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Comércio Eletrônico: um segmento que cresce exponencialmente
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O desempenho do Comércio Eletrônico cresce de forma significativa ano a ano e possui potencialidades de continuar
com essa mesma trajetória nos próximos períodos.
Segundo dados do e-Bit, consultoria especializada em consolidar dados desse segmento, o Comércio Eletrônico
faturou em 2011, R$ 18,7 bilhões, com incremento de 26,35 % sobre o do ano anterior.

Curtir

Embora tenha sido este o menor índice de crescimento registrado nos últimos anos, no faturamento do setor, é
considerado bastante positivo em função da forte base de comparação dos anos anteriores.
Trata-se de um segmento que só tende a crescer no País nos próximos anos. A confiança cada vez maior do público
em realizar compras através do meio eletrônico, atrelada ao fato de existirem mecanismos convidativos como
comparativos de preços, alem de condições facilitadas com prazos de pagamento mais extensos e de um maior
acesso da população aos cartões de crédito e à Internet, têm contribuído para a obtenção de tal desempenho.
Muitas lojas também se renderam a esse canal mesmo na contramão de velhos hábitos já adotados pela população e
se surpreenderam pelo ótimo resultado obtido. É o caso do segmento de moda: roupas e acessórios.
Somente no primeiro semestre de 2012, o avanço do faturamento no Comércio Eletrônico alcançou 23,8 % frente ao
mesmo período do ano passado, denotando que o incremento no ano será também vigoroso.
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Vale destacar que o tíquete médio das compras realizadas sofreu queda de 6,16 % em 2011 quando comparado ao
ano anterior, somando R$ 350,00.
Pode-se inferir que a queda do tíquete médio se deveu ao fato de haver incremento na realização de compras mais
corriqueiras, incluindo produtos mais básicos de preços menores.
A inserção de uma maior gama de varejistas no comércio eletrônico, em conjunto com a pulverização dos sites de
compras coletivas e a novos entrantes englobando um conjunto marcas famosas de roupas e acessórios, trará bons
resultados, mantendo o crescimento do setor em taxas bastante vigorosas.
Cabe ressaltar que o resultado do comércio eletrônico, só não atingirá patamares mais robustos, devido ao
endividamento da população, que se encontra em 2012 a níveis bastante elevados.
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