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Apesar de o setor começar a entrarem uma fase de estabilidade, o faturamento deve crescer 
25% este ano, impulsionado pela entrada da classe C 
 

 
 
 
O comércio eletrônico brasileiro entrou em um período de amadurecimento. Até 2010, o setor 
vinha crescendo a uma média de 40% ao ano. Em 2011, o crescimento foi de 26%, 
alcançando um faturamento de R$ 18,7 bilhões. Este ano a previsão é que o setor cresça 25%, 
atingindo R$ 23,4 bilhões, e a cada ano este percentual deverá ser menor, até se estabilizar. 
Segundo explica Cris Rother, diretora executiva da e-bit, os mercados maduros tendem a esta 
estabilidade e os valores de crescimento em porcentagens são bem mais baixos do que os 
registrados no Brasil. Além disso, a crise econômica na Europa afetou o mercado brasileiro, 
tanto que o PIB (Produto Interno Bruto) cresceu apenas 2,7% em 2011, ante o crescimento de 
7,5% em 2010. "O tíquete médio, que no ano passado foi de R$ 350, este ano deve cair para 
R$ 340. "Quanto mais maduro o mercado, menor também é o tíquete médio, já que o 
consumidor passa a comprar produtos mais corriqueiros", afirma a executiva, informando que 
nos EUA o valor médio de compra gira em torno de US$ 120. "Nos EUA, a taxa de crescimento 
este ano vai ser de 15%, só que lá, o mercado movimenta US$ 224 bilhões. Quanto maior a 
base, menor costuma ser o crescimento em percentual", observa. 
 
Segundo o relatório WebShoppers, da e-bit, o tíquete médio foi 6,5% menor pelo fato de que, 
em 2010, as vendas foram aquecidas em períodos específicos, como a Copa do Mundo, que fez 
disparar as vendas de produtos de alto valor agregado, como televisores de tela fina, 
contribuindo para o aumento do valor do tíque-te médio naquele ano. A redução nos preços de 
9,75% apontada pelo Índice de Preços FIPE Busca-pé no ano passado também influiu para 
essa queda. Mesmo as sim, em 2011 os produtos de categorias com maior valor continuaram 
tendo preferência, devido à entrada da nova classe média no e-commerce. Dos 9 milhões de 
novos e-consumidores, 61% pertenciam a esta classe, o que justificaria manter o tíquete 
médio alto, não fosse o cenário econômico, que acabou afetando parcialmente o varejo online, 
que acabou reduzindo os prazos de financiamento, diminuindo assim a capacidade de paga-
mento da classe C. 
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No ano passado, o número de pessoas que fizeram ao menos uma compra online somou 21 
milhões. Foram feitos quase 54 milhões de pedidos através da internet, número 34% maior 
que no ano anterior, quando foram realizados 40 milhões de pedidos via web. O índice de 
satisfação com as compras realizadas na internet também foi elevado: 86,45% dos 
consumidores aprovaram os serviços prestados pelas lojas virtuais em 2011. 
 
Além das datas tradicionais do comércio, como Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais 
e Natal, o e-commerce brasileiro consolidou, em 2011, duas no-vas datas, responsáveis por 
forte movimentação nas vendas: a Black Friday, em novembro, e o Boxing Day, logo após o 
Natal. Tradicionais em países como Estados Unidos e Inglaterra, esses eventos promovem 
descontos que chegam a 70%. No Brasil, os dois eventos movimentaram juntos R$ 158 
milhões, valor 91% maior do que o alcançado nas mesmas datas em 2010. 
 
Compras online 
 
As categorias de alto valor agre-gado, foram os preferidos pelos e-consumidores, como 
eletrodomésticos (15%), produtos de informática (12%) e eletrônicos (8%). Os preços 
competitivos e as facilidades de pagamento oferecidas pelas lojas virtuais foram motivadores 
para as vendas, da mesma forma que as datas de sal-dão, como Black Friday e Boxing Day. Já 
Moda e Acessórios (7%), que nos últimos tempos vinha se destacando entre as categorias 
mais procuradas, se estabeleceu de vez entre as cinco mais vendidas, ocupando a 4o posição 
durante as vendas de Natal. 
 
Para Cris Rother, no ano passado as empresas fizeram um forte investimento para melhorara 
logística e garantir a entrega das mercadorias. "Tivemos um apagão logístico em 2010 e a 
partir daí, as lojas têm prestado muita atenção na logística, na contratação e treinamento de 
profissionais e em tecnologias para monitoração. Agente percebe que em 2011 a logística 
melhorou, temos um índice de atraso de entrega, que caiu de 17% para 13%", diz. Segundo a 
diretora da e-bit, um ponto que ainda precisa melhorar é na logística reversa -o consumidor 
comprou, por exemplo, um produto no tamanho errado e quer trocar. "Essa operação ainda é 
complicada na maioria das vezes, mas os lojistas estão trabalhando para melhorar este ponto", 
afirma. 
 
Loucos por cupons 
 
Em relação às compras coletivas, o conceito já não é novidade no mercado de e-commerce. A 
modalidade chegou ao Brasil em 2010 e rapidamente conquistou os e-consumidores pelas 
ofertas e descontos. Segundo levantamento da e-bit, em 2011 o número de consumidores que 
aderiram a essa modalidade chegou a 9,98 milhões. Foram realizados 20,5 milhões de pedidos 
e o tíquete médio ficou em R$ 78,35. Com tudo isso, o setor atingiu um faturamento de R$ 1,6 
bilhão. A tendência para os próximos anos é que o setor se profissionalize cada vez mais, 
seguindo o fluxo natural de polarização com os grandes players. 
 
Em pesquisa realizada pela e-bit, ficou evidente que apesar de ter conquistado popularidade, o 
setor ainda precisa de melhorias. Na avaliação dos e-consumidores, Bares/Casas Noturnas e 
Gastronomia têm maior índice de satisfação. Já Produtos recebeu a nota mais baixa em 
atendimento. "A explicação para isso está no fa-to de que, muitas vezes, os parceiros são 
pequenos e ainda não estão preparados para atender a grandes volumes de pedidos". 
 
Fonte: Diário do Comércio, São Paulo, 26, 27 e 28 abr. 2012, Caderno Especial, p. 2. 
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