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Alta
rentabilidade
A relação de crescimento entre o número de pessoas conectadas à internet e o avanço
do comércio eletrônico segue em curva ascendente, e o mercado não quer pensar em possíveis
barreiras e limitações no horizonte

s números,
definitivamente, não
mentem. O mercado
brasileiro da web em
junho comemorou a
passagem da barreira dos

18 milhões de usuários ativos - com 27,5
milhões de pessoas com acesso
residencial e mais de 33 milhões com
acesso em múltiplos ambientes. Deste
universo, pouco mais de 10 milhões de
internautas praticam e-commerce.
Traduzindo, quase 55,8% dos usuários
ativos fazem ou fizeram compras pela
internet, o maior índice já registrado no
Brasil. No entanto, ressaltam os
especialistas, se o número de pessoas
conectadas segue em curva ascendente,

o percentual de e-consumidores tende a
se estabilizar.

Esse cenário não freia o otimismo de
setores do mercado. Para Francisco
Donato, gerente de e-commerce do

Magazine Luiza (veja mais sobre a
empresa no Box: Pioneirismo com
sucesso), o e-commerce ainda tem muito
o que crescer no País. "Existe um número
enorme de internautas que ainda não
experimentaram comprar pela internet, e
esta barreira será quebrada com o tempo.
Ainda temos que considerar que os
jovens de hoje já nasceram e cresceram
vivendo a web intensamente, e muito em
breve se tornarão e-consumidores",
argumenta.

Vivemos um paradoxo. A expansão
de compras de desktops, que segue
acelerada, permite uma afluência contínua
de pessoas na internet, e traz novas
camadas da população - como as
classes C e D para o mercado - que tem

limites culturais e de crédito travando a
rápida evolução na direção das compras
on-line. "Acho que a velocidade do
crescimento de e-commerce tende a
diminuir. Mas como a cultura está muito
acelerada, ela deve subir novamente em
um ano, quando as pessoas que
compraram seu primeiro micro agora
estarão mais familiarizadas com a web",
pondera Alexandre Magalhães, gerente de
análise de mercado do Ibope Inteligência.

Euforia
Mesmo nesse cenário que ruma para

uma estabilidade passageira, muitos sites

comemoram os resultados e mostram
uma tendência: não são apenas os
grandes e já tradicionais portais de
compra que estão se saindo bem. Muitos
endereços de nicho também têm evoluído
rapidamente. O setor mais visitado ainda
segue sendo o de Viagens e Turismo,
mesmo com crise aérea e tudo o mais,
mas a evolução é global. "Vemos muitas
áreas que evoluem rapidamente, como
Casa e Moda. No geral, acho que todos
os setores estão presentes e vendendo
bem na web", aponta Magalhães,

Em setembro de 2000, a pesquisa do
Ibope contabilizava 17 lojas de varejo,
enquanto hoje são 130 - o que exclui
setores como viagens, carros,
computadores/tecnologia, bancos e
imóveis. "A minha própria percepção
mudou muito nos últimos meses. Fui
procurado por uma pessoa que tinha um
site de vinhos, o Estação do Vinho, e
disse à ela que o endereço não devia
alcançar uma posição de destaque no
nosso ranking de visitações por ser de
nicho. Para minha surpresa, quando foi
checar, vi que eles tinham mais de 100 mil
usuários", assegura Magalhães. Entre os
exemplos de nicho com visibilidade
crescente, para o consultor, estão o Meu
Amigo Pet, um portal para a venda de
artigos e serviços para animais
agregados; e o Sacks, de venda de
perfumes e produtos de beleza,
respectivamente, com 97 mil e 227 mil
usuários/mês.

Feito cão e gato
O Meu Amigo Pet é uma iniciativa de

Fábio Ceccoto, ex-dirigente da SomLivre.
com, com 15 anos de e-commerce, e do 
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apresentador televisivo Otávio Mesquita,
que por meio de seu programa "A Noite é
uma Criança" entrou com a mídia.
"Criamos o site em 2003, fiz uma extensa
pesquisa no setor e não encontrei
ninguém expressivo. Começamos com
investimento próprio e tinha um atacadista
que trabalhava comigo, até porque
estoque era algo problemático. E foi
ótimo, até como forma de entender o que
iria vender", explica.

Dois anos depois foi criado o estoque,
e agora tudo é comprado de forma direta.
O investimento inicial na infra-estrutura do
site ficou em torno de R$ 500 mil e agora,
com a criação da área de estoque e de
uma loja física de mil metros quadrados -
com uma série de serviços diferenciados
como creche e SPA para os animais - em
São Paulo, o total investido chegou a R$
1,5 milhão. "Estamos atingindo o
equilíbrio. É um mercado que tem suas
peculiaridades. Acredito que a nova onda
da Internet são os especializados, e esse
é o nosso posicionamento, só tenho cão
e gato, não abro para mais nada por
enquanto. Temos uma característica de
serviços muito forte, criando uma
comunidade de relacionamentos, e quero
explorar ao máximo essa característica",
define Ceccoto.

