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O comércio eletrônico projeta faturar R$ 1 bilhão nas vendas de Natal durante todo o mês de 
dezembro. A expectativa é que o faturamento aumente cerca de 50% frente a igual período do 
ano passado, segundo informações da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico (Câmara e-net) . 
“Algumas empresas começam as vendas programadas de Natal a partir de outubro. Em muitos 
casos, a época de Natal significa 40% do faturamento anual”, diz Cid Torquato, diretor executivo 
da Câmara e-net. 
 
O comércio eletrônico deve fechar o ano representando 3,6% do varejo nacional (incluindo vendas 
de carros, passagens aéreas e leilões) e com um faturamento superior a R$ 6 bilhões. Em 2003 a 
participação era de 3,4%, e somente bens de consumo expressavam 1,2%. “A expectativa é que 
o ano termine com aumento nas vendas de bens de consumo on-line, chegando a 1,5% do varejo 
do País e faturando R$ 2 bilhões”, diz Torquato. As vendas de Natal do comércio eletrônico devem 
aquecer a partir desta semana e continuar até o dia 20 de dezembro, já que os produtos 
geralmente têm prazo de entrega que leva entre um e cinco dias.  
 
Para atrair a atenção do consumidor, o Shoptime (<www.shoptime.com.br>) fez uma parceria 
com empresas de cartões de crédito e fornecedores — como a HP , com quem promove a 
promoção Natal + Legal (o cliente compra os produtos da marca e doa parte do valor para uma 
instituição beneficente). O site espera vender grandes volumes a partir desta semana. Roberto 
Oliveira, coordenador da internet do Shoptime, diz que os descontos serão bem agressivos. 
“Começamos 2004 vendendo bem, tivemos uma baixa no meio do ano e estamos voltando a 
melhorar agora.  
 
A expectativa é de boas vendas para o segundo semestre, mas não tanto como esperávamos no 
começo do ano”, afirma. Oliveira acredita num crescimento de 60% nas vendas com relação ao 
Natal do ano passado. O ticket médio entre os meses de novembro e dezembro de 2003 foi de R$ 
430, e para 2004 este valor deve ser R$ 300. Oliveira explica que a cotação é mais baixa porque 
no ano passado foram numerosas as vendas de produtos como câmeras digitais, e neste ano a 
variedade de itens é maior. “Sem contar que estamos oferecendo DVD´s, que não tínhamos no 
ano passado”. De acordo com ele, um dos campeões de vendas deste Natal deve ser o livro 
Código Da Vinci, de Dan Brown. 
 
 
O mesmo livro também deve ser o item mais vendido na Siciliano (<www.siciliano.com.br>), que 
oferece descontos de 10% nos livros para os clientes “amigos” registrados no programa de 
fidelidade — com cadastro gratuito disponível no site. Leonardo Waintrub, responsável pelo e-
commerce da loja, afirma que as vendas já estão crescendo nas últimas semanas, mas acredita 
que vão realmente aquecer a partir do dia 20 de novembro. A rede está se preparando para o 
Natal 2004 com uma demanda quatro vezes maior do que no ano passado. Os livros foram os 
produtos mais vendidos no último Natal, e a tendência deve ser a mesma para este ano. Em 2003 
o tíquete médio da Siciliano era de R$ 66, o equivalente a dois livros. Waintrub explica que esse é 
um bom valor e que “deve ser mantido este ano”. 
 
Vicente Rezende, gerente de marketing da Americanas.com (<www.americanas.com.br>) afirma 
que as promoções de Natal entram e saem ‘do ar’ sem uma periodicidade pré-estabelecida. Entre 
os benefícios para o cliente, a rede está oferecendo frete grátis, ofertas em determinadas linhas 
de produtos e pagamento em até 12 vezes sem juros. No ano passado a empresa apurou 
faturamento bruto de R$ 267,6 milhões — cifra 60,8% maior que a registrada no exercício 
anterior e mais de 10 vezes superior aos R$ 25 milhões atingidos no primeiro ano de operação 
(2000). A loja virtual Americanas.com foi a primeira companhia do mercado de varejo on-line a 
registrar lucro.  



No Submarino (<www.submarino.com.br>) as vendas de Natal começaram na última terça-feira, 
dia 16. André Shinohara, diretor comercial e de marketing do site, espera que o ticket médio 
aumente de R$ 160 (Natal de 2003) para R$ 180 neste ano. As câmeras digitais, DVD players e 
DVD´s foram os produtos mais vendidos em 2003, além da quinta saga do livro Harry Potter, de 
JK Rowling. Para 2004 as apostas são as câmeras digitais e eletroeletrônicos. A expectativa é de 
um aumento de 45% com relação ao faturamento de R$ 43 milhões registrados no ano passado. 
 
Durante todo o mês de dezembro de 2003, de acordo com a Câmara e-net, foram vendidos R$ 
169,66 milhões em bens de consumo, R$ 82,32 milhões em turismo e R$ 431,33 milhões em 
automóveis totalizando R$ 683,31 milhões em e-commerce. 
 
Segundo a E-bit, os produtos mais comprados durante o mesmo período foram CD´s, DVD´s e 
fitas de vídeo (33%), livros e revistas (16%) e eletroeletrônicos (8%). 
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