
E-commerce no Brasil 
prevê faturamento de 

R$ 23,4 bi em 2012 
A estimativa foi apresentada na ACSP para o 

empresariado que já atua com comércio eletrônico 

s expectativas de 
crescimento do 
e-commerce 
brasileiro neste 

ano são de 25%, comparado 
a 2011, chegando ao total 
deR$ 23,4 bilhões em 
faturamento. A informação 
é do executivo do UOLToda 
Oferta, Neilson dos Santos, 
que apresentou o cenário do 
setor, durante a segunda 
edição do e-Commerce 
Meeting, realizada na 
semana passsada, na 
Associação Comercial de 
São Paulo (ACSP). O evento 
é voltado à aprimoração do 
conhecimento em comércio 
eletrônico, com conteúdo 
específico às pequenas e 
médias empresas (PMEs). 

Outro palestrante foi o 
professor da e-Commerce 
School, Gustavo Santos, que 
apontou alguns motivos 
para o sucesso do comércio 
eletrônico: "As lojas virtuais 
apresentam variedade 
maior que a loja física, 
comodidade de poder 
acessaro estabelecimento 
24h por dia, sete dias por 
semana. A possibilidade de 
pesquisar e comparar 
preços, parcelarem mais 
vezes sem juros e ter um 
maior leque de opções de 
pagamento, também são 
elementos decisivos para o 
sucesso desse canal". 

Santos acrescentou que 
demonstrar autoridade em 
determinado assunto 
também éfundamental 
para consolidar o 

estabelecimento em 
segmentos específicos. 
"Isso funciona 
especialmente para as 
PMEs, que geralmente 
atuam em nichos. Por meio 
da demonstração de 
entendimento em 
determinado assunto, as 
pequenas empresas podem 
concorrer com as grandes 
não em quantidade e 
variedade de estoque, mas 
em qualidade. Isso 
conquista o consumidor." 
Esta premissa também foi 
compartilhada pelo gerente 
comercial e de marketing 
da Fast Commerce, 
Eduardo Lima. Sobre os 
canais de venda, Lima 
comenta que até 30% das 
vendas das lojas ocorrem a 
partir de Facebook com 
celular, o que obriga os 
empresários a se 
mobilizarem para 
implantação de outros 
canais de venda virtual. 

A gerente de Marketing 
da ACSP, Isabel Guimarães, 
esclareceu que haverá 
outras edições do evento. O 
próximo encontro do e-
Commerce Meeting 
acontecerá no dia 26 de 
abril, na Distrital Norte da 
ACSP (Rua jovita, 309-
Santana). Posteriormente, 
os eventos serão: em 29/5, 
na Distrital Santo Amaro 
(Av. Mário Lopes Leão, 
406); 26/9, Pinheiros (Rua 
SimãoÁlvares, 517) e 
30/10, na Distrital Penha 
(Av. Gabriela Mistral, 199). 
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Text Box
Fonte: Diário do Comércio, São Paulo, 3 abr. 2012, Economia, p. 20.




