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Empresas de pequeno porte investem em lojas online e ganham em lucratividade. Conheça casos. 
 
Já pensou em criar uma loja virtual? Ainda não? Pois saiba que, de acordo com a empresa de 
pesquisa e marketing on-line e-bit, o faturamento do comércio eletrônico brasileiro cresceu 400% 
entre janeiro de 2001 e o mesmo período de 2005.  
 
A e-bit revelou ainda que as lojas virtuais faturaram, só no primeiro semestre deste ano, uma 
soma de R$ 974 milhões. Mas enganam-se os que pensam que esse cenário se restringe às 
médias e grandes empresas.  
 
Quem faz parte dessa realidade é o pequeno empresário Luis Fernando Donatti, que possui uma 
loja de peças automotivas 4x4 em Ribeirão Preto, São Paulo. Donatti abriu sua loja virtual em 
2003 e, já no primeiro ano, obteve crescimento de 70% ao mês em suas vendas. O 
empreendedor interessou-se pela Internet há 6 anos, quando criou sua primeira página na Web.  
 
“Descobri a Internet em 1999 quando eu mesmo criei uma página informativa para a Donatti 4x4. 
Eu já tinha a idéia de criar um site de vendas on-line, porém não dominava as ferramentas e nem 
tinha condições de investir na época. A página informativa já ajudou a divulgar meu produto para 
outros pontos do país e por isso, em 2003, achei que valeria a pena investir em e-commerce – 
diz.  
 
Pescando uma oportunidade  
 
O mesmo caminho seguiu Elizeu Júnior, dono da loja Juninho Pesca, em Terra Roxa, interior de 
São Paulo. Juninho, como é mais conhecido, sempre quis abrir uma loja de pesca, mas por morar 
no interior de São Paulo achou que não obteria lucro.  
 
“Minha única opção era mudar de cidade para abrir o negócio, porém não queria perder a 
qualidade de vida da cidade pequena. O comércio eletrônico caiu como uma luva para mim, pois 
agora ganhei o mundo e é como se tivesse uma loja em cada cidade - explica.  
 
A loja virtual, criada ano passado, demorou cerca de 9 meses para começar a dar retorno, mas 
segundo Juninho, hoje as vendas on-line já se equiparam às vendas na loja física.  
 
Grande investimento?  
 
Para você que acha que tudo isso deve custar uma fortuna, surpreenda-se: Donatti e Juninho 
gastaram pouco mais de R$ 1000 para construir o e-shop. Segundo o Gerente Comercial da JET, 
empresa fornecedora de soluções em e-commerce, Marcelo Garcia, é possível fechar projetos para 
pequenos empresários a partir de R$ 400. A JET oferece ainda manutenção dos site por um preço 
que varia de R$ 99 a R$ 170.  
 
Garcia dá ainda dicas do que é mais importante em um site de vendas na Internet. Para ele, a 
atualização vem em primeiro lugar, seguida da qualidade das imagens e descrições dos produtos.  
 
“Se o cliente não visualizar bem o produto e não conseguir entender a descrição, ele não compra 
– afirma.  
 
Em terceiro lugar vem o preço, que deve ser competitivo no mercado on-line, seguido da 
comunicação com o cliente. Esta deve ser feita por meio do envio de boletins ou newsletters e da 
criação de um suporte para clientes. Por último, o Gerente Comercial da JET destaca o sistema de 
entrega, que precisa funcionar muito bem. 



 
Todo pequeno empresário deve entender que o sucesso de sua loja virtual depende muito do 
ramo em que a empresa atua e do investimento feito em publicidade. Segundo Donatti, o site da 
empresa ficou conhecido rapidamente pois já existia uma demanda muito grande de peças 4x4 
em diversas regiões do país.  
 
Já o dono da loja de instrumentos musicais Musical Grellmann, Antenor Grellmann, não teve a 
mesma sorte. Grellman criou seu site há 6 anos e não obteve, até hoje, um crescimento acima de 
5%.  
 
“Difícil não é ter um site e sim torná-lo conhecido – revela.  
 
A Musical Grellmann, sediada em Foz do Iguaçu, encontrou no site do MercadoLivre uma forma de 
aumentar suas vendas on-line. Grellmann começou a anunciar no site parceiro em 2003 e logo 
percebeu o retorno. Mas foi criando uma nova loja virtual dentro da página do MercadoLivre este 
ano que, segundo ele, suas vendas cresceram cerca de 25%.  
 
De acordo com o presidente do MercadoLivre, Stelleo Tolda, o investimento em marketing é a 
maior vantagem que o portal de compras on-line oferece aos pequenos empreendedores.  
 
“O MercadoLivre é o sétimo site mais visitado do país, de acordo com a Media Metrics. Além disso, 
possui 19 mil sites afiliados em todo o país. O anunciante do MercadoLivre não precisa se 
preocupar com investimentos em publicidade para tornar seu produto conhecido – diz.  
 
Solução barateada  
 
Sites de vendas on-line, como o MercadoLivre, podem ser uma solução para o pequeno 
empresário que ainda não pode investir em uma página na Web, ou até mesmo para os que 
queiram testar a eficácia das vendas on-line.  
 
No caso do MercadoLivre, o anúncio custa 0,5% do valor da mercadoria e a cada mercadoria 
vendida o anunciante deve pagar 4,5% do valor do produto.  
 
Além disso, o usuário pode ainda criar uma loja virtual dentro da plataforma do MercadoLivre por 
um valor máximo de R$ 60. Stelleo Tolda ressalta ainda as vantagens do serviço MercadoPago, 
disponibilizado pelo portal.  
 
“Mesmo que o anunciante não possua licença em seu estabelecimento para utilizar cartões de 
crédito, o MercadoLivre disponibiliza esse serviço sem custo nenhum adicional – acrescenta.  
 
Então, que tal fazer um test-drive? 
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