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prática de comprar produtos e ser-
viços pela internet conquistou de
vez os brasileiros. Prova disso é o
crescimento expressivo obtido pe-

lo mercado de e-commerce no Brasil nos últi-
mos anos. Apesar de ter pouca idade, cresce
com vigor acima dos 20%. No primeiro semes-
tre deste ano, segundo dados da e-bit, foram
faturados R$ 10,2 bilhões com vendas on-line,
o que garantiu um crescimento de 21% em rela-
ção ao mesmo período do ano anterior e a es-
treia de 5,6 milhões de pessoas no universo
das compras virtuais. Hoje, o país tem 37,6 mi-
lhões de e-consumidores, mas um montante
ainda considerado pequeno perto do volume
de brasileiros com acesso à internet — menos
da metade da população internauta adotou o
hábito. Segundo Cris Rother, diretora da e-bit,
a área passou longe dos efeitos da crise econô-
mica, pois foi favorecido por fatores como o au-
mento do poder de compra e acesso à internet
por parte da classe C e migração de consumido-
res das lojas físicas para on-line. “A possibilida-
de de fazer pesquisas de preços trouxe esses
consumidores para as compras virtuais.”

Outro fenômeno está traçando um novo
perfil para o mercado: a segmentação, ou seja,
a criação de canais de compras verticais espe-
cializados em um público específico. E esse fa-
to trouxe um olhar mais cuidadoso para a pres-
tação de serviço. “Essas novas empresas estão
mais atentas com a questão do cumprimento
do prazo de entrega, produtos em ordem e ope-
ração de logística reversa mais eficiente”, diz
Thiago Flores, diretor de marketing do Zoom,
site especializado em comparação de preços.
Seguindo esse caminho, a moda aumentou sua
presença no comércio virtual. “Hoje, está em
terceiro lugar em ordem de importância, o bra-
sileiro está rompendo paradigmas ao fazer
compra remota de roupas e calçados”, diz Ger-
son Rolim, diretor de comunicação da Câmara
Brasileira de Comércio Eletrônico.

Com cerca de 400 mil entregas mensais e
previsão de faturar R$ 1,3 bilhão em 2012, a Má-
quina de Vendas, que agrega o site do varejista
Ricardo Eletro, além dos canais Insinuante, Ci-
ty Lar, Eletroshop e Salfer, passou a atuar tam-
bém no comércio virtual com um portal especí-
fico para a venda de colchões e produtos de ca-
ma e banho, além de incluir itens como calça-
dos em alguns de seus pontos de venda eletrô-
nicos. Marcelo Ribeiro, diretor de e-commer-
ce da Máquina de Vendas, diz que entender as
necessidades e comportamentos de um públi-

co específico é um dos grandes desafios, além
de investir maciçamente em atendimento.

O relacionamento das empresas com os con-
sumidores também evoluiu ao longo dos anos.
O índice de satisfação dos e-clientes hoje está
na casa dos 85%. O envolvimento das redes so-
ciais tem sido determinante nesse sentido,
além da mudança no comportamento das em-
presas, que têm que investir em prazos meno-
res de entrega e custos de fretes menores. “Al-
gumas companhias chegam a basear seu SAC
no Facebook, pois traz mais transparência para
o relacionamento, porém pede mais rapidez e
precisão nas respostas”, diz Rolim.

O braço de e-commerce da Kalunga, que fa-
turou R$ 1,13 bilhão e obteve crescimento de
30% no ano passado, investiu US$ 10 milhões
em infraestrutura. Mensalmente, são vendidos
200 mil itens e mais de 40 mil pedidos saem
diariamente do centro de distribuição. Felipe
Algazi, gerente de e-commerce da Kalunga,
diz que o cliente está mais exigente, informado

e tem vários canais de comunicação à disposi-
ção. “Fazemos um monitoramento constante
do que está sendo publicado na internet. Hoje,
com três cliques, o cliente espalha uma infor-
mação boa ou ruim para o mundo inteiro.”

