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EDITORIAL

Um setor cada vez 
mais importante

Quando a SBVC surgiu, em 2014, uma de suas 
missões passou a ser o desenvolvimento de in-
dicadores que permitissem ao varejo comparar 
seus números ao mercado como um todo, com 
o tempo criando balizadores e parâmetros que 
dessem às empresas a possibilidade de avaliar 
melhor o ambiente em que atuam.
Esta segunda edição do 50 Maiores Empresas 
do E-Commerce Brasileiro é a iniciativa mais 
recente da SBVC em prol da evolução do varejo 
brasileiro. Este estudo é uma das avaliações 
mais completas do comércio eletrônico do país, 
revelando não apenas quem é quem no setor, 
como também onde estão as principais opor-
tunidades de crescimento e desenvolvimento 
do mercado.
Ao reunir os números dos 50 maiores e-com-
merces do país, vimos que esse grupo de 
empresas movimentou, em 2015, R$ 30,4 
bilhões, o equivalente a 73% do faturamento 
total do setor, de R$ 41,3 bilhões (segundo a 
Ebit). Isso mostra uma grande concentração 
de mercado, mas também reflete o fato de que 
o desenvolvimento de marketplaces, em que 
grandes lojistas abrem espaços para a venda 
de produtos pelo varejo independente, vem 
se tornando um instrumento muito forte de 

disseminação da cultura digital pelo mercado. 
O estudo também mostra que as 50 líderes 
do e-commerce brasileiro cresceram acima 
da média, devido a seus investimentos em 
tecnologia, gestão e profissionalização. Os 
consumidores recebem uma experiência de 
compra mais interessante e voltam a com-
prar, estimulando ainda mais a expansão das 
vendas, especialmente em um período de 
desaquecimento da economia, em que existe 
um movimento mais intenso de racionalidade 
nas compras. A possibilidade de comprar 
preços em várias lojas ao mesmo tempo e as 
facilidades de frete grátis e parcelamento são 
mecanismos já consagrados pelo mercado e 
que aumentam a conveniência das compras 
online frente ao varejo tradicional.

Não há dúvida de que o e-commerce 
brasileiro continua a ter um amplo espaço 
para evolução e, considerando a tendência 
de integração das lojas físicas aos canais 
online, terão uma influência cada vez maior 
na decisão de compras dos consumidores.

Eduardo Terra
Presidente da
Sociedade Brasileira de Varejo
e Consumo (SBVC)

Eduardo Terra
Presidente da Sociedade Brasileira 
de Varejo e Consumo (SBVC)
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ratado como um canal de distribui-
ção pela literatura mais tradicional 
de marketing, ao longo dos anos, o 
varejo tem ganhado destaque tendo 

em vista sua posição estratégica na distribui-
ção de produtos e serviços e sua proximidade 
junto aos consumidores finais.

De acordo com a literatura:

1. KOTLER (2012, pág. 482): “O varejo in-
clui todas as atividades relativas à venda de 
bens e serviços diretamente ao consumidor 
final, para uso pessoal e não comercial. Um 
varejista ou loja de varejo é qualquer empre-
endimento comercial cujo volume de vendas 
provenha principalmente do varejo. Qualquer 
organização que venda para consumidores 
finais – seja ela um fabricante, atacadista ou 
varejista – está envolvida em varejo. Não im-
porta como os bens ou serviços são vendidos 
(pessoalmente, pelo correio, pelo telefone, 
por máquinas de venda automática ou pela 
internet) ou onde eles são vendidos (em uma 
loja, na rua ou na casa do consumidor)”

2. RICHTER (1954): “É o processo de compra 
de produtos em quantidade relativamente 
grande dos produtores atacadistas e outros 
fornecedores e posterior venda em quantida-
des menores ao consumidor final”.

3. SPOHN (1977): “uma atividade comercial 
responsável por providenciar mercadorias e 
serviços desejados pelos consumidores”.

De acordo com a equipe técnica da SBVC 
e pelos entendimentos da literatura e de as-

O conceito 

de varejo

DEFINIÇÃO

sociações mundiais, o varejo é toda atividade 
econômica da venda de um bem ou um serviço 
para o consumidor final, ou seja, uma transação 
entre um CNPJ e um CPF.

A partir desse conjunto maior de atividades, co-
merciais, o varejo é tradicionalmente no mundo 
segmentado da seguinte forma:

1. Bens de consumo (menos carros e combus-
tíveis);

2. Carros e Combustíveis;

3. Serviços oferecidos ao consumidor final;

No Brasil o IBGE apresenta os dados do va-
rejo segmentando de uma forma um pouco 
diferente:

1. Varejo Restrito (Todos os bens de consumo 
menos carros e construção);

2. Varejo Ampliado (Todos os bens de consu-
mo incluindo carros e construção);

3. Serviços em geral;

Neste estudo a partir da classificação 
do IBGE iremos apresentar os números e em-
presas do varejo restrito somado ao varejo 
de material de construção que pelo critério 
do IBGE faz parte do varejo ampliado.

elos dados oficiais do IBGE o 
Consumo das famílias em 2015 foi de 
R$2.8 trilhões. 

O consumo das famílias é a prin-
cipal referência do volume que o varejo como 
um todo movimenta no país.

Este montante representa um impacto 
do varejo em 47,4% do PIB de R$5,9 trilhões, 
tendo como base os números de 2015. 

REPRESENTATIVIDADE DO PIB

Varejo restrito
(varejo de bens de consumo exceto 
carros e construção)

O Varejo restrito representou 23,62% 
de impacto no PIB com um volume de R$1,4 
trilhões.

Para estimarmos o valor agregado do 
varejo no PIB brasileiro precisamos utilizar 
como referência uma média da margem bru-
ta utilizada no setor. Partindo de um (MVA) 
Margem de Valor Agregado médio de 40%, o 
valor agregado do varejo no PIB corresponde 
a aproximadamente 9,4% no Brasil.

Números do varejo restrito

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 9,30% 

4,80%

 

6,20%

 
9,70%

 9,10% 

5,90%

 

10,90%

 

6,70%

 
8,40%

 

4,30%

 

2,20%

 

-4,30%

Fonte: IBGE-
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De acordo com o IBGE na pesquisa men-
sal de emprego, o Varejo emprega atualmente 
19,1% dos trabalhadores formais brasileiros.

EMPREGO

Geração anual de postos de trabalho

  2010 2011 2012 2013 2014 2015

 2.630 

2.027

 

1.373

 

1.139

 

421

 

-1.542

O emprego
no varejo

Tendo como base a quantidade de traba-
lhadores empregados atualmente, o Varejo em-
prega aproximidamente 17 milhões de brasileiros.

Criação de vagas formais

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 76,4 

146,1

 

206,5

 

34,8

 

266,4

 
92,6

 

111,7

 

112,4

 

13,1

 

19,2

Fonte: CAGED

Fonte: CAGED

Fundada por Alberto Serrentino, um dos mais importantes nomes do mercado de varejo 
e consumo, a Varese Retail atua como uma butique de estratégia personalizada, com 
o objetivo de desvendar o complexo ambiente do varejo com respostas específicas para 
o seu negócio. Venha ser nosso parceiro e vamos crescer juntos. (11) 3939 • 0758

alberto.serrentino@vareseretail.com.br

AFAR-290237-002-VARESE-anunci-21x28.indd   1 7/31/15   10:08 AM
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Comércio, Reparação 
de Veículos Automotores 

e Bicicletas
22,3%

Construção
12,0%

Demais Seções
11,3%

Saúde Humana e 
Serviços Sociais
8,5%

Transporte 
Armazenagem 
e Correio
6,7%

Adm. Pública, Defesa 
e Seguridade Social
5,7%

Educação
5,1%Alojamento e

Alimentação
5,2%

Indústrias de 
Transformação

10,7%

Atividades 
Administrativas

12,5%

Distribuição da mão de obra no Brasil

Segundo a Pesquisa Nacional por 
Amostra Domiciliar (Pnad) do IBGE, o índice 
médio de desemprego no País, que foi de 
8,00% em 2013, recuou para 7,20% no ano 
seguinte, mas saltou para 7,90% ao longo 
de 2015 e, em 2016, já se aproximou dos 11%. 
A deterioração do cenário fez com que em 
2015, mesmo no período de fim de ano, e que 
tradicionalmente o comércio realiza contrata-

Fonte: IBGE, Censos demográficos de 1950 a 2010

População Economicamente Ativa (PEA) como percentagem da 
População Total, Brasil: 1950-2010

População Economicamente Ativa (PEA) como porcentagem da Popula-
ção Total, Brasil: 1950-2010

ções de temporários, o índice de desemprego 
alcançasse os maiores números dos 12 meses 
anteriores. Nos primeiros meses de 2016 o 
desemprego continua em alta 9,5% em janei-
ro. Ao longo de 2015, as grandes empresas 
demitiram pelo 62 mil pessoas e o total de 
demissões no varejo chegou próximo dos 
190 mil, segundo a Confederação Nacional 
do Comércio (CNC).

Índice médio de desemprego no País

2013 2014 2015 2016

8,00%

7,20%

7,90%

10,90%

Fonte: PNAD

2000

1000

0
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-1.542.371 300.000
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Fonte: CAGED

EMPREGO DESEMPREGO

O desemprego
no varejo



      16        Ranking e-commerce SBVC 2016                                                                                                Ranking e-commerce SBVC 2016         17

2016 2016

RETROSPECTIVA

ANO PIB 
(TRILHÕES)

CRESCIMENTO 
(%)

POSIÇÃO NA 
ECONOMIA 
MUNDIAL

VAREJO 
RESTRITO (%)

VAREJO 
AMPLIADO 

(%)
INFLAÇÃO (%)

TAXA DE 
DESEMPREGO 

(%)

CARGA 
TRIBUTÁRIA 

(%)

2005 2,148 2,30% 10º 4,80% 3,10% 5,69% 9,80% 33,63%

2006 2,37 3,80% 10º 6,20% 6,40% 3,14% 10,00% 33,42%

2007 2,661 6,10% 10º 9,70% 13,60% 4,46% 9,30% 33,78%

2008 3,032 5,20% 8º 9,10% 9,90% 5,90% 7,90% 33,70%

2009 3,143 (-)0,2% 8º 5,90% 6,80% 4,31% 8,10% 32,41%

2010 3,675 7,50% 7º 10,90% 12,20% 5,91% 6,70% 32,52%

2011 4,143 2,70% 6º 6,70% 6,60% 6,50% 6,00% 33,43%

2012 4,403 1,00% 7º 8,40% 8,00% 5,84% 5,50% 33,39%

2013 4,84 2,50% 7º 4,30% 3,60% 5,91% 5,40% 33,74%

2014 5,1 0,02%  8º 2,20% (-)3,7% 7,14% 4,80% 33,47%

2015 5,9 (-)3,8%  8º (-)4,3% (-)17,8% 10,67% 6,80% ND

PANORAMA DA ECONOMIA BRASILEIRA NOS ÚLTIMOS 10 ANOS

SOLUÇÃO DE PAGAMENTOS PARA SUA EMPRESA!
A plataforma de e-Commerce da Global Payments é fácil de integrar e utiliza uma estrutura confiável 
e estável. Conheça agora nossa solução e- Commerce!

A Global Payments é a líder mundial em serviços de pagamentos eletrônicos, 
entregando soluções inovadoras para atender as necessidades de clientes ao 
redor do mundo. Com sede em Atlanta (EUA), conta atualmente com mais de 8.500 
colaboradores no mundo. A empresa é membro da S&P 500 e possui presença em 
30 países na América do Norte, Europa, região da Ásia-Pacífico e no Brasil. 

SAIBA MAIS EM GLOBALPAYMENTS.COM.BR

Checkout transparente, seguro e responsivo;

Compatível com IOS e Android;

Crédito e Débito com autenticação 3D Secure;

DCC - O seu cliente pode pagar em sua moeda local;

Cancelamento automático de transações.

PCI Compliance;

MAIOR CONVERSÃO
DE VENDAS

EXPERTISE EM TRANSAÇÕES
DE DÉBITO ONLINE

MENOR CUSTO DE INVESTIMENTO 
POR TRANSAÇÃO APROVADA

MELHOR NÍVEL
DE ATENDIMENTO
E PROXIMIDADE
COM O CLIENTE
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E-COMMERCE

impossível falar em e-commer-
ce sem abordar o crescimento da co-
nectividade no cenário brasileiro. A 
existência de computadores, tablets 
e smartphones é pré-condição para 

as vendas online, uma vez que os consumido-
res primeiramente se habituam ao ambiente 
online, navegando em sites diversos, para 
depois utilizar sites de varejistas (inicialmente 
para consultas) e, então, iniciar suas compras.

O processo de criação de uma cultura 
online faz com que o consumidor inicie seu 
relacionamento com o e-commerce “testan-
do a temperatura”, a partir de categorias que 
ofereçam menos possibilidade de erro e cujo 
processo de compra seja menos complexo, 
como livros, CDs e DVDs. Dessa maneira, há um 
fluxo constante de novos consumidores e uma 
intensificação do volume e número de catego-
rias presentes nas compras online conforme 
o consumidor aprofunda seu relacionamento 
com as empresas do setor. 

