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O ritmo de evolução do comércio eletrônico impressiona. Em 2007, as vendas de bens de 
consumo pela internet alcançaram a cifra de R$ 6,3 bilhões, com um crescimento de 43% em 
relação ao ano anterior. No primeiro trimestre de 2008, as vendas foram 49% maiores do que 
as registradas no mesmo período de 2007. E a previsão da consultoria e-bit é que o e-
commerce ultrapasse a marca dos R$ 10 bilhões em vendas em 2009. O total de e-
consumidores também só faz aumentar. Nada menos que 9,5 milhões de brasileiros realizaram 
compras eletrônicas no ano passado, número 35% superior ao registrado em 2006.   
 
As vitrines virtuais também impulsionam vendas no mundo físico. Como relata Gerson Rolim, 
diretor executivo da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico (Camara-e-net), está se criando 
um novo hábito de consumo mesmo entre as pessoas que nunca realizaram uma compra 
eletrônica. "Muitos consumidores pesquisam preços e produtos na internet. É aí que decidem a 
compra. Só depois vão às lojas ou recorrem ao telefone para concretizar a transação", afirma 
o executivo. "Hoje, não estar na internet é perder negócios", diz Rolim.   
 
Como os números demonstram, a internet é um canal de vendas que não pode mais ser 
ignorado. Desenvolver uma estratégia vencedora de e-commerce, porém, não é uma tarefa 
simples. A mortalidade no mundo virtual é altíssima. Estima-se em cinco mil negócios 
desativados por ano e um número um pouco maior de estreantes. Segundo dados da Camara-
e-net, o varejo virtual brasileiro reúne 16 mil empresas, mas apenas 20 respondem por 85% 
das vendas. Uma única empresa, a B2W, que congrega Submarino e Americanas, detém 54% 
das transações de varejo eletrônico no país.   
 
Para o varejista, o grande apelo da internet é eliminar as fronteiras do mundo físico e tornar 
sua loja acessível a um grande número de consumidores, no Brasil e no exterior. O problema é 
que a internet também aproxima a concorrência, que passa a estar situada a apenas um click 
no mouse. "Essa proximidade favorece quem tem uma marca forte e melhores preços", diz 
Gastão Mattos, presidente da consultoria MCash.   
 
Consultores como Gerson Rolim e Gastão Mattos avaliam que, para os pequenos 
empreendedores, as oportunidades no comércio eletrônico estão principalmente em nichos de 
mercado, ofertando produtos e serviços que não estão na alça de mira de grandes empresas. 
Nesses casos, acreditam, a internet pode até mesmo viabilizar negócios, proporcionando 
escala para iniciativas que tenderiam a definhar se dependessem apenas do público local.   
 
É o caso da paranaense Deborah Klopffeisch, que durante dois anos tentou em vão fazer 
deslanchar sua confecção de lingerie tamanho grande por meio de uma loja de rua em 
Curitiba. "As mulheres não entravam na loja, tinham vergonha de se assumirem como 
gordas", lembra a empresária. A situação mudou em 2002, quando Klopffeisch criou um site 
para sua empresa, a Camomilah Confecções. "Hoje atendo mulheres do Brasil inteiro, gente 
que pode manter o anonimato ao encomendar, por exemplo, uma lingerie sensual tamanho 50 
ou 60", diz.   
 
É a própria Klopffeisch quem cria os modelos e fabrica, com a ajuda de costureiras, as peças 
da confecção. Em média, ela comercializa 500 lingeries por mês, com um faturamento mensal 
de R$ 20 mil, todo ele originado na internet, uma vez que a empreendedora optou por 
encerrar as atividades na loja física.   
 
A internet também viabilizou os negócios de Luis Fernando Donatti, que transformou seu 
hobby, carros off road, em uma bem-sucedida operação comercial, a donatti4x4. No final dos 
anos 90, como não encontrava peças para seu Jeep em sua cidade, Ribeirão Preto, no interior 
paulista, Donatti passou a fazer as peças ele próprio e a comercializar pela internet, em 
comunidades eletrônicas de jipeiros.   
 
O empreendedor percebeu que proprietários de Jeeps do Brasil inteiro, quando queriam peças 
para seus carros, tinham que se deslocar até a cidade de São Paulo, onde estavam 



concentradas as lojas do ramo. Estava aí uma oportunidade. Ele largou um emprego na Kodak, 
ampliou seu leque de produtos para todas as linhas de veículos 4x4 e passou a comercializar 
peças e acessórios originais e produzidos por terceiros em seu site.   
 
Em 2001, Donatti sentiu a necessidade de criar uma loja física, para aumentar a credibilidade 
de seu negócio. "Naquele momento, as pessoas ainda desconfiavam de operações puramente 
virtuais", lembra o empresário. Atualmente, a donatti4x4 conta com uma equipe de 16 
pessoas, comercializa mais de 10 mil itens diferentes e obteve um faturamento de R$ 2,2 
milhões em 2007. Esse faturamento, relata Donatti, é originado em 70% de encomendas pela 
internet ou por telefone. O balcão responde por 30% dos negócios. "Mas já detectei que, quem 
vai até a loja são pessoas que nos conheceram por meio da internet, mas que preferem o 
contato presencial na hora de comprar", afirma o empresário.   
 
Para estabelecer uma história de sucesso no comércio virtual, porém, é preciso mais do que 
uma boa idéia. Segundo Gastão Mattos, o manual de sobrevivência do pequeno empresário na 
internet é composto por uma proposta comercial competitiva, infra-estrutura adequada, uma 
logística que garanta a pronta entrega das mercadorias encomendadas - o e-Sedex dos 
Correios é uma opção - e doses maciças de web marketing, para gerar tráfego a página.   
 
A Camara-e-net está desenvolvendo, em parceria com os Correios e o Sebrae, um "kit de 
inclusão digital", que deverá ajudar os pequenos empresários na aquisição da infra-estrutura 
necessária para a operação de e-commerce. "Vamos lançar o kit em breve e ele terá 
financiamento do BNDES", informa Rolim.   
 
Já as ações de marketing na web podem ser feitas por meio de sites de busca, como Google e 
Yahoo, e de comparação de preços, como BuscaPe, Bondfaro e JaCotei, por exemplo. Hoje, 
25% dos negócios na internet são originados por essas modalidades de sites. Outra opção são 
os shoppings virtuais, como UOL, Terra, MSN e CorreiosNet.   
 
Nos sites de busca e nos shoppings, o empresário paga apenas quando sua loja virtual é 
acessada pelo tráfego gerado pelo link exposto no site - são os links patrocinados. O 
posicionamento do loja na página de busca é determinado por meio de leilões. Aparece em 
destaque quem paga mais. Em geral, é possível um bom posicionamento pagando centavos 
por acesso.   
 
Na avaliação de Pedro Guasti, diretor geral da consultoria e-bit, o empreendedor interessado 
no e-commerce deve fazer tudo para entender como pensa o cliente quando este faz compras 
eletrônicas. "O e-consumidor busca segurança, ele está preocupado se seus dados bancários 
não serão violados e se a encomenda realizada será realmente entregue em boas condições e 
no prazo prometido", explica Guasti.   
 
Segundo dados da e-bit, 78% dos e-consumidores só realizam compras após se informar sobre 
a empresa virtual. Os próprios sites de comparação de preços costumam disponibilizar espaço 
para os consumidores manifestarem como foi o atendimento da loja virtual. "Muitas opiniões 
negativas geram descrédito e inviabilizam os negócios", diz Guasti. A própria e-bit também 
atua como um consultor de compras pela internet, publicando em seu site as avaliações dos 
consumidores e prepara um ranking de desempenho com as três mil lojas cadastradas em seu 
site.   
 
