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O setor de e-commerce brasileiro espera faturar R$ 14,3 bilhões este ano, o que representa 
um crescimento de 35% comparado com 2009, quando faturou R$ 10,6 bilhões. “O ritmo de 
crescimento continua extremamente acelerado. É um segmento muito vigoroso e uma ótima 
oportunidade de negócio”, disse Gerson Rolim, diretor executivo da camara-e.net (Câmara 
Brasileira de Comércio Eletrônico) que junto com a ebit realizou a 22ª edição do WebShoppers. 
No primeiro semestre, o ticket médio foi de R$ 379. No mesmo período de 2009, o valor era 
de R$ 323. “As pessoas estão comprando produtos mais caros, por isso, o ticket médio está 
mais caro”, falou Pedro Guasti, diretor geral da ebit. 
 
No primeiro semestre deste ano, o faturamento foi de R$ 6,7 bilhões. Esse valor representa 
um aumento de 40% em relação ao mesmo período de 2009, quando o setor registrou R$ 4,8 
bilhões. Somente o Dia dos Namorados e o Dia das Mães juntos faturaram R$ 1,24 bilhão, o 
que representa 18% do faturamento do semestre. Outros motivos que colaboraram para o 
aumento das vendas foram a entrada de novos players, a consolidação de outros, a fusão de 
grandes grupos de varejo e a Copa do Mundo, que contribuíram para alavancar a confiança 
neste canal, trazendo novos consumidores, aumentando as cifras do setor. 
 
Guasti afirmou ainda que a classe C também tem grande relevância nas vendas online. “Hoje, 
um terço dos consumidores provém da classe C e 60% dos novos consumidores também são 
dessa classe”, falou o diretor da ebit. No primeiro semestre deste ano, as categorias de 
produtos mais vendidas do e-commerce foram livros e assinaturas de revistas e jornais; 
eletrodomésticos; saúde, beleza e medicamentos; informática; e eletrônicos. 
 
A segunda metade do ano costuma ser a mais relevante para o varejo como um todo devido 
ao Dia dos Pais, Dia das Crianças e Natal, e representa 55% do faturamento total do mercado 
online, podendo alcançar um resultado de R$ 7,6 bilhões, sem contar a venda de automóveis e 
sites de leilão virtual. Em relação aos e-consumidores, espera-se que o ano feche com 23 
milhões deles. Em 2009 foram registrados 17,6 milhões. 
 
Rede social 
 
A pesquisa também aborda a influência das redes sociais no comportamento de compra dos 
consumidores. O estudo mostrou que 55% das pessoas que fizeram uma compra pela internet 
estimuladas por rede social são mulheres e 65% dos internautas são light users, ou seja, têm 
uma baixa frequência de compra. Os usuários que passam mais tempo no Facebook gastam, 
em média, US$ 67, e os do Twitter gastam cerca de US$ 75.  
 
Quando se refere à idade, os compradores provenientes de redes sociais têm em média 34 
anos e a categoria preferida é a de moda e acessórios, com cerca de 20% do volume 
transacional. “As vendas pelas redes sociais ainda são muito baixas, cerca de 0,5% do total 
das vendas online. Mas é um percentual crescente”, afirmou Alexandre Umberti, diretor de 
marketing da ebit. 
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