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Há cinco anos, o uso da Internet praticamente não era citado pelas micros e pequenas empresas 
(MPEs). Em compensação, hoje existem mais comerciantes com acesso à Internet (51%) do que 
com microcomputador (43%). É o que mostra a pesquisa realizada pelo Serviço de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas de São Paulo (Sebrae-SP) junto a 441 empresas de pequeno porte do 
Estado de São Paulo. Segundo Marco Aurélio Bedê, coordenador de pesquisas da entidade, isso só 
é possível porque, curiosamente, aproximadamente 20% dos empresários do comércio acessam a 
Internet fora da empresa. Eles podem usar cibercafés ou pontos especiais das empresas 
telefônicas e postos públicos.  

“As alternativas de acesso à Internet vêm crescendo e devem aumentar ainda mais nos próximos 
anos. Atualmente, dos comerciantes que navegam na Internet, a partir da própria empresa, 79% 
fazem uso de serviços (de bancos, provedores e serviços públicos), 79% fazem uso de e-mail, e 
53% fazem pesquisas em busca de oportunidades de negócios e preços de fornecedores”.  

 

Bedê explica que entre as atividades comerciais com maior proporção de empresas 
informatizadas, encontram-se: farmácias (79%), perfumarias (79%), comércio de autopeças 
(53%), comércio de material de construção (52%) e livrarias (47%). “Estas atividades tendem a 
ser aquelas mais informatizadas porque envolvem a compra e venda de um mix de produtos 
muito amplo e variado”. Ele esclarece que, nesses casos, a informatização tem um papel 
importante, principalmente, no controle dos estoques e na facilitação do processo de registro das 
vendas. “O uso de código de barras, por exemplo, feito nas máquinas registradoras, permite o 
controle dos estoques em tempo real e diminui o tempo que os clientes dispendem para realizar 
suas compras, proporcionando maior conforto”.  



Mas, segundo Bedê, apenas 1% das as MPEs comerciais vendem produtos pela Internet e 
somente 5% já realizaram compras pela rede. “Estes dados evidenciam que os pequenos 
empresários ainda têm medo do comércio eletrônico, pois estão apegados às formas tradicionais 
de vendas”. Na sua opinião, as MPEs que conseguem superar esta barreira cultural têm grande 
chance de serem bem-sucedidas com o comércio eletrônico, “porque estão abrindo novas 
fronteiras de mercado”. Ele destaca que existem várias maneiras de o empresário se familiarizar 
com o comércio eletrônico, seja por intermédio de shoppings virtuais, onde pode “abrigar” sua 
empresa, ou em nichos de mercado ainda não explorados pelas lojas virtuais.  

A pesquisa mostra que o nível de informatização das MPEs cresceu significativamente nos últimos 
dez anos. “Em 1992, apenas 12% das MPEs do comércio possuíam microcomputador e, agora, 
passados dez anos, já se encontram informatizadas 43% das empresas do setor”, informa Bedê. 
“Os números mostram uma taxa de crescimento de quase 260% em uma década”.  

Mas o economista ressalta que, apesar do crescimento do número de MPEs informatizadas, há 
ainda muito que avançar. “Entre as MPEs do comércio que não possuem microcomputador, 61% 
não conseguem ver os benefícios ou não vêem necessidade de se informatizar”. Ele salienta que 
isso não significa que a automação comercial não seja útil a estas empresas, “mas sim que alguns 
donos de micros e pequenas empresas ainda não conhecem os benefícios que pode trazer para 
seu negócio. Por exemplo: um bom controle do cadastro de clientes permite adotar estratégias 
mais agressivas de comercialização; um controle mais apurado dos estoques de mercadorias pode 
gerar reduções de custo significativas; e uma projeção bem-feita de receitas e despesas futuras 
permite visualizar em que momento a empresa ficará com o caixa a descoberto, podendo agir 
preventivamente para evitar dificuldades financeiras. Todos esses itens podem ser mais 
facilmente geridos com o uso de softwares adequados”.  

Bedê vê como outro obstáculo à informatização os custos dos equipamentos e softwares: “Cerca 
de 50% das empresas comerciais não informatizadas não o fizeram porque isso requer um 
investimento acima de suas possibilidades”. Ele destaca que 57% das empresas comerciais que se 
encontram informatizadas possuem apenas um microcomputador. O economista diz que a difusão 
da automação nas empresas “depende de divulgação dos benefícios da tecnologia”.  
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