
Vendas devem ultrapassar R$ 10 bilhões neste ano 
 
O comércio eletrônico deverá ultrapassar a marca dos R$ 10 bilhões de faturamento neste 
ano, segundo a empresa de pesquisas E-bit. A projeção representa uma alta de 28% sobre o 
volume de R$ 8,2 bilhões atingido no ano passado. A estimativa baseia-se no desempenho 
atingindo pelo setor nos primeiros seis meses deste ano. 
 
Entre janeiro e junho, o consumidor brasileiro gastou R$ 4,8 bilhões em compras pela internet, 
segundo dados divulgados ontem pelo E-bit. Historicamente, o primeiro semestre responde por 
cerca de 45% do faturamento anual, ficando a maior parcela para a segunda metade do ano. 
 
O mercado também aguarda um forte aumento no número de pedidos gerados e no valor 
médio gasto pelo consumidor. Em 2008, 13 milhões de pessoas realizaram pelo menos uma 
compra pela rede de computadores e o setor gerou 25 milhões de pedidos. No primeiro 
semestre deste ano, o número de compradores virtuais saltou para 15,2 milhões de pessoas. A 
expectativa é de que, até o fim do ano, esse número atinja 17 milhões de consumidores e um 
total de 30 milhões de pedidos. 
 
O tíquete médio dos produtos, que em 2005 era de R$ 287 e em 2007 subiu para R$ 302, 
deverá atingir R$ 327. Esse crescimento nos gastos está atrelado à maior procura do 
consumidor por produtos eletroeletrônicos, de informática e eletrodomésticos. 
 
Atualmente, os sites de comércio eletrônico já fazem parte da navegação de mais de dois 
terços dos internautas brasileiros, apontam os dados do Ibope NetRatings. "Pode até ser que a 
pessoa decida por não finalizar sua compra pela rede, mas há uma boa chance de ela fazer 
pelo menos algumas pesquisas nesses sites", comenta José Calazans, analista do Ibope. 
 
Em julho, 36,5 milhões de brasileiros navegaram pelo menos uma vez pela internet, seja no 
trabalho ou em casa. Desse total, 25,2 milhões de pessoas visitou algum site de comércio 
eletrônico, o que equivale a 69% do total de internautas naquele mês. 
 
O local de trabalho tem sido bastante usado pelas pessoas para fazer pesquisas de produtos e 
compras pela rede. Se considerado apenas os internautas residenciais - que em julho somaram 
27,5 milhões de pessoas -, a taxa de visitação a sites de comércio eletrônico cai para 61,8%, 
somando 17 milhões de pessoas no período. 
 
O aumento do comércio eletrônico, dizem especialistas, tem sido impulsionado pelo uso 
crescente de série de sistemas de segurança e diferentes opções de pagamento, que 
trouxeram mais confiança para o consumidor. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 19 ago. 2009, Empresas & Tecnologia, p. B3. 


