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A concorrência desleal 
no e-commerce 

internacional

O aumento das compras 
pela internet, tanto no 
comércio B2B quanto 
nas vendas diretas, que 
já era uma tendência 
crescente, acentuou-se 
na pandemia

O e-commerce mostrou 
ser um eficiente ca-
nal para atender aos 

consumidores no período de 
isolamento social e fecha-
mento das lojas. Porém, ao 
mesmo tempo, essa forma 
de transação comercial gera 
mudanças e desafios sob os 
mais diferentes aspectos, 
como questões tributárias e 
de controle aduaneiro. Tem 
possibilitado, por exemplo, 
a importação ilegal de nu-
merosos produtos, criando 
condições desiguais e desle-
ais de concorrência, danosas 
à indústria e ao varejo do 
Brasil.

Obviamente, o ingresso de 
itens estrangeiros no merca-
do interno, mesmo quando 
comprados de modo direto 
pela Web de um fornecedor 
de outro país, entregue pe-
los Correios ou quaisquer 
serviços de remessa expres-
sa, também deve obedecer 
à legislação brasileira. O 
desrespeito às regras le-
gais pode levar a multas e 
até mesmo a sanções mais 
graves ao comprador, se a lei 
for cumprida. Muita gente 
parece confundir “produto 
ilegal”, como drogas ilíci-
tas e medicamentos não 
aprovados pela Anvisa, com 
“importação ilegal”. 

No primeiro caso, tra-
ta-se de itens que sequer 
poderiam ser adquiridos, 
sob qualquer forma de 
comércio. O segundo re-
fere-se à importação de 
bens ou mercadorias sem 
o pagamento dos tributos 
devidos. Há consumidores 
que imaginam não estar 
desrespeitando as leis pelo 
fato de comprar algo cujo 
uso é legal. Por ignorarem 
as normas, ou desconhe-
cê-las, acabam violando a 
legislação.

O problema agrava-se. 
Segundo a pesquisa Seize 
Cross-Border Opportuni-
ties, realizada pela Forres-
ter, empresa norte-ameri-
cana que presta consultoria 
sobre os impactos e o po-
tencial da tecnologia, 82% 
dos consumidores em todo 
o mundo já compraram em 
sites de outros países. A 
América Latina é uma das 
líderes dentre os comprado-
res, com 83% da população 
reportando já ter adquirido 
bens internacionais pela 
Web. 

A China é a campeã nesse 
comércio. Em 2019, suas 
vendas para outras nações 
contabilizaram US$ 1,8 tri-
lhão, mais do que a soma de 
todo o mercado norte-ame-
ricano e europeu. Estima-se 
que o país asiático já tenha 
superado o patamar de US$ 
2,5 trilhões de vendas de-
pois da eclosão da Covid-19. 
É preciso deixar claro que, 
sob o aspecto legal e tribu-
tário, os consumidores têm 
o direito de adquirir tudo o 
que desejarem pela Web, 
desde que o produto seja 
permitido no Brasil e que 
recolham os tributos fede-

rais, estaduais e municipais 
devidos, respeitando as 
taxas e alíquotas referentes 
a cada item. 

Também é ilegal fazer 
compras em sites interna-
cionais como pessoa física 
para revender no comércio 
nacional sem a emissão 
de notas fiscais e o devido 
recolhimento de impostos. 
Nesses casos, cabe lembrar 
que a importação legal deve 
ser feita com os produtos 
passando pela alfândega 
e com o recolhimento de 
tributos e taxas. Outro 
relevante aspecto do e-
commerce é que hoje ele 
ocorre sem transparência. 
Não existem dados ou es-
tatísticas para identificar 
os valores, quantidades e 
produtos transacionados. 

Nem mesmo de maneira 
agregada. No comércio 
tradicional, era comum, 
até novembro de 2021, a 
divulgação, por parte da 
Receita Federal do Brasil, 
de dados que permitiam ao 
público geral acompanhar 
e monitorar os movimentos 
desse comércio de modo 
detalhado. Desde dezembro 
de 2021, porém, o órgão en-
cerrou a divulgação dessas 
informações. Atualmente, 
estamos buscando uma 
solução conjunta com todos 
os organismos de governo 
envolvidos, para viabilizar 
o retorno da divulgação de 
dados relevantes. 

