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Vendas virtuais, lucro real
Mais empresas "abrem"

lojas eletrônicas, de olho nos
quase 6 milhões de brasileiros

que já usam o computador
para fazer compras

por Fernanda Cunha

O
comércio eletrônico tem
crescido no Brasil no mesmo
ritmo acelerado da democra-
tização da internet e do avan-
ço dos mecanismos de segu-
rança da rede mundial. No
primeiro semestre deste
ano, 5,75 milhões de brasilei-

ros fizeram compras pelo computador,
44% mais que no mesmo período de
2005, segundo a pesquisa Web Shop-
pers, realizada pela empresa de pesqui-
sas online e-bit. O faturamento das lojas
eletrônicas cresceu 79% no período, de
R$ 974 milhões para R$ 1,75 bilhão,
estimulado especialmente pelo Dia das
Mães e o Dia dos Namorados e pela
Copa do Mundo.

O estilo de vida atribulado nas gran-
des cidades também contribuiu para
esse desempenho. Mas o maior peso
vem mesmo da popularização da rede
mundial: existem 32 milhões de inter-
nautas no País, das classes A, B e C.
Esse último segmento, o que mais
avançou na web, já representa 45% dos
clientes das lojas virtuais - pelo critério
da e-bit, pertencem à classe C famílias
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com renda mensal de até R$ 3 mil.
Ao longo dos anos - o comércio ele-

trônico começou no Brasil em 1995-
1996 -, o consumidor ganhou confian-

ça no meio. Tanto para fazer o paga-
mento (com o desenvolvimento de tec-
nologias que garantem a inviolabilida-
de dos dados) quanto nos sistemas de

entrega. O aumento substancial da va-
riedade de produtos e a melhoria das
configurações dos sites, que facilitou a
navegação, também ajudaram a atrair
novos consumidores.

Qualidade. Em 1998, quando foi lança-
do, o Flores Online era apenas um ser-
viço de floricultura com entregas para
todo o Brasil. Apenas oito anos depois,
tornou-se a maior loja eletrônica do
País no segmento de presentes, com
350 mil clientes cadastrados e fatura-
mento de R$ 8 milhões em 2005 - que
deve chegar a R$ 10 milhões este ano.

Confeitaria, vinhos, chocolates, per-
fumes e jóias são alguns dos produtos
comercializados pela empresa. Mas,
como flores e rosas ainda são o carro-
chefe, o próprio sistema trata de ofere-
cer ao comprador de arranjos ou
buquês um "algo a mais". "Hoje, a
maioria das flores vai acompanhada de
outros itens", conta Eduardo Casarini,
diretor de marketing do Flores Online.
Para ele, a maior vantagem que o site
oferece ao consumidor é a comodida-
de, aliada à garantia de qualidade e ao
preço competitivo.

A empresa não terceiriza o forneci-
mento nem mesmo das flores - perecí-
veis -, para ter certeza da qualidade
dos artigos, todos remetidos de São
Paulo, mesmo que a encomenda venha
de regiões distantes. O serviço de
entrega é feito pela Direct Express,
uma das maiores empresas brasileiras
de courier, que atende também Ame-
ricanas.com, Submarino, Extra.com,
Ingresso Fácil, Magazine Luiza, Ponto
Frio e Siciliano.

Concorrência. Para enfrentar a con-
corrência no meio virtual, em que há
inúmeras empresas oferecendo os
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mesmos artigos para uma gama de
consumidores não muito ampla, é pre-
ciso estratégia. Por exemplo, diversifi-

s

car o mix de produtos, criar novos ser-
viços e formas de pagamento, baixar os
preços.

Foi a possibilidade de parcelar em
12 vezes sem juros o preço de um
monitor de computador que motivou o
empresário Frederico Gueisbuhler a
voltar a comprar pela internet há um
mês, quatro anos depois de uma expe-
riência ruim: ele pediu um dicionário
de plantas à Amazon.com e recebeu

um livro sobre musculação. "Conserta-
ram o erro, mas passei a ter medo de
comprar em sites, inclusive de dar o
número do cartão de crédito", diz.
Depois do monitor no Americanas.-
com, Gueisbuhler comprou dois outros
livros pela web - mas desta vez ficou
satisfeito com o serviço e o preço (mais
em conta que o das livrarias convencio-
nais) . "E não precisei sair de casa."

