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De acordo com pesquisa realizada pelo Pro

grama de Administração de Varejo da Fundação 

Instituto de Administração (Provar/Fia) e Instituto 

de Executivos do Varejo e Mercado de Consumo 

(Ibevar), as vendas de alimentos pela internet ain

da estão distantes dos percentuais alcançados por 

outras categorias. Não chegam a 1% do fatura

mento do setor on line - mas já existem e-consu-

midores ávidos por esse serviço. 

PERDENDO O TREM 

"Os empresários do setor de alimentos es

tão perdendo o trem, como se diz em Minas. Eles 

estão muito atrasados em relação aos outros se

tores, normalmente colocam a culpa da logística, 

mas é possível resolver essa questão, investir neste 

canal de venda e ter muitos lucros", explica o pro

fessor Claudio Felisoni, presidente do conselho do 

Provar/Fia e do Ibevar. 

O professor Felisoni faz questão de ressaltar 

que este fato não pode ser analisado como um pro

blema, mas sim como uma grande oportunidade 

para que as empresas atuais crescem ainda mais e 

para que novas empresas surjam no mercado. 

E tudo indica que ele tem razão, uma vez 

que, em Minas Gerais, poucas empresas estão in

vestindo no comércio on line. Apenas o Supermer

cado Santa Helena, de Sete Lagoas, e o Supermer

cado Vip, de Belo Horizonte já estão no mercado 

há algum tempo e provam que atender o e-con

sumidor é possível. Vale ressaltar que as empresas 

supermercadistas multinacionais já vendem pela 

internet no Estado, mas somente não-alimentos. 

DA LOJA FÍSICA PARA ON LINE 

Das empresas supermercadistas minei

ras situadas entre as cinco primeiras do ranking 
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e-consumidores do Super Nosso têm à sua dispo

sição mais de sete mil itens no site, e a expectativa 

da rede é receber cerca de 1.800 pedidos por mês. 

Ele comenta que vender alimentos pela 

internet não é nada fácil. Por isso, esse proje

to foi planejado por muito tempo. "Levamos 

cerca de dois anos para desenvolver o proje

to. Nosso objetivo é levar conforto aos nossos 

clientes, que agora poderão aproveitar melhor 

o tempo com outras atividades, e contar com 

os serviços e a qualidade do Super Nosso sem 

sair de casa", diz. 

NOVOS E-CONSUMIDORES 

De acordo com a WebShoppers, da E-bit, 

o setor está sendo fortemente abastecido pela 

constante entrada da classe C neste canal de 

vendas. Do total de e-consumidores, a maioria 

é formada por pessoas dessa classe social: 37%. 

Eles também se destacam entre os novos entran-

tes. Em 2012, 46% das pessoas que fizeram sua 

primeira compra online até hoje, possuíam renda 

familiar entre R$ 1 mil a R$ 3 mil, faixa pertencen

te à classe C. 

De acordo com Pedro Guasti, vice-presiden

te de Intellingence Marketing do Buscapé e diretor 

geral da E-bit, a presença de homens e mulheres 

no comércio virtual está praticamente empatada, 

com ligeira maioria para o sexo feminino: 50,1% 

X 49,9% masculino. No entanto, no que se trata 

dos novos entrantes no setor, a diferença é maior: 

56,7% de mulheres X 43,3% de homens. 

Já quando o assunto é idade, a participa

ção da maioria é igual, tanto para novos, quanto 

para "antigos" consumidores: 38% possuem de 

35 a 49 anos. Uma diferença curiosa é no que diz 

respeito à escolaridade. Dos novos entrantes, a 

maioria está cursando o ensino médio, com 38%, 

enquanto 29% cursando superior completo re

presenta a maioria dos consumidores mais "ex

perientes". 

O estudo aponta que o e-consumidor gosta 

muito de frete grátis. De acordo com dados levan

tados pela e-bit, 54% dos pedidos realizados fo

ram com frete grátis, o que gerou uma "economia" 

de R$ 1,09 bilhão aos bolsos desses consumidores. 

Um valor superior se comparado ao montante to

tal gasto com frete no Brasil em 2012: os 46% dos 

pedidos restantes geraram um custo adicional de 

R$ 932,1 milhões. 

