
Comércio, Virtual, lucros reais 
 
Crescendo a um ritmo cinco vezes maior que as lojas tradicionais, o varejo eletrônico se firma 
como um canal de vendas eficiente e com grande potencial de expansão     
  
Ninguém mais duvida do potencial do comércio eletrônico. Para a maioria das grandes empresas 
varejistas, a loja virtual já é a operação mais rentável de toda a rede. A filial do Ponto Frio na 
internet foi responsável no ano passado por 4% do faturamento total da empresa, que foi de R$ 
2,5 bilhões. O Magazine Luiza estima que a unidade virtual responda esse ano por 11% de um 
faturamento projetado em R$ 1,45 bilhão. O crescimento do varejo on-line vem surpreendendo 
especialistas que acompanham de perto este mercado. A e-Bit, responsável pela pesquisa 
semestral Web Shoppers, realizada com clientes de 450 lojas virtuais, estimava para o primeiro 
semestre deste ano um crescimento 35% maior do que o mesmo período de 2003. O índice 
acabou chegando a 50%, com o faturamento conjunto dessas lojas somando R$ 745 milhões.  
 
“A entrada de novos consumidores virtuais no mercado, passando de 2,5 milhões no final do ano 
passado para 2,75 milhões no final deste semestre, foi um dos fatores que fez com que o 
faturamento aumentasse expressivamente”, explica Pedro Guasti, diretor geral da e- Bit. O 
aumento de 10% na base de consumidores, aliado ao bom desempenho da economia e ao 
aumento da freqüência de compras, elevou o volume de vendas em 35%. O relatório da 10ª 
edição da Web Shoppers afirma que os consumidores que ficaram mais de seis meses sem 
comprar on-line voltaram a dar preferência à internet como canal de compras. Maio foi o mês 
mais surpreendente, puxado pelo Dia das Mães, tradicionalmente a segunda melhor data 
comemorativa do comércio, e pelas compras antecipadas do Dia dos Namorados.  
 
A pesquisa traz outros números interessantes. O tíquete médio teve um crescimento nominal de 
10% no semestre, ou seja, os consumidores estão gastando mais em suas compras virtuais. A 
maior variação aconteceu em janeiro, quando a média de gasto foi de R$ 292 contra R$ 249 no 
mesmo período de 2003. Em maio e junho, os valores chegaram a R$ 300. A Web Shoppers 
mostra que CDs, DVDs, livros e revistas continuam liderando o ranking dos produtos mais 
vendidos, mas houve um aumento na participação de vendas de itens com alto valor agregado 
como informática, telefonia, saúde e beleza.  
 
Se o crescimento já surpreende, as expectativas para o futuro são ainda maiores. A Câmara 
Brasileira de Comércio Eletrônico (Camara-e.net) estima que atualmente apenas 12% de um total 
de 20 milhões de internautas utilizam uma das cerca de cinco mil lojas virtuais brasileiras para 
fazer compras. A expectativa é de que até o final de 2005 serão mais de cinco milhões de 
consumidores virtuais. “O crescimento dos negócios on-line é absolutamente inexorável. Ele vai se 
dar nos próximos anos de forma ininterrupta e substantiva, com índices bem maiores do que o 
crescimento da economia em geral”, afirma Cid Torquato, diretor executivo da entidade. No 
primeiro semestre, o varejo tradicional cresceu 9% contra 51% do comércio on-line.  
 
Clientes satisfeitos 
 
A credibilidade que a internet vem conquistando a cada dia é outro fator que explica o 
crescimento do varejo virtual. O empresário Flávio Jansen, presidente da Submarino, afirma que 
os clientes estão mais confiantes na compra via internet e, satisfeitos, a recomendam para 
amigos, aumentando a base de compradores on-line. “O comércio eletrônico também apresenta 
preços competitivos com relação ao varejo tradicional, parcelamento mais ativo e a conveniência 
de receber a mercadoria em casa”, afirma Jansen. A empresa espera chegar ao final de 2004 com 
um faturamento de R$ 300 a R$ 320 milhões, contra R$ 211 milhões em 2003.  
 
