
ALTERNATIVA ELETRÔNICA
Comércio eletrônico se torna cada vez mais viável para
pequenas e médias empresas aumentarem receita,
atraírem novos clientes e gerarem negócios Por Lucas Mota

EM FRANCA EXPANSÃO, o comér-
cio eletrônico começa a dar sinais de
mudanças no Brasil. Embora 90% do
faturamento total do e-commerce seja
gerado pelos 50 maiores varejistas
on-line, pequenas e médias empre-
sas estão aumentando a sua partici-
pação no segmento. É o que aponta
uma pesquisa divulgada pela Associa-
ção Comercial de São Paulo (ACSP).
Realizado com 1.201 empresas asso-
ciadas à entidade - a maioria delas
P M E s , o mapeamento revelou que
36% das entrevistadas já fazem negó-
cios via internet, além da comerciali-

zação em loja física. Segundo Sandra
Turchi, superintendente de marketing
e coordenadora do projeto de inclusão
digital da ACSP, o resultado mostra o
grande potencial de crescimento na
atuação on-line de varejistas de peque-
no e médio porte nos próximos anos.
Não à toa, as que apostam no univer-
so das negociações virtuais já colhem
os frutos do investimento em vendas
eletrônicas. De acordo com o estudo,
55% das empresas que atuam na in-
ternet afirmaram que as vendas pelo
e-commerce representam, em média,
30% de seu faturamento. O nível de



confiança na web como meio de expo-
sição também mostrou bom resulta-
do: 66% das pesquisadas dispõem de
website para divulgação de seus pro-
dutos e serviços. A média mensal de
visitação aos sítios é de 1.525 acessos.

A executiva diz que o comércio
eletrônico traz vantagens para empre-
sários e também para consumidores.
"Uma loja virtual tem a possibilidade
de expandir o número de clientes, pode
funcionar 24 horas sem problemas de
atendimento em horários de pico, não
tem necessidade de investimento em
estrutura física, como gôndolas, ex-
positores, aluguel de loja e equipe de
vendedores, além de ter condição de
expor uma 'vitrine' com maior quanti-
dade de produtos", explica.

O estudo sobre o comportamento
das empresas em relação ao e-com-
merce também buscou esclarecimen-
tos acerca dos receios dos empre
sários em relação às negociações
virtuais. Os dados mostram que, dos
que ainda não aderiram ao comércio
eletrônico, 52% afirmaram que não
têm estrutura interna, temem a falta
de segurança, desconhecem as carac-
terísticas do negócio, estão desen-
volvendo seus sites ou atuam em se-
tores que não usam a internet como
ferramenta de negócio. "É complica-
do para o dono do estabelecimento
reservar um tempo em sua agenda,
porque é ele quem desempenha to-
das as atividades do negócio, desde

a compra até a venda no balcão. O e-
commerce e o varejo tradicional não
devem competir, mas ser comple-
mentares", acrescenta. Ela acredita
que, para operar no mercado digital,
os pequenos e médios empresários
precisarão se estruturar por meio de
parcerias ou com equipe interna para
ter acesso à infraestrutura de marke-
ting, logística e tecnologia, quesitos
fundamentais para uma loja virtual.
Para a superintendente de marketing
da ACSP, as perspectivas de vendas
eletrônicas para o Natal reforçam a
evolução do segmento. Estimativas
da e-Bit apontam um crescimento
nominal de 30% em relação ao ano
passado, com faturamento de RS 1,63
bilhão na data sazonal. No total, o
setor deverá encerrar 2009 com fatu-
ramento superior a R$ 10,5 bilhões.

Segurança
Apesar de o varejo na internet ge-

rar um aumento nas opções de canais
de venda, os pequenos e médios em-
presários precisam ficar atentos ao
avanço paralelo de práticas fraudu-
lentas na web, que vem obrigando as
redes varejistas a investirem em dis-
positivos de segurança para as tran-
sações financeiras virtuais. De acordo
com levantamento do Centro de Es-
tudos, Respostas e Tratamento de In-
cidentes de Segurança no Brasil, gru-
po do Comitê Gestor da Internet no
Brasil, entre janeiro e setembro deste

ano, já foram detectados mais de 327
mil incidentes virtuais no Brasil. O
número representa aproximadamen-
te 105 mil ocorrências a mais que de
todo o ano de 2008, quando foram
registrados 222.528 crimes digitais.
Para Eduardo Daghum, sócio-diretor
da Horus, empresa especializada em
controle e prevenção a fraudes para
segmentos que atuam com meios
de pagamento, é necessário mais
interação entre os personagens da
cadeia de pagamentos eletrônicos
para melhorar o funcionamento dos
portais de e-commerce e evitar riscos
de perda de rentabilidade. O espe-
cialista explica que muitos lojistas
desconhecem as espedficidades dos
procedimentos de segurança exis-
tentes nas transações efetuadas com
cartão. Por outro lado, as empresas
de cartão também precisam conhecer
melhor as características dos pro-
cessos diários adotados pelas lojas
virtuais para que haja um aprimora-
mento das técnicas de prevenção. 
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