
Varejo on-line chega a R$ 431,1 milhões em fevereiro 
 
Em conjunto com a Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico (Camara-e.net), a E-Consulting 
apresenta números atualizados do varejo on-line (VOL), que indica o volume mensal de comércio 
eletrônico realizado no País, medido desde agosto de 2002. Em fevereiro, de acordo com 
levantamento, o varejo on-line no mercado brasileiro totalizou R$ 431,1 milhões, um aumento de 
29% em relação ao mês anterior – em janeiro, a quantia totalizou R$ 334,1 milhões.  
 
Sem as montadoras e revendedoras de veículos, que juntas somaram 70,2% do total do VOL, 
contra 65% em janeiro, o volume de fevereiro foi de R$ 124,3 milhões – valor 6,4% superior aos 
R$ 116,8 milhões de janeiro e equivalente a 0,8% do varejo total registrado no Brasil.  
 
''O crescimento do VOL em fevereiro, em relação ao mês de janeiro, reflete a retomada normal 
das vendas no país, principalmente no setor automotivo'', analisa Daniel Domeneghetti, diretor de 
estratégia da E-Consulting.  
 
Avaliação diferente  
 
De acordo com Cid Torquato, diretor-executivo da Camara-e.net, a pesquisa feita pela E-
Consulting difere na metodologia da realizada pelo E-bit, publicada também em parceria com a 
entidade.  
 
''Enquanto o E-Bit utilizou dados de compras a partir dos consumidores para chegar ao número 
total movimentado no varejo on-line no Brasil em 2002, não considerando automóveis nem e-
marketplaces B2C, a E-Consulting opta, a cada mês, por calcular seus números com base no 
faturamento das maiores empresas de comércio eletrônico do País'', explica Torquato.  
 
De acordo com ele, a pesquisa da E-Consulting trabalha com dados de quem vende – e a do E-bit 
com estimativas a partir de quem compra. É aceitável, portanto, que os números sejam diferentes 
em um certo grau. O importante é que a ordem de grandeza é sempre mantida.  
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