Números divulgados pela Secretaria de 
Telecomunicações do Ministério das Comuni-
cações indicam que 55% dos brasileiros com 
mais de 10 anos de idade têm acesso à internet 
no Brasil, o que representa um total de 96,4 mi-
lhões de usuários. Ainda assim, existem no país, 
segundo os cálculos do governo, 78,9 milhões 
de pessoas sem acesso à internet no Brasil. 
Desde 2010, com o lançamento do Programa 
Nacional de Banda Larga (PNBL), diversas 
iniciativas têm sido realizadas para massificar 
o acesso da população à Web. Segundo o Mi-
nistério das Comunicações, entre 2010 e 2014, 
o número de pessoas conectadas à internet 
subiu de 65,9 milhões para 96,4 milhões.

Nos últimos anos, o maior grande im-
pulso do acesso dos consumidores à internet 
tem sido o smartphone, que aliou individuali-
dade, mobilidade e conexão, gerando novas 
experiências de consumo e efetivamente se 
transformando no centro da cultura digital 
do brasileiro. Com o desaquecimento da 
economia, em 2015 as vendas de celulares 
recuaram 13,4% em relação ao ano anterior, 
com a comercialização de pouco mais de 47 
milhões de aparelhos, segundo o relatório IDC 
Mobile Brazil Mobile Phone Tracker. Mesmo 
com alguns fabricantes nacionais apostando 
no mercado de celulares, os insumos são im-
portados e, com a alta do dólar, foi necessário 
realizar três a quatro repasses nos preços dos 
aparelhos, o que afetou diretamente as vendas. 
Enquanto 2013 e 2014 viram a popularização 
dos smartphones, em 2015 houve uma mudan-
ça no comportamento dos consumidores, que 
passaram a investir em celulares mais caros e, 
com isso, fizeram com que o faturamento do 
setor subisse 1,2% no ano.

Com isso, o número de smartphones 
em operação no mercado brasileiro chegou a 
168 milhões em maio de 2016, segundo a 27ª 
Pesquisa Anual de Administração e Uso da 
Tecnologia da Informação nas Empresas, reali-
zada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Em 
relação a maio de 2015, houve um crescimento 
de 9%. A pesquisa projeta que, em 2018, a base 
total de smartphones em operação no Brasil 
chegará a 236 milhões.

Tão relevante quanto o volume de celu-
lares no mercado é sua penetração em relação 
ao tamanho total da população. O CIA World 
Factbook (http://www.indexmundi.com/g/r.
aspx?v=4010&l=pt) mostra que em 2014

Internet
no Brasil

É

havia no Brasil 124,58 celulares para cada 
100 habitantes, colocando o país na 61ª coloca-
ção do ranking global. Os primeiros colocados 
no índice são Macau (279,05), Emirados Árabes 
Unidos (259,21) e Hong Kong (229,30).

Segundo o IBOPE Nielsen, os horários 
em que os celulares são mais utilizados são 

o almoço (53%), a saída do trabalho (55%) e 
após chegar em casa (63%), embora se man-
tenha relativamente alto durante todo o dia, 
demonstrando que o celular está na vida dos 
usuários o tempo todo e torna-se, assim, um 
canal relevante de contato com marcas, pro-
dutos e serviços.

Horários em que os celulares são mais utilizados 

Fonte: IBOPE Nielsen

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

6 às 8h 8h às 10h 10h às 12h 12h às 14h 14h às 16h 16h às 18h 18h às 20h 20h às 22h 22h à 0h 0h às 2h 2h ás 4h 4h às 6h



      22        Ranking e-commerce SBVC 2016                                                                                                Ranking e-commerce SBVC 2016         23

2016 2016

E-COMMERCE

Um outro estudo, divulgado pela comS-
core, mostra que, para sites de varejo, o acesso 
via tablets também é relevante, pela neces-
sidade de visualização de produtos em uma 
tela maior que a do celular. O estudo também 
mostra que o tempo total gasto online pelos 
brasileiros praticamente dobrou entre 2010 
e 2014, período em que a participação dos 
celulares nesse consumo total de conteúdo 
também quase duplicou. 

No Brasil, 39,1 milhões de consumidores 
realizaram compras online pelo menos uma 
vez em 2015, número 3% maior que em 2014, 
segundo o relatório Webshoppers, do e-Bit. Em 
dezembro do ano passado, 22% dos novos con-
sumidores fizeram suas compras por meio de 
um dispositivo móvel, mostrando que, cada vez 
mais, os celulares vêm se tornando também um 
instrumento de compra (m-commerce), e não 
apenas de pesquisa de produtos.

E algumas categorias tem padrões de consumo completamente diferentes

Fonte:  Com Score Device Essentials
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história do e-commerce no 
mundo se confunde com o desen-
volvimento do comércio eletrônico 
no varejo americano. Das primeiras 
empresas do setor, em meados dos 
anos 90, até o cenário omnichannel 

de hoje, passando pelo surgimento dos primei-
ros players de impacto (como a Amazon), pela 
bolha pontocom do início do século (quando 
se pensava que o e-commerce destruiria os 
negócios tradicionais), pelo crash da Nasdaq, 
pelo entendimento de que o melhor caminho 
seria uma estratégia multicanal até, mais re-
centemente, o showrooming e novamente a 
preocupação com o que seria das lojas físicas 
com o crescimento da conectividade e o em-
poderamento dos consumidores, o fato é que 
o e-commerce foi visto alternadamente como 
ameaça e como modismo que nunca cumpriria 
as promessas feitas por consultores e gurus 
de mercado.

A importância do comércio eletrônico 
como canal de vendas é crescente. Segundo o 
Quarterly E-Commerce Report, do US Census 
Bureau, o e-commerce movimentou, no se-
gundo trimestre de 2016, US$ 97,3 bilhões, um 
crescimento de 4,5% em relação ao primeiro 
trimestre e de 15,8% sobre o segundo trimestre 
do ano passado. Com o crescimento de 2,1% 
das vendas totais do varejo na comparação 
anual, o e-commerce representou 8,1% do fa-
turamento das empresas do setor, contra 7,5% 

no fim de 2015 e 7,1% no segundo trimestre do 
ano passado.

As diversas consultorias que cobrem o 
mercado de e-commerce divergem nos nú-
meros, mas não no fato de que o varejo online 
continuará em expansão nos próximos anos. 
Para a eMarketer, o setor crescerá de US$ 304,1 
bilhões em 2014 para US$ 491,5 bilhões em 
2018, enquanto a Forrester Research estima 
que as vendas subirão de US$ 294 bilhões para 
US$ 414 bilhões no mesmo período.

Se os primeiros 20 anos do e-commerce 
no mundo foram guiados pelo varejo america-
no, é bastante possível que nos próximos 20 o 
centro das atenções passe a ser a China. Se a 
Amazon (somando as vendas em seu marke-
tplace) ultrapassou o Walmart e se tornou 
em 2014 o maior varejista mundial, o chinês 
Alibaba já superou ambos e é apenas um dos 
vários players que despontam naquele país.

Segundo dados da chinesa iResearch e 
do Departamento de Comércio dos Estados 
Unidos, em 2010 o mercado online americano 
era o dobro do chinês. Apenas três anos de-
pois, o e-commerce chinês já era o maior do 
mundo. Considerando o forte crescimento dos 
varejistas online chineses, muito maior que o al-
cançado pelas empresas americanas, européias 
ou latino-americanas listadas nos rankings da 
Internet Retailer, a posição de primazia do 
varejo online chinês tende a se consolidar nos 
próximos anos.

O Comércio Eletrônico
no Mundo

A

Cresce a participação do online nas vendas do varejo americano

Fonte: Internet Retailer
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mbora o e-commerce faça 
parte do cenário varejista brasileiro 
há mais de 20 anos, ele continua em 
sua curva de maturação. Segundo a 
Forrester Research, o setor teve um 
crescimento médio anual de 24% 
entre 2011 e 2014, um índice 1,6 vez 
maior que o dos Estados Unidos no 

mesmo período. O cenário de desaquecimento 
da economia brasileira também impactou o 
comércio eletrônico, que, embora tenha apre-
sentado um crescimento de 15,3% em 2015, 
fechou o primeiro semestre de 2016 com a 
primeira expansão de um dígito nas vendas.

Aproveitando a oportunidade apresenta-
da por um ambiente de compras conveniente, 
repleto de ofertas e promoções, amplo mix 
de produtos e frete grátis em boa parte das 
ocasiões (embora este último aspecto esteja 
sendo revisto), o consumidor brasileiro tem 
buscado intensamente o varejo online, seja 
como destino de compras, seja como ponto de 
partida para pesquisas sobre produtos, preços 
e condições.

O varejo online brasileiro fechou o ano de 
2015 com um faturamento de R$ 41,3 bilhões e 
um crescimento nominal de 15,3%, de acordo 
com informações do relatório Webshoppers 
da E-bit. O número de pedidos registrou um 
crescimento de 3% em relação a 2014, depois 
de cair 1,9% no primeiro semestre, enquanto 
o tíquete médio avançou 12% na comparação 
anual, para R$ 388,00. Esse crescimento de-
corre de quatro fatores principais:

• Aumento do Volume de Vendas  de 
categorias de maior valor agregado, como 
eletrodomésticos;

• Diminuição do percentual de frete grátis 
oferecido pelo varejo como forma de aumentar 
a rentabilidade das operações;

• Mudança no perfil dos consumidores, 
com diminuição da participação de light users, 
que também são clientes com menor renda 
mensal;

• Aumento de 8,94% no preço dos pro-
dutos ao longo do ano.

O Comércio Eletrônico
no Brasil
E

Como acontece nos principais mercados 
mundiais, as vendas online crescem no Brasil 
em um ritmo muito mais intenso que o varejo 
off-line (que apresentou declínio em 2015 e no 
primeiro semestre de 2016). Novos negócios 
surgem e a abertura de possibilidades em 

segmentos que, há pouco tempo, não se mos-
travam viáveis para as vendas online se aliam 
ao aumento de escala dos grandes players, ao 
crescimento do uso dos dispositivos móveis 
e à expansão dos marketplaces para criar um 
ambiente de negócios efervescente.

Evolução frete grátis x frete pago

Fonte: eBit
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m 2015, a categoria Moda e 
Acessórios continuou sendo a líder 
do e-commerce nacional em número 
de pedidos (14% do total), embora 
tenha havido uma queda de 19% em 

termos absolutos em relação a 2014. Por outro 
lado, as vendas de Eletrodomésticos cresceram 
27% na comparação anual e representaram 13% 
do total de pedidos. Já Telefonia/Celulares, 

com expansão de 45%, responderam por 11% do 
número de pedidos realizados no e-commerce 
brasileiro no ano passado. Em relação a 2014, 
essas duas últimas categorias ultrapassaram 
Cosméticos / Perfumaria / Cuidados Pessoais 
/ Saúde, que passou a ser a quarta colocada 
em número de pedidos (10% do total).

As Categorias
mais vendidas

Fonte: eBit

Fonte: Ebit

E

Categorias mais vendidas

Segundo a Pesquisa Nacional por 
Amostra Domiciliar (Pnad) do IBGE, o índice 
médio de desemprego no País, que foi de 
8,00% em 2013, recuou para 7,20% no ano 
seguinte, mas saltou para 7,90% ao longo 
de 2015 e, em 2016, já se aproximou dos 11%. 
A deterioração do cenário fez com que em 
2015, mesmo no período de fim de ano, e que 
tradicionalmente o comércio realiza contrata-

ções de temporários, o índice de desemprego 
alcançasse os maiores números dos 12 meses 
anteriores. Nos primeiros meses de 2016 o 
desemprego continua em alta 9,5% em janei-
ro. Ao longo de 2015, as grandes empresas 
demitiram pelo 62 mil pessoas e o total de 
demissões no varejo chegou próximo dos 
190 mil, segundo a Confederação Nacional 
do Comércio (CNC).

Tempo gasto em aplicativos mobile no Brasil, por categoria – agosto de 2015

MOBILE = APP

De acordo com estimativas do e-Bit, 
em 2015 o acesso via dispositivos móveis cor-
respondeu a 35% dos acessos totais a lojas 
virtuais no varejo brasileiro. Isso significa que, 
em mais de um terço do tempo em que os 

consumidores navegam em lojas virtuais, eles 
estão utilizando smartphones ou tablets. Em 
número de pedidos, as compras realizadas em 
2015 por dispositivos móveis representaram 
14,3% do e-commerce brasileiro.
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AUMENTAM AS COMPRAS EM SITES INTERNACIONAIS

Mesmo em um ano atípico, em que 
a desvalorização do real ficou próxima de 
50%, os consumidores brasileiros continu-
aram comprando em sites internacionais. 
Enquanto 38% dos consumidores afirmaram, 
em 2014, ter comprado online em sites de 
outros países, esse número saltou 16 pontos 
percentuais em 2015, chegando a 54%. Em 
termos absolutos, 14,9 milhões de pessoas 
compraram em sites internacionais, 36% mais 
que no ano anterior.

