
1.
Faturamento. O co-
mércio online encerrou
2009 com faturamento
em vendas de R$ 10,6
bilhões. O crescimento

foi de 30% em relação ao regis-
trado em 2008, segundo o
E-bit

2.Consumo. No final
do ano passado, 17,6
milhões de brasilei-
ros fizeram pelo me-

nos uma compra pela internet.
Esse número corresponde a
26% dos internautas brasilei-
ros

3.Classe C. A parcela
da população que per-
tence a classe C, e
que vem crescendo

muito nos últimos anos, res-
ponde atualmente por 35% das
vendas online no mercado bra-
sileiro
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PRESTE ATENÇÃO

Já se compra até vestido
de noiva pela internet
Novas tecnologias ajudam consumidor a ficar menos dependente do comércio tradicional
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Praticidade. Fernanda comprou pela internet um vestido de noiva feito na China

Márcia De Chiara

Daqui a quatro meses, quando
Fernanda Figueiredo entrar no
salão para a cerimônia de seu ca-
samento, os convidados nem
vão desconfiar que seu vestido
de noiva veio do outro lado do
mundo, mais precisamente de
Xangai, na China.

Com um clique num site de
vestidos de noiva, Fernanda re-
solveu um problema que para a
maioria das noivas consome noi-
tes de sono e muitas idas à Rua
São Caetano, polo de lojas de rou-
pas para casamento que fica na
cidade de São Paulo. “Não tenho
paciência nem tempo a perder”,
diz a médica de 28 anos.

Ela viu o vestido num blog.
Gostou do modelo e observou
que ao lado da foto havia um en-
dereço eletrônico. Foi só seguir
o caminho do shopping virtual
até chegar a um site chinês de
roupas de casamento.

A melhor parte foi descobrir
que o vestido custava US$ 319.
Com mais US$ 30 de frete, o pre-
ço subiu para US$ 349, um pouco
mais de R$ 600, pagos com car-
tão de crédito. “Se fosse fazer o
primeiro aluguel gastaria entre
R$ 3 mil e R$ 5 mil”, calcula ela.

Apesar do temor de comprar
algo que não lhe servisse ou que
não fosse entregue no prazo, ela
decidiu se arriscar. Primeiro por-
que faltava muito tempo até o
dia do casamento. O site tam-
bém dava as indicações de como
tirar as medidas para obter o ta-
manho do manequim. Além dis-
so, o comprador acompanha o es-
tágio no qual está o produto, da
confecção até o desembarque no
porto brasileiro.

“Encomendei o vestido em no-
vembro do ano passado e, 30
dias depois, estava na minha ca-
sa, no Rio de Janeiro”, diz a médi-
ca. O vestido era exatamente o
que ela tinha visto na foto. “O
material é de ótima qualidade.

Só precisei ajustar um pouco.”
Pelo ajuste, ela gastou mais R$

300 na costureira. Ao todo, de-
sembolsou menos de R$ 1 mil pe-
lo vestido de noiva. “Achei mui-
to barato, não tive trabalho e en-
contrei mais opções do que teria
nas lojas físicas”, observa.

Ferramentas. Fernanda é um
exemplo de como as novastecno-
logias, como internet e celular,
estão se tornando ferramentas
para o consumidor ficar menos
refém das lojas tradicionais.

“Antes, quando só existiam lo-
jas físicas, o varejo era um territó-
rio conhecido. Agora as lojas tra-
dicionais terão de se reinventar
para atender ao cliente”, afirma
Alejandro Souto Padron, sócio
da área de Global Business Servi-
ce da IBM Brasil, fazendo refe-
rência à possibilidade que o co-
mércio eletrônico dá ao consu-
midor de pesquisar e comparar
preços e até comprar produtos
do outro lado do mundo.

A consultoria acaba de con-
cluir pesquisa em seis países –
três emergentes (Brasil, Índia e
China) e três economias madu-
ras (Estados Unidos, Reino Uni-
do e Canadá) –, para saber o que
os consumidores esperam e de-
sejam das lojas no futuro.

A principal constatação é que
não é possível atuar no varejo tra-
dicional sem considerar tecnolo-
gias como internet, celular,
quiosques eletrônicos e até a TV
digital, que mal começou no Bra-
sil. A pesquisa revela, por exem-
plo, que nos países emergentes
há uma parcela maior de consu-
midores com disponibilidade de
usar duas ou mais tecnologias na
hora de ir às compras na compa-
ração com consumidores de paí-
ses desenvolvidos.

Metade dos brasileiros, assim
como 50% dos indianos, já dis-
põem de duas ou mais tecnolo-
gias antes de bater o martelo nas
compras nas lojas físicas. Essa

participação só é superada pela
China, onde 56% dos consumido-
res estão nessa condição. Ao con-
trário do que se pensa, em econo-
mias maduras como Reino Uni-
do, EUA e Canadá, a fatia de con-
sumidores com predisposição
de usar duas ou mais tecnologias
antes de comprar é menor, 37%,
28% e 23%, respectivamente.

