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Enquanto a Giga prevê US$ 100 bilhões em compras nos EUA, no Brasil, a E-Consulting projeta 
US$ 3,8 bilhões para 2005. O mercado de compras pela internet está à pleno vapor. As projeções 
de institutos de pesquisas são otimistas e mostram que as vendas devem crescer de forma 
constante até 2005, chegando a US$ 100 bilhões nos Estados Unidos. No Brasil, o faturamento 
previsto daqui a dois anos é de US$ 3,8 bilhões. O volume de compras na web cresceu 50% e o 
faturamento das empresas atingiu R$ 900 milhões no ano passado, excluindo as vendas de 
passagens aéreas e automóveis, segundo estudo da e-bit, empresa especializada em pesquisa e 
marketing para a Internet, com apoio da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico (Camara-
e.net).  
 
As previsões da norte-americana Giga Information Group, indicam que as vendas diretas ao 
consumidor, ou business-to-consumer (B2C) nos Estados Unidos devem alcançar US$ 80 bilhões 
neste ano, saltando para US$ 90 bilhões em 2004 e para US$ 100 bilhões no ano seguinte. Já no 
Brasil, a consultoria nacional E-Consulting - que tem como principais fontes consultadas IDC, 
Gartner Group, Yankee Group, Forrester e eMarketer - calcula números mais agressivos, e prevê 
que as vendas online pelo canal B2C mais do que dobrem em dois anos, chegando a US$ 3,8 
bilhões em 2005.  
 
A previsão da Camara-e-net é de que, ainda em 2003, o volume de faturamento das companhias 
e o número de internautas na Web nacional dobre em relação ao ano anterior. A aproximação 
entre lojas e operadoras de cartões de crédito darão suporte à expansão. Há três anos, 60% das 
compras na Internet eram pagas com cartão. Hoje, esse meio de pagamento já representa 95% 
das operações, proporção próxima a do mercado norte-americano.  
 
Predomínio das classes A e B  
O Brasil encontra-se na 24 posição no ranking mundial de Comércio Eletrônico, informa o gerente 
de tecnologia e de projetos da Roland Berger & Partners, Alessandro Fontenelle, citando dados da 
IMD. Segundo ele, o número de usuários que costumam comprar pela Internet aumentou 69% 
em 2002, saltando de 800 mil, em 2001, e para 1,4 milhão, no ano passado. Os itens mais 
comprados online continuam sendo CD’s, livros e computadores e acessórios.  
 
O aumento do comércio eletrônico é grande, mas a base de compradores ainda é muito pequena 
se comparada com a população do País. Além disso, continua restrita às classes mais abastadas. 
"Mesmo assim a freqüência é muito baixa e o público está concentrado nas classes A e B", 
ressalta Fontenelle.  
 
A pesquisa da e-bit aponta que o valor médio das compras via internet no Brasil subiu 15% no 
ano passado, de R$ 200 em 2001 para R$ 230. Só no Natal, o tíquete médio bateu R$ 281, 
recorde do e-commerce nacional segundo estudo da e-bit.  
 
Para o presidente da Camara-e.net, Gastão Mattos, em 2003 deve haver crescimento no valor 
médio das compras, porém a uma taxa menor do que a verificada durante 2002. "Os compradores 
na internet estão concentrados na camada B, de poder aquisitivo mais alto, nosso objetivo é 
conquistar camadas mais baixas, consumidoras de produtos mais baratos, o que puxaria para 
baixo o valor do tíquete médio", diz.  
 
 
 
 
 
 



A pesquisa da e-bit mostra a consolidação no mercado de internet. O número de compradores 
online deu um salto de 69% no ano passado, para quase 1,4 milhão contra os 800 mil registrados 
em 2001. O número de internautas cresceu cerca de 17%. Segundo Mattos, o aumento percentual 
maior dos compradores em relação ao número de internautas mostra que o ambiente hoje 
mudou. "Antes a grande barreira era a econômica, uma vez que o acesso à rede era caro, hoje a 
principal barreira é a cultural", afirma.  
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