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Varejo
virtualdeve
crescer
maisde40%

INTERNET

Compras pela web no Brasil vão
chegar este ano a R$ 14 bilhões

Renato Cruz

O varejo virtual deve crescer
41,4% este ano, para R$ 14 bi-
lhões, segundo estudo da Lafis
Consultoria. “Houve uma me-
lhora no cenário econômico in-
terno, aomesmotempoemque
ocorre uma desmistificação da
compra online e do uso do car-
tão de crédito na rede”, afir-
mou Bruno Leite, analista da
Lafis. Ano passado, o aumento
foide32%,atingindoR$9,89bi-
lhões, de acordo com o índice
medido pela e-Consulting e pe-
laCâmaraBrasileiradeComér-
cio Eletrônico (Câmara-e.net).
Onúmeroincluiautomóveis,tu-
rismo e leilões.
A Americanas.com, maior

varejista da internet, registrou
receita bruta de R$ 316,4 mi-

lhões no primeiro trimestre,
um crescimento de 110% sobre
o mesmo período de 2005. O
Submarino, segundomaior, te-
veumaumentode56%narecei-
tabruta, paraR$ 154,7milhões.
“OvarejoonlinenoBrasilainda
émuitobaixo”,disseLeite. “Ele
corresponde a 0,6% do que é
movimentado no mundo, en-
quanto o comércio eletrônico
entreempresasnoPaísrespon-
de por 2,6% do totalmundial.”
Deolhonopotencial domer-

cado varejista, o HSBC prepa-
ra o lançamento de umsistema
depagamento de compras pelo
celular, chamado M-Ca$h. O
projeto-piloto, com seus 27 mil
funcionários, começou no últi-
mo dia 10 e vai até 31 de julho.
“Queremos atender os consu-
midoresquehojeimprimembo-

letoaofazercompraspela inter-
net ouque sentem insegurança
total”, afirmou Arno Brandes,
executivo sêniordeNovasTec-
nologias doHSBC.
Oserviçofuncionacomqual-

quermodelodecelular,mesmo
pré-pago,dequalqueroperado-
ra. O cliente entra no site do
banco, cadastra o número do
celular e uma senha e define o
limitedepagamentospeloapa-
relho, de até R$ 1 mil por dia.
Depois, é só fornecer o número
do celular na hora de pagar a
compra. Ele recebe um telefo-

nemacomum,deumamáquina
de atendimento automático,
que pede a senha. “Ninguém
consegue autorizar o serviço
sem o telefone e sem a senha”,
explicou Brandes.
No piloto, o serviço come-

çou com a Americanas.com,
Shoptime(quepertenceàAme-
ricanas.com) e Saks.com. Em
agosto,oserviçodeveserofere-
cido à base de clientes com no-
vas lojas participantes. “Até o
fim do ano, queremos ter tam-
bém grandes redes físicas co-
mo parceiros”, disse o executi-

vo do HSBC, acrescentando
que, na sua visão, 120 mil das
250milempresasquesãoclien-
tes do banco têm potencial pa-
ra adotar o celular como meio
de pagamento.
A Fnac elegeu a loja virtual

comoprioridadedecrescimen-
to no Brasil este ano. “Hoje, o
site faturamenosquequalquer
uma das seis lojas físicas”, afir-
mou Jerome Pays, diretor da
Fnac.com.br. “Ano que vem, o
objetivo é que ele se torne o
maior faturamento no País.” A
internet corresponde a cerca

de 10%das vendas da subsidiá-
ria brasileira. Em 2007, deve
chegar a 20% ou 25%.
“O mercado está maduro”,

explicouPays, referindo-se aos
concorrenteslocais. “Esteéum
sinal importanteparaumamul-
tinacional. Existem 70milhões
debrasileiroscompoderaquisi-
tivo que ainda não compraram
pela internet.” A Fnac.com.br
existe desde 1999. No começo,
vendiasomentelivros.Ositeco-
meçouadiversificarnoanopas-
sado e deve ser usado para tes-
tar novas linhas de produtos.
“Eletemlivrosquenãoestãono
estoque na rede”, disse Pays.
“O site serve como uma vitrine
das lojas físicas, principalmen-
te nas cidades onde ainda não
estamos presentes.”
O comércio eletrônico entre

empresas deve crescer 32,7%
este ano, para R$ 355 bilhões,
de acordo com a Lafis. A proje-
ção temcomobase o índice cal-
culado pela e-Consulting e pela
Câmara-e.net. “Nesta área,
existepoucaresistência,princi-
palmente entre as grandes em-
presas”, afirmouBruno Leite.
Para2006,aLafisprojetaau-

mentode16,4%nototaldeusuá-
rios residenciais ativos (que
usam a rede pelo menos uma
vezpormês), atingindo 13,5mi-
lhões. Ano passado, segundo o
IbopeNetRatings,eram11,6mi-
lhões. “As vendas de computa-
dores estão aquecidas desde o
ano passado”, apontou Leite.
“Houveapreciaçãodoreal e re-
dução de impostos federais, o
que levou a uma queda demais
de 25% no preço.” ●
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Mais informações no site
http://link.estadao.com.br
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 23 jun . 2006. Economia, p. B12.