Pedro Guasti concorda que a forma competitiva com que o varejo on-line se posiciona diante do 
comércio tradicional está conquistando muitos clientes, mas acredita que a sensação de 
segurança é o fator que mais contribui para o crescimento desse mercado. “As experiências bem-



sucedidas de quem compra pela internet são fundamentais. Se o consumidor não tem problemas 
com o pagamento e recebe o produto no prazo com a comodidade de não ter que sair de casa, ele 
volta e indica para os amigos. O mercado também está mostrando cada vez mais meios de 
pagamento alternativos àqueles que têm medo de informar o número do cartão de crédito, como 
boleto, cheque para pronta entrega e depósito eletrônico”, afirma.  
 
Motivadas pelo potencial deste mercado, grandes redes entraram na internet com todas as forças, 
acirrando a concorrência. “Uma livraria num shopping concorre no máximo com outra livraria 
localizada em outro andar. Na internet, bastam alguns cliques para o consumidor acessar 
inúmeras lojas”, compara Carlos Eduardo Ferreira, professor de Marketing e Comércio Eletrônico 
da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e um dos precursores do varejo eletrônico no Brasil. Em 
dezembro de 1995, quando a internet ainda era um bicho-de-sete-cabeças para muita gente, 
Ferreira fundou a Net Flores, a primeira floricultura virtual da América do Sul. Na região, a 
empresa conta com uma rede de seis mil floriculturas que fazem a entrega das flores. “Hoje, 
vendemos para o mundo inteiro em parceria com outras empresas, exceto para a África 
subsaariana.”  
 
Confiança na marca 
 
Na opinião do professor, a marca é que faz a diferença nesse mercado cada vez mais disputado. 
Na dúvida entre uma loja ou outra, o cliente escolhe aquela que lhe traz mais confiança, e essa 
credibilidade é ainda mais importante no varejo on-line. “A guerra de preços acontece entre 
empresas que não conseguem criar um diferencial. Onde tudo é igual, o consumidor opta pela loja 
que vende mais barato”, afirma. “Mas se ele tem intimidade com uma das marcas, vai se sentir 
mais seguro, e é provável que aceite pagar mais caro.” Para aumentar a credibilidade de seus 
consumidores em relação à loja, a Net Flores se associou a duas marcas famosas, Varig e TAM. As 
compras feitas no site contam pontos nos programas de fidelidade das companhias.  
 
A motivação da compra na internet também depende muito da categoria de produto. A 
constatação é da pesquisa Web Shoppers. No caso de mercadorias como CDs, DVDs, livros e 
revistas, o conhecimento da loja é um fator determinante. Cerca de 29% das compras desses 
artigos são feitas por clientes que acessam o site por iniciativa própria. As promoções enviadas 
para o e- mail do consumidor ou divulgadas em banners são mais indicadas para produtos 
eletrônicos. Elas motivam 19% das vendas desses itens. A ferramenta que traz mais resultados 
para o comércio de flores são os sites de busca, em média 26% das compras desse artigo foram 
iniciadas por esse caminho.  
 
A pesquisa da e-Bit mostra que a satisfação do consumidor das lojas virtuais não evoluiu no 
mesmo ritmo do faturamento, mantendo-se na casa dos 86 e 87%. Os itens que apresentaram 
menor percentual de aprovação são preços (70%), informação sobre produtos (84%), entrega no 
prazo (85%) e navegação (88%). Guasti recomenda aos empresários maior atenção aos anseios 
dos consumidores. “É preciso ter um canal aberto com o cliente, conhecer melhor o público e 
trabalhar para ele. “Os homens continuam sendo maioria entre os consumidores virtuais (60%), 
mas se forem analisados só os dados do Sudeste, esse percentual cai para 55%. A faixa etária 
predominante é de 25 a 49 anos, a renda média familiar é de R$ 3.900, 57% dos consumidores 
têm nível superior completo e 21% são pós-graduados.  
 
