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Encerrada a temporada de divulgação de estudos sobre o comércio eletrônico brasileiro em 2002, 
o resultado é uma variedade de números discrepantes, que causam confusão entre os 
profissionais do setor. No caso do varejo virtual (B2C), o movimento estimado varia até 900%, se 
levados em consideração os estudos da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e do instituto de 
pesquisas e-bit.  
 
Segundo a FGV-SP, as lojas virtuais movimentaram de US$ 1,8 bilhão a US$ 2,8 bilhões no ano 
passado, enquanto o e-bit calculou um valor de R$ 900 milhões. As estimativas de outra fonte, a 
consultoria E-Consulting, indicaram faturamento de US$ 1,4 bilhão.  
 
 
A diferença entre os cálculos do e-bit e da E-Consulting é menor, porém mais curiosa, já que 
ambas divulgam seus números em parceria com a Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico 
(Câmara-e.net). A forma de coleta dos dados e os segmentos de varejo levados em consideração 
explicam os resultados distintos.  
 
A E-Consulting obtém os dados com as empresas, enquanto o e-bit faz suas estimativas a partir 
de questionários preenchidos pelos consumidores virtuais. "O ponto de vista em que a pesquisa se 
baseia muda muito o resultado do estudo. Esta diferença é, portanto, fundamental", diz Daniel 
Domeneghetti, diretor de estratégia da consultoria.  
 
O diretor de tecnologia do e-bit, Eduardo Amorim, lembra que mais importante do que a 
referência é a escolha dos segmentos. A E-Consulting e a FGV-SP consideram as vendas de 
passagens aéreas e de automóveis pela Internet como parte do varejo online. O e-bit, por 
enquanto, ignora esses dois segmentos.  
 
"A venda de passagens aéreas pela Internet será considerada parte do varejo online a partir deste 
ano pelo e-bit. As negociações de automóveis, porém, não são tidas como vendas online porque o 
usuário não compra um carro pela Internet, apenas pesquisa, escolhe e reserva. A compra é 
realizada na própria loja", explica Amorim.  
 
Automóveis e viagens explicam diferenças  
 
Os resultados da E-Consulting aproximam-se dos números do e-bit quando as vendas de 
automóveis são retiradas do total do varejo. "Sem contar com as compras online de automóveis, 
mas mantendo ainda as compras de passagens aéreas, o resultado das vendas do varejo online 
de acordo com o estudo da E-Consulting atinge aproximadamente R$ 1,2 bilhão", diz 
Domeneghetti.  
 
O presidente da Câmara-e.net, Gastão Mattos, acredita que a discrepância dos resultados de cada 
estudo sobre o total movimentado pelo e-commerce no Brasil é prejudicial tanto para os usuários 
e quanto para os empresários.  
 
"Esse tipo de diferença só atrapalha. E muito. O problema é a falta de consenso entre os institutos 
de pesquisa em relação ao que é B2C. O B2B não apresenta esse tipo de problema. Além da 
questão sobre as vendas de automóveis, as vendas de passagens aéreas representaram uma 
grande fatia do e-commerce no ano passado. Como o e-bit não considerou essas vendas, o 
número divulgado pela consultoria é bem menor do que a quantia considerada pela E-Consulting", 
analisa Mattos.  
 



Mas os negócios entre empresas (B2B) não escapam da confusão. A FGV-SP apontou movimento 
de US$ 5,6 bilhões a US$ 5,8 bilhões em 2002. No entanto, para a E-Consulting, o montante não 
passou de US$ 3,7 bilhões. O e-bit não avaliou o segmento de B2B.  
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