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O crescimento contínuo comércio eletrônico (e-commerce) no País, que em 2007 atingiu o 
montante de R$ 6,5 bilhões, 50% a mais em relação ao ano anterior, segundo dados da 
Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico (Camara-e.net), também estão impulsionando os 
negócios dos canais de vendas especializados no público de alto poder aquisitivo. Mesmo com 
poucos canais de vendas voltados para este nicho, especialistas estimam que os e-commerce 
de alto padrão cresçam 8% até o final deste ano. A projeção para este ano, é que o varejo on-
line movimente a quantia de R$ 10 bilhões. O surgimento de sites como o Glamour e o 
Superexclusivo comprovam que os investidores estão apostando nesta modalidade de 
comércio, que na Europa e nos Estados Unidos já tem grande aceitação entre o público e as 
marcas. 
 
De acordo com os empresários ouvidos pelo DCI, o que motiva as pessoas das classes A e B a 
buscarem esta alternativa de compra é a facilidade e segurança de comprar produtos premium 
de marcas como Giorgio Armani, Ralph Lauren, Tiffany, Christian Dior, já que a maioria deles 
conhece o alto valor agregado que elas possuem. Por aqui, poucos sites oferecem artigos 
voltados para esta fatia da população, o Sack's, o Blue Gardenia e o Submarino pertencente à 
Companhia Global de Varejo, B2W, que também detém a Americanas.com, são outros 
exemplos de empresas. 
 
Nascida em novembro de 2007, a Glamour, comandada pelo sócio diretor Lincoln Franco, tem 
suas atividades inspiradas em e-commerce de sucesso, como o eLuxury, cujo objetivo é 
reproduzir na Internet o sucesso que as grifes têm encontrado no comércio tradicional, 
principalmente no eixo Rio-São Paulo, o principal reduto de artigos de luxo no Brasil. 
 
"Há uma grande demanda reprimida no mercado saindo dos grandes centros urbanos, por isso 
surgiu a idéia de aglutinar marcas conhecidas com produtos de qualidade em uma loja virtual. 
O público não encontra facilmente esses produtos no mercado", afirmou Franco. 
 
Para a fase inicial do negócio, foram aplicados R$ 3,5 milhões, valor dividido com mais três 
sócios, que são Marcelo Franco, filho de Lincoln, e Carlos André Montenegro, donos da loja 
virtual de perfumes e cosméticos Sack's, e o Grupo Albatroz Net, que detém uma participação 
de 20% da butique on-line. "Até o final do ano pretendemos dobrar o capital inicial aplicado 
nas operações da empresa", revelou o sócio diretor. 
 
Resultados 
 
Segundo o diretor da Glamoour, as vendas estão crescendo cerca de 25% ao mês. O valor do 
tíquete médio do site é de R$ 450,00 e cerca de três a quatro novas grifes estão integrando o 
portfólio da empresa mensalmente. Nos próximos dias entrarão Alberto Gentleman e Puma 
Black Label. 
 
Para atrair mais clientes, as estratégias são a isenção da taxa de entrega, que é feita em até 
48 horas via Correios, e o investimento em mídia com anúncios em portais como Universo 
Online (UoL) e Terra, aplicando todo o lucro da empresa nos próximos 36 meses em 
publicidade.  
 
Ao analisar o mercado, Gastão Matos, consultor da Camara-e.net, diz que neste mercado 
"todos os empreendimentos são relativamente recentes, comparados aos demais em operação. 
O volume de vendas ainda não é representativo, mas há muito espaço para crescer, sobretudo 
no que se refere a artigos de grife e lojas de presentes finos", pontuou Matos. 
 
Outlet virtual 
 
Seguindo o modelo europeu do e-commerce Privateoutlet, os sócios Juliana Messenberg, 
Thiago Santos e o italiano Gabriele Bellini criaram no fim do ano passado a Superexclusivo, 
que, segundo eles, é febre no Velho Mundo. Na "versão" brasileira, marcas como Swarovski, 



Andrea Degreas, Reinaldo Lourenço, Energie, Miss Sixty e 35 outras são vendidas com 
descontos de 70% a 80%. 
 