O futuro do e-commerce no país já tem
um cenário delineado. Os especialistas acre-
ditam em uma acomodação do mercado,
com crescimento que não deve passar dos
20%, por conta da própria maturidade do se-
tor. O móbile commerce — compra virtual fei-
ta por tablets e smartphones — vem ganhan-
do força, impulsionado pela falta de tempo e
comodidade. Hoje responde por 1,3% do fatu-
ramento do mercado, mas Cris Rother, dire-
tora da e-bit, acredita que essa atividade de-
ve ter maior expressão nos próximos três
anos. “Isso já é realidade nos Estados Unidos,
mas no Brasil ainda temos barreiras importan-
tes a serem superadas, como a da segurança
da informação e o acesso à banda larga, consi-
derada uma das mais caras do mundo.

No país, 37,6 milhões
de pessoas já aderiram
às compras virtuais
e garantiram vendas
de R$ 10,2 bilhões
no primeiro semestre
deste ano, alta de 21%,
de acordo com a e-bit

Considerada um fenômeno, as compras
coletivas estão vivendo dias mais calmos
depois de um período de crescimento
acelerado. Nos primeiros seis meses
deste ano, o mercado contabilizou
mais de 12 milhões de cupons vendidos,
com um tíquete médio de R$ 60.
Foram 83.233 ofertas anunciadas, cujos

descontos trouxeram uma economia
de R$ 1,4 bilhão para os bolsos dos
brasileiros. Segundo Cris Rother, da
e-bit, se mantiveram em atividade as
empresas que investiram na prestação
de um bom atendimento. “Quem se
adequou aos direitos do consumidor
terá vida garantida no mercado,

pois o momento é de regulamentação.”
As categorias de produtos e serviços
que mais se destacaram foram
hotéis e viagens, produtos, saúde
e beleza e restaurantes, de acordo
com dados da e-bit. Para este ano,
a expectativa é fechar o período
com um crescimento entre 5% a 10%.

Mobile commerce
avança e responde
por 1,3% do
faturamento, mas
país precisa vencer
barreiras como
a da segurança
da informação
e o acesso à
banda larga
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Divulgação

US$ 158
É o valor médio internacional
do tíquete de compras no
e-commerce. Na Amazon,
esse valor é de US$ 172
Pesquisa feita com o
consumidor brasileiro
mostrou que mais de
25% faz compras em
sites no exterior

José Pelaez/Folhapress

Aumento da base de cartões no país movimenta
cadeia do e-commerce e também a busca por
sistemas que garantam a segurança das transações

BONSNÚMEROS

A chegada da Amazon no
e-commerce brasileiro
promete impulsionar ainda
mais o mercado para
aprimorar a sua prestação
de serviços e acirrar a
concorrência. Segundo
Cris Rother, da e-bit, esse
movimento gerou algumas
mudanças nas empresas
que atuam no país no
que diz respeito a prazos
de entrega e cobrança de
frete. Conhecida pela
segurança na entrega de
seus produtos, a Amazon
tem pontos a seu favor. Além
de se posicionar como uma
das principais players do
comércio eletrônico mundial,
segundo um estudo feito
pela consultoria para
tentar entender como os
e-consumidores encaram
a chegada da gigante no
Brasil, mais de um quarto
dos entrevistados afirmou
ter o costume de comprar
virtualmente fora do país,
sendo que, desse montante,
26% já adquiriram produtos
na Amazon e ouviram falar
que a marca irá desembarcar
no país. Outro aspecto
favorável é seu tíquete
médio significativo e mais
elevado do que a média
internacional — R$ 172 contra
R$ 158. De acordo com a
edição 26 do WebShoppers,
feito pela e-bit, 30% dos
entrevistados alegaram que
fizeram compras na Amazon
pela questão do preço;
outros 23% pela indicação
de amigos; 18% valorizou
a confiança na entrega;
10% pela disponibilidade
de produtos exclusivos; 9%
pelo rastreamento de pedidos
e 9% pela facilidade de
pagamento.

