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Real ABN-Amro investe no shopping virtual que privilegia pequenas e médias empresas 
 
O banco Real ABN Amro gastou nos últimos seis meses R$ 2 milhões na construção do seu 
shopping virtual, o QualiVillas. Nesse período, a instituição fez algumas descobertas no modelo de 
negócio. A principal delas está relacionada ao seu posicionamento dentro do mundo virtual. No 
QualiVillas loja grande não entra e apenas os pequenos e médios são aceitos. “É o nosso 
diferencial competitivo”, afirma o diretor-adjunto de e-business, Edinardo Figueiredo. Na 
realidade, o QualiVillas funciona como uma 25 de Março virtual, a rua de comércio popular mais 
famosa de São Paulo.  
 
Dentro do shopping há atualmente 73 lojas em operação, mas até o final do ano devem chegar a 
250. Cinco lojas nunca venderam um item e continuam abertas porque o Real acredita no seu 
potencial. Em média, cada cliente compra R$ 170, um valor bem mais rentável que os R$ 135 
deixados pelos consumidores no caixa do Submarino, a maior loja virtual do País. Mesmo diante 
dessa baixa rentabilidade, o Real está satisfeito com o produto. O banco não divulga os números, 
mas estima-se que a receita prevista para este ano chegue a R$ 20 milhões. Número distante dos 
R$ 130 milhões anuais do Submarino, mas isso não é fator de preocupação.  
 
O Real está mais interessado na rentabilidade do negócio e na chance de conquistar novos 
clientes. O QualiVillas funciona como um ímã do banco. Cada lojista paga luvas que variam de R$ 
1 mil a R$ 3 mil, uma mensalidade de até R$ 500, mais 3,5% sobre o faturamento e ainda passa 
a fazer todas as operações financeiras na instituição. “São empresas que dificilmente estariam 
vendendo na internet sem a nossa ajuda”, diz Figueiredo. Foi o caso da Acampamento Base, que 
comercializa equipamentos para esportes radicais. A empresa estava fazendo orçamentos para 
montar um site de comércio eletrônico quando encontrou o QualiVillas. “Os orçamentos que 
tínhamos estavam fora da nossa realidade e o shopping apareceu na hora certa”, afirma o dono 
da loja Fabio Fridman. As vendas reduzidas não o incomodam. Desde que entrou no shopping sua 
vida em relação às transações bancárias melhorou significativamente. Ele concentrou boa parte da 
receita da loja física no Real e em troca ganhou alguns benefícios dentro do shopping virtual. 
“Tenho uma situação confortável”, diz o pequeno empresário da 25 de Março virtual.  
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