O site que, nos primeiros meses,
faturava algo entre R$ 15 mil e R$ 20 mil
com mil pedidos, tem agora 400 mil
prospects cadastrados e um faturamento
de R$ 150 mil por mês. Para atingir esses
números, o Meu Amigo Pet teve que
introduzir algumas novidades como a
assinatura de ração, que garante o preço
do produto por três meses, mas que
permite que o cliente cancele a
modalidade quando quiser. E uma série
de serviços adicionais como uma área de
encontro para os pets e outra de consulta
de problemas veterinários. Essa
visibilidade permitiu que a empresa
fechasse um contrato com a Americanas,
com, se tornando o parceiro de negócios
exclusivo na área pet a partir de junho.

Visibilidade, presença e parcerias se
tornaram primordiais. Afinal, mesmo
quando o internauta não finaliza a compra
por um site, a web tem uma grande
influência no processo de compras
presenciais. "Muitas empresas viam
apenas o que se comprava neles, e agora
elas sabem que a navegação pelo site
também é importante. Algo parecido com
o que aconteceu com o setor automotivo.
Fizemos uma pesquisa em 2003 e vimos
que 77% das aquisições de carros no
Brasil tinham passado por uma busca de

informações na Internet, um índice que
aumentou para 85% dois anos depois",
garante Magalhães.

Eu sou jovem
Outra antiga tendência que ganha

força é a visibilidade sazonal, além dos já
tradicionais períodos de Natal, Dia das
Crianças e Dia das Mães - o Dia dos Pais
infelizmente ainda não tem a mesma
importância -, surgem novas "estações"
de compras. Uma delas é a do período
que antecede o início das aulas, quando
sites de material escolar têm um grande
"estouro" de audiência.

As crianças, aliás, passaram a ser um
novo componente no e-commerce.
Mesmo que elas ainda não consigam
fazer a compra de forma direta, sua

participação em sites e influência no
processo de aquisição - não apenas em
artigos como brinquedos, mas naquilo
que permeia a sua vida - tem crescido
nos últimos tempos. "Elas montam e
participam de grupos de interesse e tem
uma relação muito forte com as novas
mídias. Um adulto consegue manejar 1,7
canais (Internet, TV, celular etc) ao mesmo
tempo, enquanto um jovem consegue
controlar 5,2 canais. Não existe barreira
cultural para eles. Quando as crianças e
jovens tiverem poder de compra, nada os
impedirá de praticar o e-commerce",
acentua Magalhães.

Essa tendência de público mais jovem
é comum em todos os sites de varejo,
com algumas pequenas variações.
"Temos uma tendência voltada para um
público levemente mais velho, em virtude
do nosso tíquete médio ser maior que a
média do mercado", aponta Donato, do
Magazine Luíza. Ele revela que, com o
crescimento de compradores brasileiros,
aliada a algumas ações de marketing viral,
o número de cadastrados no site dobrou
no último ano. E, hoje, aproximadamente
13% das vendas da empresa são dos
canais virtuais - site e lojas virtuais.

Quem compra usa majoritariamente
cartão de crédito, de cada 10 operações,
algo como 8,5 são com cartões para
quase 1 boleto e o restante (0,5) em
DOC. Para conhecer os hábitos e evoluir
em conjunto com a massa de novos
internautas e o público jovem, que
alavanca o uso de ferramentas como o
Messenger e o Orkut, Magalhães
recomenda um acompanhamento regular
das comunidades e ver o que está
acontecendo na web. "Aprender e
entender os jovens é essencial para quem
trabalha com e-commerce", ensina.

PIONEIRISMO COM SUCESSO

F undado há 50 anos na cidade de Franca, interior de São Paulo, o Magazine Luiza está

entre as maiores redes de varejo do País. Atualmente possui 350 lojas, sendo 50 delas

lojas virtuais, em sete estados - São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso do Sul,

Goiás, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A empresa soma cerca de 10 mil colaboradores e o

faturamento previsto para 2007 é de R$2 bilhões.

Com a experiência em vendas virtuais que data de 1992, com as "lojas virtuais" - lojas

físicas que não têm produtos, apenas terminais de computadores conectados à rede e

vendedores para auxiliar no processo da venda ~ a empresa migrou para a Internet. Agora,

disponibiliza mais de 5 mil itens e conta com uma vendedora virtual, a Tia Luiza, que facilita a

compra através do atendimento on-line. "O consumidor tem a necessidade de se sentir

respaldado por uma grande corporação para poder comprar on-line. Depois da primeira compra

realizada com sucesso, o cliente passa a ter mais confiança e acaba se tornando um comprador

freqüente", garante Donato, que prevê um crescimento nas vendas acima do que se espera para

o mercado, algo na casa dos 45% para os próximos dois ou três anos.

Text Box
Fonte: TI Inside, ano 3, n. 27, p. 44-46, ago. 2007.