O Ebit estima que, em 2015, os consumi-
dores brasileiros gastaram US$ 2,02 bilhões 
em sites estrangeiros (excluindo viagens e 
turismo), um crescimento de 18% em rela-
ção a 2014 e de 36% sobre 2013. Também 

é importante notar que houve um aumento 
na frequência de compras cross-border: em 
2015, cada consumidor realizou, em média, 
3,8 aquisições em sites estrangeiros, contra 
3,2 compras no ano anterior. Por outro lado, 
o tíquete médio das compras em dólar caiu 
27% em relação a 2014, refletindo a forte 
desvalorização da moeda brasileira.

Os sites chineses continuam na pre-
ferência dos consumidores brasileiros, que 
buscam preços baixos (mesmo com a varia-
ção cambial) e produtos não encontrados em 
sites nacionais. Segundo a Ebit, o Aliexpress 
continua sendo o site internacional preferi-
do pelos brasileiros, seguido pela Amazon e 
pelo eBay.

Fonte: Ebit

Compras internacionais – sites mais populares

Houve poucas mudanças nas categorias 
mais consumidas no e-commerce cross-border 
entre 2014 e 2015. As 10 principais categorias 
permaneceram as mesmas, embora com parti-
cipações diferentes. Os produtos mais consu-

midos são os Eletrônicos (31%), seguidos por 
Moda e Acessórios (29%) e Informática (27%). 
Os maiores crescimentos se deram em Livros 
(+7,7%, para 18%), Brinquedos e Games (+7,6%, 
para 17%) e Casa e Decoração (5,4%, para 14%).

“EFEITO AMPULHETA”

Um movimento que se acelera no varejo 
online brasileiro é o que pode ser chamado de 
“efeito ampulheta”. Por um lado, o mercado 
vem se consolidando, com uma forte relevân-
cia dos principais varejistas online. Segundo a 
edição 2015 do relatório da Internet Retailer 
sobre os 500 maiores varejistas online da 
América Latina, B2W e Cnova, os maiores 
operadores do setor, mais o Walmart (quarto 
maior no âmbito latino-americano), somam 
48,3% das vendas do e-commerce brasileiro. 
A possibilidade de adoção de estratégias 
omnichannel por essas empresas, unindo as 
operações online à possibilidade de entrega 
nas lojas físicas das Lojas Americanas, Extra 
e Walmart, deverão gerar aumento mais 
acelerado nas vendas e contribuir para a 
consolidação do setor.

Ao mesmo tempo em que as empre-
sas no topo se tornam cada vez maiores, a 

“base da pirâmide” do e-commerce também 
ganha relevância. A criação de marketplaces 
não apenas por empresas que começaram 
como sites de leilões, como Mercado Livre, 
AliExpress e eBay, mas também por grandes 
varejistas como B2W e Cnova, oferecem ao 
pequeno varejo novas oportunidades de 
exposição de seus produtos e o ganho de 
escala para todo o e-commerce, reduzindo 
custos e tornando esses pequenos players 
mais competitivos. O potencial do mercado 
latino-americano é gigantesco: para a Euro-
monitor, os marketplaces deverão movimen-
tar US$ 47 bilhões em 2018, contra US$ 27 
bilhões em 2014. O Brasil, que corresponde a 
mais de 53% do e-commerce da região, lidera 
essa expansão que torna a região a segunda 
de maior crescimento para os marketplaces 
no mundo, atrás apenas da China.
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eja bem-vindo à edição 2016 
do Ranking 50 Maiores do E-Com-
merce, um trabalho desenvolvido 
pela Sociedade Brasileira de Varejo e 
Consumo (SBVC) com apoio técnico 
da BTR – Educação e Consultoria e 

da Varese Retail. Realizado pelo segundo ano 
consecutivo, o ranking revela os dados mais 
importantes sobre as principais empresas do 
comércio eletrônico no Brasil. Mesmo em um 
período de desaquecimento da economia, o 
cenário continua sendo de crescimento expres-
sivo, profissionalização, aumento da eficiência 
e consolidação de mercado.

A metodologia desenvolvida na primeira 
edição deste ranking, em 2015, e aperfeiçoada 
para esta edição permite que o varejo tenha 
um panorama do comércio eletrônico e perce-
ba seu impacto sobre a geração de negócios 
multicanais, sobre a competitividade do varejo 
e sobre aspectos ligados à profissionalização 
e governança corporativa. A troca de conhe-
cimentos e boas práticas entre as empresas 
do setor é uma das maneiras de acelerar o de-
senvolvimento de todo o mercado e, por isso, 
esta edição do ranking apresenta informações 
como a presença de Conselho de Administra-
ção, a participação do e-commerce nas vendas 
do varejo multicanal e indicadores relacionados 
à consolidação do mercado.

Os destaques do Ranking
As 50 Maiores Empresas
do e-commerce Brasileiro

S Os principais destaques desta edição
do Ranking são os seguintes:

1As 50 maiores operações de e-commerce do 
país movimentaram, em 2015, um total de R$ 

30,529 bilhões. Esse número corresponde a pouco 
mais de 73% das vendas totais do comércio eletrô-
nico, calculadas em R$ 41,3 bilhões (Ebit).

2 As 10 maiores do e-commerce nacional somam 
R$ 25,4 bilhões em vendas, o equivalente a 

61,5% do comércio eletrônico no país.

3 Os R$ 41,3 bilhões movimentados pelo e-com-
merce representam apenas 2,95% das vendas 

totais do varejo restrito, de R$ 1,4 trilhão em 2015.

4 As 50 maiores empresas do e-commerce tive-
ram um crescimento de 18,2%  em suas receitas 

em 2015, acima da alta de 15,3% do setor.

5 Entre as 10 maiores empresas do e-commerce 
brasileiro estão cinco grupos multicanal e cinco 

operadores pure play.

6 Dos 50 maiores e-commerces, 32 são multicanal 
e 18 são operações exclusivamente online. 

7 Os 32 varejistas multicanal representam 34,8% 
das vendas  dos 50 maiores e-commerces.

8 Em 19 dos 32 varejistas multicanal,  o e-com-
merce tem uma participação superior à média 

do varejo (de 2,95%).

9 A varejista multicanal com maior relevância 
do e-commerce nas vendas é a Polishop 

(67% do faturamento), seguida pela Ultrafarma 
(49%) e pelo Grupo Herval (39%).

10 Os 12 e-commerces multicategorias en-
tre os top 50 do varejo online somam 

um faturamento de R$ 20,2 bilhões,  ou 66,4% 
das vendas das 50 maiores e 49,06% de todo o 
e-commerce.

11 Das 50 empresas listadas no ranking, das 
quais apenas 14 são e-commerces “puros”. 

Entre as dez maiores, cinco têm controle nacional.

12 As 10 empresas de capital aberto pre-
sentes entre os 50 maiores e-commerces 

movimentaram R$ 17,1 bilhões. O número repre-
senta 56,06% do faturamento do grupo das 50 
maiores e 41,4% de todo o e-commerce brasileiro.

13Entre as sete empresas multicanal de ca-
pital aberto no ranking, apenas três têm 

no e-commerce um canal de vendas com par-
ticipação acima de 5% no faturamento total.

14 Sete das 10 maiores varejistas online 
têm capital fechado, um grupo hetero-

gêneo que conta com e-commerces puros e 
empresas multicanal.

15 Metade das 50 empresas listadas conta 
com Conselho de Administração. Esse 

grupo de empresas é responsável por R$ 22,4 
bilhões em vendas online, ou 73,4% do fatura-
mento das top 50 e 54,2% de todo o e-commerce 
brasileiro.

16 Dez empresas listadas no ranking tiveram, 
entre 2014 e 2015, um crescimento de ven-

das acima de 100%. As líderes em crescimento 
foram Sunglass Hut (249%) e Eletrozema (217%).

17 Oito empresas listadas no ranking operam 
marketplaces,  incluindo as cinco líderes.

18 Catorze das 50 maiores empresas do 
e-commerce têm mais de 15 anos de vida.

19 Somente seis das 50 maiores foram fun-
dadas entre 2001 e 2006, no refluxo do 

crash da bolsa Nasdaq. 

20 Vinte das 50 maiores empresas do 
e-commerce surgiram entre 2006 e 

2011,  refletindo a expansão contínua da econo-
mia brasileira.
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 SBVC – Sociedade Brasileira 
de Varejo e Consumo constituiu 
um grupo de trabalho, compos-
to por especialistas em varejo e 
e-commerce que contribuiu com 
uma extensa relação de empresas 

atuantes no setor de varejo brasileiro, abran-
gendo empresas com operações em âmbito 
local, regional e nacional, cujo faturamento no 
e-commerce estaria potencialmente colocado 
entre as maiores 50 empresas do e-commerce 
brasileiro. Em continuação, o grupo segmentou 
as empresas listadas, de acordo com os prin-
cipais ramos de atuação, procurando ratificar 
e/ou retificar a lista original, de acordo com as 
informações de entidades, associações e e ins-
titutos de pesquisa de cada segmento, quando 
existentes e com informações disponibilizadas.

Em seguida, a equipe técnica de estudos 
e pesquisas da SBVC iniciou a coleta de dados 
necessárias a elaboração do estudo, buscando 
informações primárias (Balanços e dados di-
vulgados no site das empresas ou informações 
fornecidas diretamente pelos representantes 
das próprias empresas). Complementarmente, 
foram adicionadas informações secundárias, 
divulgadas por reconhecidos veículos de im-
prensa e mídia. Nos casos de eventuais confli-
tos de dados, sempre foram privilegiados os 
dados primários, quando disponíveis.

Este estudo não está posicionado como 
um relatório contábil, bem como a sua emis-
são e seu conteúdo não constituem uma as-
seguração dos dados coletados, arquivados 
e apresentados. Logo, o resultado do estudo 
destina-se a fornecer somente um panorama 
geral da dinâmica do mercado de e-commer-
ce brasileiro a partir dos critérios e limitações 
expostas na metodologia.

Da coleta de dados
informações, arquivamento 
e apresentação

O Ranking das 50 maiores empresas 
do e-commerce brasileiro tem como variável 
tronco o Faturamento Bruto  no e-commerce 
das empresas no exercício de 2015. De forma 
decrescente foram listadas as empresas do 1º 
ao 50º lugar.

As empresas foram segmentadas no 
estudo de acordo com alguns critérios;

Sortimento: classificamos as empresas 
como especializadas quando a oferta de pro-
dutos está restrita a poucas categorias. As 
empresa com sortimento mais amplo foram 
chamadas de multicategorias e foram classifi-
cadas também aquelas que operam no sistema 
de marketplace.

Origem do Capital: As empresas foram 
classificas também pela origem do controle do 
seu capital, temos empresas listas de capital 
nacional, capital estrangeiros e controle difuso.

Canais: foram separadas as empresas 
que operam apenas no e-commerce das 
empresas do varejo tradicional que tem no 
comércio eletrônico um de seus canais de 
venda. Neste segundo caso o percentual do 
e-commerce relativo ao faturamento total foi 
levantado e listado neste estudo.

Mesmo as empresas que operam apenas 
no e-commerce mas que pertencem a grupos 
econômicos do varejo tradicional como a B2W 
e a C-nova foram consideradas neste trabalho 
como empresas “apenas e-commerce”.

Com relação à origem das informações 
coletadas, foi dado prioridade aos dados pri-
mários - enviados pelas próprias empresas ou 
pelas áreas de Relacionamento com investido-
res e quando não informado pelas empresas, 
seja por negativa, seja por não resposta, foram 
utilizados os balanços divulgados. 

Nos casos de empresas que não publi-
cam balanços, foram utilizadas informações 
de outros rankings e institutos de pesquisa 
que apuram dados das empresas listadas, tais 
como: Euromonitor, Internet Retailer”, entre 
outros.

Nos casos em que nenhuma das fontes 
acima indicadas foi encontrada, foram utiliza-
dos dados publicados em matérias de veículos 
de imprensa conhecidos.

 Todos os documentos relacionados à 
coleta dos números estão arquivados na área 
de pesquisas da SBVC – Sociedade Brasileira 
de Varejo e Consumo.

DOS CRITÉRIOS E DAS PREMISSAS ADOTADAS

A
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INTRODUÇÃO

grupo formado pelas 50 maio-
res operações de comércio eletrô-
nico do país movimentou, em 2015, 
um total de R$ 30,529 bilhões, o 
equivalente a pouco mais de 73% 
das vendas totais do e-commerce 
brasileiro (calculado pela Ebit em 

R$ 41,3 bilhões). As líderes do ranking brasilei-
ro são empresas que estão entre as pioneiras 
do setor, mostrando que a contínua presença 
online gera reconhecimento da marca, credibi-
lidade e confiança, impulsionando as receitas. 
Ao mesmo tempo, empresas mais novas, po-
rém já com histórico comprovado de eficiência, 
competitividade e estrutura, conseguem obter 
espaço, mostrando que o varejo online possui 
espaço a ser explorado.