“O brasileiro é ávido por tecno-

logia. Ele sai de casa sem cartei-
ra, mas se esquecer o celular, vol-
ta”, observa Padron. Segundo
ele, apesar de ainda não estar dis-
ponível no País, 81% dos 3 mil
brasileiros ouvidos na pesquisa
manifestaram a vontade de fazer
compras usando o controle re-
moto, quando esse instrumento
da TV digital estiver em funcio-
namento. O resultado é bem su-
perior ao obtido na média dos
seis países pesquisados para es-
se quesito, que foi de 64%.

Também 77% dos brasileiros
estão abertos a comprar pelo ce-
lular usando mensagem de texto
quando esse instrumento esti-
ver disponível, mostra a pesqui-
sa da IBM. Essa parcela supera a
média obtida entre os seis países
pesquisados, que foi de 62%.

De acordo com a enquete, a
principal atividade dos consumi-
dores que procuram sites de
compras é comparar preços
(96%). Outras atividades fre-
quentes são acompanhar o cro-
nograma de entrega do produto
(84%), obter cupons de descon-
tos (77%) e escrever ou ler rese-
nhas de produtos (56%).

Classes. Ao contrário do que
se pensa, no Brasil as classes me-
nos abastadas, D e E, que for-
mam a base da pirâmide social,
não são reféns das lojas físicas
do comércio tradicional. Uma
parcela considerável desse estra-
to social já tem acesso a tecnolo-
gias que podem influenciar suas
decisões de compras, como con-
sultar preços em outras lojas.

Mais de um terço (35%) da clas-
se E brasileira e quase a metade
da classe D (48%) dispõem de
duas ou mais tecnologias, como
celular e internet, que podem
ser acionadas na hora de ir às
compras, aponta a IBM. Mas a
liderança no acesso a tecnolo-
gias continua sendo dos estratos
sociais de maior poder aquisiti-
vo, as classes A (75%) e B (56%).

Respostas da tributarista Elisa-
beth Lewandowski Libertuci,
da Libertuci Advogados Associa-
dos, às dúvidas dos leitores so-
bre a declaração do Imposto de
Renda.

● Em junho de 2009 tive um diag-
nóstico de câncer que exigiu uma
cirurgia. Devido ao tempo requeri-
do para a cirurgia e os procedi-
mentos pós-operatórios, só con-
segui entrar com a documenta-
ção de solicitação de isenção de
imposto na fonte em meu fundo
de aposentadoria no início de ou-
tubro. A partir daquele mês, a
empresa que paga a aposentado-
ria passou a considerar meus
rendimentos como não tributá-
veis. A empresa não deveria con-
siderar como não-tributáveis os
proventos pagos a partir de julho
visto que a moléstia grave foi de-

tectada em junho de 2009? Gual-
ter de Russi
A empresa deveria considerar
como não tributável os proven-
tos a partir de julho, desde que
conste em laudo pericial a data
em que a doença foi contraída.
(RIR/99, art. 39, § 5º).

● Um terreno adquirido antes de
1988 com casa com habite-se de
1991 e que teve ganho de capital:
como distribuir esse ganho? Pa-
ra isenção total de ganho de capi-
tal é necessário investir toda a
diferença? A partir de qual quan-
tia de recebimento de pessoa
física é devido o Carnê Leão e
qual a porcentagem para cálcu-
lo? Lia Renata Angelini Giacaglia
Para a apuração de ganho de ca-
pital é preciso informar quando
houve o efetivo desembolso pa-
ra a compra do terreno, bem co-

mo os gastos mês a mês para a
construção da casa. Caso você
não tenha em detalhes esses va-
lores, sugiro informar o desem-
bolso para a construção da ca-
sa, ano a ano, considerando
sempre o mês de dezembro. A
aplicação do produto da venda
integralmente para a compra
de outro imóvel residencial faz
com que não haja IR sobre o ga-
nho de capital tributável. Em
2009, o rendimento tributável
recebido de pessoa física a par-
tir de R$ 1.434,60 até R$
2.150,00 recebe tributação de
7,5%, após o que deve ser abati-
do do cálculo a parcela a dedu-
zir de R$ 107,59.

● Minha sogra faleceu em 2009.
Somente um bem foi finalizado
com a Escritura de Inventário e
Adjudicação, existindo outro bem

que ainda não entrou no inventá-
rio. Como devo declarar, se so-
mente existe a declaração final
de espólio, sendo que o mesmo
ainda não foi finalizado? Roselai-
ne Guezini Valente
Sugiro que apresente a declara-
ção de final de espólio apenas
após a transferência aos herdei-
ros do outro bem ainda não le-
vado a inventário. Assumindo
que o valor deste imóvel tenha
constado na declaração da so-
gra por valor inferior a R$ 300
mil e não haja a obrigatorieda-
de de entrega de declaração
por outros motivos, por exem-
plo, recebimento de rendimen-
tos tributáveis em valor supe-
rior a R$ 17.215,19, não há neces-
sidade de apresentar declara-
ção de IR até o ano da apresen-
tação da declaração de final de
espólio.
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 26 abr. 2010, Economia & Negócios, p. B10.




