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O número de consumidores do comércio eletrônico brasileiro pode crescer cerca de 75% em dois 
anos, dos 4 milhões registrados em junho de 2005 para 6,8 milhões. O potencial é estimado pelo 
consultor do Movimento Internet Segura (MIS) e ex-presidente da Câmara Brasileira de Comércio 
Eletrônico (Câmara-e.net), Gastão Mattos.  
 
Atualmente 13% dos 30 milhões de usuários da internet costumam fazer compras on-line. Na 
metade de 2007, há potencial de eles representarem 20% dos 34 milhões de internautas 
estimados. Nos Estados Unidos, esse índice atinge hoje 50%.  
 
O MIS, que completará um ano de existência em dezembro deste ano, foi criado pela Câmara-
e.net com o objetivo de enfrentar um dos principais obstáculos para o País se aproximar desse 
nível de adoção, a preocupação com a segurança das transações eletrônicas. O movimento 
procura reforçar as estratégias de segurança das empresas do segmento e assegurar aos usuários 
que a compra pode ser segura desde que sejam adotadas algumas medidas de precaução simples. 
As dicas de melhores práticas estão disponíveis no site do MIS.  
 
O investimento das empresas associadas à iniciativa deve atingir US$ 3,5 milhões no primeiro 
ano. Atualmente ele é financiado por 25 membros patrocinadores. A última empresa a aderir foi a 
Philips.  
 
Brasil terá 6,8 milhões de compradores on-line em 2007 
  
Usuários de lojas eletrônicas do País compram em média R$ 330 reais pela internet anualmente.  
 
O Brasil tem potencial de ampliar cerca de 75% o número de usuários de comércio eletrônico até 
meados de 2007, saltando dos 4 milhões registrados em junho deste ano para 6,8 milhões. Isso 
significa ampliar em 13% o índice dos usuários que costumam fazer compras on-line, dentre o 
universo de 30 milhões de internautas brasileiros, para 20% dos 34 milhões estimados para a 
metade de 2007.  
 
A expectativa é da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico (Câmara-e.net), baseada em dados 
da e-bit e Ibope. Nos Estados Unidos, o índice dos consumidores é de 50% dos internautas. A 
maturidade do segmento no Brasil passa por se aproximar dessa margem.  
 
Segundo o presidente da entidade, Ricaro Barretto, as primeiras barreiras já foram superadas no 
País, como o acesso ao computador por parcela representativa da população e a criação de 
cultura de navegação na web.  
 
Um dos principais desafios no momento está em dar sensação de segurança aos interessados em 
fazer transações eletrônicas. Com esse objetivo, a câmara criou o Movimento Internet Segura 
(MIS), que completará um ano de existência no próximo mês de dezembro. Ele visa a estimular 
estratégias de segurança integradas entre seus membros e aconselhar os usuários a adotar 
práticas simples para garantir a segurança, como não revelar senhas após receber e-mails de 
procedência suspeita.  
 
O movimento deve fechar seu primeiro ano com um investimento de US$ 3,5 milhões e 25 
membros patrocinadores.  
 
O último associado foi a divisão de eletrônicos de consumo da Philips do Brasil, que inaugura um 
novo perfil entre os participantes. A empresa não possui vendas on-line diretas, mas parte 
importante de sua receita está relacionada a varejistas eletrônicas.  
 



Entre os associados, estão o Banco do Brasil, empresas de cartão de crédito (Redecard, Visanet, 
American Express), fabricantes de software (McAfee, Microsoft e Symantec) e todas as principais 
lojas eletrônicas, responsáveis por cerca de 90% dos negócios on-line feitos no País a 
consumidores finais.  
 
Segundo o consultor do MIS e ex-presidente da câmara, Gastão Mattos, o nível de investimento 
deve ser mantido em 2006 e haverá no início do ano um novo esforço de marketing do site do 
movimento.  
 
Outro empecilho para o aumento do número de compradores eletrônicos deve-se à elitização da 
internet nacional. "O tíquete médio do consumidor on-line brasileiro é de R$ 330 anuais, enquanto 
nos Estados Unidos os usuários gastam em média bem menos, cerca de US$ 50. É preciso haver 
produtos de menor custo disponíveis pela internet", defende Mattos. 
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