No tocante aos números 
do e-commerce cross-bor-
der, as discussões ainda 
estão em estágio anterior, 
mas necessitamos acelerar o 
processo. Isso permitirá que 
a sociedade civil entenda 
a dinâmica de mercado e 
proponha políticas públi-
cas para que o comércio 
internacional seja benéfico 
ao país. O problema é grave 
e crescente. É urgente es-
tabelecer medidas eficazes 
para coibir a importação 
ilegal de pessoas físicas e 
jurídicas pela Web. Urge 
fiscalizar de modo mais 
assertivo e até mesmo rea-
lizar campanhas educativas 
de conscientização sobre o 
caráter ilícito do procedi-
mento. 

A repressão desse dele-
tério e-commerce também 
impõe investimentos em 
tecnologia e inteligência. 
É inconcebível que a inter-
net continue sendo usada 
como canal de concorrência 
ímproba e desleal contra a 
indústria e o varejo brasi-
leiros, afetando a criação 
de empregos tão impor-
tantes neste momento de 
retomada da economia. 
Considerando o tamanho 
de nosso mercado consu-
midor, é imenso o volume 
de sonegação fiscal. 

Precisamos inibir essa 
prática tão corrosiva para 
o país. Importação ilegal 
é injusta, sobrecarrega 
os que pagam impostos 
corretamente, prejudica 
as empresas aderentes 
ao compliance e diminui 
o poder de investimento 
do Estado, que perde ar-
recadação, reduzindo sua 
capacidade de atender bem 
a sociedade. 

(*) - É presidente da Associação 
Brasileira da Indústria Têxtil e de 

Confecção (Abit).

Fernando Valente Pimentel (*)

Decorrente da pandemia, muitas pessoas decidiram ter um pet 
em casa na tentativa de aliviar a tensão causada pelos efeitos do 
isolamento, como ansiedade e depressão. De acordo com uma 
pesquisa sobre adoção de pets na pandemia feita pela DogHero 
e Petlove, 54% dos tutores adotaram um animal desde que a 
Covid-19 passou a ser uma realidade — 19% deles pela primeira 
vez na vida.

Embalado pelo amor aos bichinhos e pelo número crescente de 
pets nos lares brasileiros, o Brasil é hoje o sexto principal mercado 
pet no mundo, perdendo apenas para países onde negócios para 
animais de estimação já ocupam fatias relevantes da economia. 
Por consequência, o mercado para animais de estimação encara 
uma onda de crescimento como nunca antes no país. 

Em dois anos, o setor cresceu 30% e hoje fatura 50 bilhões 
de reais. A estimativa é do Instituto Pet Brasil, órgão que repre-
senta as empresas do setor. Além disso, o Brasil deve saltar seu 
faturamento nas vendas de produtos pet nos próximos anos. De 
acordo com a consultoria Euromonitor, o setor poderá contar 
com 11 bilhões de dólares em 2026, alta de 70% sobre o volume 
atual de vendas. 

Neste mercado estão grandes redes que disputam o coração dos 
amantes dos pets, entre elas, a Pupz - empresa que desenvolve 
produtos para proteger e encontrar pets - que prevê encerrar o 
primeiro ano com faturamento de 1 milhão de reais e foi avaliada 
em 20 milhões de reais. 

A empresa inovou no mercado com o lançamento do aplicativo 
gratuito de reconhecimento facial, uma solução para os tutores 
que têm animais fujões em casa. Além do app, a empresa oferece 
outras soluções como o microchip com leitura via smartphone 
- que oferece conforto para os animais - além de coleiras, peito-
rais e TAGs, recursos para aumentar ainda mais as chances de 
encontrar um bichinho que se perde. 

