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Comércio pela internet representa 3,43% do total; varejo tradicional não espera ganhos. O 
varejo eletrônico está otimista com o Dia das Mães: as lojas virtuais esperam faturar 50% a 
mais em relação à data do ano passado, com expectativa de receita de R$ 140 milhões, 
segundo dados da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico - Camara-e.net, em parceria com 
a consultoria e-Bit e o site de pesquisa de preços BuscaPé.  
 
O aumento de 30% nas consultas on-line se equipara ao verificado no período anterior ao 
Natal, afirma Romero Rodrigues, presidente do BuscaPé. O comércio virtual representa 3,43% 
das vendas do varejo total do País e movimentou R$ 9,9 bilhões em 2005, segundo a e-
Consulting.  
 
Este otimismo não é compartilhado pelo varejo tradicional. Segundo sondagem que a 
Federação do Comércio de São Paulo (Fecomercio-SP) divulga hoje, neste ano há uma queda 
de 11 pontos percentuais na intenção dos filhos de presentear as mães no próximo domingo, 
de 69% em 2005 para 58%. Segundo Emílio Alfieri, economista da Associação Comercial de 
São Paulo (ACSP), há um otimismo cauteloso quanto ao resultado das vendas. "Não 
esperamos nenhuma disparada de compras."  
 
O consumidor vai pagar preços mais altos nos produtos mais procurados este ano. Os maiores 
aumentos foram para DVD (25,1%) e CD (25%). Já os eletrônicos tiveram redução. A maior 
queda foi registrada na câmara digital (18%). A categoria de eletroeletrônicos apresenta maior 
diferença de preços, de até 134%.  
 
Mães elevam vendas virtuais em 50% 
 
Varejo on-line representa 3,43% do comércio total e deve movimentar R$ 140 milhões. Na 
contramão do varejo tradicional, as lojas virtuais esperam faturar 50% a mais no Dia das 
Mães. A data deve movimentar R$ 140 milhões de 29 de abril a 13 de maio, segundo dados da 
Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico - Camara-e.net, em parceria com a consultoria e-Bit 
e o site de pesquisa de preços BuscaPé.  
 
Segundo sondagem da Federação do Comércio de São Paulo (Fecomercio-SP), neste ano há 
uma queda de 11 pontos percentuais na intenção dos filhos de presentear as mães no próximo 
domingo. A intenção de compra caiu de 69%, em 2005, para 58%, este ano. Os homens são 
os mais indiferentes: 40% afirmaram que não pretendem comprar nada para as mães.  
 
Os filhos que ainda pretendem atender os sonhos de consumo de suas mães têm que se 
preparar para gastar um pouco mais. Isso porque praticamente todas as categorias de 
produtos pesquisadas pelo BuscaPé sofreram reajustes de preço médio em relação a 2005. Os 
maiores aumentos foram para DVD (25,1%) e CD (25%). Já os eletrônicos tiveram redução. A 
maior queda foi registrada para câmera digital (18%). "A queda desses produtos faz sentido 
porque, à medida em que a tecnologia vai popularizando, o preço cai", afirma Romero 
Rodrigues, presidente do BuscaPé.  
 
A categoria de eletroeletrônico é a que apresenta maior diferença de preços. Uma câmera 
digital de 5.1 megapixels de resolução, por exemplo, registra diferença de 134% no preço, que 
varia de R$ 437,19 a R$ 1.020,00. Até o produto mais procurado do site, o novo CD de Chico 
Buarque - mais recente álbum do compositor, chamado "Carioca" - já registra discrepância de 
preços de até 49%.  
 
O período que antecede o Dia das Mães, assim como no Natal, o movimento de consultas no 
site de pesquisa chega a aumentar 30%. "Comparado ao Dia das Mães do ano passado, a 
expectativa é que tenhamos o dobro de visitas, devido ao crescimento natural do site e 
também do e-commerce", afirma Rodrigues. Levantamento da Camara-e.net mostra que o 
primeiro trimestre de 2006 atingiu mais de 5,2 milhões de e-consumidores em todo o Brasil.  
 



O comércio virtual representa 3,43% da vendas do varejo total do País. No ano passado, as 
lojas on-line movimentaram R$ 9,9 bilhões, segundo a e-Consulting.  
 
Apesar de o BuscaPé não comparar só lojas virtuais - são 44 mil empresas clientes, 2,5 mil on-
line - são as lojas virtuais que puxaram o aumento de acesso. "O varejo virtual cresce 
independente do resultado das redes tradicionais."  
 
Ele cita o desempenho do Submarino que, no 1º trimestre, registrou receita bruta de R$ 154,7 
milhões, com aumento de 56% em relação a mesmo período de 2005 em função da expansão 
de 46% na base ativa de clientes e de 5% do ticket médio.  
 
No entanto, o otimismo das empresas de comércio eletrônico não se reflete no varejo real. 
Segundo Emílio Alfieri, economista da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), a 
expectativa é que no Dia das Mães os varejistas consigam um aumento de 4% a 5% no 
número de consultas a cheques ao SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito). "Há um 
otimismo cauteloso quanto ao resultado das vendas, não esperamos nenhuma disparada de 
compras."  
 
De acordo com Alfieri, o primeiro trimestre foi ruim para o comércio devido à base alta de 
2005. Os feriados prolongados da Semana Santa, Tiradentes e Dia do Trabalho também 
prejudicaram o movimento do varejo no mês passado. Em todo o mês de abril, as consultas ao 
SCPC cresceram apenas 1,2% sobre o mesmo mês de 2005. Já as consultas ao UseCheque 
aumentaram 2,3% no período.  
 
As vendas do comércio apuradas pelo Serasa, em todo o território nacional, no entanto, 
mostram sinais de recuperação, com aumento de 17,2% no final de semana que antecede o 
Dia das Mães, de 05 a 07 de maio de 2006, em relação ao período equivalente de 2005 (29 de 
abril a 1º de maio). Em São Paulo, o volume de vendas cresceu 23,7% em relação a 2005.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 10 maio 2006, Administração & Serviços, p. C-3. 