Os R$ 41,3 bilhões movimentados pelo 
e-commerce brasileiro representam apenas 
2,95% das vendas totais do varejo restrito, cal-
culado pelo IBGE em R$ 1,4 trilhão para o ano 
de 2015. Esse número mostra que ainda existe 
um amplo espaço para o desenvolvimento de 
operações sólidas de comércio eletrônico, uma 
vez que mais de 97% das vendas do varejo 
ocorrem em lojas físicas. Por mais que o online 
influencie as vendas off-line (seja para compa-
ração de preços e características de produtos, 
seja para consulta às opiniões de clientes sobre 
os produtos e os varejistas), fica claro que o 
e-commerce brasileiro ainda se encontra em 
seus estágios iniciais de maturação, por mais 

que já adote práticas e conceitos consagrados 
mundialmente.

O e-commerce se mostrou, em um ano 
de desaquecimento da economia, uma grande 
oportunidade de expansão das vendas. As 50 
maiores empresas do setor tiveram um cres-
cimento de 18,2% em suas receitas em 2015, 
acima da alta de 15,3% de todo o e-commerce 
brasileiro e, principalmente, do desempenho 
do varejo brasileiro como um todo (queda 
de 4,3%, segundo o IBGE). A competitividade 
trazida pela possibilidade de comparação de 
preços em tempo real e a agressividade do 
varejo na oferta de condições mais favoráveis 
de parcelamento e frete continuaram a atrair 
consumidores e a impulsionar as vendas do 
setor.

Entre as 10 maiores empresas do e-com-
merce brasileiro estão cinco grupos multicanal 
e cinco operadores pure play. Entre os multica-
nais estão Magazine Luiza, Máquina de Vendas, 
Grupo Herval, Dell e Fast Shop, mostrando uma 
concentração no setor de eletroeletrônicos, 
desde sempre um dos mais representativos no 
varejo online. Já entre as empresas nascidas na 
internet estão B2W, Cnova, Privalia, Netshoes e 
GFG/Dafiti. Enquanto os dois primeiros são os 
grandes operadores multicategorias do merca-
do brasileiro, os três seguintes mostram a força 
do setor de vestuário e artigos esportivos no 
comércio eletrônico.

As 50 maiores empresas
do e-commerce
O

Anúncio
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Empresa Bandeiras Faturamento 
e-commerce 2015

% do 
e-commerce 
nas vendas 
totais 2015

Faturamento e-commerce 
2014

% do e-commerce nas 
vendas totais 2014

Crescimento 
e-commerce 2015 

vs 2014

Ano de início das 
atividades no 

e-commerce no Brasil

e-commerce / 
Multicanal Sortimento capital Controle 

Nacional

possui 
conselho de 

administração

O 
e-commerce 

funciona 
como 

marketplace

1 B2W Digital¹
Americanas.com, Submarino.com.br, Shoptime.

com.br, Soubarato.com.br, B2W marketplace, B2W 
Services, Submarino finance, Digital finance

R$10.509.600.000,00 100% R$9.094.500.000,00 100% 16% 2006 e-commerce Multicategorias Aberto Sim Sim Sim

2  cnova.com¹ extra.com.br, casasbahia.com.br, barateiro.com.br, 
pontofrio.com.br R$3.472.000.000,00 100% R$3.908.000.000,00 100% -11% 2008 e-commerce Multicategorias Aberto Não Sim Sim

3 Magazine Luiza¹ Magazineluiza.com.br, epocacosmeticos.com.br R$2.059.000.000,00 20% R$1.876.100.000,00 16% 10% 2000 Multicanal Multicategorias Aberto Sim Sim Sim

4 Privalia ⁴  privalia.com R$2.019.660.000,00 100% R$1.642.000.000,00 100% 23% 2008 e-commerce Especializado Fechado Não N.I. Sim

5 Grupo Netshoes ¹ Netshoes.com.br, zattini.com.br R$2.000.000.000,00 100% R$1.500.000.000,00 100% 33% 2000 e-commerce Especializado Fechado Difuso Sim Sim

6 Máquina de Vendas ² Ricardoeletro.com.br, Insinuante.com.br, Citylar.
com.br, Salfer.com.br, Eletroshopping.com.br R$1.580.253.452,70 19% R$1.855.000.000,00 20% -15% 2010 Multicanal Multicategorias Fechado Sim Sim Não

7 Grupo Herval ² taqi.com.br, lojaiplace.com.br R$1.090.381.500,00 39% R$679.725.000,00 31% 60% 2005 Multicanal Especializado Fechado Sim N.I. Não

8 Dell Computadores do 
Brasil Ltda ² dell.com.br R$1.001.021.000,00 N.I. N.I. N.I. N.I. 1999 Multicanal Especializado Fechado Não N.I. Não

9 Fast Shop ² Fastshop.com.br, A2U.com.br R$902.978.770,20 29% R$562.901.374,45 19% 60% 2000 Multicanal Multicategorias Fechado Sim N.I. Não

10 GFG LatAm - Dafiti ⁵ Dafiti.com.br, Kanui.com.br, Tricae.com.br R$769.000.000,00 100% R$592.000.000,00 100% 30% 2011 e-commerce Especializado Fechado Não N.I. Não

11 Polishop ² Polishop.com.br R$670.795.729,50 67% R$449.061.179,85 N.I. 49% 1999 Multicanal Especializado Fechado Sim N.I. Não

12 Saraiva ¹ Saraiva.com.br; Siciliano.com.br R$569.479.000,00 30% R$581.526.000,00 30% -2% 1998 Multicanal Multicategorias Aberto Sim Sim Sim

13 Walmart Brasil ² walmart.com.br R$516.656.000,00 1,8% R$592.948.725,84 2% -13% 2008 Multicanal Multicategorias Fechado Não N.I. Não

14 Ultrafarma¹ Ultrafarma.com.br R$356.933.348,13 49% R$270.831.880,90 42% 32% 2010 Multicanal Especializado Fechado Sim Sim Não

15 Lojas Colombo¹ Colombo.com.br R$344.171.000,00 22% R$361.335.000,00 21% -5% 2000 Multicanal Multicategorias Fechado Sim Sim Não

16 Mobly ⁴ Mobly.com.br R$306.000.000,00 100% R$180.000.000,00 100% 70% 2011 e-commerce Especializado Fechado Sim N.I. Não

17 Wine.com ¹ wine.com.br, wbeer.com.br R$300.000.000,00 100% R$217.000.000,00 100% 38% 2008 e-commerce Especializado Fechado Sim Sim Não

18 Panvel Farmácias (Dimed) 
¹ Panvel.com R$179.782.104,51 8,6% R$ 165.714.082,46 8,4% 8% 2008 Multicanal Especializado Aberto Sim Sim Não

19 Lojas Renner² Renner.com.br, Youcom.com.br, camicado.com.br R$168.918.582,30 2,3% R$81.984.295,50 1,3% 106% 2010 Multicanal Especializado Aberto Sim Sim Não

20 Grupo Soma de Moda ¹ Animale.com.br , Farm.com, Fabula.com.br, Fyistore.
com.br R$132.309.974,55 12% R$103.415.794,00 11% 28% 2008 Multicanal Especializado Fechado Sim Sim Não

21 Novo Mundo ¹ novomundo.com.br R$125.000.000,00 11% R$130.000.000,00 11% -4% 2005 Multicanal Multicategorias Fechado Sim Sim Não

22 Livraria Cultura¹ Livrariacultura.com.br, Geek.etc.br R$113.000.000,00 26% R$107.000.000,00 23% 6% 1995 Multicanal Especializado Fechado Sim Sim Não

23 Lojas KD ⁴ lojaskd.com.br R$90.000.000,00 100% R$60.000.000,00 100% 50% 2003 e-commerce Especializado Fechado Sim N.I. Não

24 Madeira Madeira ⁴ MadeiraMadeira.com.br R$88.000.000,00 100% R$32.495.540,20 100% 171% 2009 e-commerce Especializado Fechado Sim N.I. Não

25 Zona Sul Supermercados 
S.A.¹ zonasulatende.com.br R$80.437.918,63 4,9% R$72.974.603,46 5,1% 10% 2003 Multicanal Especializado Fechado Sim Sim Não

AS 50 MAIORES DO E-COMMERCE BRASILEIRO
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Empresa Bandeiras Faturamento 
e-commerce 2015

% do e-commerce 
nas vendas totais 

2015

Faturamento 
e-commerce 2014

% do e-commerce nas 
vendas totais 2014

Crescimento 
e-commerce 2015 

vs 2014

Ano de início das 
atividades no 

e-commerce no 
Brasil

e-commerce / 
Multicanal Sortimento capital Controle 

Nacional

possui 
conselho de 

administração

O 
e-commerce 

funciona 
como 

marketplace

26 Irmãos Muffato & Cia 
Ltda. ¹ supermuffato.com.br, shopfato R$80.000.000,00 2,0% R$79.000.000,00 2,1% 1% 2011 Multicanal Multicategorias Fechado Sim Não Não

27 Grupo Boticário¹ Boticario.com.br, Eudora.com.br, 
Quemdisseberenice.com.br, Thebeautybox.com.br R$79.790.000,00 0,8% R$45.650.000,00 0,5% 75% 2011 Multicanal Especializado Fechado Sim Sim Não

28 Rockstore² rockstore.com.br R$78.503.061,00 100% R$39.512.461,95 100% 99% 2000 e-commerce Especializado Fechado Sim N.I. Não

29  Arezzo Indústria e 
Comércio S.A.¹ arezzo.com.br, schutz.com.br, anacapri.com.br R$68.760.000,00 4,5% R$43.812.000,00 3,0% 57% 2011 Multicanal Especializado Aberto Sim Sim Não

30 Lojas Marisa ¹ Marisa.com.br R$62.089.845,00 1,5% R$65.686.260,00 1,5% -5% 1999 Multicanal Especializado Aberto Sim Sim Não

31 Netfarma ⁴ netfarma.com.br R$60.000.000,00 100% R$62.500.000,00 100% -4% 2012 e-commerce Especializado Fechado Sim N.I. Não

32 Angeloni ¹ Angeloni.com.br R$53.885.500,00 2% R$49.700.000,00 2% 8% 1999 Multicanal Multicategorias Fechado Sim N.I. Não

33 Eletrozema ¹ zema.com R$52.909.428,60 3,6% R$16.694.227,00 1,1% 217% N.I. Multicanal Multicategorias Fechado Sim Sim Não

34 Decathlon⁴ decathlon.com.br R$51.681.000,00 10% N.I. N.I. N.I. 2012 Multicanal Especializado Fechado Não N.I. Não

35 Gallerist ² gallerist.com.br R$51.293.416,20 100% R$21.123.163,25 100% 143% 2011 e-commerce Especializado Fechado Sim N.I. Não

36 Reserva ⁴ usereserva.com R$50.000.000,00 20,0% R$ 46.200.000,00 20% 8% 2013 Multicanal Especializado Fechado Sim N.I. Não

37 Evino ⁴ evino.com.br R$48.000.000,00 100% R$18.000.000,00 100% 167% 2013 e-commerce Especializado Fechado Sim N.I. Não

38 Arcacenter ² arcacenter.com.br R$43.613.649,30 100% R$22.115.609,45 100% 97% N.I. e-commerce Especializado Fechado Sim N.I. Não

39 Inbrands¹ Ellus.com, Richards.com.br, Bobstore.com.br, 
Salinascompras.com.br, loja.Hercovitch.com.br R$38.909.390,00 2,6% R$33.547.892,00 2,3% 16% N.I. Multicanal Especializado Aberto Sim Sim Não

40 Ri Happy/PBKids ¹ RiHappy.com.br, PBKids.com.br R$35.862.582,00 2,2% R$30.907.217,00 2,0% 16% 1998 Multicanal Especializado Fechado Não Sim Não

41 eÓtica ² eotica.com.br R$34.420.662,90 100% R$16.129.929,90 100% 113% 2011 e-commerce Especializado Fechado Sim N.I. Não

42 Sabor de Viver (Danone) ¹ sabordeviver.com.br R$32.500.000,00 100% R$28.000.000,00 100% 16% 2010 e-commerce Especializado Fechado Sim Não Não

43 Cia Hering¹
hering.com.br, heringforyou.com.br, 

heringkids.com.br, puc.com.br, dzarm.com.br, 
outletespacociahering.com.br

R$31.599.000,00 1,7% R$25.381.000,00 1,3% 24% 1998 Multicanal Especializado Aberto Difuso Sim Sim

44 Carmen Steffens ⁴ carmensteffens.com.br R$30.000.000,00 2,5% N.I. N.I. N.I. N.I. Multicanal Especializado Fechado Sim N.I. Não

45 Giraffas¹ giraffasdelivery.com.br R$21.000.000,00 2,7% R$25.000.000,00 3,2% -16% 2009 Multicanal Especializado Fechado Sim Sim Não

46 Men´s Market ⁴ mensmarket.com.br R$20.000.000,00 100% R$8.000.000,00 100% 150% 2012 e-commerce Especializado Fechado Sim N.I. Não

47 Sunglass Hut ¹ sunglasshut.com/br R$18.766.385,37 16% R$5.382.095,86 7,1% 249% 1998 Multicanal Especializado Fechado Não Não Sim

48 Telhanorte¹ Telhanorte.com.br R$18.500.000,00 1,0% R$9.000.000,00 0,5% 106% 2014 Multicanal Especializado Fechado Não Sim Não

49 Grupo Paquetá¹ lojaspaqueta.com.br, paquetaesportes.com.br R$12.600.000,00 1,1% R$10.100.000,00 0,8% 25% 2010 Multicanal Especializado Fechado Sim Sim Não

50 Terra dos Pássaros ² terradospassaros.com R$9.315.793,50 100% R$4.590.502,25 100% 103% 2002 e-commerce Especializado Fechado Sim N.I. Não

AS 50 MAIORES DO E-COMMERCE BRASILEIRO
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PRINCIPAIS RECORTES

evolução do e-commerce no 
Brasil pode ser dividida em quatro 
períodos. O primeiro deles é o dos 
pioneiros: até 2001, muitas empresas 
surgiram, na primeira onda mundial 
de desenvolvimento do e-commerce, 

buscando espaço em uma nascente Web que 
convivia com conexões discadas e limitados 
recursos interativos. Desta época, de definição 
de conceitos e em que os sites eram pouco 
mais que versões eletrônicas dos catálogos 
em papel, há 14 empresas entre as 50 maiores 
do e-commerce brasileiro. A mais antiga é a 

Livraria Cultura, cujo braço online data de 1995, 
o que faz muito sentido em um momento no 
qual livros eram uma das poucas categorias 
de produtos em que se via grande viabilidade 
para o e-commerce.