A empresa especializou-se em serviços e produtos focados na 
localização de animais perdidos como a Tag Safety Para Cachorros 
e Gatos (que conta com QR Code e Chip NFC), além de coleiras e 
peitorais que contam com Chip Inteligente e QR Code, com valores 
acessíveis ao mercado. Além disso, disponibiliza o aplicativo, para 
potencializar as chances de reencontrar os pets, além de oferecer 
mais acessibilidade para quem não pode arcar com os custos dos 
produtos. - Fonte e outras informações: (www.pupz.com.br).

Segundo o relatório da 
Kaspersky sobre práticas 
de phishing e spam no 
mundo, em 2020 o Brasil 
foi o país mais atingido por 
tentativas de fraudes por 
meios digitais. Quase 20% 
dos usuários da internet 
no Brasil clicaram em links 
que de alguma forma foram 
utilizados por criminosos 
para a tentativa de roubo 
de dados pessoais. 

O Serasa também traz 
uma informação impor-
tante: a cada 7 segundos 
há uma tentativa de fraude 
pela internet. 

No período de novembro 
de 2020 a novembro de 
2021 foram registrados 3,8 
milhões de tentativas de 
fraudes pela internet. Os 
números são alarmantes 
e fica a dúvida: por que as 
pessoas caem nesse tipo de 
golpe? Segundo Leonardo 
Pereira de Morais, profes-
sor do curso de Análise e 
Desenvolvimento e Siste-
mas da Faculdade Senac 
Goiás, especialista em Se-
gurança da Informação, os 
criminosos digitais tentam 
utilizar de mecanismos e ar-
tifícios para propor ganhos 
fáceis às vítimas.

“Eles ativam gatilhos 
mentais, gerando um sen-
so de urgência de que as 
vítimas estão perdendo 
oportunidades e outras 
pessoas estão aprovei-
tando, tornando-se assim 
presas fáceis para esses 
criminosos”, diz Morais, 

Entre novembro de 2020 a novembro de 2021 foram registrados 
3,8 milhões de tentativas de fraudes pela internet.

Thiago Mazeto (*) 
 

Se o ano de 2020 trouxe a neces-
sidade de digitalizar os negócios 
e 2021 permitiu, ainda que de 

forma gradual e parcial, a retomada do 
atendimento presencial em lojas físi-
cas, este ano nos dará a oportunidade 
de unir estes dois caminhos em uma 
estratégia mais assertiva e abrangente.

É sob esta perspectiva que a junção 
do varejo físico e online se apresenta 
de forma bastante inovadora, ainda 
que não seja exatamente uma novidade 
para uma parte dos profissionais que 
atuam na linha de frente do e-commer-
ce. Com o objetivo de integrar os meios 
de venda on e offline, a estratégia é ca-
paz de oferecer uma experiência única 
e bastante convidativa para clientes 
que já estão habituados a traçar sua 
jornada de compra de ambas as formas.

Uma pesquisa por um produto feita 
pelo celular pode resultar em uma 
visita presencial à loja para teste ou 
experimentação que, por sua vez, 
sucede uma opção de pagamento on-
line, assim como a escolha de quando 
e onde receber a mercadoria. Para 
antecipar a relação com este perfil de 
cliente, os lojistas precisam atentar-se 
não apenas à disponibilidade destes 
recursos, mas também à padroniza-
ção de atendimento e integração das 

A evolução do varejo e a 
retomada presencial dos negócios
Em paralelo aos avanços que a vacinação traz à sociedade e ao nosso cotidiano, a pandemia ainda 
segue gerando desafios e demandando uma grande capacidade criativa dos lojistas para a obtenção de 
bons resultados

A junção do varejo físico e online 
se apresenta de forma bastante inovadora, 

ainda que não seja exatamente 
uma novidade.
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plos estão na organização de ofertas 
e promoções para datas sazonais, na 
possibilidade de realizar uma gestão de 
estoque mais eficiente e no aumento 
da presença das marcas no mercado, 
o que pode gerar, consequentemente, 
um crescimento na taxa de conversão 
de vendas.

De acordo com a 7ª edição da pes-
quisa Consumer Pulse, dois terços 
dos brasileiros já adotaram o conceito 
de omnichannel em suas jornadas de 
compra, o que demonstra a força e o 
potencial que a estratégia carrega em 
um período crucial para a maturidade 
do e-commerce no Brasil. 

