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Conheça a história de Alexandre Moraes, o jovem empresário criador da Social Web, uma loja 
virtual que vende produtos relacionados ao terceiro setor e só no último mês de dezembro 
faturou cerca de R$ 30 mil operando em casa e sem funcionários. 
 
 
A loja é virtual, o escritório e o centro de distribuição funcionam na casa do proprietário e 
único funcionário da empresa. Cabe a ele fazer a compra, a venda e o empacotamento dos 
produtos, entregues em todos os cantos do Brasil. Para quem vê de fora, Alexandre Moraes, 
33 anos, é só mais um microempresário com um negócio de fundo de quintal. Um olhar mais 
atento revela um jovem administrador que promete fazer história no comércio eletrônico 
brasileiro. Especializado na venda de produtos do terceiro setor, o site www.socialweb.com.br 
nasceu em 2003 e já reúne 23 organizações não-governamentais como parceiras, todas com 
reconhecida atuação, como Apae São Paulo, Ação Criança, Instituto Ronald McDonald e 
Fundação Abrinq, cujo contrato foi assinado em fevereiro.  
 
Em dois anos e meio, a loja entregou mais de oito mil pedidos e, em dezembro de 2005, 
recebeu 25 mil visitantes únicos, alcançando um faturamento de R$ 30 mil. O volume é 600% 
maior do que o faturado no Natal de 2003. Em pouco tempo, Moraes conseguiu disseminar a 
Social Web por todo o Brasil. Logo nos primeiros meses de vida, 90% do faturamento da loja 
tinham origem na cidade de São Paulo. Em 2005, o percentual de vendas para outras cidades 
brasileiras já era de 70%. Em março próximo, Moraes quer dar início às vendas para outros 
países. O objetivo é diminuir ainda mais a concentração das entregas em São Paulo, hoje em 
torno de 30%. 
 
Os respingos deixados pelo famoso estouro da bolha da internet, no ano 2000, estavam 
começando a secar quando Moraes decidiu apostar suas fichas no comércio eletrônico. Na 
época, ele trabalhava no Portal IG e sonhava em abrir uma loja na internet. Pé no chão, o 
administrador sabia que não tinha a mínima chance de concorrer com lojas do porte da 
Submarino, Americanas.com e Magazine Luiza. "A solução era explorar um novo mercado, 
como o terceiro setor", conta Moraes. Afinal, as ONGs investem cada vez mais na 
comercialização de produtos para arrecadar fundos e divulgar a própria marca. "A proposta é 
ser mais um meio de captação de recursos para as entidades parceiras. Elas são o nosso 
principal cliente, sem elas, a Social Web não existiria", afirma o administrador.  
 
Internet solidária 
 
Ao contrário do que se possa imaginar, Moraes não tinha nenhuma ligação com ONGs antes de 
idealizar a Social Web. Seu contato mais próximo com uma entidade beneficente ocorreu na 
época da Faculdade de Administração, quando ele e um grupo de colegas fizeram uma 
proposta para reduzir a dependência da Casas Taiguara com o poder público. A entidade 
paulista oferece apoio sócio-educativo e moradia transitória para crianças de rua. Na época, 
Moraes nem imaginava que um dia pudesse proporcionar – com sua própria empresa – uma 
fonte alternativa de recursos para entidades como a Taiguara. Em dois anos e meio de vida, a 
loja já destinou mais de R$ 100 mil para as organizações parceiras, uma conquista que 
credencia Moraes a chamar a Social Web de "a internet solidária". 
 
O site oferece um amplo mix de produtos, de camisetas promocionais a peças de artesanato 
produzidas em oficinas de terapia ocupacional. Os itens estão divididos em categorias, mas o 
consumidor ainda pode entrar em lojas criadas especificamente para cada uma das entidades. 
A parceria funciona da seguinte forma: a Social Web assina um contrato com as entidades 
para ter direito de comercializar a imagem da marca. Na maioria dos casos, as ONGs se 
responsabilizam pela entrega das mercadorias à loja virtual, atuando como fornecedoras em 
regime de consignação. Em outros, a própria Social Web se encarrega de mandar confeccionar 
o produto para vender em sua loja. Um percentual das vendas, que varia conforme o contrato, 
é repassado às entidades. "O nosso relacionamento com as entidades é muito correto, porque 
esse é um mercado que exige o máximo de transparência", observa Moraes. Segundo o 



empresário, a loja segue a filosofia do comércio justo, onde cada um ganha a parte que lhe 
cabe na negociação. 
 
Marketing social 
 
A credibilidade e a visibilidade das entidades é um impulso para as vendas da Social Web. Sem 
recursos para investir em marketing e publicidade, a loja se beneficia da simpatia que marcas 
como GRAACC (Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer ) e Ação Criança têm 
junto aos consumidores. Com amplo espaço na mídia, elas se tornam tão conhecidas quanto 
uma Coca-cola. "O boca a boca também funciona bem", afirma Moraes. Mas o negócio não é 
tão simples quanto parece. O empresário ressalta que a marca do produto socialmente 
responsável não garante as vendas. Além da boa ação, o consumidor exige qualidade da 
mercadoria, prazo de entrega, acompanhamento do pedido e atendimento via telefone e e-
mail para tirar as dúvidas. "Se o seviço não for bem feito e o produto tiver qualidade duvidosa, 
não há boa causa que resista", afirma o administrador. 
 
