
s negócios pela Internet
atraem cada vez mais o
interesse das pequenas

e médias empresas. Em ritmo
acelerado, as lojas virtuais regis-
traram um crescimento de 49%
em seu faturamento no primeiro
semestre de 2007, desempenho
oito vezes melhor que o registra-
do pelo varejo tradicional, segun-
do pesquisa da Câmara Brasileira
de Comércio Eletrônico. A guina-
da mostra que os consumidores
finais estão dando maior credi-
bilidade ao comércio virtual, que
já abrange todos os segmentos
do comércio varejista, desde as
grandes redes lojistas até peque-
nos negócios de bairro.

De acordo com o diretor co-
mercial da Yahoo! do Brasil
Internet Ltda, Olavo Ferreira, a
receita com publicidade da em-
presa cresceu cerca de 35% nos
últimos anos. A maior procura é
de pequenas e médias empresas
e se concentra nos links patro-
cinados, em que o anunciante
paga pela quantidade de cliques
que o anúncio recebeu e ain-
da dirige o acesso dos internau-
tas, através de palavras-chave,
diretamente ao seu produto. "O
anunciante consegue um bom
índice de audiência para seu site
do Yahoo!, e ainda dispõe de um
tráfego dirigido para o anúncio"
explica Ferreira.

De igual para igual
Mas o segredo para o sucesso

de um negócio virtual é credibili-
dade. "Comércio eletrônico não
é brincadeira. Uma loja virtual
deve ter uma boa apresentação,
agilidade para expor os produtos,
boas informações, e principal-
mente, boas ferramentas de pa-

gamento e excelência para cum-
prirprazos", ensina um dos funda-
dores da CIA SHOP Soluções para
Comércio Eletrônico, especiali-
zada no desenvolvimento de lo-
jas virtuais, Walter Hannemann.

Para ele, uma boa apresentação
no meio virtual pode colocar uma



pequena empresa no mesmo pa-
tamar de competitividade que
uma grande rede de lojas. "Você
tem que parecer grande mesmo
sendo pequeno. Do contrário,
não receberá a mesma credibi-
lidade que uma grande empresa
oferece", afirma Hannemann.

"Também é preciso estabelecer
uma boa base de relacionamento
com o cliente, para que ele sinta
vontade de voltar a comprar no
seu site. É preciso fidelizar es-
se cliente, como numa loja co-
mum", completa o publicitário e
sócio da Orange Design, desen-
volvedora de web-sites, Renato
Nascimento.

Potência nas veadas
Em Sumaré, no interior paulis-

ta, o empresário Igor Rossi, já co-
memora o faturamento de 40%
das vendas de sua loja de infor-
mática feitas pela Internet. Desde
2001, quando iniciou o negócio,
ele apostou no comércio virtual
e hoje distribui componentes de
informática para todos os esta-
dos brasileiros. "Principalmente
para os estados do
nordeste, onde há ca-
rência de produtos
com preços competi-
tivos como os de São
Paulo", diz.

Para fidelizar esses
clientes, a loja virtu-
al realiza promoções
e oferece bônus de
desconto por meio de
uma senha que eles
recebem por e-mail
a cada compra efetu-
ada. "Tenho certeza
absoluta que em bre-
ve iremos superar as
vendas na loja com as
vendas pela Internet",
aposta.
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