ 6,3 bilhões. Apesar da 
facilidade fornecida pelo mundo virtual, os riscos de se fazer uma compra em uma loja 
fantasma são grandes. "É comum ocorrerem vendas por um site que fica no ar apenas por 
alguns dias e depois desaparece sem deixar rastros, com um endereço que, muitas vezes, 
pertence a uma residência e contatos telefônicos inválidos", afirma Patrícia Peck. Neste caso, é 
importante checar os meios de contatos das lojas, se o telefone é válido, se tem registro nas 
juntas comerciais e se existe um termo claro de compra. "Vale ressaltar que os contratos de 
compra contemplam termos que devem ou não ser aceitos por cliques e o consumidor deve ler 
atentamente todos eles", assevera Vainzof.  
 
Atualmente, os principais problemas provocados pelo e-commerce são os produtos que não 
são entregues ou entregas fora do prazo. Apesar disso, um estudo do e-bit apontou que 
mesmo consumidores que não tinham acesso à banda larga passaram a fazer uso da internet e 
a realizar compras virtuais. No ano passado, consumidores com renda familiar até R$ 1 mil 
representavam 6% da venda, no primeiro semestre deste ano este percentual subiu para 8%.  
 
O consumidor on-line tem os mesmos direitos concedidos ao consumidor que adquire produtos 
em um espaço físico real. "O Código de Defesa do Consumidor se aplica ao comércio eletrônico 
e o cliente que for pego de surpresa deve fazer um boletim de ocorrência e apresentar uma 
reclamação no Procon", Rony Vainzof.  
 
Fraudes contra lojistas  
 
Além dos cuidados que devem ser adotados pelos consumidores, é importante ressaltar que o 
lojista também está exposto a fraudes. "Muitas compras são feitas com cartão de terceiros e o 
prejuízo é imenso. É importante que o comerciante adote ferramentas de análise de riscos que 
avalie, por exemplo, o comportamento daquele internauta", alerta Pedro Guasti, diretor-geral 
do e-bit. De acordo com ele, é imprescindível que o empresário invista na propaganda on-line 



para alavancar os negócios e em uma boa plataforma que permita uma compra segura pela 
internet como, por exemplo, garantir políticas de privacidade dos dados dos cliente  
 
Segundo o balanço do e-bit, as compras on-line apresentaram outra mudança, hoje, as 
mulheres são as grandes consumidoras on-line, elas representam 51% desse mercado. Outro 
registro é o de que o dia das mães é a data comemorativa com o maior recorde de vendas 
virtuais, no período de 25 de abril a 10 de maio, as lojas da net arrecadaram R$ 378 milhões, 
um crescimento de 31% em relação ao mesmo período do ano passado.  
 
Uma novidade que deve agradar aos consumidores e tornar a compra pela internet mais 
segura é a criação do Selo Venda Legal, um novo modelo de selo corporativo para e-commerce 
criado em outubro e que fornecer a análise dos indicadores jurídicos aliada a itens de 
segurança.  
 
A novidade permite que os consumidores tomem conhecimento de quais são as lojas virtuais 
que atendem as regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. O selo foi 
desenvolvido pela SecSign, empresa especializada em Segurança da Informação e certificação 
digital, em parceria com o Patricia Peck Pinheiro Advogados . "Para uma empresa receber o 
selo ela passa por uma avaliação e a finalidade é checar se o site presta as informações 
necessárias", explica Patrícia Peck Pinheiro. O objetivo é reduzir os riscos na compra on-line. 
Entre os indicadores jurídicos avaliados estão o contrato social, os termos de compra e venda 
virtual e o CNPJ.  
 

 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 31 out., 1 e 2 nov. 2008, Primeiro Caderno, p. 
A10. 


