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O Submarino atingiu seu primeiro meio bilhão de reais de receita. O faturamento do 
maior varejista virtual brasileiro atingiu R$ 574 milhões em 2005, receita 59% 
superior ao resultado de 2004. 
 
O valor foi atingido graças à popularização das vendas. A base de clientes ativos, 
revela a empresa, foi de 1,4 milhão, tendo aumentado 48% em relação a 2004. 
 
Os clientes da loja virtual também passaram a comprar mais, e o valor médio gasto 
por internauta que compra no Submarino subiu um pouco, chegando a R$ 222,  
alta de 8% em 2005, ano em que a inflação ficou em 5,7%. 
 
O Ebitda (lucro antes de impostos, amortizações e depreciações) da empresa subiu 
68% em relação a 2004 e ficou em R$ 44,6 milhões, ou o equivalente a 10,6% da 
receita líquida. Lucro, argumentam os executivos da empresa, que poderia ter sido 
R$ 1,7 milhão maior, valor equivalente a gastos extraordinários da empresa com o 
aluguel de galpões provisórios para atender à alta nas vendas. 
 
Custos que, diz comunicado do Submarino, que abriu seu capital em 2005, deixarão 
de existir neste ano com a inauguração de um novo centro de distribuição. Para 
este ano, a empresa projeta faturamento de R$ 870 milhões, com crescimento 
similar ao de 2005. 
 
O varejista virtual conseguiu crescer um pouco mais do que o varejo de internet 
como um todo. Enquanto o faturamento do Submarino cresceu 59%, o total do 
varejo on-line subiu 43%, chegando a R$ 2,5 bilhões em 2005. 
 
O valor médio das vendas da empresa é inferior à média do mercado. O tíquete 
médio das empresas de internet foi de R$ 272, contra R$ 222 do Submarino. 
 
Os números do varejo eletrônico em 2005 foram levantados pela Web Shoppers, 
pesquisa realizada com empresas de internet pelo e-bit e pela Câmara Brasileira de 
Comércio Eletrônico. A pesquisa mostra que, de 2001, ano da primeira pesquisa, a 
2005, o comércio eletrônico cresceu 355%. 
 
Os produtos mais vendidos são CDs e DVDs, com 21% do total de pedidos. Mas, 
mostra a pesquisa, aos poucos outros itens de valor maior têm ganhado 
participação, aproximando mais o perfil dos consumidores virtuais do varejo 
tradicional. Assim, eletrônicos já representam 9% das vendas totais do setor; em 
saúde e beleza, 8%. 
 
A pesquisa mostra também que tem crescido o nível de satisfação dos clientes das 
empresas virtuais. Em 2001, 71% diziam que haviam recebido todos os produtos 
encomendados, proporção que subiu para 81% em 2005. 
 
A e-bit estima que 4,8 milhões de brasileiros compraram pelo menos uma vez pela 
internet em 2005 (3,3 milhões em 2004). 
 
A pesquisa estima que o faturamento total do setor cresça 56% dos R$ 2,5 bilhões 
de 2005 para R$ 3,9 bilhões neste ano. 
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