Somente sócios podem fazer compras na loja. "O cliente preenche um cadastro para tornar-ser 
sócio. Atendemos os requisitos das marcas que comercializamos, para que não haja uma 
superexposição de seus produtos", explicou Juliana. 
 
"O mercado eletrônico está se acelerando e o segmento voltado para a alta classe está 
acompanhado o ritmo. Durante muito tempo havia dúvidas sobre os resultados que ele poderia 
trazer, mas nos últimos anos ocorreu uma inversão. Este nicho tem crescido em todas as 
partes do mundo, e na América Latina, mais recentemente", comentou Carlos Ferreirinha, da 
MCF Consultoria. 
 
Know-how 
 
Um dos maiores e-commerce do País, o Submarino, acreditava no potencial deste segmento já 
em 2003, quando lançou uma categoria de presentes finos, que comercializava relógios das 
marcas Fóssil, Guess, Amsterdam Sauer entre outras. Apesar de não revelar a porcentagem de 
vendas desses produtos no site, a empresa está de olho nas preferências deste seleto público, 
e, no início do ano, fez uma pesquisa para mapear qual tipo de produto o consumidor gostaria 
ter à sua disposição. Na categoria Moda são vendidos itens das coleções do estilista Fause 
Haten e da Timberland, e, na seção de perfumaria, Carolina Herrera. 
 
Com experiência de oito anos no varejo on-line, a Sack's começou com 15 grifes. Hoje, está 
com mais de 200. "O e-commerce atende às necessidades de uma compra feita por impulso. 
Percebemos isso pelos horários de maior movimento no site, que são pela manhã e ao final do 
dia. Para o cliente, é mais cômodo não ir ao shopping, nem pegar fila ou pagar 
estacionamento", lembrou Marcelo Franco, sócio da empresa. 
 
Como as demais empresas citadas, a Sack's compra todos os produtos diretamente dos 
distribuidores oficiais das marcas no País, sem a necessidade de recorrer à importação. Sua 
base de clientes é estimada em 500 mil pessoas, onde cerca de mil delas compram 
diariamente algum item no site. Em 2007, a loja virtual registrou um crescimento de 65% e a 
meta para 2008 é chegar pelo menos aos 45%. 
 
Leia Mais: 
 
Vendas on-line atingem R$ 5,74 bi no trimestre 
 
A facilidade na comparação dos preços e as condições especiais de pagamento estão atraindo 
cada vez mais consumidores à Internet. Só no período de janeiro e março, as vendas on-line 
atingiram R$ 5,74 bilhões, de acordo com o Índice de Varejo On-line (VOL), divulgado nesta 
semana pela E-Consulting e Camara-e.net. 
 
O número representa um aumento de 29% em relação ao mesmo período de 2007, quando foi 
alcançada a marca de R$ 4,41 bilhões. A comercialização, representada pelo VOL-Autos, 
atingiu R$ 2,43 bilhões, 31,35% a mais em relação ao mesmo período do ano anterior, que 
registrara R$ 1,85 bilhão. 
 
Devido à estabilidade econômica, o VOL-Bens de Consumo, que representa as vendas de 
diversos itens pela rede, somou R$ 2,14 bilhões nos três primeiros meses de 2008, uma alta 
de 29,7%. 
 
No primeiro trimestre do ano, o índice VOL-Turismo apresentou um crescimento considerável 
em relação aos três primeiros meses de 2007, de 28,57%, indo de R$ 910 milhões para R$ 
1,17 bilhão. No entanto, permaneceu como sendo o menor dos três. 
 
O VOL representa a soma dos volumes de transações de automóveis, turismo e bens de 
consumo por meio de lojas virtuais e leilões para pessoas físicas. 



 
Fonte: DCI, São Paulo, 7 maio 2008. Empresas & Negócios, p. B12. 
 