Ainda assim, nos anos seguintes varejis-
tas de diversos setores começaram a construir 
sua presença online: Saraiva, Ri Happy, Hering, 
Sunglass Hut, Dell, Polishop, Marisa, Angeloni, 
Magazine Luiza, Netshoes, Fast Shop, Lojas 
Colombo e Rockstore abrem lojas online e co-
meçam a desbravar o e-commerce brasileiro.

Os pioneiros: As empresas há mais de 
15 anos no mercado
A

Empresas Bandeiras

Ano de 
início das 

atividades no 
e-commerce 

no Brasil

1 Livraria Cultura¹ Livrariacultura.com.br, Geek.etc.br 1995

2 Saraiva ¹ Saraiva.com.br; Siciliano.com.br 1998

3 Ri Happy/PBKids ¹ RiHappy.com.br, PBKids.com.br 1998

4 Cia Hering¹ hering.com.br, heringforyou.com.br, heringkids.com.br, puc.com.br, dzarm.
com.br, outletespacociahering.com.br 1998

5 Sunglass Hut ¹ sunglasshut.com/br 1998

6 Dell Computadores do 
Brasil Ltda ² dell.com.br 1999

7 Polishop ² Polishop.com.br 1999

8 Lojas Marisa ¹ Marisa.com.br 1999

9 Angeloni ¹ Angeloni.com.br 1999

10 Magazine Luiza¹ Magazineluiza.com.br, epocacosmeticos.com.br 2000

11 Grupo Netshoes ¹ Netshoes.com.br, zattini.com.br 2000

12 Fast Shop ² Fastshop.com.br, A2U.com.br 2000

13 Lojas Colombo¹ Colombo.com.br 2000

14 Rockstore² rockstore.com.br 2000

estouro da bolha do e-commer-
ce em 2001 marcou o final do período 
de desbravamento do varejo online. O 
crash da Nasdaq marcou um momen-
to de refluxo no mercado, com uma 
maior racionalidade nas estratégias 

de negócios e a desconfiança de boa parte 
dos investidores a respeito da viabilidade do 
conceito de comércio eletrônico. Na ressaca 
pós-crash, surgem apenas seis empresas que 
hoje estão entre as 50 maiores do e-commerce 
brasileiro. São elas: Terra dos Pássaros, Lojas 
KD, Zona Sul Supermercados, Grupo Herval, 
Novo Mundo e B2W. Vale ressaltar que as 
empresas que formaram a hoje líder B2W 
(Submarino, Americanas.com, Shoptime.com) 
estavam entre as pioneiras, desenvolvidas na 
década anterior, e já ocupavam posições de 
destaque no país.

O surgimento da B2W marca o primeiro 
grande movimento de consolidação do varejo 
online nacional, a partir de uma visão de merca-
do de capitais, em que se pretendia criar uma 
espécie de “Amazon brasileira”, com escala 
e visão estratégica. Nesse mesmo período, 
muitos varejistas multicanal desenvolveram 
operações de e-commerce separadas de suas 
operações físicas, alguns deles buscando a 
abertura de capital no futuro. Era um tempo em 
que o varejo mundial discutia a possibilidade 
de a internet acabar com as lojas físicas (uma 
visão que hoje se mostra equivocada), ao mes-
mo tempo em que se percebia que as regras 
financeiras do mundo físico também valiam 
para o online. Era preciso gerar resultado a 
partir das vendas, em vez de queimar recursos 
aguardando uma rodada de investimentos ou 
um IPO que poderia nunca vir.

O varejo pós-crash:  

O refluxo do mercado
O

Bandeiras Ano de início das atividades no e-commerce no Brasil

Ano de 
início das 

atividades no 
e-commerce 

no Brasil

1 Terra dos Pássaros ² terradospassaros.com 2002

2 Lojas KD ⁴ lojaskd.com.br 2003

3 Zona Sul Supermercados 
S.A.¹ zonasulatende.com.br 2003

4 Grupo Herval ² taqi.com.br, lojaiplace.com.br 2005

5 Novo Mundo ¹ novomundo.com.br 2005

6 B2W Digital¹ Americanas.com, Submarino.com.br, Shoptime.com.br, Soubarato.com.br, 
B2W marketplace, B2W Services, Submarino finance, Digital finance 2006
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PRINCIPAIS RECORTES

O período entre 2003 e 2012 
ficou marcado como a “Década de 
Ouro” do varejo. Um período de ex-
pansão contínua das vendas acima 
do PIB e, no e-commerce, um período 
de crescimento ainda mais acelerado. 

O momento positivo da economia contribuiu 
para a geração de diversos novos negócios 
que, em um ambiente mais sólido e impulsio-
nados pela maior disponibilidade de recursos 
para investimento, puderam prosperar.

Das 50 empresas deste ranking, 21 surgi-
ram entre 2006 e 2011, aproveitando a eferves-

cência do mercado brasileiro e as condições 
positivas da economia. Ao mesmo tempo em 
que varejistas multicanal (Walmart, PanVel, 
Grupo Soma, Giraffas, Màquina de Vendas, 
Ultrafarma, Lojas Renner, Paquetá, Muffato, 
Grupo Boticário, Arezzo) desenvolviam ope-
rações online, desta vez buscando sinergias 
com as lojas físicas para reduzir custos e ofe-
recer uma proposta de valor atrativa, novos 
varejistas puramente online (eÓtica, Gallerist, 
Mobly, Madeira Madeira, Wine.com, Privalia, 
Cnova) também desenvolviam seus negócios, 
desta vez com uma perspectiva mais madura 
e focada em resultados.

O Varejo on line na
“Década de Ouro”
A

Anúncio

Empresas Bandeiras

Ano de 
início das 

atividades no 
e-commerce 

no Brasil

1 B2W Digital¹ Americanas.com, Submarino.com.br, Shoptime.com.br, Soubarato.com.br, B2W 
marketplace, B2W Services, Submarino finance, Digital finance 2006

2  cnova.com¹ extra.com.br, casasbahia.com.br, barateiro.com.br, pontofrio.com.br 2008

3 Privalia ⁴  privalia.com 2008

4 Walmart Brasil ² walmart.com.br 2008

5 Wine.com ¹ wine.com.br, wbeer.com.br 2008

6 Panvel Farmácias (Dimed) ¹ Panvel.com 2008

7 Grupo Soma de Moda ¹ Animale.com.br , Farm.com, Fabula.com.br, Fyistore.com.br 2008

8 Madeira Madeira ⁴ MadeiraMadeira.com.br 2009

9 Giraffas¹ giraffasdelivery.com.br 2009

10 Máquina de Vendas ² Ricardoeletro.com.br, Insinuante.com.br, Citylar.com.br, Salfer.com.br, 
Eletroshopping.com.br 2010

11 Ultrafarma¹ Ultrafarma.com.br 2010

12 Lojas Renner² Renner.com.br, Youcom.com.br, camicado.com.br 2010

13 Sabor de Viver (Danone) ¹ sabordeviver.com.br 2010

14 Grupo Paquetá¹ lojaspaqueta.com.br, paquetaesportes.com.br 2010

15 GFG LatAm - Dafiti ⁵ Dafiti.com.br, Kanui.com.br, Tricae.com.br 2011

16 Mobly ⁴ Mobly.com.br 2011

17 Irmãos Muffato & Cia Ltda. ¹ supermuffato.com.br, shopfato 2011

18 Grupo Boticário¹ Boticario.com.br, Eudora.com.br, Quemdisseberenice.com.br, 
Thebeautybox.com.br 2011

19  Arezzo Indústria e Comércio 
S.A.¹ arezzo.com.br, schutz.com.br, anacapri.com.br 2011

20 Gallerist ² gallerist.com.br 2011

21 eÓtica ² eotica.com.br 2011
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eis das 50 empresas listadas no 
ranking surgiram após 2011 e tiveram 
três anos para amadurecer antes que 
o desaquecimento da economia tor-
nasse o cenário mais conturbado e 
limitasse o volume de investimentos 

disponível. Nesse período, empresas líderes 
em seus setores, como Decathlon, Reserva e 
Telhanorte, deram seus primeiros passos on-
line (já dentro de uma proposta de valor que 
levava em conta a integração do digital com 

o físico), enquanto players como Netfarma, 
Men’s Market e Evino desenvolviam sólidas 
operações digitais, com forte investimento 
em mídia e uma entrega consistente de valor. 
Naturalmente, as empresas mais novas estão 
todas na segunda metade do ranking, entre 
a 30ª e a 50ª posições, mas o próprio fato de 
já fazerem parte desta listagem mostra que 
conseguiram estruturar operações relevantes 
em seus segmentos de mercado.

Os novos 
Empreendedores
S

Empresas Bandeiras

Ano de 
início das 

atividades no 
e-commerce 

no Brasil

1 Netfarma ⁴ netfarma.com.br 2012

2 Decathlon⁴ decathlon.com.br 2012

3 Men´s Market ⁴ mensmarket.com.br 2012

4 Reserva ⁴ usereserva.com 2013

5 Evino ⁴ evino.com.br 2013

6 Telhanorte¹ Telhanorte.com.br 2014

varejo online brasileiro já está 
fortemente consolidado: as 50 maio-
res representam 73% de todas as 
vendas do e-commerce no país e as 
cinco maiores (B2W, Cnova, Magazi-
ne Luiza, Privalia e Netshoes) somam 

R$ 20,06 bilhões em vendas, ou 48,6% do 
faturamento do varejo online brasileiro. Os 
10 maiores somam R$ 25,4 bilhões, o equiva-
lente a 61,5% das vendas do e-commerce em 

2015. O comércio eletrônico é um negócio de 
escala: os maiores conseguem obter ganhos 
relevantes de custos, sinergias em suas ope-
rações e são capazes de realizar investimentos 
mais elevados em mídia (tanto online quanto 
off-line), garantindo mais visibilidade. O fe-
nômeno dos marketplaces também contribui 
para essa concentração, transformando os 
maiores e-commerces em portas de entrada 
dos consumidores no varejo online.

Concentração de  
Mercado
O

Empresa Bandeiras

O 
e-commerce 

funciona 
como 

marketplace

1 B2W Digital¹ Americanas.com, Submarino.com.br, Shoptime.com.br, Soubarato.com.br, B2W 
marketplace, B2W Services, Submarino finance, Digital finance Sim

2  cnova.com¹ extra.com.br, casasbahia.com.br, barateiro.com.br, pontofrio.com.br Sim

3 Magazine Luiza¹ Magazineluiza.com.br, epocacosmeticos.com.br Sim

4 Privalia ⁴  privalia.com Sim

5 Grupo Netshoes ¹ Netshoes.com.br, zattini.com.br Sim

6 Saraiva ¹ Saraiva.com.br; Siciliano.com.br Sim

7 Cia Hering¹ hering.com.br, heringforyou.com.br, heringkids.com.br, 
puc.com.br, dzarm.com.br, outletespacociahering.com.br Sim

8 Sunglass Hut ¹ sunglasshut.com/br Sim
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s chamados varejistas pure 
players, que já nasceram no ambiente 
digital, somam 18 das 50 empresas 
listadas neste ranking. Devido ao fato 
de que quatro das cinco primeiras do 
ranking (B2W, Cnova, Privalia e Net-

shoes) são empresas nascidas online, a parti-
cipação dessas 18 empresas é extremamente 
relevante: juntas, elas faturaram R$ 19,9 bilhões 
em 2015, o equivalente a 48,2% das vendas 
online do país e a 65,2% das receitas do grupo 
das 50 maiores.

