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O e-commerce brasileiro cresceu 30%, atingindo um faturamento de R$ 10,6 bilhões e ticket 
médio de R$ 335 em 2009. Para 2010, a expectativa é de que o faturamento chegue a R$ 13,6 
bilhões. Esta e outras informações fazem parte da 21ª edição do relatório Webshopper 
realizado pela e-bit, com o apoio da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico.  
 
"O comércio eletrônico possui imenso território a ser preenchido. Em 2009, foram 17,6 milhões 
de pessoas utilizando o canal para compras. Isso representa 26% do total de internautas do 
País. Para 2010, esse número deve alcançar 23 milhões", afirma Pedro Guasti, diretor geral da 
e-bit.  
 
Segundo o estudo, as categorias de produtos mais vendidas no e-commerce em 2009 foram 
livros e assinaturas de revistas e jornais; saúde, beleza e medicamentos; eletrodomésticos; 
informática e eletrônicos.  
 
Ainda de acordo com o levantamento, a Copa do Mundo deve ser o evento que irá alavancar o 
faturamento no primeiro semestre de 2010, com a venda de TVs de tela plana e artigos 
esportivos.  
 
Além de um maior investimento no e-commerce por parte dos varejistas, o aumento da 
confiança do consumidor e, consequentemente, a satisfação dos serviços oferecidos pelas lojas 
virtuais ficou acima dos 85%, segundo o índice por Juliana Welling. O e-commerce brasileiro 
cresceu 30%, atingindo um faturamento de R$ 10,6 bilhões e ticket médio de R$ 335 em 
2009. Para 2010, a expectativa é de que o faturamento chegue a R$ 13,6 bilhões.  
 
Essas e outras informações fazem parte da 21a edição do relatório Webshoppers realizado pela 
e-bit, com o apoio da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico, junto a mais de 2, 2 mil lojas 
virtuais do País e seus consumidores. "O comércio eletrônico possui imenso território a ser 
preenchido. Em 2009, foram 17,6 milhões de pessoas utilizando o canal para compras. Isso 
representa 26% do total de internautas do País.  
 
Até o final deste ano, esse número deve alcançar 23 milhões", afirma Pedro Guasti, diretor 
geral da e-bit. Em 2008, o estudo revelou um universo de 13,2 milhões de consumido - E-bit/ 
Internet Segura de Confiança dos Consumidores de Comércio Eletrônico. Conforme Guasti, tais 
fatores contribuíram para o bom momento do e-commerce no Brasil. "O comércio eletrônico 
vem apresentando crescimento mês a mês. O primeiro semestre de 2009 não foi muito bom 
devido aos efeitos vos consumidores para o canal. "Antigamente, as pessoas tinham medo de 
utilizar o e-commerce. Com a entrada dessas duas empresas acredito que tenhamos um 
alavancador maior", diz Guasti. Durante todo o ano de 2009, o estudo também apontou que as 
lojas virtuais registraram cerca de 32 milhões de pedidos em todo o território nacional.  
 
As categorias de produtos mais comercializadas no e-commerce em 2009 foram as de livros e 
assinaturas de revistas e jornais; saúde, beleza e medicamentos; eletrodomésticos; 
informática e eletrônicos. "As pessoas estão começando a comprar produtos de grande valor 
da crise econômica. Porém, a partir do segundo semestre, o segmento deslanchou, e tivemos 
aumento nas vendas pela web", acrescenta o executivo. Em relação às entregas, o estudo 
apontou que 79% foram realizadas no prazo. A região Nordeste, porém, é a que se destaca 
com o pior índice de entregas fora do prazo (21%) em relação às demais regiões do País. O 
diretor geral da e-bit acrescenta, ainda, que a entrada de grandes varejistas como Casas Bahia 
e Carrefour no segmento de e-commerce deverá atrair noagregado pela web, sem falar na 
entrada das Comunidades de baixa renda que estão aproveitando o canal de comercialização", 
explica Guasti.  
 
"O levantamento também ressaltou o crecimento da categoria de eletrodomésticos que, devido 
à redução do IPI em meados de abril, alcançou a segunda posição em um mês específico do 
ano (junho).  
 



ONLINE E OFFLINE  
 
Com o intuito de entender os hábitos e intenções de compra dos consumidores nos universos 
online e offline, a e-bit também elaborou um estudo especial sobre o varejo multicanal em 
parceria com o Instituto Análise. Ao fazer uma comparação entre os produtos adquiridos no 
canal web e no varejo físico, o estudo destacou que 46% dos consumidores compraram 
eletrônicos pela internet de dezembro de 2009 a fevereiro de 2010, enquanto apenas 28% 
afirmaram ter comprado o mesmo tipo de produto nas lojas físicas.  
 
Entre as categorias que apresentam maior índice de compras no canal offline estão os 
cosméticos e perfumaria, e produtos de cuidados pessoais (66%). O estudo também apontou 
que apenas 26% dos consumidores utilizam a internet como meio de compra de produtos do 
segmento. "Isso revela para as empresas uma grande oportunidade de investimento na 
categoria", afirma Guasti.  
 
COPA DO MUNDO  
 
Neste primeiro semestre, a expectativa, segundo o diretor geral da e-bit, é que o setor 
movimente R$ 6,1 bilhões. Neste sentido, a Copa do Mundo deve ser o evento que mais irá 
alavancar o faturamento do canal com a venda de TVs de tela plana e artigos esportivos. 
 
De acordo com dados recentes da e-bit, a categoria de "artigos esportivos" cresceu 145% na 
variação de pedidos na comparação de outubro de 2009 com o mesmo período do ano 
anterior, e 99% em seu faturamento. "A Copa do Mundo deverá alavancar, e muito, as 
vendas. Já sentimos esse efeito em 2006. Os consumidores já estão se antecipando para se 
prepararem para o evento", destaca Guasti. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 22 mar. 2010, p. 12. 


