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Internet Comércio móvel cresce,
mas web fixa mantém dianteira

Estudo prevê
ritmo forte de
expansão nas
vendas online
David Bowen
Financial Times

A criança problemática em
que se transformou a terceira ge-
ração de telefonia móvel (3G)
chegará ao mercado europeu es-
te ano, aos berros e contra a von-
tade. Nem todos nós (ou muitos
de nós, eu diria) estamos ansio-
sos por trocar imagens de vídeo
via celular, mas podemos querer
usar o aparelho para realizar
transações comerciais.

O m-commerce (comércio
móvel) deve agora — ou assim se
espera — passar de conceito a
realidade. Posso me imaginar
vendo a publicidade de um livro,
teclando no meu celular para fa-
zer o pedido e esperando pela en-
trega em domicílio. Sei que não
há necessidade da 3G para essas
coisas, mas a velocidade extra
provavelmente bastará para nos
convencer a experimentar o sis-
tema.

O m-commerce vai decolar?
Como irá se sair em relação ao e-
commerce "tradicional"? Em
busca de respostas, analisei da-
dos do Net Figures, banco de da-
dos elaborado pelo Quantum-
web (www.quantum-web.com).
Os números, originários de di-

versas fontes, são processados de
forma a possibilitar compara-
ções e são, creio, confiáveis.

Examinei as previsões feitas
para e-commerce e m-commerce
para este ano e para 2006. Me li-
mitei a analisar os 30 primeiros
países, segundo o ranking de
2006. Embora os valores devam
ser tratados com ceticismo, po-
de-se aprender muito com a ob-
servação das principais tendên-
cias.

A mais óbvia é a de que o m-
commerce será ofuscado pela in-
ternet fixa ainda por muitos
anos. A previsão de receitas gera-
das pelo m-commerce nos EUA,
em 2006, no valor de US$ 8,6 bi-
lhões, não deve ser desprezada,
mas representa apenas 0,37% do
volume a ser movimentado pelo
e-commerce: US$ 2,3 trilhões.

A internet está rapidamente se
tornando um canal importante,
principalmente em transações
business to business (entre em-
presas), enquanto o m-commer-
ce deve ainda se manter restrito a
um nicho.

Comparei rankings de países
com relação a e-commerce e m-
commerce, para determinar on-
de as transações móveis têm
chances de ganhar maior rele-



Quem ganhará mais com o comércio pela web
Estimativa, em US$ milhões

vância. Japão e Coréia do Sul —já
à frente no campo da transmis-
são móvel de dados a alta veloci-
dade — seguirão com melhor de-
sempenho que a média. Juntos,
esses países registrarão o dobro
das receitas de m-commerce ob-
tidas pelos EUA em 2006. No e-
commerce, os americanos obte-
rão volume duas vezes e meia su-
perior.

A lenta evolução do m-com-
merce nos EUA é resultado da en-
trada tardia do país no mercado
das redes digitais, mas só um au-
têntico otimista (não americano)
diria que o país ficará longe do
topo por muito tempo.

Outros lugares em que o m-
commerce se sai consideravel-
mente melhor, em termos de

ranking, do que o e-commerce
são Itália, Espanha, Brasil e Rús-
sia. O que esses países têm em co-
mum? Uma infra-estrutura de li-
nhas fixas relativamente pouco
desenvolvida, o que significa que
podem usar a telefonia móvel pa-
ra ultrapassar países mais com-
prometidos com redes por fio. O
telefone celular já está revolucio-
nando a Itália pela simples razão
de que a infra-estrutura fixa local
é problemática.

Por outro lado, os países em
que o m-commerce ficará aquém
das expectativas incluem EUA,
Alemanha, Canadá, Austrália,
Bélgica e Áustria. A dificuldade
norte-americana é técnica. Na
Europa, os fatores preponderan-
tes são regulamentação e preço.

Também foram analisadas as
taxas de crescimento de e-com-
merce e m-commerce. Há ten-
dências interessantes nos dois-
casos. Apenas um país, os EUA,
provavelmente não duplicará a
receita com e-commerce nos
próximos três anos. É sinal de
maturidade do mercado, embo-
ra um aumento de 91% em prati-
camente todos os outros indica-
dores possa ser considerado es-
petacular.

Impressiona também o ritmo
de expansão previsto em alguns
países asiáticos e do Leste euro-
peu: 1900% na Polônia e mais de
500% no Japão, Malásia, Tailândia
e Rússia.

No m-commerce, os aumentos
percentuais são todos altíssimos •

e, por vezes, bizarros, por que va-
lor-base de 2003 é baixo demais.
Ainda assim, pode-se observar
tendência de crescimento acele-
rado na China, Brasil, Polônia e
Portugal, por exemplo.

O que isso sinaliza para em-
presas que desejam explorar o
emergente mercado de m-com-
merce? Principalmente, que pre-
cisam de muita cautela no mo-
mento de decidir em que áreas
centrar esforços. O bolo é grande,
mas não tão volumoso quanto o
do e-commerce.

Os que enxergarem oportuni-
dades específicas nas partes cer-
tas do mundo devem se sair mui-
to bem. Quem esperar que o fatu-
ramento caia do céu terá de se
contentar com as migalhas.


