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O crescimento do comércio eletrônico no País depende da capacidade das lojas virtuais de 
aumentar a fidelidade dos consumidores à Internet como meio de compra. No entanto, apesar de 
alguns resultados animadores, a maioria das pesquisas sobre o assunto não oferece dados 
conclusivos.  
 
Um estudo recente realizado pelo Programa de Administração de Varejo (Provar-USP) e pelo e-bit, 
por exemplo, concluiu que, no Estado de São Paulo, a fidelidade dos consumidores é maior no 
comércio online. Segundo a pesquisa, 96% dos clientes de lojas virtuais pretendem comprar 
novos produtos no prazo de 60 dias, enquanto o índice fora da Internet fica em 65,2%.  
 
O coordenador do MBA de varejo da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e diretor da Treinasse 
Consultoria, Ulysses Reis, diz que é difícil comparar a freqüência de compra de consumidores 
tradicionais e virtuais, já que a maioria das lojas de varejo não possui um banco de dados da 
clientela.  
 
"As lojas virtuais podem manter um controle sobre seus consumidores porque, antes de comprar, 
o usuário precisa preencher um cadastro, que fica armazenado em seu banco de dados. Já o 
varejo físico só apresenta esse controle em alguns supermercados e nas grandes cadeias 
varejistas", explica Reis.  
 
Outros pontos destacados por Reis no comércio eletrônico são a comodidade e o conhecimento 
dos processos. "Depois que o internauta aprende a fazer uma aquisição virtual, e fica satisfeito 
com sua compra, a tendência é que se torne cliente, devido à facilidade de comprar um produto 
sem sair de casa. A facilidade, porém, não substitui a conveniência de poder ver e analisar o 
produto de interesse em lojas físicas", observa.  
 
A fidelidade do consumidor à marca pode ser mais importante do que ao meio. Reis acredita que 
as empresas que possuem lojas virtuais e físicas levam vantagem, porque muitas vezes a pessoa 
já é cliente da loja real e opta pela facilidade de comprar via Web.  
 
O gerente de comércio eletrônico do Magazine Luiza, Oderi Gerin, concorda que o conhecimento 
dos produtos e da loja física é um estímulo ao comércio eletrônico, mas afirma que não há uma 
diferença significativa entre a freqüência de compra dos consumidores tradicionais e online.  
 
"Os consumidores virtuais são menos de 10% mais freqüentes em nossa loja online do que os que 
preferem nossas lojas físicas. Acredito que há uma tendência de aumento do uso da Internet 
como meio de compra nos próximos três anos, mas por enquanto a preferência de canal de 
compras ainda é bem dividida entre as lojas físicas e virtuais", diz Gerin.  
 
poder aquisitivo explica crescimento  
 
Na opinião do diretor geral do e-bit, Pedro Guasti, o perfil dos consumidores online é um dos 
pontos mais relevantes para entender a freqüência de compras nas lojas da Web. O poder 
aquisitivo é a principal explicação para a tendência de crescimento.  
 
"A grande maioria dos consumidores online pertence às classes A e B. A idade média do público 
que compra pela Internet é de 36 anos, a escolaridade é de nível superior completo e a renda 
média é de R$ 3,9 mil por mês. Com clientes que possuem essas características, a Internet 
certamente conseguirá, pelo menos, manter seu atual faturamento com o e-commerce", comenta 
Guasti.  
 



Daniel Domeneghetti, diretor de estratégia da E-Consulting, afirma que o número de novos 
usuários na Internet brasileira em 2003 será irrelevante, mas ressalta que haverá, 
proporcionalmente, mais consumidores.  
 
"Para impulsionar as compras dos clientes de lojas na Web, o primeiro passo das lojas virtuais é 
aumentar ao máximo a fidelidade à Internet como meio de compra. A propaganda boca a boca é o 
segredo para conquistar novos clientes para o varejo online. Assim, ao estimular as compras de 
antigos usuários, a loja estará investindo também na conquistas de uma nova clientela", afirma 
Domeneghetti.  
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