Já os varejistas multicanal (entendidos 
como empresas nascidas em outros modelos 
que não o e-commerce, e que posteriormente 
abriram lojas online) são 32 empresas, respon-
dendo por 34,8% das vendas do grupo das 50 
maiores do país. O único operador multicanal 
entre o top 5 do varejo online brasileiro é o Ma-
gazine Luiza, em que o e-commerce tem uma 
participação fundamental nas receitas e, princi-
palmente, no crescimento da rede nos últimos 

anos. Por outro lado, entre a sexta e a vigési-
ma posição do ranking existem somente três 
varejistas online, mostrando que as empresas 
multicanal já obtêm uma parcela significativa 
de suas vendas a partir das operações online.

Dos 32 varejistas multicanal que estão 
na lista dos 50 maiores e-commerces brasilei-
ros, 19 possuem uma participação das vendas 
online acima da média do varejo (de 2,95%). A 
varejista com maior relevância das operações 
online no total de suas vendas é a Polishop, em 
que 67% do faturamento total de R$ 1 bilhão em 
2015 vieram por meio da internet. A Ultrafarma 
vem a seguir, com 49% de uma receita de R$ 
728,4 milhões, seguida pelo Grupo Herval, em 
que 39% do faturamento de R$ 2,8 bilhões da 
empresa vêm de vendas online; da Saraiva 
(30% de R$ 1,898 bilhão) e da Fast Shop (29% 
de R$ 3,07 bilhões). O faturamento online 
dessas empresas é relevante a ponto de fazer 
com que elas fiquem entre a 7ª (Herval) e a 14ª 
posição (Ultrafarma) no ranking. 

Multicanal X
e-commerce puro
O

Empresa Bandeiras e-commerce / 
Multicanal

6 Polishop ² Polishop.com.br Multicanal

7 Saraiva ¹ Saraiva.com.br; Siciliano.com.br Multicanal

8 Walmart Brasil ² walmart.com.br Multicanal

9 Ultrafarma¹ Ultrafarma.com.br Multicanal

10 Lojas Colombo¹ Colombo.com.br Multicanal

11 Panvel Farmácias (Dimed) ¹ Panvel.com Multicanal

12 Lojas Renner² Renner.com.br, Youcom.com.br, camicado.com.br Multicanal

13 Grupo Soma de Moda ¹ Animale.com.br , Farm.com, Fabula.com.br, Fyistore.com.br Multicanal

14 Novo Mundo ¹ novomundo.com.br Multicanal

15 Livraria Cultura¹ Livrariacultura.com.br, Geek.etc.br Multicanal

16 Zona Sul Supermercados 
S.A.¹ zonasulatende.com.br Multicanal

17 Irmãos Muffato & Cia Ltda. ¹ supermuffato.com.br, shopfato Multicanal

18 Grupo Boticário¹ Boticario.com.br, Eudora.com.br, Quemdisseberenice.com.
br, Thebeautybox.com.br Multicanal

19  Arezzo Indústria e 
Comércio S.A.¹ arezzo.com.br, schutz.com.br, anacapri.com.br Multicanal

20 Lojas Marisa ¹ Marisa.com.br Multicanal

21 Angeloni ¹ Angeloni.com.br Multicanal

22 Eletrozema ¹ zema.com Multicanal

23 Decathlon⁴ decathlon.com.br Multicanal

24 Reserva ⁴ usereserva.com Multicanal

25 Inbrands¹ Ellus.com, Richards.com.br, Bobstore.com.br, 
Salinascompras.com.br, loja.Hercovitch.com.br Multicanal

26 Ri Happy/PBKids ¹ RiHappy.com.br, PBKids.com.br Multicanal

27 Cia Hering¹ hering.com.br, heringforyou.com.br, heringkids.com.br, 
puc.com.br, dzarm.com.br, outletespacociahering.com.br Multicanal

28 Carmen Steffens ⁴ carmensteffens.com.br Multicanal

29 Giraffas¹ giraffasdelivery.com.br Multicanal

30 Sunglass Hut ¹ sunglasshut.com/br Multicanal

31 Telhanorte¹ Telhanorte.com.br Multicanal

32 Grupo Paquetá¹ lojaspaqueta.com.br, paquetaesportes.com.br Multicanal

Empresa Bandeiras e-commerce / 
Multicanal

1 Magazine Luiza¹ Magazineluiza.com.br, epocacosmeticos.com.br Multicanal

2 Máquina de Vendas ²
Ricardoeletro.com.br, Insinuante.com.br, Citylar.com.br, 

Salfer.com.br, Eletroshopping.com.br
Multicanal

3 Grupo Herval ² taqi.com.br, lojaiplace.com.br Multicanal

4
Dell Computadores do 

Brasil Ltda ²
dell.com.br Multicanal

5 Fast Shop ² Fastshop.com.br, A2U.com.br Multicanal
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s três maiores e-commerces do 
país são multicategorias, refletindo 
um processo histórico de desenvol-
vimento do comércio eletrônico no 
Brasil e no mundo. De modo geral, 
os pioneiros bem-sucedidos ganha-
ram escala por meio da expansão de 

seu sortimento para múltiplas categorias de 
produtos, transformando essas empresas em 
verdadeiras lojas de departamentos online. A 
Amazon é o caso mais emblemático: nascida 
como livraria, a empresa gradativamente am-
pliou seu sortimento para outras categorias em 
que fosse possível aproveitar sua expertise em 
distribuição. No Brasil, a B2W tem uma história 
com diversos paralelos com a Amazon, seja por 
seu pioneirismo (o embrião da empresa foi a 
Booknet, fundada em 1995 e depois rebatizada 
como Submarino), seja por sua relevância no 
mercado nacional (líder inconteste, com um 
faturamento mais de 2,5 vezes superior ao do 
segundo colocado).

À exceção da B2W e da Saraiva, cujas 
origens remontam ao setor livreiro, as demais 
multicategorias apresentadas neste ranking 
são originadas do setor eletroeletrônico ou 
de supermercados. Isso se deve à importância 
dos eletroeletrônicos para as vendas online e 
também à relevância dos supermercadistas 
para o varejo brasileiro, tornando-os players 
importantes também no online. Salvo as duas 
líderes nacionais (B2W e Cnova), as demais 

varejistas multicategorias são também multica-
nais, como consequência do desenvolvimento 
de operações online por varejistas relevantes 
no cenário tradicional do varejo brasileiro.

Os 12 e-commerces multicategorias lis-
tados neste ranking somam um faturamento, 
em 2015, de R$ 20,265 bilhões, o equivalente a 
66,4% das vendas das 50 maiores e a 49,06% 
das vendas totais do e-commerce brasileiro. O 
número é fortemente impactado pela força dos 
dois maiores operadores online nacionais, que 
respondem, sozinhos, por quase R$ 14 bilhões 
em vendas.

O varejo especializado é representado, 
no ranking dos 50 maiores e-commerces, por 
38 empresas, somando um faturamento de 
R$ 10,26 bilhões, ou 33,6% das vendas das 
50 líderes. O número também representa 
24,8% do faturamento total do e-commerce 
brasileiro. Cinco das dez maiores operações 
de e-commerce do Brasil são especializadas, 
mostrando que existe no país potencial de 
mercado para operações relevantes focadas 
em uma determinada categoria de produtos. 
O destaque fica para o setor de vestuário, 
que conta com três das 10 maiores varejistas 
online (Privalia, Netshoes e GFG/Dafiti), mas 
outros segmentos, como farmácias, materiais 
de construção, eletrônicos, móveis e vinhos, 
também contam com representantes entre os 
50 maiores e-commerces brasileiros.

Multicategorias X
Especializado
O

Empresa Bandeiras Sortimento

1 B2W Digital¹
Americanas.com, Submarino.com.br, Shoptime.com.

br, Soubarato.com.br, B2W marketplace, B2W Services, 
Submarino finance, Digital finance

Multicategorias

2  cnova.com¹
extra.com.br, casasbahia.com.br, barateiro.com.br, 

pontofrio.com.br
Multicategorias 

3 Magazine Luiza¹ Magazineluiza.com.br, epocacosmeticos.com.br Multicategorias

4 Máquina de Vendas ²
Ricardoeletro.com.br, Insinuante.com.br, Citylar.com.br, 

Salfer.com.br, Eletroshopping.com.br
Multicategorias

5 Fast Shop ² Fastshop.com.br, A2U.com.br Multicategorias

6 Saraiva ¹ Saraiva.com.br; Siciliano.com.br Multicategorias

7 Walmart Brasil ² walmart.com.br Multicategorias

8 Lojas Colombo¹ Colombo.com.br Multicategorias

9 Novo Mundo ¹ novomundo.com.br Multicategorias

10 Irmãos Muffato & Cia Ltda. ¹ supermuffato.com.br, shopfato Multicategorias

11 Angeloni ¹ Angeloni.com.br Multicategorias

12 Eletrozema ¹ zema.com Multicategorias
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or definição, o comércio ele-
trônico não conhece fronteiras físi-
cas. Somado à menor presença de 
grandes operadores já consolidados, 
donos de grandes fatias do mercado, 
esse fator faz com que exista um am-
biente de negócios mais propenso à 

atuação de operadores internacionais, ainda 
que as características do país dificultem uma 
entrada ainda mais acelerada de empresas 
estrangeiras. Das 50 empresas listadas no 
ranking, 39 têm controle nacional, das quais 
apenas 14 são e-commerces “puros”. Metade 
das empresas do ranking são multicanais de 
controle nacional, mostrando que a força re-
gional dessas varejistas tem contribuído para 
o desenvolvimento de suas operações online.

As 39 empresas com controle nacional 
listadas no ranking somaram um faturamento, 
em 2015, de R$ 20,59 bilhões, ou 67,4% das 

vendas dos 50 maiores e-commerces nacio-
nais. Em relação às vendas totais do e-com-
merce brasileiro, essas 39 varejistas represen-
tam 49,85% do faturamento.

Entre as 10 maiores empresas do e-com-
merce brasileiro, porém, o cenário muda bas-
tante: apenas cinco varejistas têm controle 
nacional (a líder B2W, Magazine Luiza, Máquina 
de Vendas, Grupo Herval e Fast Shop) e qua-
tro delas são multicanal, refletindo muito mais 
a força que empresas constituídas no varejo 
físico têm em atrair os clientes para sua esfera 
de influência do que o desenvolvimento de 
varejistas puramente online de capital nacio-
nal. Esse processo de formação de empresas 
online com capital controlado por brasileiros 
se intensificou mais recentemente: no ranking 
das 50 maiores, nove das 14 empresas pure 
players de capital nacional foram criadas nos 
últimos 10 anos.

Controle estrangeiro X
Controle Nacional
P

Empresa Bandeiras Controle Nacional

11 Wine.com ¹ wine.com.br, wbeer.com.br Sim

12 Panvel Farmácias (Dimed) ¹ Panvel.com Sim

13 Lojas Renner² Renner.com.br, Youcom.com.br, camicado.com.br Sim

14 Grupo Soma de Moda ¹ Animale.com.br , Farm.com, Fabula.com.br, Fyistore.
com.br Sim

15 Novo Mundo ¹ novomundo.com.br Sim

16 Livraria Cultura¹ Livrariacultura.com.br, Geek.etc.br Sim

17 Lojas KD ⁴ lojaskd.com.br Sim

18 Madeira Madeira ⁴ MadeiraMadeira.com.br Sim

19 Zona Sul Supermercados 
S.A.¹ zonasulatende.com.br Sim

20 Irmãos Muffato & Cia Ltda. ¹ supermuffato.com.br, shopfato Sim

21 Grupo Boticário¹ Boticario.com.br, Eudora.com.br, Quemdisseberenice.
com.br, Thebeautybox.com.br Sim

22 Rockstore² rockstore.com.br Sim

23  Arezzo Indústria e 
Comércio S.A.¹ arezzo.com.br, schutz.com.br, anacapri.com.br Sim

24 Lojas Marisa ¹ Marisa.com.br Sim

25 Netfarma ⁴ netfarma.com.br Sim

26 Angeloni ¹ Angeloni.com.br Sim

27 Eletrozema ¹ zema.com Sim

28 Gallerist ² gallerist.com.br Sim

29 Reserva ⁴ usereserva.com Sim

30 Evino ⁴ evino.com.br Sim

31 Arcacenter ² arcacenter.com.br Sim

32 Inbrands¹ Ellus.com, Richards.com.br, Bobstore.com.br, 
Salinascompras.com.br, loja.Hercovitch.com.br Sim

33 eÓtica ² eotica.com.br Sim

34 Sabor de Viver (Danone) ¹ sabordeviver.com.br Sim

35 Carmen Steffens ⁴ carmensteffens.com.br Sim

36 Giraffas¹ giraffasdelivery.com.br Sim

37 Men´s Market ⁴ mensmarket.com.br Sim

38 Grupo Paquetá¹ lojaspaqueta.com.br, paquetaesportes.com.br Sim

39 Terra dos Pássaros ² terradospassaros.com Sim

Empresa Bandeiras Controle Nacional

1 B2W Digital¹
Americanas.com, Submarino.com.br, Shoptime.com.

br, Soubarato.com.br, B2W marketplace, B2W Services, 
Submarino finance, Digital finance

Sim

2 Magazine Luiza¹ Magazineluiza.com.br, epocacosmeticos.com.br Sim

3 Máquina de Vendas ²
Ricardoeletro.com.br, Insinuante.com.br, Citylar.com.br, 

Salfer.com.br, Eletroshopping.com.br
Sim

4 Grupo Herval ² taqi.com.br, lojaiplace.com.br Sim

5 Fast Shop ² Fastshop.com.br, A2U.com.br Sim

6 Polishop ² Polishop.com.br Sim

7 Saraiva ¹ Saraiva.com.br; Siciliano.com.br Sim

8 Ultrafarma¹ Ultrafarma.com.br Sim

9 Lojas Colombo¹ Colombo.com.br Sim

10 Mobly ⁴ Mobly.com.br Sim
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s 10 empresas de capital aberto 
presentes entre os 50 maiores e-com-
merces brasileiros movimentaram, 
em 2015, um total de R$ 17,1 bilhões. 
O número representa 56,06% do fa-
turamento do grupo das 50 maiores 

e 41,4% de todo o e-commerce brasileiro. O 
número é fortemente impulsionado pelas maio-
res varejistas online brasileiras: as três maiores 
(B2W, Cnova e Magazine Luiza) e seis das 20 
maiores são empresas de capital aberto. B2W 
e Cnova são também as duas únicas empresas 
puramente de e-commerce entre as listadas 
em Bolsa, o que pode ser explicado pelo 
momento evolutivo do comércio eletrônico 
brasileiro (uma parcela relevante das empre-
sas conta com fundos de investimentos, mas 
ainda não chegaram ao ponto de abrir capital, 
devido em parte ao momento pouco favorável 
à abertura de capital no mercado nacional).