O Submarino, o maior concorrente
do Americanas.com, que faturou no pri-
meiro semestre R$ 641,8 milhões (ou
cerca de um terço das vendas do seg-

PEQUENAS EMPRESAS.
Sites são bons canais de venda,
segundo Stelleo

mento), já oferece 700 mil itens (o mix
de um supermercado tradicional inclui
cerca de 10 mil), sem contar os ingres-
sos para apresentações culturais e de
entretenimento. Em maio, o portal,
criado em 1999, lançou o Submarino
Viagens, que oferece passagens de 450
companhias aéreas a preços mais bai-
xos e a possibilidade de comparar ofer-
tas. Recentemente, a empresa "abriu"
lojas virtuais de vinhos, produtos para
casa e jóias.

Tamanha diversificação se reflete
na carteira de clientes: o Submarino
tem cadastrados 3,5 milhões, dos quais
1,6 milhão fizeram compras nos últi-
mos 12 meses, segundo Martin Es-
cobari, diretor financeiro e de relações
com investidores do site. A receita da
empresa aumentou 52% no primeiro
semestre deste ano, em relação ao
mesmo período de 2004. Mas, para
Escobari, o que diferencia mesmo o
Submarino da concorrência é a rapidez
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da entrega e a confiabilidade que trans-
mite, até pelo baixo índice de erros.

Oportunidade. Os grandes sites de
comércio eletrônico podem ser um
bom canal de vendas para pequenas e
médias empresas. "Com a parceria, di-
minuem-se os custos, pois o site ofere-
ce a publicidade do produto e a tecno-
logia de venda", explica Stelleo Tolda,
diretor-presidente do Mercado livre.

Presente em 34 países, o Mercado
Livre, do grupo americano eBay, é um
espaço virtual no qual os usuários,
além de compradores, podem ser tam-
bém vendedores. No Brasil, já existem
14 milhões de clientes cadastrados -
em média 250 mil vendedores e 700
mil compradores ativos por mês. Lá,
qualquer um pode anunciar seu produ-
to. Mas tem de repassar ao site 5%
valor da venda - 4% relativos à comis-
são e 1% ao anúncio.

O sucesso do Mercado Livre, co-
nhecido canal de vendas de artigos de
segunda mão que no ano passado
movimentou US$ 608 milhões na
América Latina (US$ 425 milhões em
2004), metade no Brasil, tem até preju-

dicado os classificados de jornais, que
vêm reduzindo o número de páginas
dedicadas a esses pequenos anúncios.

O administrador Renato Rezende
mobiliou seu apartamento quando se
mudou para São Paulo, há três anos,
por meio do site. Adquiriu online gela-
deira, fogão, máquina de lavar, mesa e
sofá. "Era tudo seminovo, mas paguei
cerca de três vezes menos que o preço
de artigos novos", conta. Ele comprou
por R$ 400 uma mesa de seis lugares da
marca Tok Stok, por exemplo, que na
loja não sairia por menos de R$ 1,5 mil.

Se até poucos anos atrás a internet
parecia ameaçar as empresas da eco-
nomia real, hoje o bom desempenho
do comércio eletrônico começa a inspi-
rá-las a entrar nesse ramo. Este é o
conselho de Cid Torquato, diretor exe-
cutivo da Câmara de Comércio Ele-
trônico (Câmara e-Net). Segundo ele, a
Tecnologia da Informação oferece a
possibilidade de ganhos de eficiência,
rapidez e segurança, que se refletem
no balanço das empresas.

Torquato lembra que, além de ven-
der, a internet é hoje a maior ferramen-
ta de pesquisas - daí a importância de

LOGÍSTICA. Entrega rápida é o
diferencial do Submarino,
na visão de Escobari

fazer parte desse mundo. De acordo
com o executivo, somente no Brasil
cerca de 20 milhões de consumidores
comparam preços pela web: "Os em-
presários precisam encontrar a perfeita
sinergia entre o online e o offline".

Text Box
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