
POTENCIAL É GRANDE
Vendas online crescem constantemente, mas a grande maioria
dos internautas ainda não tem confiança quanto à segurança de
realizar compras online

Os catálogos eletrônicos, ou lojas virtuais, apre-
sentam um imenso potencial de vendas para as em-
presas que desse recurso se utilizam. Isso porque ape-
nas 4 milhões de internautas, dos 28 milhões estima-
dos existentes no Brasil, realizam compras online. Mas
é interessante notar como o número de compradores
pela rede vem crescendo de forma consistente. Segun-
do relatório Webshoppers, da e-bit, em março de 2005,
o número de e-consumidores era de 3,2 milhões de
pessoas. Ou seja, uma evolução de mais de 20% em
menos de um ano. Além disso, as vendas online bei-
raram a casa de R$ l bilhão, no primeiro semestre
deste ano, aponta o mesmo relatório. Em alguns ca-
sos, como da Somlivre.com, a comercialização de pro-
dutos realizada pela Internet já chega a 40% do total,
contra 60% feitas pelo telemarketing.

"A falta de confiança do consumidor ainda é
um grande obstáculo para as vendas pela Internet",
justifica Fábio Cecotto Vargas, diretor comercial e de
marketing da Somlivre.com, marca que passa a ter
alguns de seus ativos administrados pela Videolar.
Isso porque os 24 milhões de internautas que ainda
não experimentaram o processo acreditam não ser
seguro realizar operações que envolvam cartões de
crédito ou dados bancários via Internet. "Isto vem
melhorando gradativamente", diz Cecotto. "Além
disso, 99% dos 160 mil consumidores que recebem
o catálogo impresso mesmo podendo fazer a compra
online, preferem o telemarketing". A Somlivre.com,
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que faturou R$ 70 milhões em 2004, comercializa
aproximadamente 100 mil produtos em seu catálo-
go, distribuídos nas categorias CDs, DVDs e livros.

Enquanto os internautas vão perdendo o
medo de comprar pela rede, também é necessário

que cresça a base de usuários no Brasil. "Isso faria
do e-commerce um mercado ilimitado", acredita o
diretor de marketing da Hermes, Gustavo Bach. Na

Hermes, a maioria dos pedidos ainda é provenien-
te do catálogo impresso. Tanto para a Hermes,
quanto para a Somlivre.com o catálogo online é
uma extensão do impresso. "Desta forma, não há
custos de infra-estrutura", diz o diretor da
Somlivre.com. É que toda a estrutura de vendas já

existe, sendo necessária apenas a duplicação das
páginas na rede. "O mesmo ocorre com o desen-
volvimento que é feito pela equipe Internet res-
ponsável pela manutenção do site". O diretor da
Hermes lembra que o Compra Fácil off-line se trans-
forma no site comprafacil.com, mas revela que a

empresa mantém uma área comercial especializa-

da em comércio eletrônico, incluindo webdesigners.
Com capacidade de expedir 30 mil pedidos por

dia, a Hermes busca atrair novos consumidores para o
site através da implementação de campanhas de mídia
em portais e buscadores. "Porém, para que essas ações
tenham resultado é necessário ter ofertas agressivas no
que diz respeito a preços", diz Bach. Para Cecotto, essas

ofertas, além de preços, devem contemplar, fretes grátis,
prazo de entrega reduzido e ter um layout no site convi-

dativo à compra. "Um bom planejamento de mídia
online, parcerias na Internet e ações de e-mail marketing

também são ferramentas poderosas", ensina ele, acres-
centando que nunca se deve esquecer que o público a ser
abordado deve ter o perfil do e-comprador. "Abordamos

toda nossa base de clientes duas vezes por semana com
ações de e-mail marketing", conta Bach.

Se ainda não é possível dispensar o catálogo
impresso, ainda mais quando é necessário falar com
milhões de consumidores sem acesso à rede pelo
interior do país, o catálogo online oferece algumas
vantagens realmente competitivas. A principal de-

las é poder alterar o produto digital a qualquer mo-
mento, o que permite corrigir falhas em questão de

segundos e reduzir os prejuízos provenientes delas.
"No impresso não tem como voltar atrás", diz Cecotto.
"A grande diferença está na velocidade de informa-

ção e não nas cores ou na qualidade da imagem".
Para o diretor da Hermes, o fato, por exemplo, das
imagens do impresso serem em alta definição e no
site em baixa, muda apenas na questão técnica.

Outra vantagem do catálogo online é possibili-
tar uma exposição maior do produto, com detalhamento
de informação e até degustação dependendo do gê-
nero que se está oferecendo. "Os produtos mais procu-
rados no catálogo online são os eletrônicos pois em

geral são mais baratos na rede", diz Gustavo Bach, ao
se referir a artigos como DVDs, televisores, aparelhos de
som, entre outros. Já Fábio Cecotto, lembra que CDs,
DVDs, e livros são bem aceitos porque foram os produ-
tos escolhidos pelos e-consumidores para a primeira
compra. "Submarino.com e Americanas.com são dois

exemplos de sites de comércio eletrônico representati-
vos porque formaram sua base de clientes captando

consumidores desses artigos".
A comparação entre catálogos impressos e

online é inevitável, mas para o diretor da
Somlivre.com eles são complementores, "uma vez

que visam a atender públicos com comportamen-
tos diferentes". Na Somlivre.com, a versão online

tem muita validade como forma de agrupar pro-
moções, como um grande especial dentro do site,

que de outra maneira não poderia ser feita. "Pode-

ria dispersar o consumidor diante da enorme quan-
tidade de produtos e conteúdos disponíveis para
navegação e compra". Bach, da Hermes, lembra
que nas regiões do interior do país, os consumido-
res têm uma oferta de produtos mais limitada,

prejudicando o processo de comparação de preços,
por exemplo. "Nas capitais, existe maior procura

por preços, em decorrência da maior oferta, o que
torna o comércio eletrônico mais indicado".