forte expansão da ba-
se cartões — com au-
mento anual da or-
dem de 20% —, asso-

ciada ao maior acesso, familiari-
dade e confiança da população
com a internet, está pavimentan-
do um caminho sólido para o de-
senvolvimento consistente do co-
mércio eletrônico no Brasil. Mais
importante do que isso, no entan-
to, é a convicção de que o poten-
cial para crescer é, sem dúvida, gi-
gantesco. Um bom indicativo des-
sa confiança é o aumento no nú-
mero de empresas que oferecem
plataformas de suporte ao paga-
mento on-line, como a Moip,
Mundipagg e PayPal, entre ou-
tras. Especializadas em “fazer a
ponte” para que quem está inte-
ressado (pode ser tanto uma pes-
soa física quanto um pequeno lo-
jista) em vender um produto pela
internet receba os recursos da
venda com segurança, elas se au-
todenominam “facilitadoras”.
Em linhas gerais, o modelo fun-
ciona da seguinte forma. A pes-
soa física ou lojista interessado
em utilizar o serviço faz seu cadas-
tro em uma “facilitadora”, que já
está autorizada a receber paga-
mentos por meio de diferentes
cartões. Quando o negócio é efeti-
vado, quem recebe o dinheiro é a
“facilitadora”, que depois repas-
sa os recursos para o vendedor,
descontando um percentual ou
um valor(geralmente alguns cen-

tavos) previamente combinado.
A Moip, por exemplo, empresa

de capital brasileiro que começou
a funcionar em 2008 com 10 fun-
cionários e hoje tem 100 profissio-
nais em seu quadro de pessoal,
“todos os meses realiza entre 350
mil e 400 mil transações, e todo
dia atende até 200 novos clien-
tes”, diz Igor Senra, presidente
da companhia. Ele esclarece que,
como um dos sócios da Moip é a
IdeiasNet, companhia de capital
aberto, não é possível fornecer da-
dos relacionados ao faturamento
e expectativa de receita. “Mas es-

tamos satisfeitos com os resulta-
dos.” Senra conta que, de 2009
para 2010 a base de clientes cres-
ceu 41 vezes, no ano passado ela
dobrou de tamanho e, agora em
2012, deverá dobrar novamente.

A Mundipagg, por sua vez, que
também tem a IdeiasNet como
uma de suas acionistas, começou
a operar em janeiro deste ano e,
de acordo com Verena Stukart,
diretora da empresa, ainda no iní-
cio de 2013 deverá equilibrar as re-
ceitas e despesas e apresentar re-
sultados positivos. O quadro de
pessoal, que no início das opera-

ções reunia apenas seis pessoas,
hoje conta com 25 profissionais.
“Até o final de 2013 ele deverá ter
aproximadamente 40 pessoas.”

Na avaliação de Verena, além
de funcionar como um interme-
diário entre os estabelecimentos
e as credenciadoras de cartões, o
papel das “facilitadoras” hoje é,
principalmente, garantir que seus
clientes consigam de fato vender
seus produtos. Para tanto, a Mun-
dipagg conta com algumas ferra-
mentas cujo objetivo é garantir,
com segurança, a maior taxa de
conversão de pedidos. A diretora
da empresa diz que, em muitos ca-
sos, a operadora de cartão recusa
a operação e não informa qual a ra-
zão, mas a insuficiência de crédi-
to é um dos principais motivos.

Para contornar esse obstáculo,
a empresa desenvolveu um siste-
ma batizado de autorização par-
cial. Quando uma operação é re-
cusada pela operadora do cartão,
uma nova solicitação é encami-
nhada, com valor mais baixo. Se
aí a operadora autorizar a transa-
ção, a Mundipagg entra em conta-
to com o comprador e o informa
que a operadora autorizou apenas
uma parte do valor total e ele tem
a opção de complementar a dife-
rença com outro cartão, boleto
ou transferência de recursos. São
feitas no máximo três tentativas.

A PayPal, empresa americana
líder no segmento de pagamen-
to on-line, iniciou suas opera-
ções no Brasil em 2010 e, de
acordo com informações da
companhia, conta hoje com 65
varejistas que utilizam seus ser-
viços. Outra empresa que ingres-
sou nesse mercado há pouco
tempo, mais precisamente no fi-
nal de setembro, é a BCash, bra-
ço do Buscapé Company.

Chegada
daAmazon
impulsiona
negócios
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Senra: todososdias atendemos até200novosclientes
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 29 set. 2012, Suplemento: meios eletrônicos de pagamentos, p. A6-A7.




