
Comércio eletrônico 
deve faturar R$ 18,7 bi 
DA AGÊNCIA BRASIL 

O comércio eletrônico de-
ve faturar este ano R$ 18,7 bi-
lhões, ante os R$ 14,8 bilhões 
registrados em 2010. A esti-
mativa é da Empresa de Inte-
ligência e Comércio Eletrôni-
co (Ebit), que divulgou na 
quinta-feira levantamento 
sobre o segmento, durante 
evento promovido pela Fede-
ração do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Estado 
de São Paulo (Fecomercio), 
na capital paulista. 

Segundo o levantamento, 
os eletrodomésticos lidera-
ram as vendas na internet, no 
primeiro semestre, seguido 
por produtos de informática, 
saúde, beleza e medicamen-
tos, livros e assinaturas de jor-
nais e revistas e eletrônicos. 

De acordo com os dados 
divulgados, o Brasil é o quinto 
país com maior número de 
usuários de internet (80 mi-
lhões), com 27 milhões de 
consumidores eletrônicos. 
Este ano, 4 milhões de pes-
soas fizeram sua primeira 
compra online, sendo que 
61% pertenciam a classe C. 

A pesquisa mostrou ainda 
que durante o ano passado a 
satisfação com o serviço pres-
tado pelas lojas virtuais ficou 
perto dos 90%, caindo em de-
zembro, período em que a sa-
tisfação ficou em 84%. 

O diretor de e-Commerce 
do Walmart Brasil, Flávio Dias, 
atribuiu essa queda da satisfa-
ção ao atraso para as entregas 
das compras de Natal, acarre-
tados pela falta de planeja-
mento das empresas que des-
prezaram o aumento da de-
manda no período que exige 
mais capacidade de manuseio, 
espaço para armazenamento 
e eficácia no transporte. 

"Sem capacidade de arma-

zenagem, o centro de distri-
buição fica abarrotado de 
mercadorias, o que torna o 
trabalho menos produtivo. Is-
so deve ter acontecido em al-
guns casos no ano passado." 

Dias atribuiu os atrasos 
também à obrigatoriedade 
da nota fiscal eletrônica e ao 
fato de que algumas empre-
sas deixaram sua adoção pa-
ra última hora, além da co-
brança de Imposto sobre Cir-
culação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) adicional 
em alguns estados. "O pro-
cesso da nota fiscal eletrôni-
ca não é simples e a adoção 
deveria ter sido feita antes do 
aumen to da demanda . O 
ICMS adicional também gera 
complicação operacional 
que atrasa o processo porque 
o valor tem que ser calculado 
item por item." 

NATAI. Para o presidente do 
Conselho de Tecnologia da In-
formação e E-Commerce da 
Fecomercio, Pedro Guasti, é 
importante o consumidor an-
tecipar suas compras para o 
Natal para fugir de um possí-
vel apagão logístico que im-
peça as empresas de entregar 
as mercadorias no prazo pro-
metido. "É importante no co-
meço de dezembro o consu-
midor já efetuar a maioria de 
suas compras. Se ele mora em 
um grande centro urbano, na 
maioria das capitais, ele pode 
até comprar com uma sema-
na de antecedência, mas fora 
dos centros urbanos não." 

O presidente de uma das 
três maiores empresas de cor-
reio privado, Marcos Queiroz 
Monteiro, ressaltou que a pla-
taforma de negócios monta-
das por algumas empresas já 
é bem maior e a capacidade 
de absorver mais envios tam-
bém aumentou. 
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 23,24 e 25 set. 2011, Primeiro Caderno, p. A3. 




