
Varejo ‘on-line’ investe em rapidez e segurança  
Gustavo Brigatto   
 
O comércio eletrônico tem se mantido aquecido no Brasil não só pelas vendas por meio da 
Internet, mas também pelos investimentos feitos em infra-estrutura de Tecnologia da Informação 
(TI). O objetivo é conquistar uma maior participação em um mercado que deve movimentar R$ 
2,8 bilhões em vendas em 2005. Para isso, sites de varejo on-line podem investir cerca de R$ 195 
milhões em tecnologia e segurança da informação durante o ano. 
 
O Submarino , por exemplo, investiu em 2004, cerca de R$ 4 milhões em TI, e pretende gastar 
muito mais. “Temos previstos nos próximos três anos investimentos em torno de R$ 25 milhões, 
parte em infra -estrutura de tecnologia, parte de logística”, diz Flávio Jansen, presidente da 
empresa. 
 
“O comércio eletrônico já representa 9,92% das transações negócio-a-negócio (B2B), e 4,22% 
das negócio-a-consumidor (B2C) no Brasil”, diz o Professor Fernando S. Meirelles, diretor da 
Escola de Administração de Empresas de São Paulo da FGV . 
 
No Grupo Pão de Açúcar , dono dos sites Pão de Açúcar Delivery e Extra.com.br, o crescimento 
das vendas pela Internet foi de 35% em 2004, e abriu espaço para a consolidação da marca. “No 
último ano, fizemos investimentos em questões estruturais, como controle dos processos e 
melhoria no fluxo das informações”, explica Jonas Antônio Ferreira, gerente de comércio 
eletrônico do Extra.com.br. “Em 2005, seremos agressivos com investimentos em frentes como a 
integração do site com as lojas físicas e no uso de ferramentas de atendimento aos clientes”, 
continua. 
 
Segundo pesquisa da FGV -EAESP sobre Comércio Eletrônico no Mercado Brasileiro em 2004, além 
do processo natural de informatização, as empresas têm investido forte na integração de sistemas 
através de Intranets e ERPs (organização dos bancos de dados). No comparativo com 2003, 
também têm aumentado os gastos em relacionamento com o consumidor (CRM).  
 
É o caso do Magazine Luiza , que está lançando nova campanha de comunicação no varejo. “Nos 
últimos três anos, investimos R$ 20 milhões em migração de sistemas nas lojas, interligação do 
banco de dados com a Internet, a aquisição de ferramenta de CRM, entre outras estruturas. Agora 
estamos investindo na reformulação do conteúdo do site e em campanhas de e- mail marketing e 
aplicativos interativos para melhorar a experiência dos clientes”, diz Frederico Trajano, diretor de 
vendas e marketing da rede. 
 
Para Sérgio Herz, diretor da Livaria Cultura , a Internet se tornou um canal de vendas tão 
importante quanto as lojas físicas, e nenhuma empresa pode viver sem ela, tanto no que se diz 
respeito às vendas e relacionamento com clientes, quanto aos processos internos. “O site é um 
canal de vendas muito forte, e o uso da tecnologia tende a se tornar uma coisa única dentro das 
empresas”, completa. 
 
No site da livraria Siciliano , os investimentos em 2004 foram de R$ 4 milhões em ERP e 
modelagem, para facilitar a navegação. Resultado: um faturamento 50% maior que em 2003. 
“Esse crescimento se enquadra em nosso planejamento, e em 2005 pretendemos crescer 100%, 
com investimentos na personalização de conteúdos, e relacionamento com os visitantes”, explica 
Marco Perez, diretor de TI do Grupo Siciliano.  
 
Há sete anos no mercado, o Flores On Line atendeu uma média de 10.000 pedidos por mês 
(excluindo períodos como Dia das Mães e Natal) em 2004, e teve um faturamento de R$ 6,8 
milhões, um crescimento de 35% em relação ao ano anterior. Para continuar nesse ritmo, 
Eduardo Casarini, diretor do Flores, planeja investimentos de 7% da receita nas áreas de 



contingência e estrutura do site. “Projetamos um crescimento de 35% para esse ano, para isso 
precisamos investir bastante”, conta.  
 
Para o Professor Meirelles, o comprometimento organizacional é imprescindível para o sucesso de 
um sistema  de CE. “Esse processo inclui investimentos que possam maximizar as possibilidades 
das transações, não importando as formas como elas são feitas, seja por e-mail, via home page, 
etc”, explica. 

 
 
 
Leia Mais 
 
Mais seguro, ganho maior 
 
Além das aplicações a serem utilizadas e da infra-estrutura para suportá-las, outro ponto que 
preocupa muito as empresas de varejo on-line, é a segurança das transações. Segundo a e-bit , 
consultoria especializada, essa questão se liga diretamente ao tíquete médio (valor médio de 
compra) do consumidor. “Quanto maior a percepção de segurança do consumidor, maior é a 
possibilidade dele gastar mais”, afirma Pedro Guasti, Diretor Geral da e-bit .  
 
Para a consultoria E-consulting , as empresas do setor devem investir cerca de R$ 45 milhões 
nesse aspecto em 2005, 35% a mais que no ano passado. Para Guasti, é preciso investir também 
na divulgação de informações que permitam aos usuários uma navegação mais segura. “Hoje 
existem 12 milhões de internautas que não fazem compras on-line, mas utilizam serviços como 
internet banking.  
 
É um grande paradoxo”, comenta. Jonas Ferreira, do Grupo Pão de Açúcar , destaca o Movimento 
Internet Segura (www.internetsegura.org), e o advento de meios de pagamento alternativos, 
como o cartão de débito e os financiamentos como fundamentais para ganhar maior confiança do 
consumidor.  
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