
Vendas pela internet sobem 30%  
 
Varejo eletrônico faturou R$ 8,2 bi no ano passado; em 2007, expansão chegou a 43% 
 
Ritmo de aumento nas vendas no país supera o dos EUA, diz consultoria; estimativa é que 
vendas cheguem a R$ 10 bi neste ano 
 
O comércio eletrônico brasileiro cresceu 30% no ano passado, quando as vendas chegaram à 
marca de R$ 8,2 bilhões. Segundo a consultoria e-bit, que monitora o mercado brasileiro, o 
índice de crescimento do país é superior ao dos EUA (7%), onde a crise financeira estancou o 
crédito e o consumo. De todo modo, representa uma desaceleração em relação ao crescimento 
de 2007 (43,2%). 
 
Vários motivos explicam o desempenho no Brasil. Um deles é a entrada de grandes varejistas, 
como o Wal-Mart. Segundo Pedro Guasti, diretor-geral da e-bit, muitos fregueses fiéis às lojas 
físicas passaram a checar as promoções nos sites, antes de fazer suas compras. 
 
Outra vantagem do comércio eletrônico foi o preço. Em plena crise de crédito, muitos sites 
continuaram vendendo itens em até dez parcelas, mantendo os juros no cartão de crédito. Os 
preços ao consumidor na internet também foram diferenciados em média até 15% mais baixos 
que nas lojas físicas. Os artigos eletrônicos e de informática foram os que mais tiveram saída 
pela internet devido aos descontos. 
 
Com a chegada de novas lojas físicas ao varejo eletrônico neste ano, como Casas Bahia, a 
tendência é que mais consumidores façam compras pela internet. Segundo a e-bit, até o final 
deste ano serão mais 2 milhões de consumidores, quando as vendas devem chegar a R$ 10 
bilhões. 
 
Para especialistas, caso a economia consiga superar o tombo provocado pela crise financeira, 
que fez secar as fontes de crédito, o comércio eletrônico pode crescer até 25%, ante uma 
estimativa atual de 21%. 
 
Dentro das próprias redes, também está ocorrendo uma mudança que pode elevar sua 
competitividade. As empresas estão investindo na rede de entrega de mercadorias e em 
sistemas informatizados que permitem cortar custos e melhorar a qualidade e a segurança das 
vendas. 
 
Na Americanas.com, líder do setor, os estoques já estão girando mais rápido e o prazo de 
pagamento para os fornecedores aumentou, o que fez diferença para a competitividade do 
grupo. O site também está mais rápido devido a investimentos em tecnologia. Essa é uma 
preocupação constante para que a experiência de compra seja positiva e o cliente se torne fiel 
ao site. Mais do que pesquisar preço, os varejistas querem que a compra seja concluída pela 
internet, cujo custo para a loja é bem menor. 
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