Os produtos mais vendidos variam de acordo com a época do ano. Em dezembro, por 
exemplo, a procura foi grande por cartões de Natal e calendários. Por isso, Moraes está 
sempre atento a datas especiais, observando o que o consumidor busca no site e negociando 
com as entidade a oferta de produtos novos. "Uma loja precisa de novidades", afirma o 
empresário. Segundo ele, as principais dificuldades são técnicas. "Acabamos de investir R$ 
5.200 em tecnologia, uma quantia razoável para uma empresa do porte da Social Web. Nesse 
mercado, você não pode parar de investir no aprimoramento tecnológico".  
 
Em março, a empresa lança a versão 3 da Social Web com um novo layout e mais serviços. 
Além de tornar a navegação mais ágil e viabilizar a internacionalização das vendas, o sistema 
vai oferecer duasferramentas inovadoras: a doação on-line e o leilão virtual. Segundo Moraes, 
há tempos as entidades pediam esses recursos para poder receber e leiloar com mais agilidade 
os artigos freqüentemente doados às organizações por pessoas físicas e jurídicas. A última 
versão do site foi lançada em março do ano passado. "Sempre esperamos passar as vendas de 
Natal para ampliar nossa capacidade de investimento", explica o administrador.  
 
Crescimento garantido 
 
Com a venda aberta a outros países, Moraes espera conquistar uma audiência mensal de 40 
visitantes únicos até o final de 2006. Os planos para o novo ano incluem ainda um 
faturamento de R$ 200 mil em dezembro e uma carteira de 30 ONGs. Com esse cenário, 
Moraes estuda contratar seu primeiro funcionário logo no início do segundo semestre. "Ainda 
não é possível, preciso de uma administração enxuta para cumprir os contratos com as 
entidades e a filosofia de comércio justo", explica o empresário.  
 
O rótulo de "empresa de fundo de quintal" também está com os dias contados. Em junho, a 
Social Web será transferida para uma sede comercial que Moraes está construindo em 
Sorocaba, 100 quilômetros de São Paulo e, segundo o administrador, com custos logísticos 
bem menores. O centro de distribuição terá 40 m2, com espaço de sobra para ampliação. 
"Trabalho com dois segmentos que têm apresentado forte crescimento nos últimos anos e 
devem continuar em forte evolução: o terceiro setor e a internet, que na minha opinião tem 
uma tendência inevitável de crescimento para os próximos dez anos". 
 
No último Natal, o empresário trabalhou em média 15 horas por dia para dar conta da entrega 
dos produtos. A satisfação pessoal e profissional é a compensação para tanto esforço. Moraes 
se diz duplamente realizado. Primeiro por criar, executar e administrar um negócio inédito no 
Brasil e no mundo. Segundo por colaborar com o trabalho das entidades beneficentes. "Ao 
contrário da maioria dos comerciantes, não é uma tortura pagar os meus fornecedores porque 
sei que, de alguma forma, estou ajudando a minimizar problemas do país", afirma Moraes. O 
empresário diz que tem muitos planos para o futuro e um sonho: ter a mesma penetração de 
uma grande loja virtual como o Submarino entre os consumidores. 
 
Linha do tempo 



 
2000 - Alexandre Moraes cola grau em Administração de Empresas pela Fundação Armando 
Álvares Penteado – FAAP. Quatro anos depois, conclui pós-graduação em Administração de 
Empresas pela Fundação Instituto de Administração – FIA, da Universidade de São Paulo 
(USP). Entre as principais empresas em que trabalhou, estão Unibanco e iG.  
 
2003 - Logo no início do ano, Moraes decide criar uma loja eletrônica para comercializar 
produtos do chamado terceiro setor. Chamada de Social Web, a empresa inicia as atividades 
em agosto com três ONGs parceiras: GRAACC, Projeto Quixote e Arte Despertar. Nessa época, 
90% dos pedidos eram entregues na capital de São Paulo. 
 
 
2005 - A Social Web chega em dezembro com 22 entidades parceiras, um mix de produtos 
com quase 30 categorias e uma audiência de 25 mil visitantes. O faturamento do mês bate os 
R$ 30 mil, 600% maior que em dezembro de 2003. O volume de recursos repassados para as 
ONGs chega a marca de R$ 100 mil.  
 
2006 - A empresa assina parceria com mais uma importante entidade, a Abrinq, e se prepara 
para lançar uma nova versão do site, com ferramentas de doação e leilão virtual. Os 
investimentos priorizam ainda o início das vendas globais e a construção de um centro de 
distribuição, em Sorocaba. 
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