É interessante notar, também, que entre 
as sete empresas multicanal de capital aberto 
no ranking, apenas três têm no e-commerce 
um canal de vendas com participação acima 
de 5% no faturamento total. Na rede de livra-
rias Saraiva, o e-commerce representa 30% 
das vendas, enquanto no Magazine Luiza o 
número chega a 20%. Em ambos os casos, 
são empresas que iniciaram suas iniciativas 
online ainda nos anos 90 e aliam experiência, 
cultura digital e a disposição dos clientes em 
utilizar o e-commerce como canal de compra 
de produtos. Na rede de farmácias PanVel, o 
e-commerce representa 8,6% das vendas e 

mostra que o canal já se torna relevante para 
o setor de medicamentos.

As demais empresas multicanais de capi-
tal aberto no ranking (Renner, Arezzo, Marisa, 
InBrands e Hering) estão no setor de vestuário 
e encontram-se em um estágio de maturação 
de suas operações online. À exceção da Marisa, 
as demais varejistas tiveram uma expansão 
acima da média do e-commerce brasileiro, 
com destaque para a Renner, 19ª colocada no 
ranking, cujas vendas online saltaram 106% em 
2015. O canal e-commerce será cada vez mais 
relevante para as varejistas de vestuário nos 
próximos anos.

A lista das empresas de capital fechado 
é formada por 40 empresas, sendo a maior 
delas a Privalia, quarta colocada no ranking 
nacional. Sete das 10 maiores varejistas online 
têm capital fechado, um grupo heterogêneo 
que conta com e-commerces puros e empresas 
multicanal. Os e-commerces contam com fun-
dos de investimento que as ajudaram a crescer 
e a superar os desafios do amadurecimento, 
enquanto os multicanais têm escala grande a 
ponto de tornar suas operações online bastan-
te relevantes no cenário brasileiro. Ao longo de 
todo o ranking, a presença de fundos de inves-
timento tem reforçado os aspectos ligados à 
governança, ao profissionalismo e à escala das 
operações. As 40 empresas de capital fechado 
somam R$ 13,36 bilhões, ou 43,76% do fatura-
mento consolidado das 50 do ranking e 32,3% 
de todo o e-commerce brasileiro.

Capital aberto X
Capital fechado
A

Empresa Bandeiras capital

1 B2W Digital¹
Americanas.com, Submarino.com.br, Shoptime.com.

br, Soubarato.com.br, B2W marketplace, B2W Services, 
Submarino finance, Digital finance

Aberto

2  cnova.com¹ extra.com.br, casasbahia.com.br, barateiro.com.br, 
pontofrio.com.br Aberto

3 Magazine Luiza¹ Magazineluiza.com.br, epocacosmeticos.com.br Aberto

4 Saraiva ¹ Saraiva.com.br; Siciliano.com.br Aberto

5 Panvel Farmácias (Dimed) ¹ Panvel.com Aberto

6 Lojas Renner² Renner.com.br, Youcom.com.br, camicado.com.br Aberto

7  Arezzo Indústria e 
Comércio S.A.¹ arezzo.com.br, schutz.com.br, anacapri.com.br Aberto

8 Lojas Marisa ¹ Marisa.com.br Aberto

9 Inbrands¹ Ellus.com, Richards.com.br, Bobstore.com.br, 
Salinascompras.com.br, loja.Hercovitch.com.br Aberto

10 Cia Hering¹
hering.com.br, heringforyou.com.br, heringkids.com.br, 
puc.com.br, dzarm.com.br, outletespacociahering.com.

br
Aberto

CAPITAL ABERTO
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Empresa Bandeiras capital

1 Privalia ⁴  privalia.com Fechado

2 Grupo Netshoes ¹ Netshoes.com.br, zattini.com.br Fechado

3 Máquina de Vendas ² Ricardoeletro.com.br, Insinuante.com.br, Citylar.com.br, 
Salfer.com.br, Eletroshopping.com.br Fechado

4 Grupo Herval ² taqi.com.br, lojaiplace.com.br Fechado

5 Dell Computadores do 
Brasil Ltda ² dell.com.br Fechado

6 Fast Shop ² Fastshop.com.br, A2U.com.br Fechado

7 GFG LatAm - Dafiti ⁵ Dafiti.com.br, Kanui.com.br, Tricae.com.br Fechado

8 Polishop ² Polishop.com.br Fechado

9 Walmart Brasil ² walmart.com.br Fechado

10 Ultrafarma¹ Ultrafarma.com.br Fechado

11 Lojas Colombo¹ Colombo.com.br Fechado

12 Mobly ⁴ Mobly.com.br Fechado

13 Wine.com ¹ wine.com.br, wbeer.com.br Fechado

14 Grupo Soma de Moda ¹ Animale.com.br , Farm.com, Fabula.com.br, Fyistore.
com.br Fechado

15 Novo Mundo ¹ novomundo.com.br Fechado

16 Livraria Cultura¹ Livrariacultura.com.br, Geek.etc.br Fechado

17 Lojas KD ⁴ lojaskd.com.br Fechado

18 Madeira Madeira ⁴ MadeiraMadeira.com.br Fechado

19 Zona Sul Supermercados 
S.A.¹ zonasulatende.com.br Fechado

20 Irmãos Muffato & Cia Ltda. ¹ supermuffato.com.br, shopfato Fechado

21 Grupo Boticário¹ Boticario.com.br, Eudora.com.br, Quemdisseberenice.
com.br, Thebeautybox.com.br Fechado

CAPITAL FECHADO

Empresa Bandeiras capital

22 Rockstore² rockstore.com.br Fechado

23 Netfarma ⁴ netfarma.com.br Fechado

24 Angeloni ¹ Angeloni.com.br Fechado

25 Eletrozema ¹ zema.com Fechado

26 Decathlon⁴ decathlon.com.br Fechado

27 Gallerist ² gallerist.com.br Fechado

28 Reserva ⁴ usereserva.com Fechado

29 Evino ⁴ evino.com.br Fechado

30 Arcacenter ² arcacenter.com.br Fechado

31 Ri Happy/PBKids ¹ RiHappy.com.br, PBKids.com.br Fechado

32 eÓtica ² eotica.com.br Fechado

33 Sabor de Viver (Danone) ¹ sabordeviver.com.br Fechado

34 Carmen Steffens ⁴ carmensteffens.com.br Fechado

35 Giraffas¹ giraffasdelivery.com.br Fechado

36 Men´s Market ⁴ mensmarket.com.br Fechado

37 Sunglass Hut ¹ sunglasshut.com/br Fechado

38 Telhanorte¹ Telhanorte.com.br Fechado

39 Grupo Paquetá¹ lojaspaqueta.com.br, paquetaesportes.com.br Fechado

40 Terra dos Pássaros ² terradospassaros.com Fechado

PRINCIPAIS RECORTES
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PRINCIPAIS RECORTES

maturidade da governança no 
e-commerce brasileiro torna-se mais 
clara quando observamos que 25 das 
50 empresas listadas já contam com 
Conselho de Administração. Esse 
grupo de empresas é responsável por 
R$ 22,4 bilhões em vendas online, ou 

73,4% do faturamento das top 50 e 54,2% de 
todo o e-commerce brasileiro. A necessida-
de de realização de contínuos investimentos 
em logística e marketing para dar suporte ao 
crescimento das operações online fez com 

que as empresas do setor precisassem ama-
durecer suas estruturas para poder contar 
com capital externo, proveniente de fundos de 
investimento ou investidores independentes. O 
caminho trilhado pelo e-commerce brasileiro 
prenuncia um passo importante na evolução 
do varejo nacional, que, na última década, tem 
buscado se profissionalizar para ganhar escala 
e aumentar sua competitividade em face de 
uma concorrência cada vez mais acirrada e de 
consumidores cada vez mais exigentes.

A Presença do
Conselho de 
admnistração
A

Empresa Bandeiras Possui Conselho 
de Administração

1 B2W Digital¹
Americanas.com, Submarino.com.br, Shoptime.

com.br, Soubarato.com.br, B2W marketplace, B2W 
Services, Submarino finance, Digital finance

Sim

2 Magazine Luiza¹ Magazineluiza.com.br, epocacosmeticos.com.br Sim

3 Máquina de Vendas ² Ricardoeletro.com.br, Insinuante.com.br, Citylar.
com.br, Salfer.com.br, Eletroshopping.com.br Sim

4 Saraiva ¹ Saraiva.com.br; Siciliano.com.br Sim

5 Ultrafarma¹ Ultrafarma.com.br Sim

6 Lojas Colombo¹ Colombo.com.br Sim

7 Wine.com ¹ wine.com.br, wbeer.com.br Sim

8 Panvel Farmácias (Dimed) ¹ Panvel.com Sim

9 Lojas Renner² Renner.com.br, Youcom.com.br, camicado.com.br Sim

10 Grupo Soma de Moda ¹ Animale.com.br , Farm.com, Fabula.com.br, Fyistore.
com.br Sim

11 Novo Mundo ¹ novomundo.com.br Sim

12 Livraria Cultura¹ Livrariacultura.com.br, Geek.etc.br Sim

13 Zona Sul Supermercados S.A.¹ zonasulatende.com.br Sim

14 Grupo Boticário¹ Boticario.com.br, Eudora.com.br, 
Quemdisseberenice.com.br, Thebeautybox.com.br Sim

15  Arezzo Indústria e Comércio S.A.¹ arezzo.com.br, schutz.com.br, anacapri.com.br Sim

16 Lojas Marisa ¹ Marisa.com.br Sim

17 Eletrozema ¹ zema.com Sim

18 Inbrands¹ Ellus.com, Richards.com.br, Bobstore.com.br, 
Salinascompras.com.br, loja.Hercovitch.com.br Sim

19 Giraffas¹ giraffasdelivery.com.br Sim

20 Grupo Paquetá¹ lojaspaqueta.com.br, paquetaesportes.com.br Sim
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ostrando que o e-com-
merce brasileiro continua ofere-
cendo um mar de oportunida-
des, 10 das 50 empresas listadas 
neste ranking tiveram, entre 
2014 e 2015, um crescimento de 
vendas acima de 100%. Em uma 

demonstração de que oportunidades existem 
em diversos segmentos do varejo, essas 10 
empresas encontram-se em setores tão diver-
sos quanto óticas, vinhos, eletrônicos, móveis, 
materiais de construção e vestuário. Em um 
varejo que cresceu 15,3% em 2015, há imensas 
oportunidades decorrentes da expansão do 
mercado, fazendo com que as empresas es-
tejam em um momento de se estruturar para 
aproveitar essas oportunidades.

A empresa que experimentou o maior 
crescimento de suas vendas online entre 2014 
e 2015 foi a Sunglass Hut, com 249%, seguida 
pela Eletrozema, com 217%. São varejistas 
ainda em seus estágios iniciais na curva de de-
senvolvimento de suas operações online, o que 

ajuda a explicar a forte expansão. Entre as 10 
líderes em crescimento no ano de 2015, apenas 
uma está entre os 20 maiores e-commerces na-
cionais: trata-se da Lojas Renner, 19ª colocada 
no geral e oitava que mais cresceu, com uma 
elevação de 106% em suas receitas online. Ain-
da assim, o e-commerce representa somente 
2,3% das vendas da empresa, o que permite 
prever que o comércio eletrônico continuará 
a ganhar importância para a companhia.