É um equívoco pensar que, em curto 
e médio prazo, o ambiente digital subs-
tituirá o presencial em sua totalidade, 
seja em um cenário de pandemia ou em 
uma etapa posterior. O ano de 2022 
sugere um olhar que ainda é cauteloso, 
mas também mais apurado sobre os 
processos de retomada e reabertura 
das atividades presenciais no varejo. 

Por isso, a estratégia de omnichannel 
deve crescer ainda mais, para oferecer 
caminhos e saciar o desejo de quem faz 
da jornada de compra uma experiência 
valiosa na sua relação com a sociedade.

(*) - É CEO da Tray, unidade de e-commerce da 
Locaweb, sendo responsável pelas áreas de 

marketing (https://www.tray.com.br/). 

etapas e informações de compra, de 
forma a evitar ruídos e informações 
desencontradas.

O investimento feito na implemen-
tação de tecnologia e contratação de 
profissionais habilitados para articular 
todos os canais de venda disponíveis 
pode trazer inúmeras vantagens para 

Como deixar aplicativos e celulares 
seguros e não cair em golpes

  “No Instagram, por 
exemplo, ao logar 
você precisa forne-
cer a senha. Quando 
eu habilito a auten-
ticação de 2 fato-
res, preciso de mais 
um componente. Ou 
seja, além de for-
necer minha senha, 
preciso receber um 
código, por exemplo 
no meu Whatsapp, e 
inserir esse código no 
momento do login, 
deixando a minha 
autenticação segura”, 
exemplifica.

 2) Mantenha o sistema 
operacional e aplica-
tivos atualizados. Os 
fabricantes, ao atua-
lizar os aplicativos e 
sistema operacional, 
protegem o seu dis-
positivo de vulnera-
bilidades conhecidas, 
dificultando a vida 
dos criminosos

 3) Instale e mantenha o 
antivírus atualizado 
no seu dispositivo.

 4) Nunca forneça dados 
pessoais em meios 
digitais não confiáveis 

 5) Sempre desconfie. 
“Se você não partici-
pou de uma promoção 
ou de um sorteio e 
é abordado pedindo 
dados pessoais, não 
forneça. Não existe 
‘almoço grátis’, sem-
pre desconfie”, orien-
ta. - Fonte: Faculdade 
Senac/Goiás. 

ao explicar que existem 
diversos tipos de golpes 
aplicados por meios digitais, 
como o golpe do Whatsapp, 
do Facebook, do furto de 
identidade, entre outros. Ele 
chama a atenção para dois 
formatos que estão em alta: 
o phishing e o ransomware. 

“O phishing”, detalha, “é 
um tipo de engenharia social 
onde o atacante tenta se 
passar por uma pessoa de 
confiança da vítima e através 
disso obter dados pessoais, 
por exemplo, credenciais 
bancárias e número de car-
tões de crédito. A partir disso 
o atacante consegue obter 
algum benefício, como por 
exemplo fazer algum finan-
ciamento bancário em nome 
da vítima”. Já o ransomware 
é um tipo de sequestro de 
dados virtual, como explica 
o especialista em Segurança 
da Informação. 

“De alguma forma o ata-
cante consegue executar um 
código malicioso no disposi-
tivo da vítima e esse código 
vai cifrar, ou seja, criptogra-
far todos os dados da vítima. 
Com isso o atacante vai exigir 
um valor, geralmente em 
criptomoedas, para fornecer 
a chave e descriptografar 
esses dados”, esclarece Le-
onardo, ao preparar cinco 
instruções que vão ajudar 
manter aplicativos e apare-
lhos celulares mais seguros. 
Confira: 
 1) Utilize autenticação de 

2 fatores nos aplicati-
vos. A utilização de 2 
fatores é a combinação 
de 2 componentes, 
como por exemplo a 
credencial de login e 
mais um código que 
pode ser enviado via 
SMS, e-mail ou What-
sapp.
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Brasil é o sexto principal mercado pet no mundo


