


OS GUARDIÕES
DO E-COMMERCE

O comércio eletrônico ganha músculos e já gira 265,4 bilhões de dólares
por ano no Brasil POR S ILV IA BALIE IRO

S
ome-se tudo o que os maiores bancos,
corretoras, seguradoras, lojas online e
operações de business-to-business mo-
vimentaram durante o ano de 2004 pe-
la internet e chega-se a um número exu-
berante - nada menos que 265,4 bilhões

de dólares. Esse é o dinheiro que girou pelas mãos
dos 100 maiores protagonistas do comércio eletrôni-
co brasileiro no ano passado. O equivalente a 37% do
PIB brasileiro de 2004.

Na sexta edição do INF0100, nosso ranking do e-com-
merce verde-amarelo, registramos um crescimento de
94% dos valores movimentados pela internet em rela-
ção ao ano anterior. Apesar de expressiva, essa taxa de
crescimento foi menor que a aferida entre 2002 e 2003,
quando a movimentação do comércio eletrônico bra-
sileiro disparou, passando de 35,6 bilhões de dólares
para 136 bilhões.

Mais uma vez o setor financeiro, que
inclui bancos, seguradoras e correto-
ras de valores, foi o responsável pelo
grosso desse total, contabilizando
215,4 bilhões de dólares. Somente pe-
las agências virtuais do Bradesco, o nú-
mero l da lista, foram transacionados
122,7 bilhões de dólares. A instituição,
que já estava no topo do ranking no
levantamento de 2003, registrou um
aumento de 187% em relação ao pe-
ríodo anterior.

No calcanhar do Bradesco, aparece
o Itaú, que movimentou 77 bilhões de

dólares pela internet em 2004. Uma parte desse mon-
tante vem do site Itaú Bankline, que possui hoje 3,8 mi-
lhões de usuários. Logo em seguida aparece a Caixa Eco-
nômica Federal, com 7,4 bilhões de dólares transacio-
nados, tanto com empresas como com pessoas físicas.

Do lado das empresas que vendem para outras pela
internet, o ano de 2004 também não fez feio. O volume
total de transações online dos 40 integrantes de B2B foi
de 47,7 bilhões de dólares, ou 18% do total contabiliza-
do em INF0100. A gigante Petrobras encabeça a lista
dessa turma. Desde 2000, com o fim do monopólio, a
empresa vem se esforçando para ganhar vantagem com-
petitiva, canalizando as vendas para seus distribuidores
no mercado virtual. O retorno foi rápido e também ex-
traordinário. Em 2004, 92% das vendas da companhia
foram feitas pelo site. O faturamento com o comércio
eletrônico chegou a 37,6 bilhões de dólares.

Para comprar pelo site da Petrobras, não basta en-
trar, passear com o carrinho virtual e
fazer o pedido. Cada cliente precisa
assinar um contrato em que são es-
tabelecidas regras e condições de uso.
Os programas que mantêm o site es-
tão interligados ao sistema SAP, que
faz automaticamente a verificação de
crédito e a validação de cada opera-
ção. Em dois dias a transação é con-
firmada e o comprador pode acom-
panhar online o status de seu pedido
e também agendar local, dia e hora
para a retirada do produto. "Com o si-
te, conseguimos diminuir o retraba-



lho e acabar com os problemas gera-
dos por erros de digitação", diz o ge-
rente de TI de abastecimento da Pe-
trobras, Orlando Pinna. No segundo
lugar entre os sites de business-to-
business ficou a Volkswagen, com 3,4
bilhões de dólares em transações, se-
guida pela Petróleo Ipiranga, que co-
mercializou quase 2 bilhões de dóla-
res pela internet no ano passado.

No B2C - as vendas diretas ao con-
sumidor - pelo quinto ano consecu-
tivo deu GM no topo da lista. A mon-
tadora, pioneira na venda de veícu-
los pela internet, consolidou seu po-
der no mercado online, movimentan-
do aproximadamente 721 milhões de
dólares com a venda dos modelos
Celta, Meriva, Montana, Corsa Sedan
e Corsa Classic. O crescimento em re-
lação ao apontado na pesquisa INF0100
de 2003 foi de 35%.

Nesses números pesam a favor da
GM as vendas que são fechadas den-
tro da concessionária, mas utilizan-
do o site da internet. Os antigos quios-
ques, instalados em cada loja para fi-
nalização das compras, evoluíram.
Hoje, em cada mesa de trabalho há
um micro com acesso à web, de on-
de partem os pedidos direto para a
fábrica. "O site não é apenas um no-
vo canal de venda, é um novo mode-
lo de negócio dentro da GM", afirma
Renato Segura, gerente de projetos
e e-business da General Motors.

Para continuar sem ninguém à sua
frente, a montadora também preci-
sou mudar no ano passado. Avalian-
do benchmarks de outras operações
de comércio eletrônico, a GM iniciou
em 2004 um processo de "desproli-
feração de modelos". Apesar do no-
me difícil, o processo teve a função
principal de simplificar o processo de
compra dentro da página virtual. An-
tes, as pessoas tinham de navegar
muito pelo site para escolher todos
os acessórios. Hoje, é possível mon-



tar o carro escolhendo entre três pa-
cotes diferentes de opcionais. "No
contato direto por meio do site, é pos-
sível entender o que o cliente quer e
vender exatamente o que ele procu-
ra", diz Mauro Pinto, CIO da GM.