Entre as empresas que mais cresceram, 
seis são e-commerces puros (Madeira Madeira, 
Evino, Men’s Market, Gallerist, eÓtica e Terra 
dos Pássaros). Nas quatro varejistas multica-
nal restantes (Sunglass Hut, Eletrozema, Lojas 
Renner e Telhanorte), a maior participação das 
vendas online em relação às vendas totais da 
empresa se dá na Sunglass Hut (16%), em um 
indicativo da acelerada expansão do e-com-
merce no setor ótico. A presença da pure 
player eÓtica entre as 10 de maior crescimento 
também permite apontar a tendência de forte 
expansão do e-commerce ótico.

As empresas com maior 
Crescimento

M

Empresa Bandeiras
Crescimento 

e-commerce 2015 vs 
2014

1 Sunglass Hut ¹ sunglasshut.com/br 249%

2 Eletrozema ¹ zema.com 217%

3 Madeira Madeira ⁴ MadeiraMadeira.com.br 171%

4 Evino ⁴ evino.com.br 167%

5 Men´s Market ⁴ mensmarket.com.br 150%

6 Gallerist ² gallerist.com.br 143%

7 eÓtica ² eotica.com.br 113%

8 Lojas Renner² Renner.com.br, Youcom.com.br, camicado.com.br 106%

9 Telhanorte¹ Telhanorte.com.br 106%

10 Terra dos Pássaros ² terradospassaros.com 103%

s marketplaces são uma 
das forças motrizes do e-com-
merce em todo o mundo. Não 
é coincidência que os cinco 
maiores varejistas online do país 
abram espaço em suas estrutu-

ras para que operadores independentes co-
mercializem seus produtos e, ao mesmo tempo, 
ampliem o sortimento dos grandes varejistas. 
Essa simbiose entre pequenos e grandes é um 
modelo de negócios utilizado por oito das 50 
maiores do e-commerce brasileiro: B2W, Cno-
va, Magazine Luiza, Privalia, Netshoes, Saraiva, 
Hering e Sunglass Hut.

Embora tenha nascido como uma forma 
de ampliação de sortimento para varejistas 
multicategorias, o conceito de marketplace 
vem sendo apropriado também por varejistas 
especializados. Entre os 50 maiores e-com-
merces brasileiros, Privalia, Netshoes, Hering 
e Sunglass Hut têm atuação focada em uma 
única categoria de produtos e, mesmo assim, 
encontram oportunidade para o desenvolvi-
mento de seus marketplaces, dando a peque-
nos varejistas a possibilidade de expor seus 
produtos a uma audiência maior e, ao mesmo 
tempo, incrementando suas próprias vendas e 
reforçando seu posicionamento como destino 
naquela determinada categoria.

A força do 
Marketplace
O

Empresa Bandeiras
O e-commerce 
funciona como 

marketplace

1 Sunglass Hut ¹ sunglasshut.com/br 249%

2 Eletrozema ¹ zema.com 217%

3 Madeira Madeira ⁴ MadeiraMadeira.com.br 171%

4 Evino ⁴ evino.com.br 167%

5 Men´s Market ⁴ mensmarket.com.br 150%

6 Gallerist ² gallerist.com.br 143%

7 eÓtica ² eotica.com.br 113%

8 Lojas Renner² Renner.com.br, Youcom.com.br, camicado.com.br 106%

9 Telhanorte¹ Telhanorte.com.br 106%

10 Terra dos Pássaros ² terradospassaros.com 103%
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CONCLUSÕES DO RANKING

Varejo Digital e 
mercado brasileiro

O comércio eletrônico brasileiro já se tornou 
um fenômeno democrático em termos de ca-
tegorias de produtos e perfis de consumidores. 
A venda online no Brasil em 2015 foi de R$ 41,3 
bilhões segundo dados do eBit, o que represen-
ta aproximadamente 3% do varejo brasileiro.
O número de consumidores online no Brasil foi 
de quase 65 milhões em 2015, com represen-
tatividade em diversas classes sociais e faixas 
etárias, caracterizando-se como negócio de 
massa e ampla disseminação. A participação do 
comércio móvel (mcommerce) alcançou 23% 
do ecommerce no primeiro semestre de 2016, 
outro indicativo de maturidade do mercado. 
Em relação a categorias, a venda ainda é muito 
concentrada em bens duráveis (eletrodomésti-
cos, telefonia, eletrônicos e informática lideram 
em volume de vendas). Entretanto, o grupo 
de moda e acessórios já lidera em número de 

pedidos, enquanto cosméticos ocupam a 4a 
posição neste critério. 
A participação do comércio eletrônico no varejo 
como um todo não traduz o grau de aderência 
e representatividade da relação entre consu-
midores brasileiros o varejo digital. O varejo 
alimentar, que representa 35% do varejo como 
um todo, tem baixíssima penetração de vendas 
online, o que torna o número subestimado. Estu-
do da GfK revela que a penetração do comércio 
eletrônico nas vendas de bens duráveis no Brasil 
no ano passado foi de 18%, chegando a 36% em 
informática e 22% em áudio e vídeo. 
O Ranking das 50 Maiores do ecommerce bra-
sileiro mostra elevado grau de concentração 
entre os líderes do segmento – as 5 maiores em-
presas detém aproximadamente 50% do mer-
cado – e grande pulverização de mercado – as 
50 maiores empresas geram 74% do comércio 

Alberto Serrentino
fundador da Varese Retail, vice-
presidente e conselheiro deliberativo 
da SBVC e autor do livro Varejo e 
Brasil: Reflexões Estratégicas

eletrônico do País. Mais relevante é que dos 5 
maiores, 4 são empresas de origem puramente 
digital e uma - Magazine Luiza – pioneira no 
Brasil, com operação olnine desde o ano 2000. 

Transformação digital – consumidores não 
vêem canais, vêem marcas e tomam decisões a 
partir do valor percebido e da oferta disponível. 
O impacto do mundo digital no varejo vai além 
das vendas processadas em canais digitais. 
Consumidores transitam entre “canais” sem se 
dar conta e o uso indiscriminado e de vários 
canais em experiências de compra torna-se 
natural. O mundo digital muda a forma como 
se busca informação, opinião, aval, se compara, 
se decide e compra. 
Empresas que quiserem encarar o processo 
de transformação digital e integrar o mundo 
digital a seus modelos de negócio terão que 
definir visão de longo prazo e iniciar uma jor-
nada de mudança cultural e organizacional em 
seus negócios. A mudança para por desenho 
organizacional, governança de canais, modelo 
de gestão, indicadores e comunicação. Seu 
êxito pressupõe arquitetura de sistemas e in-
formações que possibilite visualizar fluxo de 
produtos e de clientes entre os canais e pontos 
de contato. O processo é longo e requer ma-
turidade digital, que passa por aprendizado e 
experiência acumulada. 
Independentemente da participação dos canais 
digitais na venda da empresa, estar no mundo 
digital e engajar pessoas para mudança na cul-
tura da empresa tornam-se de crescente impor-
tância para que marcas de varejo estejam em 
sintonia com as mudanças de comportamento 
de seus clientes. 

O varejo vem enfrentando período difícil em 
2015 e 2016, com vendas em queda real de 4,3% 
em 2015 e de 6,5% em 2016 até setembro. No 
mesmo período, o comércio eletrônico cresceu 
em termos reais 4,7% e caiu 3,5% no primeiro 
semestre de 2016. Portanto, continua haven-
do aumento de participação, que deve voltar 
a crescer com a progressiva recuperação do 
varejo brasileiro. 

As oportunidades são de aumento na base de 
consumidores, maior oferta em categorias de 
alimentos (que possuem elevada complexidade 
operacional e modelo econômico desafiador) e 
crescente integração por parte das empresas 
de varejo tradicionais. O crescimento de marke-
tplaces (shoppings virtuais), independentes ou 
controlados por empresas de varejo, deverão 
ampliar o acesso e crescimento de oferta por 
parte de pequenas e médias empresas. Segundo 
ranking das 300 maiores empresas do varejo 
brasileiro da SBVC, apenas 112 têm operação 
de comércio eletrônico e boa parte disso se 
deve à baixa participação dos supermercados. 
A mudança de cultura parte da vivência com 
mundo digital e entendimento de sua impor-
tância estratégia de longo prazo. 
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1 Arezzo Indústria e 
Comércio S.A.¹ 46, 50 ,51, 55, 59, 60, 61, 65

2 Angeloni ¹ 46, 48, 55, 57, 59, 63

3 Arcacenter ² 46, 59, 63

4 B2W Digital¹ 44, 49, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 61, 
65, 67

5 Carmen Steffens ⁴ 46, 55, 59, 63

6 Cia Hering¹ 46, 48, 53, 55, 60, 61, 67

7 cnova.com¹ 44, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 60, 61, 67

8 Decathlon⁴ 46, 52, 55, 63

9 Dell Computadores do 
Brasil Ltda ² 44, 48, 54, 62

10 Eletrozema ¹ 35, 46, 55, 57, 59, 63, 65, 66, 67

11 eÓtica ² 46, 50, 51, 59, 63, 66, 67

12 Evino ⁴ 46, 52, 59, 63, 66, 67

13 Fast Shop ² 44, 48, 54, 57, 58, 62

14 Gallerist ² 46, 50, 51, 59, 63, 66, 67

15 GFG LatAm - Dafiti ⁵ 44, 51, 56, 62

16 Giraffas¹ 46, 50, 51, 55, 59, 63, 65

17 Grupo Boticário¹ 46, 50, 51, 55, 59, 62, 65

18 Grupo Herval ² 35, 42, 44, 49, 54, 58, 62

19 Grupo Netshoes ¹ 44, 48, 53, 54, 56, 62, 67

20 Grupo Paquetá¹ 46, 50, 51, 55, 59, 63, 65

21 Grupo Soma de Moda ¹ 44, 50, 51, 55, 59, 63, 65

22 Inbrands¹ 46, 55, 59, 60, 61, 65

23 Irmãos Muffato & Cia 
Ltda. ¹ 46, 50, 51, 55, 57, 59, 62

24 Livraria Cultura¹ 44, 48, 55, 59, 62, 65

25 Lojas Colombo¹ 44, 48, 55, 57, 58, 62, 65

Empresa Páginas

26 Lojas KD ⁴ 44, 49, 59, 62

27 Lojas Marisa ¹ 46, 48, 55, 59, 60, 61,65

28 Lojas Renner² 44, 50, 51, 55, 59, 60, 61, 65, 66, 67

29 Madeira Madeira ⁴ 44, 50, 51, 59, 62, 66, 67

30 Magazine Luiza¹ 44, 48, 53, 54, 57, 58, 60, 61, 65, 67, 69

31 Máquina de Vendas ² 44, 50, 51, 54, 57, 58, 62, 65

32 Men´s Market ⁴ 46, 52, 59, 63, 66, 67

33 Mobly ⁴ 44, 50, 51, 58, 62

34 Netfarma ⁴ 46, 52, 59, 63

35 Novo Mundo ¹ 44, 49, 55, 57, 59, 62, 65

36 Panvel Farmácias (Dimed) ¹ 44, 50, 51, 55, 59, 60, 61, 65

37 Polishop ² 35, 44, 48, 54, 55, 58, 62

38 Privalia ⁴ 44, 50, 51, 53, 54, 56, 60, 62, 67

39 Reserva ⁴ 46, 52, 55, 59, 63

40 Ri Happy/PBKids ¹ 46, 48, 55, 63

41 Rockstore² 46, 48, 59, 63

42 Sabor de Viver (Danone) ¹ 46, 51, 59, 63

43 Saraiva ¹ 44, 48, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 
65, 67

44 Sunglass Hut ¹ 35, 46, 48, 53, 55, 63, 66, 67

45 Telhanorte¹ 46, 52, 55, 63, 66, 67

46 Terra dos Pássaros ² 46, 49, 59, 63, 66, 67, 

47 Ultrafarma¹ 44, 50, 51, 54, 55, 58, 62, 65, 

48 Walmart² 44, 51, 55, 57, 62

49 Wine.com¹ 44, 50, 51, 59, 62, 65

50 Zona Sul Supermercados¹ 44, 49, 55, 59, 62, 65
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2016 2016

Equipe 
Técnica

Eduardo Terra  Presidente SBVC e sócio da BTR Educação e 
Consultoria       

Hélio Biagi  Sócio da BTR Educação e Consultoria e Conselheiro 
Deliberativo SBVC

Ronald Nossig Vice Presidente de Parcerias e Novos Negócios
Carolina Buratto Inteligência de Mercado
Pauliane Claro Inteligência de Mercado
Renato Müller Cofundador da Käfer Content Studio e jornalista 

especializado em varejo
Alberto Serrentino Fundador da Varese Retail, vice presidente e 

conselheiro deliberativo da SBVC
Fábia Pires Consultora Senior da Varese Retail

AS 50 MAIORES EMPRESAS DO 
E-COMMERCE BRASILEIRO

2016

Realização: Apoio Técnico

e-Commerce Cloud Software

Apoio:


