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O ano foi positivo para o e-commerce e seguiu uma tendência de alta verificada desde 2000, 
conforme destaca Gastão Mattos, presidente da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico 
(Câmara-e.net). 
 
Entretanto, o varejo virtual ainda precisa romper algumas barreiras para conseguir deslanchar e 
apresentar um aumento na base de usuários proporcional ao ritmo de crescimento do 
faturamento. 
 
Em entrevista ao IDG Now!, Gastão Mattos fez um balanço das atividades do comércio eletrônico 
no ano e apontou os desafios que devem ser superados. Leia os principais trechos: 
 
IDG Now! - Como o sr. avalia o desempenho do comércio eletrônico em 2004? 
 
Gastão Mattos - Este foi mais um ano bom para o comércio eletrônico no Brasil. Na verdade, é 
uma tendência que já vem acontecendo desde 2000, com índices de crescimento entre 40% e 
50%. Este ano deve registrar uma alta de 40% em termos de faturamento e ainda existe muito 
espaço para esse crescimento continuar. Nossa estimativa é que, de 30 milhões de pessoas com 
algum tipo de acesso à internet, 3,5 milhões farão compras pelo canal. Ainda é pouco, mas nos 
próximos anos essa base tende a crescer. 
 
IDG Now! - A questão da segurança foi também bastante discutida neste ano. Na sua visão, o 
internauta está mais seguro para as operações online? 
 
Gastão Mattos - A segurança ganhou destaque em 2004 e obteve uma referência histórica 
importante. No caso do Brasil temos uma situação em que ainda existem muitos mitos. As 
pessoas têm mais receio do que deveriam em relação às operações online. As transações são 
seguras sim. Não registramos nenhum caso de quebra de segurança nas compras realizadas com 
sucesso nas principais lojas virtuais. As tentativas bem sucedidas de fraude costumam vir por 
phishing e enganam o usuário geralmente por e- mail. 
 
IDG Now! - O medo de fraude ainda é o principal entrave para o crescimento da base de usuários?  
 
Gastão Mattos - O crescimento da base de usuários é de aproximadamente 20% ao ano - índice 
inferior ao ritmo de crescimento de número de compradores. Acreditamos que isso acontece em 
virtude do receio dos consumidores de comprar pela internet. Ainda existe uma barreira 
psicológica importante, que vamos tentar quebrar com o Movimento Internet Segura (MIS).  
 
IDG Now! - Como foi criado e como exatamente vai agir o Movimento? 
 
Gastão Mattos - O movimento foi criado em agosto e a partir dele vamos esclarecer o que é 
seguro, o que não é, quebrar mitos e trazer informações. Nossa intenção era realizar as primeiras 
ações ainda neste ano, mas optamos por iniciá-las depois do Carnaval para não competir com as 
campanhas de Natal. Nesta primeira etapa, a estratégia é utilizar a mídia online para educar o 
usuário sobre procedimentos e o que é seguro ou não. 
 
IDG Now! - Quais as empresas participantes do projeto? 
Gastão Mattos - Foram dez empresas responsáveis pela fundação do movimento: American 
Express, Banco do Brasil, e-Consulting, Extra.com, Ipdi, Microsoft, Redecard, Serasa , Submarino 
e Symantec. Esperamos conquistar no ano que vem ainda mais adesões. 
 
IDG Now! - Em quanto tempo a Câmara espera ter resultados com o MIS? 
 



Gastão Mattos - Este é um trabalho que terá resultados no médio prazo. Não é possível colher em 
curto prazo os frutos de uma iniciativa didática como essa. O objetivo do ponto de vista técnico é 
que consigamos em 2006 equiparar o aumento do faturamento com a velocidade de crescimento 
de usuários compradores. Precisamos equalizar isso. Hoje nosso crescimento está baseado no 
aumento de freqüência de quem já compra. É uma meta captar mais usuários compradores. Creio 
que os primeiros resultados serão vistos entre dois e cinco anos. 
 
IDG Now! - Recentemente o deputado Celso Russomano (PP-SP) disse que pretende encaminhar 
um requerimento à Comissão de Defesa do Consumidor propondo a proibição de propagandas que 
induzam ao uso da internet para transações bancárias. O que o sr. acha sobre isso? 
 
Gastão Mattos - Acho isso um disparate, um absurdo. Seria a mesma coisa que proibir, no mundo 
físico, as pessoas de andar na rua para evitar a violência ou que fossem atropeladas. Isso mostra 
a ignorância mesmo das pessoas com maior poder de decisão frente à internet e que a educação 
sobre o mundo online realmente é necessária. 
 
IDG Now - Quais as expectativas e projetos da Câmara para 2005? 
 
Gastão Mattos - Acreditamos que 2005 será também bastante positivo. O faturamento deve 
crescer em proporção muito parecida, atingindo quase R$ 3 bilhões só varejo online. Queremos 
continuar trabalhando no Movimento para corrigir alguns erros do internauta. O internauta hoje 
comete erros por falta de conhecimento. 
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