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Num período em que o universo digital está cada vez mais em voga no mundo corporativo, um 
estudo realizado pela Associação Comercial de São Paulo (ACSP) com 1.201 companhias entre 
as quais estão grandes, médias, pequenas e microempresas da capital paulista comprovou que 
34% delas ainda não têm site próprio, requisito básico no mundo digital. Já o restante (66%) 
detém na internet páginas institucionais. 
 
"Este índice nos surpreendeu, pois há uma percepção de que todas as companhias estão 
presentes no universo online. Mas não é a realidade. Ainda há muito desconhecimento, e 
acreditamos que esses números servirão de aprendizado e esclarecimento aos empresários 
paulistas", disse Sandra Turchi, superintendente de marketing da ACSP. 
 
Conforme o estudo, o percentual de empresas que não possuem site próprio é maior entre as 
microempresas (41%), seguido pelas pequenas (15%); grandes (14%) e médias (5%). "Mais 
de 90% das companhias presentes no Brasil são micro e médias. E, muitas vezes, os 
empresários são carentes de parceiros da área de marketing e, por isso, acabam fazendo tudo 
sozinhos. Este é um dos pontos que necessitam ser avaliados", acrescentou Sandra. 
 
Por setor, a indústria é quem mais investe em sites próprios. No total das empresas, 80% 
possuem a ferramenta. O comércio atacadista vem na seqüência com 70% de sites 
institucionais. Por fim, estão as instituições financeiras, com 58%. 
 
Em relação às transações pela internet, a pesquisa também apontou que 64% do total da base 
estudada ainda não utiliza o e-commerce como canal de vendas. 
 
Neste sentido, 76% das grandes empresas ainda não fazem o uso do e-commerce, nem para 
vender e nem para comprar. Na seqüência, aparecem as micros com 66%, acompanhada das 
médias (62%) e das pequenas (54%). 
 
Para Sandra, esse índice demonstra o potencial de crescimento da realização de negócios pela 
internet. "Interessante analisarmos que micros, pequenas e médias empresas possuem um 
percentual acima das grandes empresas na realização de compras ou vendas online. Um dos 
fatores é que essas companhias veem na internet uma oportunidade de atingir mercados de 
nicho e, assim, acirrar a competitividade com as grandes empresas", explicou Sandra, 
acrescentando que, para as companhias que já utilizam o e-commerce, o volume de vendas 
gerados pela ação representa de 10% a 30% do faturamento. 
 
Em relação às redes sociais, o estudo revelou, ainda, que 88% das empresas pesquisadas 
afirmam que não têm o hábito de deixar opiniões em blogs ou fóruns de discussões. "Algumas 
empresas se utilizam desses meios com grande eficiência. Contudo, ainda falta conhecimento 
de como realizar tais ações, e amadurecimento do mercado", destacou Sandra. 
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