UMA TECNOLOGIA
PARA CADA SITE
Todas as empresas com operações
de comércio eletrônico têm um ob-
jetivo em comum: usar a web para
vender seus produtos e serviços. Mas
isso não quer dizer que todas utili-
zam as mesmas tecnologias. Pelo con-
trário, a maioria das companhias que
figuram em INF0100 (78,7%) tem mais
de 70% de seu software feito sob me-
dida para seus negócios. "Um siste-
ma feito em casa dá maior flexibili-
dade e permite uma melhor integra-
ção com os programas que já rodam
na empresa", afirma Pinna, respon-
sável pelo e-commerce da Petrobras.

INF0100 mostrou que os sites de
B2C são disparados os maiores usuá-
rios de programas de personalização,
CRM e robôs de monitoração de clien-
tes. Mas ninguém bate os bancos
quando se considera o business in-
telligence, o GED (Gerenciamento Ele-
trônico de Documentos), VolP ou as
redes neurais. Já os players de B2B
são os campeões do supply chain. Ou-
tras tecnologias ainda novas ficaram
de fora dos sites de comércio eletrô-
nico no ano passado. É o caso do RFID,
que não foi assinalado por nenhum
dos participantes.

Para responder dúvidas e receber
solicitações, o e-mail continua sendo
a ferramenta mais popular entre
adeptos do e-commerce, com taxa de
utilização de 97,8%, um valor 4 pon-
tos percentuais acima do registrado
na pesquisa anterior. Já o atendimen-
to por telefone perdeu espaço, redu-
zindo seu uso de 87% para 82%.



Entre os outros serviços oferecidos
pelos sites de vendas online desta-
cam-se a confirmação de compra, usa-
da por 79,8% das empresas; a comu-
nicação da política de privacidade,
com presença em 75,3% dos endere-
ços virtuais; as newsletters, usadas
por 70,8% das companhias; e o acom-
panhamento do pedido, presente em
70,8% dos sites. Já opções como lis-
ta de desejos e vale-presente ficaram
na lanterninha, com 11,2% e 7,9% de
participação, respectivamente.

No quesito segurança, o antivírus
e o firewall têm presença garantida
em 100% das empresas listadas em
INFO100. Eles vêm seguidos do canal
criptografado HTTPS, usado em 83,1%
dos sites, e pelo SSL, com taxa de uti-
lização de 78,7%. Os sistemas de de-
tecção de intrusos e o de certificação
digital também detêm maioria e po-
dem ser encontrados em 55,1% e
52,8%, respectivamente, das compa-
nhias de comércio eletrônico.

Para oferecer uma camada a mais
de segurança aos seus clientes e suas
informações, 40,4% dos endereços
fazem uso também de tecnologias de
prevenção de fraudes. Outros 38,2%
usam o anti-spyware e 28,1% têm uma
política de autenticação para com-
plementar a tradicional senha. Entre-
tanto, há sistemas que ainda estão
longe de serem populares. É o caso
do teclado virtual (13,5%), da certifi-
cação digital com time stamp (7,9%)
e da biometria (1,1%).

A hospedagem dos sites de e-com-
merce continua sendo feita, na maio-
ria dos casos, em servidor próprio.
Mas a grande diferença entre essa op-
ção e o data center, que era de 23 pon-
tos percentuais em 2003, diminuiu
para 7,7 pontos no ano passado. Pa-
ra armazenar as informações, os dis-
cos em RAID ainda são os mais utili-
zados, podendo ser encontrados em
64% das empresas. A tecnologia SAN

(Storage Área Network) vem em se-
gundo, com 23,6% de presença, e a
NAS (Network Attached Storage) fica
em terceiro, com 15,7%. Há ainda 3,4%
das empresas que revelam adotar ou-
tras formas de armazenamento para
suas vendas online.

Em banco de dados, o SQL Server é
o mais popular, sendo usado por 59,6%
dos sites de B2C, B2B e também do se-
tor financeiro. O software deixa para
trás Oracle (44,9%), MySQL (13,5%) e
DB2 (13,5%). E ainda Informix (4,5%),
Sybase (4,5%), PostgreSQL (3,4%), Pro-
gress (2,2%) e Firebird (1,1%). Já para
acessar todas as informações armaze-
nadas nesses bancos de dados, o ASP
é a tecnologia mais empregada pelas
empresas de INFO100. Detém 53,9%
da preferência, ficando bem à frente
do Java, que tem 37,1% de adesão por
parte dos players de e-commerce. O
J2EE também tem seus adeptos, 33,7%,
e vem seguido de perto pelo ASP.Net,
com 32,6%. Ainda fazem parte dessa
lista o Perl (10,1%), o PHP (7,9%) e o
Cold Fusion (5,6%).

Quando se fala em servidores de
aplicação, o WebSphere, da IBM, é o
nome mais citado da lista, com taxa
de utilização de 15,7%. Depois vêm o
Oracle Aplication Server (10,1%), o
Jrun (6,7%), o Sun Java System Appli-
cation Server (4,5%), o WebLogic
(4,5%) e o Jboss (2,2%). Por um lap-
so, na pergunta a respeito dos servi-
dores de aplicação, INFO não inclui
Tomcat e outras opções.

Nesta sexta edição do levantamen-
to INF0100, foram disparados mais
de 700 questionários para diferen-
tes empresas que praticam comér-
cio eletrônico. Dessas, 116 manda-
ram suas respostas até 15 de abril.
As que não informaram o total das
transações nas operações online em
2004 não entraram no ranking, mes-
mo tendo respondido a todos os ou-
tros itens da pesquisa.





Fonte: Info Exame, ano 20, n. 230, p. 66-72, maio 2005.




