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Clique OK
para comprar
Pesquisa revela o bom
momento das compras
online no Brasil
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Nem precisa sair de casa, basta um clique e a compra está

feita. A 20a edição do Relatório WebShoppers, realizada

pela e-bit, empresa que oferece informações de e-commerce,

com o apoio da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico

(camara-e.net), entidade multisetorial da economia digital no

Brasil, confirma o bom momento das vendas pela internet.

"Poucas atividades no mundo mantêm o ritmo de cresci-

mento como o comércio eletrônico", avalia Manuel Matos,

presidente da camara-e.net.

O faturamento do primeiro semestre deste ano fechou em

R$ 4,8 bilhões, o que significa aumento de 27% em com-

paração ao mesmo período de 2008. O tíquete médio de

compras ficou em R$ 323 (5% a mais em relação ao l"

semestre do ano passado). Para chegar a esse

patamar, constatou-se que as vendas

com maior valor agregado, como pro-

dutos de informática e eletrodomésti-

cos, saltaram.

Um dos fatores para os resultados

positivos é a redução do IP1 (Imposto

sobre' Produtos Industrializados)



sobre os eletrodomésticos, automóveis e construção

comparação de maio em relação a abril deste ano não deixa

dúvidas: houve crescimento de 50% em volumes de pedidos de

eletrodomésticos.

"O comércio eletrônico cresce apesar da crise. A entrada do

público de baixa renda (até R$ 3 mil) sustenta este comércio.

Além disso, houve o aumento de foco e investimento de gran-

des varejistas, como Wal-Mart e Casas Bahia, no segmento",

analisa Pedro Guasti, diretor geral da e-bit. Só a classe C com-

põe 50% das vendas do setor, enquanto a outra metade fica

com as classes A e B.

Outro fenômeno constatado é a descentralização das lojas virtuais

nos grandes varejistas. Os 10 maiores perderam 5,5 pontos per-

centuais, enquanto os pequenos e médios ganharam a participa-

ção de l ,6 ponto percentual

SATISFAÇÃO GARANTIDA

Comodidade, segurança e facilidade encontradas nas compras

em lojas virtuais têm contado pontos para o consumidor moder-

no. Pesquisa realizada pela e-bit, em parceria com o Movimento

Internet Segura, comitê da camara-e.net, aponta que 86% dos

consumidores estão satisfeitos com o comércio virtual. Em julho

deste ano, 86,2% das pessoas diziam confiar nas vendas pela

internet em outro levantamento.

"Quando alguém começa a usar a internet tem um tempo de

maturidade para comprar. Antes levava dois anos, mas hoje

em dia é mais rápido. Em menos de um ano, as pessoas já

estão efetuando compras pela web, isso sem contar os mais

jovens. E quem tem medo acaba sendo convencido por algum

conhecido", diz Guasti. Q
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