DATAS SAZONAIS 

Os e-consumidores impulsionam as com

pras virtuais muito no segundo semestre, com a 

comemoração das datas sazonais, como o Dia dos 

Pais, o Dia das Crianças e o Natal. De acordo com 

dados levantados pela e-bit, em média, 86,1% dos 

e-consumidores brasileiros estão satisfeitos com o 

comércio virtual em 2012, dentro de uma nota de 

corte de excelência de 85%. 
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MEIOS DE PAGAMENTO 

A maioria dos e-consumidores, 73%, prefe

rem pagar suas compras com cartão de crédito. 

A pesquisa apontou que a maioria dos consumi

dores (19%) que pagaram com cartão de crédito, 

escolheu quitar a fatura à vista. Com apenas 18%, 

o boleto bancário fica em segundo lugar como 

meio de pagamento, seguido de outros 8% e 

cartão de débito que é escolhido por apenas 1% 

do público e que aparece pela primeira vez na 

pesquisa. 

De acordo com Pedro Guasti, do E-bit, o car

tão de debito é utilizado principalmente pelos e-

-consumidores que fizeram a sua primeira compra 

na internet. De acordo com os dados levantados 

no ano, 57% dos e-consumidores que utilizam o 

cartão de débito são do sexo feminino. 

A ascensão do e-commerce colocou o Bra

sil no posto de primeiro país latino-americano a 

conseguir que as vendas on-line atingissem 1 % do 

seu Produto Interno Bruto (PIB). O estudo revela 

ainda que a taxa de crescimento que a América 

Latina deve experimentar ao final deste ano de 

2013 é de 28,5%. 

MÓBILES 

De acordo pesquisa da Bajn & Company, 

consultoria global de negócios, a penetração dos 

smartphones chegou a 14% em 2012, totalizando 

27 milhões de pessoas e 55% dos telefones celula

res no Brasil têm acesso a internet. Em 2015, 57% 

dos celulares vendidos aqui serão smartphones. 

Os principais efeitos dos smartphones so

bre os hábitos de consumo dos brasileiros são que 

80% dos e-consumidores pesquisam por produ

tos ou serviços, 94% reparam em anúncios mó

veis; 66% visitam a empresa pesquisada em seus 

smartphones após obter a informação; 75% fazem 

pesquisas em seus smartphones após verem um 

anúncio; 31% já fizeram uma compra usando seu 

smartphone. 

Em relação aos tablets, esses atingiram a 

marca de 31 milhões de unidades em 2012, um 
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crescimento de 400% em relação a 2011. Os tablets responde

ram por 42% do tráfego de internet que não é de computa

dores. 60% dos brasileiros das classes A e B acessam a internet 

por dispositivos móveis. Na classe C, esse número é de 36%. 

A pesquisa da Bain & Company, estima que em 2016, 

21% de todo o tráfego de internet no Brasil será feito a partir 

de dispositivos móveis. 

NOVO CONSUMIDOR 

De acordo com Eric Debarnot, CEO da Kantar Retail 

para a América Latina, qualquer pessoa que usa um smar-

tphone é um "novo shopper", que vai adotar rapidamente um 

comportamento de compra diferente. "É importante ressaltar 

que a chave da mudança não foi o equipamento das pessoas 

em computadores, nem o uso da Internet em casa ou no es

critório: é a mobilidade que muda tudo", ressalta. 

Segundo ele, o comportamento do shopper é mais 

"linear", mas totalmente multidimensional e de uma comple

xidade difícil a "controlar" pela indústria e pelo varejo. "Natural

mente, o comportamento do shopper depende da categoria 

de produto que ele quer comprar, mas em quase todas exis

te, hoje, uma busca maior de informação, de comparação de 

valor, de conselhos, todas as coisas que são fáceis hoje com a 

tecnologia, e com o novo modo de pensamento do Shopper", 

explica Eric. 

MUDANÇA DE INTERESSE 

Para o CEO da Kantar Retail para a América Latina, a boa 

noticia da nova geração de shoppers é que o interesse muda 

de "preços baixos" para "valor mais alto". O conceito de valor é 

muito mais rico que o conceito de preço, e inclui a conveniên

cia, a qualidade da experiência de compra, as garantias que o 

produto oferece em termos de qualidade, segurança, impacto 

sobre o meio ambiente, responsabilidade social. "Isso vai per

mitir aos varejistas mais rápidos e inteligentes de se diferenciar 

dos outros, respondendo melhor às novas necessidades do 

consumidor on line"constata. 
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Fonte: Gôndola, Belo Horizonte, ano 19, n. 212, p. 10-15, set. 2013.