Atenta ao perfil de seus clientes, a Tok&Stok, rede de móveis e artigos de decoração com 24 
lojas, lançou em julho o seu portal de vendas. “Nossos clientes são jovens e profissionais com 
bom grau de formação e informação, um perfil totalmente consistente com os usuários de 
informática e internet”, afirma Marcelo Menezes, responsável pelo marketing da empresa. O site 
oferece oito mil itens para entrega em cidades localizadas em um raio de 250 quilômetros de cada 
loja física. “Estamos no segundo mês de vendas virtuais, e os resultados têm respondido às 
expectativas de incrementar as vendas em 2% e 3% até o final do ano. O retorno poderá vir 



também de forma indireta, pois o site já é utilizado como suporte para a efetivação de vendas nas 
lojas reais.”  
 
A loja virtual como um canal complementar e integrado ao varejo tradicional está ganhando cada 
vez mais força. “Temos pesquisas que mostram que muitos usuários buscam as informações na 
internet e fazem a compra presencialmente. O contrário também acontece”, afirma Torquato. O 
portal de vendas da Tok&Stok começou a ser elaborado há dois anos, e nesse período muitos 
clientes entraram nas lojas com páginas impressas de produtos para mostrar aos vendedores o 
que buscavam. O desafio no momento é fazer com que elas dispensem a ida à loja e comprem via 
internet. Com o portal de vendas acionado, a rede atinge dois objetivos, vender em um canal de 
vendas complementar e oferecer um serviço aos clientes externos e internos, criando uma 
ferramenta que permite consultar todos os produtos, fotos e preços. 
 
Pequenos on-line 
 
Apesar da predominância de redes famosas, a internet não é território exclusivo do grande varejo 
(veja box). Empresas como a Compact Blue, especializada em CDs e DVDs, já encontraram uma 
brecha nesse mercado. Fundada em 1990, a empresa tem quatro unidades em São Paulo e 
decidiu ingressar na internet este ano para compensar os prejuízos com a queda das vendas no 
varejo físico. A insistência de consumidores de outros Estados só reforçou o projeto dos sócios da 
rede. “Eu acredito que até o final do ano a loja alcance volumes de venda semelhantes aos de 
uma loja física. Estamos caminhando devagarinho, com os pés no chão”, afirma o sócio Joel Valc.  
 
Para concorrer com os grandes, a Compact Blue aposta em mercadorias diferenciadas. “Não dá 
para competir com lançamentos do mercado brasileiro, mas é possível brigar com a venda de CDs 
importados. Temos 500 mil títulos, 50 mil para pronta entrega, nenhum site tem essa oferta”, 
afirma Valc. Para Pedro Guasti, esse é o caminho certo. Empresas sem diferencial dificilmente 
conseguem obter êxito, porque na internet não dá para ser mais um. Se o lojista não fizer barulho 
para construir a sua marca, nada vai acontecer. “Pequenos comerciantes podem optar por 
trabalhar com um nicho de mercado se quiserem ter sucesso nesse mercado cada vez mais 
promissor”, sugere Pedro.  
 
Para o professor Carlos Eduardo, o crescimento surpreendente do comércio eletrônico é só uma 
amostra do que vem por aí. Ele aposta em grandes saltos para os próximos cinco anos com a 
popularização da internet apoiada em avanços no acesso via telefone celular e rede elétrica. Para 
Torquato, alguns números mostram o potencial de crescimento do comércio eletrônico. “Existem 
atualmente 60 milhões de telefones celulares, 25 milhões de titulares de contas bancárias – dos 
quais 50% usam e-banking, e 30 milhões de usuários de internet. Em contrapartida, estima-se a 
existência de três milhões de compradores virtuais. A base para o crescimento desse segmento é 
muito grande.” 
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