Rodrigo Bandeira, gerente de marketing da Mania Virtual, cyberloja especializada em 
equipamentos eletrônicos e de informática, acredita que a boa avaliação dos consumidores é o 
fator decisivo para o sucesso da empresa. "Monitoramos constantemente nossa avaliação e 
estamos sempre à frente dos nossos concorrentes diretos. O e-consumidor que compara, nos 
valoriza", diz o executivo.   
 
Segundo Bandeira, a qualidade do atendimento é o ponto principal da estratégia da Mania 
Virtual. A cyberloja adota como política só comercializar produtos que tem em estoque, 
fugindo da estratégia comum na internet do estoque terceirizado, na qual a loja recebe o 
pedido, repassa ao fabricante e depois programa a entrega.   



 
"Com isso, encurtamos o tempo de entrega para um, no máximo dois dias, e reduzimos os 
erros, uma vez que controlamos todo o processo", afirma o executivo. A estratégia da Mania 
Virtual deu certo. A empresa faturou R$ 50 milhões em 2007 e prevê crescer 70% em 2008, 
mesmo atuando em alguns dos segmentos mais concorridos do e-commerce. 
 

 
 

 
Leia mais: 
 
Dinheiro há de sobra, mas ainda faltam bons projetos  
Jacílio Saraiva 
 
A inovação não é privilégio das empresas de grande porte. Segundo especialistas em pesquisa 
e desenvolvimento, é possível encontrar produtos inovadores em organizações com estruturas 
menores e poucos funcionários. Na maior parte dos casos, para ter sucesso nesse setor, os 
pequenos negócios percorrem dois caminhos: captam recursos de parceiros ou agências de 
fomento para tirar boas idéias do papel e se associam a outras companhias para sobreviver no 
mercado e trocar experiências de produção. Este mês, a Financiadora de Estudos e Projetos 
(Finep) lançou uma linha de financiamento de R$ 450 milhões para pequenas, médias e 
grandes empresas que investem em inovação.   
 
A boa notícia é que os novos financiamentos da Finep são não-reembolsáveis - as companhias 
selecionadas pela agência não precisam devolver o recurso recebido. É o terceiro edital de 
subvenção lançado pela financiadora. Já foram disponibilizados R$ 588 milhões, que 
beneficiaram mais de 300 projetos. Segundo o novo edital, 40% dos recursos são para as 
pequenas empresas e 30% do total da verba será destinado a empreendedores das regiões 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste.   
 
Hoje, além da Finep, a maioria das organizações que se aventura em projetos inovadores 
conta com o apoio financeiro de entidades como o Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq) e de fundações estaduais de amparo à pesquisa.   
 



"Não falta dinheiro para a inovação, faltam projetos", diz Pedro Jatobá, presidente da 
Associação de Empresas Proprietárias de Infra-Estrutura e de Sistemas Privados de 
Telecomunicações (Aptel), que reúne companhias como Furnas e Eletrobrás. Para Jatobá, o 
investimento em pesquisa no Brasil ainda é pequeno e mal distribuído. "No setor de energia há 
dinheiro sobrando, mas faltam idéias."   
 
Segundo o presidente da Aptel, o segmento energético reserva 1% da receita operacional 
bruta para projetos de pesquisa - e nem sempre esse valor é totalmente aproveitado. Para ele, 
é necessário que o Brasil monte uma política pública que incentive a inovação. "Países como a 
Coréia investiram em programas de capacitação tecnológica a médio e longo prazos e já 
colhem frutos dessa iniciativa."   
 
Em 1981, as empresas sul-coreanas contavam com apenas 53 centros de pesquisa e 
desenvolvimento. Em 2006, esse número saltou para 12 mil. Já o setor privado emprega mais 
de 60% dos pesquisadores do país. No Brasil, menos de 10% dos cientistas batem cartão na 
área corporativa.   
 
O modelo coreano de inovação prevê financiamentos não-reembolsáveis do governo para a 
indústria e uma bateria de isenção de impostos: leis tributárias determinam que de 3% a 5% 
das vendas de produtos e serviços devem ser destinados ao desenvolvimento de recursos 
humanos qualificados.   
 
Para Martín Izarra, presidente da Brapenta, fabricante de detectores de metais e controladores 
de peso para a indústria alimentícia, a maior dificuldade dos negócios inovadores no Brasil 
ainda é obter recursos financeiros para levar seus projetos adiante. "O empreendedor não está 
preparado para dialogar com instituições de fomento ou apresentar projetos bem estruturados, 
com um plano de negócios adequado."   
 
Para driblar esses problemas, os empresários têm optado por formatar companhias dentro de 
centros de pesquisas ou incubadoras. O Centro Incubador de Empresas Tecnológicas (Cietec), 
que funciona dentro da Universidade de São Paulo (USP), ajuda as empresas a entender 
melhor os mecanismos de apoio, como a Lei de Inovação, os editais publicados pela Finep e os 
incentivos concedidos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).   
 
Para Sérgio Risola, gestor do Cietec desde a sua criação, há dez anos, o futuro das 
incubadoras está baseado nas redes de cooperação. "Essas redes fazem com que as empresas 
realizem ações conjuntas, o que fortalece o trabalho das companhias no mercado e dá 
visibilidade aos produtos."   
 
No ano passado, as mais de 100 incubadas no Cietec geraram um faturamento de mais de R$ 
30 milhões, além de 780 postos de trabalho. Foram registradas sete patentes e protocolados 
13 pedidos de marcas. Graças à localização dentro da USP, as companhias têm acesso a 
laboratórios como o do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares(Ipen) e o do Instituto 
de Pesquisas Tecnológicas do Estado São Paulo (IPT).   
 
Foi nos corredores do Cietec que surgiram produtos como a cola Prego Líquido, a primeira sem 
substâncias tóxicas do mercado, criada pela Adespec; um telefone para surdos, feito pela 
Koller, e um aquecedor solar de baixo custo, fabricado pela Sociedade do Sol.   
 
Outra tendência apontada por Risola entre as empresas inovadoras é a concentração em 
parques tecnológicos. Segundo a Associação Nacional de Entidades Promotoras de 
Empreendimentos Inovadores (Anprotec), o Brasil tem mais de 40 projetos de parques em 
desenvolvimento. Nos últimos 20 anos, foram aplicados cerca de R$ 150 milhões em 
incubadoras e complexos tecnológicos, com recursos do governo ou da iniciativa privada.   
 
"Na Índia e na China, as incubadoras com mais de dez anos de idade já constituem parques de 
tecnologia. Hoje, existem cerca de 340 unidades no mundo que apóiam o empreendedorismo 
das novas empresas."   
 



 
Leia mais: 
 
Novidade na eletrônica garante contratos gordos  
 
Uma pequena empresa inovadora pode conquistar grandes clientes. Quem garante é o 
engenheiro eletrônico argentino Martín Izarra, que pilota a brasileira Brapenta Eletrônica desde 
o final dos anos 1970. Depois de desenvolver aparelhos que detectam a presença de metais 
em alimentos, ele fechou contratos com corporações como a Perdigão e a Bunge.   
 
O carro-chefe da companhia sediada em São Paulo (SP) é a linha de detectores de metal 
Icelander, voltados para as indústrias químicas e de alimentos. As máquinas localizam 
qualquer tipo de metal em diversos materiais e já é usada em organizações como Votorantim, 
Perdigão, Wickbold e Bunge.   
 
Um outro produto da empresa é um mecanismo de controle de peso industrial. "Ele é 
necessário para dar as medidas corretas das mercadorias e evitar multas de fiscalização", 
explica Izarra. Em um de seus clientes, a Procter&Gamble, dona da marca Ariel de produtos de 
limpeza, a novidade é usada para checar a quantidade do sabão em pó vendido nos 
supermercados.   
 
Em julho, depois de cinco anos de estudos, a Brapenta deve lançar um outro equipamento de 
inspeção que detecta, por meio de raio X, contaminações sólidas em produtos alimentícios. O 
aparelho, batizado de Spectra, consumiu mais de R$ 2,5 milhões em pesquisas e pode garantir 
um retorno rápido ao empresário.   
 
Com preço de venda 40% menor que os similares importados, Izarra garante que há fila de 
espera para comprar o produto. A empresa tem mais de dez distribuidores no exterior e 
equipamentos instalados em mais de 30 países, como Austrália e Estados Unidos.   
 
Para chegar a esse patamar de expansão, Izarra adotou como estratégia o desenvolvimento de 
inovações tecnológicas que pudessem abrir novos mercados e atrair indústrias emergentes. 
Inicialmente, desenvolveu detectores de metais para os segmentos de segurança e mineração. 
Depois, conseguiu estruturar uma equipe de desenvolvimento e lançou detectores de metais 
de alta sensibilidade para as indústrias alimentícia e química.   
 
Desde 2000, trabalha dentro do sistema de qualidade ISO 9001 e, nos últimos dez anos, 
investiu cerca de 10% do faturamento anual no departamento de pesquisa. "Não só para criar 
novos produtos como para atualizar os itens de catálogo", diz. Para Izarra, a maior lição 
adquiridas na direção da empresa foi sempre desenvolver soluções internamente ou com 
parceiros e ter o domínio do conhecimento para gerar produtos inovadores.   
 
Para o lançamento do novo detector de metais, o engenheiro contou com o apoio de quase 20 
especialistas do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares-(Ipen), da companhia de 
software JR e das empresas Kognitus e Inovax, que pertencem à incubadora do Instituto 
Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia (Coppe), da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Engenheiros bolsistas do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) também reforçaram o time de 
desenvolvimento.   
 
Dos R$ 2,5 milhões investidos no projeto, 70% foram bancados pela Brapenta e o restante 
veio de órgãos de fomento à inovação, como a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 
São Paulo-Fapesp e a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). "Fizemos um plano de 
negócios antes de investir".   
 
Segundo o executivo, trabalhar com essas instituições também significa aprender uma 
habilidade pouco valorizada entre as empresas: como apresentar projetos de pesquisa, que 
seguem conceitos mundiais de empreendedorismo e se preocupam com o resultado do 
dinheiro investido, além do impacto das invenções na sociedade.   



 
Para Izarra, o segredo do sucesso de uma empresa que corre atrás da inovação é criar linhas 
de desenvolvimento, baseadas em um plano de negócios formal. "Sempre de olho na 
combinação dos produtos existentes e dos mercados de atuação da companhia. Isso pode 
facilitar a venda de soluções integradas e não apenas a entrega de uma máquina."   
 

 
Leia mais: 
 
Prêmio para quem investe em pesquisa  
 
O que uma empresa nascida no Ceará e especializada em dietas clínicas tem em comum com 
uma companhia de São Paulo que criou máquinas que vendem livros como refrigerantes? 
Quando o assunto é inovação, a Nuteral e a 24x7 Cultural são irmãs siamesas: ambas 
encampam projetos inovadores, crescem mais de 20% por ano e já foram premiadas por suas 
trajetórias corporativas.   
 
Em 2006, a empresa que o nutricionista Augusto Guimarães fundou em Fortaleza (CE) ganhou 
o prêmio de inovação tecnológica, na categoria pequena empresa, da Financiadora de Estudos 
e Projetos (Finep). Com quase 50 produtos no mercado, a Nuteral lançou 14 marcas nos 
últimos três anos e faturou mais de R$ 10 milhões em 2007 - um crescimento de 25% em 
relação ao ano anterior.   
 
Criada em 1992, a Nuteral tem 26 funcionários e atua no ramo da nutrição clínica. Na prática, 
produz dietas que são consumidas por pacientes impossibilitados de consumir alimentos por 
via oral. Segundo dados do mercado, pelo menos 16% dos pacientes internados nos hospitais 
recebem alimentação com a ajuda de sondas gástricas.   
 
O carro-chefe da marca é o Reabilit, uma dieta hospitalar vendida em todo o Brasil. A partir 
deste ano, a empresa tira dos seus laboratórios uma nova linha de receitas líquidas, a 
Nutranon, com 18 produtos. "Nos últimos dez anos, investimos anualmente 26% da receita 
bruta em pesquisa e desenvolvimento."   
 
Segundo o empresário, a Nuteral foi a primeira empresa do país a receber financiamento do 
Banco do Nordeste do Brasil (BNB), por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento 
Tecnológico (Prodetec), destinado às empresas inovadoras em início de carreira.   
 
Apostando na democratização da leitura, o que estimulou o empresário Fábio Bueno a criar a 
24x7 Cultural. Médico de formação e com experiências anteriores nas áreas de alimentação e 
turismo, Bueno adaptou a idéia das máquinas que vendem doces e refrigerantes para a venda 
de livros.   
 
O negócio, implantado em 2003, conta com mais de 20 máquinas de livros instaladas em São 
Paulo e no Rio de Janeiro. As unidades, que ocupam menos de um metro quadrado de espaço 
físico, podem ser encontradas principalmente em pontos de acesso a transportes coletivos, 
como estações de metrô. A empresa tem três modelos de máquinas que comportam de 280 a 
400 livros. Cada livro custa até R$ 5 e a empresa oferece mais de 500 títulos sobre culinária, 
informática e literatura. A demanda chega a 15 mil livros por mês.   
 
Em 2006, a empresa recebeu o prêmio Valor Social, promovido pelo Valor, com o apoio dos 
Institutos Akatu e Ethos.   
 

 
Leia mais: 
 
Mouse participa da festa no mês das noivas  
Jacílio Saraiva 
 



Com a ajuda do mouse é possível comprar um vestido de noiva sob medida, ter um site 
personalizado com as fotos do casamento e até ajudar a pagar a lua-de-mel. Alguns endereços 
eletrônicos especializados em noivos chegam a receber 30 encomendas de vestidos por mês e 
recebem 100 mil visitantes mensais.   
 
No Local1 ( www.local1.com.br ), a noiva pode escolher entre 30 vestidos prontos ou 
encomendar um novo modelo. "Criamos o traje para a venda ou primeiro aluguel e o enviamos 
para qualquer cidade do Brasil", diz o diretor Flávio Rodrigues. O vestido de primeiro aluguel é 
aquele desenhado especialmente para uma noiva que não compra o produto, mas manda fazê-
lo somente para locação. O preço é até 40% menor que o valor da venda. As usuárias também 
costumam mandar fotos de peças para serem copiadas.   
 
Para atender a demanda, a loja virtual desenvolveu um método que ensina a internauta a tirar 
as medidas do vestido e enviá-las ao site. Após receber as orientações, o Local1 faz o forro da 
roupa, que é remetido para a primeira prova.   
 
"Se houver necessidade de ajustes, a peça é enviada para uma nova prova". O prazo para 
finalizar o vestido é de 60 dias. A encomenda segue via Sedex e o pagamento pode ser feito 
por meio de cartão de crédito, cheque e boleto bancário. Se for usado boleto, a roupa é 
entregue após a quitação da última parcela. Ainda é possível dividir o valor da compra em até 
dez vezes.   
 
O site existe desde 1998 e recebe cerca de 30 encomendas por mês, de todo o Brasil, 
principalmente de estados do Norte e do Nordeste. Segundo Rodrigues, as vendas crescem 
20% por mês. "Desde o ano passado, também temos clientes em Angola".   
 
O Local1 promete criar neste semestre criar um outro portal com produtos para casamentos, o 
ShoppingNoivas.com. "A idéia é reunir fornecedores e vender tudo o que pode ser enviado em 
uma caixa, como tiaras, alianças, vestidos e lembrancinhas". O investimento é de R$ 15 mil.   
 
Criado há dois anos, o Ponto dos Noivos ( www.pontodosnoivos.com.br ) é a criação 
personalizada para cada casamento. O endereço eletrônico pode incluir o serviço de RSVP ou 
confirmação de presença dos convidados, listas de presentes, contagem regressiva para o dia 
da cerimônia, fotos e vídeos da festa.   
 
Outra novidade é a cota para a lua-de-mel. Os noivos escolhem opções de destinos e 
estabelecem uma quantia a ser presenteada para ajudar a pagar a viagem. O convidado 
realiza o pagamento por boleto bancário e somente os noivos têm acesso ao resultado da cota. 
"Recebemos 100 mil visitas mensais", afirma o diretor do site, Carlos Henrique da Silva.   
 
O Vitrine Festas ( www.vitrinefestas.com.br ), no ar desde 2007, já montou um roteiro on-line 
de fornecedores de produtos e serviços para casamento, em Sorocaba, interior de São Paulo. 
"São mais de 60 empresas e até o fim do ano devemos chegar a 150 nomes", diz o 
administrador do site, Abílio Tardeli Neto. Segundo ele, mensalmente o número de visitantes 
cresce 40%. Para colocar a empresa na web, ele gastou R$ 45 mil e espera recuperar o 
investimento com a venda de espaços para os fornecedores e com a cobertura fotográfica das 
festas.  
 

 
Leia mais: 
 
Modelos antigos são os preferidos  
 
As empresas de locação de veículos especiais para casamentos põem o pé no acelerador em 
2008. A idéia é aumentar a frota, restaurar modelos antigos e diversificar o uso dos carros. 
Além de levar as noivas às igrejas, querem faturar com viagens curtas que celebram 
despedidas de solteiros e promoções de executivos. Os meses mais movimentados do setor 
são dezembro e janeiro, quando a demanda aumenta 100%.   
 



Segundo os proprietários das lojas, os modelos preferidos pelas noivas são os carros antigos, 
da década de 30 - a maioria dos empresários colecionava automóveis raros antes de partir 
para a locação. O aluguel é calculado de acordo com a distância percorrida ou número de 
trajetos, tempo da viagem e veículo escolhido. Já as reservas são feitas com, no mínimo, seis 
meses de antecedência.   
 
A Regina Rent a Car, há sete anos no mercado, tem seis carros na garagem. As opções vão 
desde um Ford 1931 até um moderno PT Cruiser. "As noivas desejam um carro diferente, mas 
não querem pagar muito", avalia Regina Ungarette, que também coleciona veículos antigos.   
 
A empresária recebe reservas com um ano de antecedência, mas dezembro continua sendo o 
mês de maior movimento: as locações aumentam até 100%. Para cobrar o serviço, Regina 
toma como referência a distância percorrida entre o salão de beleza ou a casa da noiva, à 
igreja e festa. A viagem não sai por menos de R$ 500.   
 
Segundo Regina, os carros na cor preta são os mais procurados. "No vídeo do casamento, a 
noiva, de branco, se sobressai muito mais", justifica. Em 2007, investiu em mais dois veículos: 
um PT Cruiser e um Honda.   
 
Na Richcars, com uma frota de dez carros, entre modelos antigos, novos e limusines, o 
Packard 1939 preto é o campeão de locação entre as noivas. "Já temos reservas para 
setembro de 2009", diz o dono da loja, Ricardo Costa.   
 
Os serviços na Richcars são cobrados por número de trajetos e incluem o transporte do pai da 
noiva. Dependendo do volume de viagens e do carro escolhido, o preço da locação varia de R$ 
600 a R$ 1,8 mil.   
 
Parte da receita da empresa é usada para manter e restaurar os carros. "Estamos reformando 
um Packard de 70 anos". A Richcars quer se diferenciar pela oferta de veículos antigos, como 
um Chevrolet 1939, com ar condicionado. "Esse é um detalhe importante para a noiva, 
principalmente se o casamento acontece no verão". O mês de janeiro, caracterizado por 
temperaturas mais altas, é o mais movimentado na loja.   
 
Apesar de não se dedicar somente ao circuito igrejas-bufês, a Limo Services, faz uma média 
de dois casamentos por mês. Com apenas uma limusine preta, de oito metros de 
comprimento, a especialidade é oferecer "serviço de bordo" com água, suco energético, 
champanhe e uísque.   
 
Segundo o dono da empresa, Rogério Seawright, que pretende comprar mais um modelo, o 
aluguel por quatro horas custa R$ 1,5 mil. "Também vamos investir R$ 120 mil na 
transformação de carros em limusines."   
 
Segundo Seawright, a importação de limusines é proibida no país, por ser um carro 
transformado. "A lei brasileira não permite a importação de veículos usados e somos obrigados 
a construir nossos próprios modelos". A meta da Limo Service é incorporar mais uma unidade 
na frota e triplicar o faturamento com a adoção de outros tipos de serviços, além de 
casamentos. (J.S.)   
 

 
Leia mais: 
 
Descobrir o nicho é uma das chaves para ter sucesso  
Ediane Tiago 
 
A estruturação de uma loja virtual exige a mesma disciplina que a de qualquer negócio. O 
empresário lidará com um ambiente no qual planejamento, controle de estoque, gestão 
financeira e logística são insumos indispensáveis para o sucesso. Com um projeto bem-
estruturado é possível ganhar espaço na rede mundial e ampliar as vendas em um canal que 
exige disponibilidade 24 horas por dia, nos 365 dias do ano. Outro ponto importante está no 



tipo de consumidor: quem compra pela internet é exigente e quer receber rapidamente as 
encomendas, tendo suas expectativas atendidas. "O comércio eletrônico é mais um canal de 
vendas. Por isso, tem de estar integrado ao mundo real", avalia Gerson Rolim, diretor da 
Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico (Camara-e.net).   
 
Segundo ele, entre as vantagens da internet está a de "democratizar" o comércio, criando 
condições melhores para a competição entre pequenas e grandes empresas. "Para quem 
trabalha com nichos de mercado, a internet é imbatível e coloca todas as lojas lado a lado. Na 
web todo mundo é igual", completa. Aproveitar esta vantagem e expandir a área de atuação, 
no entanto, exige o estudo detalhado do mercado, do público-alvo e a definição sobre o que 
vender, como armazenar e como entregar no prazo combinado.   
 
Além disso, o empresário precisa definir uma estratégia de marketing e marcar sua presença 
no mundo virtual. Ela começa com a inclusão do site no Google, que é gratuito e permite que a 
loja seja encontrada no site de buscas. "Conhecer o produto é fundamental. É possível 
terceirizar todo o tipo de estrutura de uma loja virtual, menos a inteligência do negócio", 
ensina Amyris Fernandez, consultora em marketing digital.   
 
A terceirização a que ela se refere engloba itens como tecnologia, uma barreira se a compra de 
equipamentos pesados, como servidores, ainda fosse uma obrigação. Hoje é possível criar e 
hospedar o site (deixar a loja instalada) em provedores de serviços de comércio eletrônico por 
mensalidades que começam em R$ 30,00, para operações e lojas bastante simples. De acordo 
com especialistas, a simplificação do acesso a serviços de tecnologia para atuar no meio digital 
facilita os planos de quem quer experimentar este ambiente de negócios. "Uma das estratégias 
é iniciar com uma operação pequena, utilizando recursos baratos e oferecidos no mercado e 
depois construir uma loja mais robusta, estruturada e personalizada", comenta Amyris.   
 
Para iniciar-se no mundo virtual, o lojista precisa de um kit básico de conectividade, que foi 
definido pela Camara-e.net na obtenção dos seguintes itens: hardware (computador para 
acessar a loja e administrá-la), software (sistema operacional como o Windows da Microsoft), 
acesso em banda larga à internet, conta de e-mail, serviço de hospedagem, registro de 
domínio, ferramentas de web marketing e certificados digitais - registro eletrônico no Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas (e-CNPJ) e no Cadastro de Pessoas Físicas (e-CPF). "Há uma 
linha de crédito especial para quem pretende iniciar um negócio na internet. Ela está ligada ao 
fomento do empreendedorismo e disponível no Banco do Brasil e para empresas que possuem 
cartão do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), avisa Rolim.   
 
Marcar a presença na rede, também exige a construção de um site e a definição dos softwares 
que serão utilizados para controlar a operação. A maior parte das soluções disponíveis exige 
integração com as ferramentas de controle de estoque já utilizadas pelo empresário.   
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
É possível criar e hospedar o site em provedores de serviços de comércio eletrônico 
por R$ 30,00 ao mês 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Mesmo que no início o controle seja feito em uma planilha comum, o projeto deve prever a 
instalação de sistemas de controle mais eficientes e que garantam o funcionamento de toda a 
estrutura. "Além de tecnologia, será preciso investir em recursos humanos. O 
acompanhamento constante é primordial para este canal", avalia Amyris.   
 
Para quem está na internet faz algum tempo, o segredo está mesmo na diferenciação do 
negócio e na estrutura de atendimento. Eduardo Casarini, presidente do Pipoca Online e 
diretor do Flores Online, acredita que é preciso encontrar um nicho de mercado e oferecer 
novidades para atrair clientes.   
 
Há quase 10 anos, sua família iniciou a venda de flores pela web no quintal da casa da 
matriarca, o site cresceu e agora vende flores e presentes em todo o Brasil. "Nosso maior 
desafio foi criar um plano de negócios que fizesse sentido para este público, adequar preços e 



adquirir visão crítica do comércio eletrônico", comenta o executivo, lembrando que quando 
ajudou a fundar o Flores Online o mercado era incipiente. "Ninguém tinha experiência nisso", 
observa.   
 
Com o Pipoca Online, as coisas foram um pouco mais fáceis. Os parceiros tecnológicos já 
estavam definidos e o operador logístico, a Direct Express, habituado à forma de atendimento 
pretendida por ele. "Adequamos o modelo de locação da empresa americana NetFlix, que 
recebe os pedidos por internet, envia os filmes e os recebe de volta pelo serviço postal. Nosso 
diferencial para o mercado brasileiro é que entregamos e buscamos o produto na casa do 
consumidor", explica.   
 
Concorrer na web também é um desafio para o planejamento financeiro e exige estruturação 
para aceitar todos os tipos de cartões de crédito e débito, pagamento em boleto e, é claro, 
parcelamento do produto.   
 
"A falta de condições para financiar os bens oferecidos é que pode atrapalhar pequenos e 
médios neste ramo", avisa Daniel Cunha, sócio da Deal Maker, empresa de consultoria e 
assessoria em gestão e desenvolvimento de negócios. Segundo ele, em bens como eletrônicos, 
as empresas de menor porte não conseguem competir com redes poderosas como 
Americanas.com e Submarino por conta da capacidade de parcelamento. "Ainda precisamos 
estruturar melhor as linhas de crédito para permitir o avanço de empresas de médio e 
pequeno porte no comércio eletrônico". 
 

 
Leia mais: 
 
Escolha o tema na tela e receba a festinha pelo correio  
 
Entrar no comércio eletrônico foi a opção de Eduardo Coen quando decidiu que teria um 
negócio próprio. O empresário fundou, há três anos, o Festa Express.com, site especializado 
na venda de artigos para festas. A irmã de Coen, que morou nos EUA, trouxe de lá a 
inspiração para criar uma loja que oferecesse produtos para festas temáticas infantis, juntando 
no site tudo o que é necessário para organizar um evento. "É muito difícil encontrar todos os 
artigos em um só lugar. A nossa proposta é exatamente oferecer essa comodidade. Em 99% 
dos casos, montamos a festa inteira", conta Eduardo. O público-alvo da loja são mães jovens, 
que buscam na internet uma maneira de simplificar a vida. "Atendemos clientes em todo o 
Brasil, principalmente nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Além de recebermos pedidos 
de Portugal, Itália e Angola."   
 
Com investimento inicial de R$ 50 mil, ele comprou alguns produtos, construiu o site e investiu 
em um sistema que possibilitasse a montagem de kits pelo cliente, separando os artigos por 
temas e enviando as encomendas por meio de Sedex. "Começamos com 23 temas e hoje 
temos 130", comemora Coen. Mas o aprendizado, segundo ele, foi árduo. Para atender clientes 
como lojistas de miudezas, ele descobriu que não era possível trabalhar com os estoques de 
terceiros. Por isso, teve de investir mais R$ 50 mil para incrementar o estoque próprio e 
transferir a operação de sua casa para uma sede na cidade de São Paulo. "A procura foi maior 
do que esperávamos e tivemos de nos adequar", comenta, lembrando que atualmente o Festa 
Express.com atende a cerca de 50 pedidos por dia.   
 
Com o sucesso da operação, Coen abandou seu emprego na área de tecnologia da informação 
e começou a se dedicar em tempo integral à sua loja. Embora tenha experiência na área de 
informática, Coen diz que teve dificuldades em encontrar um fornecedor para a construção do 
seu site. "Nossa forma de vender é muito diferente. Damos a opção de o cliente escolher 
artigos por tema e montar o próprio kit", explica. Por isso, foi mais viável contratar um 
desenvolvedor autônomo para programar sob encomenda. "Encontramos de tudo, desde 
sistemas que custavam R$ 5 mil e até os que chegavam a R$ 50 mil. Então tivemos de 
encontrar uma alternativa mais adequada às nossas necessidades."   
 



Entre os diferenciais do Festa Express.com está o de vender apenas produtos licenciados, 
garantindo a qualidade para o cliente. "Não vendemos pirataria e acreditamos que produtos 
piratas podem prejudicar o nosso negócio. A expectativa do cliente que compra pela internet é 
muito alta e ele não gosta de receber produtos diferentes do que imaginou", relata. Segundo 
ele, com o sistema do site, a mãe pode montar a festa ao lado da criança, escolhendo os itens 
em conjunto. Por isso, o ajuste entre produto e expectativa tem de ser ainda mais fino.   
 
Para conferir o estoque, embalar e montar os kits, Coen conta com uma equipe de dez 
profissionais, que também estão preparados para atender o chamado pós-venda. "Se o 
produto chega danificado, ou falta alguma coisa, providenciamos logo outra remessa para 
tranqüilizar o consumidor. Nada é pior do que não ser atendido quando algo sai errado", 
comenta.   
 
O envio das encomendas fica por conta do sistema e-Sedex dos Correios. "A capilaridade é 
imbatível e o preço competitivo para o nosso negócio", afirma. Para calcular o preço do frete, 
ele usou de um artifício comum no comércio eletrônico: incluiu a tabela de preços dos Correios 
em seu sistema.   
 
Sempre atento às dinâmicas do mercado, Coen está investindo novamente em sua loja para 
torná-la ainda mais fácil para o consumidor e com visual mais atraente. Neste caso, nos 
últimos 15 meses, ele vem aplicando cerca de R$ 3 mil reais por mês no desenvolvimento da 
nova versão.   
 
O controle ajustado do estoque e das finanças ainda são feitos em planilhas Excel. "Pretendo 
implementar sistemas que me ajudem também nesta área." A organização é importante para 
que ele se dedique à pesquisa de novos temas. "Tenho de ir ao cinema ver todos os filmes 
infantis e desenhos animados para oferecer o que está na moda."   
 

 
Leia mais: 
 
Internautas agitam mercado de entregas  
Ediane Tiago 
 
A definição do parceiro logístico é fator determinante para o sucesso da loja virtual. A garantia 
de que o produto chegará no prazo estabelecido, informações sobre onde está a encomenda 
(ou rastreabilidade, no jargão logístico) e a capacitação do entregador são itens que merecem 
atenção. De acordo com Eduardo Casarini, diretor do site Flores Online, atrasos ou danos no 
produto podem afugentar definitivamente o consumidor. "No meu ramo, a perda do prazo 
pode deixar o cliente em uma situação difícil. Imagine o extravio de um arranjo de flores 
comprado para comemorar o Dia nos Namorados, ou a frustração de uma mãe que fica sem 
receber o presente comprado pelo filho", alerta.   
 
Necessidades como essas fizeram com que os operadores logísticos criassem soluções para 
atender à demanda do comércio eletrônico. Quem optar por abrir uma loja virtual, pode 
contratar desde armazenagem até a retirada de produtos para troca na casa dos 
consumidores, a chamada logística reversa. "Hoje mais de 70% da distribuição de produtos 
comprados pela internet está a cargo dos Correios, com o serviço e-Sedex. Mas alguns 
negócios específicos exigem outros parceiros", conta Gerson Rolim, diretor executivo da 
Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico (Camara-e.net).   
 
Paulo Silva, gerente comercial da Direct Express, diz que a empresa nasceu para atender a 
demandas como essa e se adequou rapidamente ao ritmo e às exigências do comércio 
eletrônico. "Investimos em veículos com ar-condicionado para transportar cargas delicadas, 
instalamos sistemas de rastreamento e treinamos os entregadores", afirma.   
 
A empresa foi escolhida como parceira do Flores Online e também ganhou como cliente o 
Pipoca Online, ambos dirigidos por Casarini. De acordo com o empresário, seus sites só 
utilizam os serviços dos Correios em regiões que não são atendidas pela Direct Express.   



 
Além da distribuição porta a porta, a Direct oferece serviços na área de armazenamento, 
manuseio de produtos, embalagem e logística reversa, efetuando trocas ou até mesmo a 
devolução de documentos que precisam ser assinados por quem recebe o produto. "Temos 
uma solução de logística integrada e agimos como parceiros do cliente", afirma.   
 
Em alguns casos, vale a pena manter a embalagem e o estoque em estrutura própria. No caso 
do Flores Online, a equipe de Casarini é quem prepara os pacotes no centro de distribuição 
localizado próximo à Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp), 
na zona Oeste da capital paulista. "Consideramos um procedimento crítico para o nosso 
negócio. Por isso não contratamos", diz o empresário.   
 
O avanço do comércio eletrônico no Brasil também tem atraído empresas como a DHL Express. 
Fernando Cantarelli, diretor de vendas da empresa, afirma que o diferencial está em agregar 
valor aos serviços, criando um ambiente em que o atendimento é o principal fator da logística. 
A DHL está preparada para oferecer uma solução integrada e preza pela velocidade na 
entrega, pelas informações do rastreamento e pela oferta de custos competitivos. "Nossa 
missão é oferecer qualidade de serviço em encomendas expressas", destaca o diretor, 
lembrando que a participação do comércio eletrônico subiu de 5% para 10% em sua receita 
nos últimos meses, demonstrando o esforço da companhia para atender o setor. "Oferecemos 
consultoria logística, ajudando o cliente a encontrar a melhor solução para ele".   
 
Dono do maior volume de entregas do comércio eletrônico, os Correios investem na ampliação 
de serviços de distribuição para o segmento. A primeira mudança ocorreu com a criação do e-
Sedex há quase dez anos, cuja vantagem está associada à possibilidade de enviar cargas com 
menos de um quilograma de peso a preços competitivos. "Antes, era necessário pagar por um 
quilograma para qualquer tipo de produto", comenta Ricardo Fogos, gerente corporativo de 
encomendas. Com a decisão de atender o comércio eletrônico, a empresa criou tarifas 
diferenciadas para cargas leves, seccionando os produtos em categorias de 300 gramas, 500 
gramas, 750 gramas e 1 quilo. "Também fornecemos informações sobre a carga e a entrega, 
deixando nosso cliente tranqüilo."   
 
Com o sucesso do e-Sedex, os Correios querem agora ampliar os serviços para este tipo de 
comércio, incluindo remessas econômicas como o PAC nas opções. A diferença é que a 
encomenda, neste caso, segue por modal rodoviário e demora mais a chegar. "Para o 
consumidor que não tem pressa é uma ótima opção, porque é mais barata", avalia Fogos.   
 
Para ele, o comércio eletrônico passará a oferecer serviços nos quais o consumidor escolherá a 
forma de frete, como é feito nos EUA. "Na hora da compra aparecem diversos valores para o 
frete e o prazo para cada um deles. Cabe ao consumidor definir", diz.   
 
Outra novidade dos Correios é o serviço de logística reversa, que passará a ser oferecido para 
os seus clientes. Com isso, além de entregar, o carteiro será um agente ativo no processo de 
pós-venda, retirando produtos para efetuar trocas. "Hoje o cliente final tem de ir até uma 
agência dos Correios para postar o que recebeu. Com o novo serviço, tem apenas de receber 
um de nossos funcionários", conclui.   
 

 
Leia mais: 
 
Namorado ajuda a vender 40% mais  
Jacílio Saraiva 
 
Os sites de comércio eletrônico esperam um aumento de até 40% nos negócios por conta da 
chegada do Dia dos Namorados, em junho, em comparação à mesma data de 2007. Na 
verdade, as lojas virtuais aproveitam uma onda de crescimento de vendas registrada desde o 
início do ano.   
 



Segundo a consultoria em internet E-Consulting e a Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico 
(Camara-e.net), no primeiro trimestre de 2008 as transações on line de bens de consumo, 
como CDs, livros, eletroeletrônicos e presentes, aumentaram 29,7% em relação ao mesmo 
período do ano passado. O movimento das aquisições pelo mouse, nesse nicho, passou de R$ 
1,6 bilhão para R$ 2,1 bilhões.   
 
"O aumento deve-se à combinação do crescimento do número de usuários de internet com 
grandes vendas de computadores pessoais. O varejo on line ainda é uma fatia pequena do 
comércio total, mas a tendência é de desenvolvimento acelerado, com taxas maiores do que 
30%, nos próximos três anos", garante Pedro Waengertner, professor de comunicação 
interativa da Escola Superior de Propaganda e Marketing-ESPM, em São Paulo.   
 
Para driblar a concorrência, os lojistas virtuais investem na diferenciação dos produtos 
oferecidos, na rapidez das entregas e até em sites bilíngües para conquistar internautas de 
outros países. Os investimentos para modernizar os "balcões" on line chegam a até 17% do 
valor do faturamento anual.   
 
A recém-aberta nimin (assim, em letra minúscula mesmo) prepara-se para o seu primeiro Dia 
dos Namorados. "A expectativa é ter um aumento de 40% na venda mensal", afirmam os 
sócios Tutti Fukuda e André Cunha. A empresa, com três funcionários terceirizados, produz e 
vende capas protetoras para notebooks - e o site na internet é a principal vitrine. Lá, o 
comprador pode escolher o tamanho, o tecido e a cor das capas.   
 
A confecção do material é terceirizada e a nimin fez uma parceria com a unidade do Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial-Senai, do bairro do Ipiranga, em São Paulo, para o 
desenvolvimento dos produtos. As capas, feitas de tecidos como PVC e vinil, têm estampas 
variadas. Lembram um grande envelope e podem ser usadas para computadores portáteis de 
15 a 17 polegadas. Custam a partir de R$ 60.   
 
Agora, a empresa deseja tirar os pés do mundo virtual, onde nasceu, e ir para lojas de rua. 
"Estamos selecionando pontos-de-venda para alcançar o público que ainda tem medo de 
comprar pela internet", explica Cunha. Até o fim do ano, a meta é elevar a participação das 
vendas físicas de 5% para até 40% do total.   
 
No FloresNet, site de venda de flores e presentes sediado em Niterói (RJ), a previsão para o 
Dia dos Namorados é obter um crescimento de até 35% nos negócios, em relação ao ano 
passado. No último Dia das Mães, conseguiu fechar um volume de pedidos 22% maior que o 
registrado em 2007. "Hoje, nossas entregas podem seguir para 1,2 mil municípios no Brasil e 
33 mil cidades no exterior", garante o gerente Olavo Mioto.   
 
O endereço eletrônico surgiu em 1996 como um braço da Estela Flores, empresa criada no Rio 
de Janeiro nos anos 1970. Tem 12 funcionários e fecha, em média, 30 pedidos por dia, com 
um tíquete de R$ 103. No ano passado, faturou R$ 850 mil. "Queremos duplicar a receita em 
2008". Hoje, 17% do faturamento bruto do e-commerce vai para a modernização do site.   
 
No endereço, o cliente pode escolher entre arranjos de flores naturais, bichos de pelúcias, 
chocolates e bebidas. Apesar do escritório da empresa ser no Rio, a maioria dos pedidos vem 
de São Paulo. A partir de junho, Mioto vai implantar um serviço de entregas expressas que 
promete enviar os presentes em até 90 minutos no Grande Rio. Para as capitais, o prazo será 
de até quatro horas, para outras cidades do Brasil no mesmo dia e nos Estados Unidos os 
pacotes devem chegar em até seis horas.   
 
Também no ramo das flores, a paulista Flower Gallery, que opera dois sites de vendas, 
conseguiu um aumento de 9% nos negócios neste Dia das Mães, em comparação ao ano 
passado. "O crescimento pode ser creditado à entrada da classe B e de uma pequena parcela 
da C no segmento de entrega de flores pela internet", avalia o diretor da empresa, Ricardo 
Grobman.   
 



Para o Dia dos Namorados, a expectativa é que os pedidos aumentem em até 15%, em 
relação a 2007. Nessas ocasiões, os sites sempre apresentam uma nova linha de produtos 
para atrair compradores. Este ano, as apostas de Grobman são buquês de rosas colombianas, 
maiores que as brasileiras, e itens ligados ao bem-estar, como sais de banho e sabonetes de 
ervas.   
 
Com 30 funcionários, a empresa despacha dois mil arranjos por mês, com um tíquete médio 
de R$ 90. A maior parte dos consumidores está em São Paulo e no Rio de Janeiro. "Vamos 
montar os sites em inglês para atender estrangeiros que precisam enviar encomendas para o 
Brasil". Em breve, um recurso de comparação de preços deve mostrar os valores praticados 
pela Flower Gallery e pelos outros concorrentes.   
 
O site também conta com um sistema que controla os motoristas que estão nas ruas e o fluxo 
das mercadorias. Assim que as flores são entregues, os clientes recebem uma confirmação por 
e-mail ou SMS (mensagens de texto por celular). "Investimos cerca de R$ 200 mil por ano em 
ações ligadas à web."   
 

 
Leia mais: 
 
Aumenta a oferta de serviços na web  
Ediane Tiago 
 
A terceirização total da infra-estrutura de tecnologia da informação é uma realidade para 
qualquer negócio na web. Os provedores de serviço de hospedagem estão prontos para 
atender desde pequenas lojas até grandes magazines. Com preços e recursos escalonáveis, 
oferecem soluções que permitem colocar uma loja no ar com investimentos a partir de R$ 
30,00 mensais. Na conta incluem a utilização de servidores, ferramentas de segurança e, na 
maior parte das vezes, softwares para montar uma loja simples e cadastrar produtos para 
venda.   
 
Na prática, o lojista não precisa nem ter um site, basta cadastrar os dados para montar seu 
negócio no mundo virtual. "A oferta vai desde máquinas compartilhadas com diversos clientes 
até a utilização de servidores exclusivos com alta capacidade de processamento", comenta Gil 
Torquato, diretor corporativo do Uol.   
 
O Uol oferece serviços de hospedagem, que começam com o registro de domínio. O lojista 
pode escolher o endereço do site na internet e reservar o domínio internacional (.com) ao 
preço de R$ 30,00 por ano ou o nacional (.com.br), a uma taxa anual de R$ 15,00. Depois 
escolhe um dos pacotes de hospedagem, com opções a partir de R$ 14,90, para operações 
bem pequenas e com pouco tráfego.   
 
A oferta inclui e-mail corporativo, a utilização de um construtor de sites para a criação da loja 
e acesso ao software de administração do comércio eletrônico. Por R$ 24,90, o lojista agrega 
ao pacote o acesso à internet em banda larga, oferecido pelo provedor. Quem precisar de mais 
capacidade de processamento, pode alugar um servidor dedicado exclusivamente a sua 
operação por R$ 490,00 por mês. "Com preços acessíveis, acreditamos na adesão maciça de 
empresas de pequeno porte ao mundo virtual", destaca Torquato.   
 
A idéia do UOL é a de ser um provedor completo para serviços de comércio eletrônico, 
incluindo em seu portfólio de produtos ferramentas de web marketing, como shopping virtual 
de seu portal de notícias e a venda de publicidade, por meio de links patrocinados. Com isso, o 
lojista consegue montar uma estratégia que vai da infra-estrutura ao marketing. Para a área 
financeira, a companhia lançou o Pague Seguro, que facilita a oferta de diversos planos de 
pagamento para o consumidor final. Com o sistema, o lojista terceiriza toda a operação de 
pagamento, utilizando a infra-estrutura do UOL sem precisar fechar acordos individuais com as 
operadoras de cartão de crédito ou bancos emissores de boleto bancário.   
 



O diferencial está no financiamento das compras. O UOL repassa o preço integral do produto 
para a loja em até 14 dias, mas financia o bem para o consumidor final em até 15 vezes no 
cartão de crédito. A loja que contrata o serviço paga pela utilização, uma vez que o UOL 
desconta um percentual do preço de venda a título de taxa de administração.   
 
"Com isso, pequenos negócios podem oferecer as mesmas condições de pagamento de 
grandes sites e é o UOL quem se entende com a administradora de cartão", explica Ricardo 
Dortas, diretor de novos negócios, lembrando que a entrega do produto para o consumidor 
também é garantida pelo sistema. "Quem não receber o produto, tem até 14 dias para 
cancelar a compra".   
 
Para as lojas que possuem acordos diretos com as administradoras de cartão, a LocaWeb 
oferece uma ferramenta de análise de risco, que é capaz de prevenir perdas nas vendas com 
cartão de crédito. "O sistema analisa os dados do cartão e busca informações no cadastro 
capazes de identificar uma fraude, filtrando esse tipo de compra. O lojista pode checar 
informações antes de completar o pedido", explica Reinaldo Santos, gerente de comércio 
eletrônico da LocaWeb.   
 
A solução está embutida em um pacote de serviços que inclui software para montar a loja, 
solução unificada de pagamentos, hospedagem, calculadora de fretes e ferramentas de 
segurança, por uma mensalidade de R$ 60,00. "Somos parceiros dos Correios, da Fedex e da 
Direct Express. É possível calcular frete por estes três operadores e oferecer a melhor tarifa 
em cada venda", diz   
 
Para empresas que já possuem lojas virtuais montadas e buscam excelência na gestão dos 
serviços de hospedagem, a Alog oferece soluções diferenciadas. A empresa é capaz de 
oferecer consultoria de tecnologia para identificar a necessidade de cada cliente. "Temos 
projetos que atendem desde pequenas lojas até operações robustas de e-commerce", diz 
Marcus Moraes, vice-presidente da Alog.   
 
A Alog é especializada em hospedagem e oferece serviços complementares como rede virtual 
privada (ou VPN no jargão da tecnologia), que dá a possibilidade de o cliente estabelecer um 
canal de comunicação direto do seu computador com a central de dados, dando mais 
segurança à operação. "Estamos preparados para oferecer soluções robustas de tecnologia", 
afirma Moraes.   
 
Para atender à demanda do comércio eletrônico, a Alog oferece hospedagem em servidores 
compartilhados a preços acessíveis e softwares que permitem a criação das lojas. A aposta da 
empresa está na capacidade de acompanhar a evolução do cliente, oferecendo confiabilidade 
em seus recursos.   
 

 
Leia mais: 
 
Férias programadas no computador  
Jacílio Saraiva 
 
O arquiteto João de Paula Neto sempre programa viagens pelo Nordeste com a ajuda da 
internet. Usa o computador para fechar pacotes turísticos em agências ou comparar preços de 
passagens entre as companhias aéreas. "Não tenho tempo para sair do escritório e encontrar o 
meu agente de viagens", diz. Na verdade, comprar bilhetes e reservar hotéis sem sair de casa 
está ficando cada vez mais comum.   
 
Somente no primeiro trimestre de 2008, segundo a consultoria E-Consulting e a Câmara 
Brasileira de Comércio Eletrônico (Câmara-e.net), as compras pela internet relacionadas a 
turismo - passagens aéreas, pacotes e serviços cresceram 28,5% em comparação ao mesmo 
período de 2007, gerando uma receita de R$ 1,1 bilhão. De janeiro a março do ano passado, 
esse mercado havia apresentado um resultado de R$ 910 milhões.   
 



Segundo Daniel Domeneghetti, sócio da E-Consulting, o empurrão nos negócios ganhou força 
por uma lista de fatores: crescimento do turismo no país - os primeiros meses do ano são os 
mais movimentados por conta das férias e do Carnaval -, aumento do número de 
desembarques de estrangeiros e maior digitalização das agências, operadoras e prestadores de 
serviços, que estão expandindo atividades na web. "Quem compra viagens pela internet é o 
mesmo consumidor das lojas de comércio eletrônico, além de clientes do turismo corporativo."   
 
De acordo com Mirko Mayeroff, diretor da WebTraffic, empresa especializada em mídia digital, 
a maior parte dos internautas que usa o computador como ferramenta de compra está nas 
regiões Sul e Sudeste. "A maioria é jovem, abaixo dos 30 anos, com um leve predomínio do 
público masculino. Pertence, principalmente, às classes A e B."   
 
Para abocanhar mais clientes em todas as classes e regiões, operadoras e agências de turismo 
chegam a investir até R$ 100 mil para colocar um site no ar. O objetivo é deixar o internauta à 
vontade para adquirir tickets aéreos, reservar hotéis e traslados. Há também investimentos 
em parcerias com operadoras internacionais, ofertas de ingressos para parques temáticos e 
shows na Broadway - tudo on line. A receita funciona: as companhias de turismo com 
operações na internet conseguem fechar até 60% dos negócios totais com a ajuda dos 
endereços eletrônicos.   
 
"Desde 2002, usamos o site para a venda de pacotes de viagens e informações sobre os 
roteiros oferecidos", diz o diretor da operadora Maxtravel, Germano Vega Longo. A empresa 
disponibiliza sistemas on line de reservas 24 horas por dia, em 16 mil hotéis, em mais de 100 
países. Para desenvolver a página na web, investiu R$ 55 mil. "Mais de 30% do faturamento 
de 2007 foi fechado com a ajuda da internet, um aumento de 7% em relação a 2006."   
 
A expectativa do executivo é que esse percentual chegue a 50% do faturamento, em três 
anos. "Isso se a nossa economia continuar estável, com o dólar e o euro nos patamares 
atuais", ressalva. Para não depender só do humor dos mercados, o diretor acaba de fechar um 
acordo para unir seus sistemas de reservas com uma das maiores operadoras de turismo do 
mundo, presente em 32 países.   
 
No Grupo Viagem, que mantém cinco endereços eletrônicos com agências de turismo 
tradicional, de ecoturismo, turismo de aventura e de viagens para o público GLS (gays, 
lésbicas e simpatizantes), cerca de 60% dos negócios são fechados pelo mouse.   
 
"A expectativa é que em 12 meses esse número alcance 85% das vendas. Estamos investindo 
para que a navegação nos sites fique ainda mais fácil", diz Marcos Silveira, gerente geral do 
Grupo Viagem.   
 
"O turismo tem um grande potencial na rede, porque possibilita o auto-serviço e elimina a 
necessidade do agente de viagens", afirma Pedro Waengertner, professor de comunicação 
interativa da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), em São Paulo.   
 
Na agência Almax, no bairro paulistano dos Jardins, 40% da receita da empresa de dez 
funcionários entra pelo site, construído em 2003, depois de um investimento de R$ 100 mil. 
"Até o final de 2008, essa participação deve aumentar mais 30%. O público está mais 
familiarizado com o sistema", afirma a diretora Marisa Moretti.   
 

 



 
 

Leia mais: 
 
Preparação e criatividade ajudam as redes menores  
Andrea Guimarães 
 
Com 14 lojas e R$ 330 milhões de faturamento anual, o Supermercado Modelo está longe da 
liderança no ranking das maiores do setor varejista. Com sede em Várzea Grande, no Mato 
Grosso, a empresa familiar é administrada por cinco irmãos que comandam um negócio que é 
exceção à regra. Mesmo considerada de médio porte, a rede opera como se estivesse na 
disputa pelo primeiro lugar. Lá, os donos carregam o orçamento debaixo do braço e já há 
regras de governança corporativa sendo empregadas. Não é só isso: a rede estuda a 
possibilidade de entrar no comércio eletrônico a médio prazo. Pode fazê-lo antes mesmo de 
redes como Dia% e Futurama, varejistas tradicionais de São Paulo, que ainda não tem projeto 
nesse sentido.   
 
"Queremos fazer bem feito. Redes menores podem e devem trazer ao consumidor um serviço 
de primeira linha", diz Aldecir Magalhães, um dos sócios da empresa. O caso do Supermercado 
Modelo mostra como é possível ver hoje cadeias regionais, com algumas dezenas de lojas, 
preparando-se para invadir o comércio eletrônico. Há outras que já o fazem e conseguiram 
êxito nesse processo.   
 
A rede paulista Econ Supermercados, com 46 lojas, e a Giuliana Flores, com unidade em São 
Caetano do Sul, comercializam pela internet há mais de um ano em modelos de operação no 
azul. Estima-se que 4% da receita mensal de empresas desse porte sejam obtidos por meio da 
venda virtual, segundo o estudo Perfil da Empresa Digital, realizada pela Fiesp/FEA-USP em 
2004.   
 
Para que o negócio decolasse, a Giuliana precisou tomar algumas decisões muito cedo. 
"Decidimos separar a operação virtual da operação das lojas tradicionais. Cada uma fica em 
escritórios diferentes", conta Clovis Souza, diretor da empresa, atualmente com três pontos de 
venda, todos no ABC paulista. A loja virtual da floricultura - que tem link patrocinado com 
destaque no Google - fatura até três vezes mais no endereço eletrônico do que nas lojas 
físicas. Mas, para que as vendas acontecessem foi preciso ir além da separação dos negócios. 
O comando da rede acompanha de perto o processo de distribuição e logística dos produtos.   
 
A empresa trabalha com seis transportadoras, com controle da saída e chegada de cada 
produto encomendado. Esse passo foi fundamental para que a loja ganhasse credibilidade no 
segmento de comércio eletrônico, em que atua há um ano e meio.   
 
"A logística e distribuição é um ponto nevrálgico dentro das companhias que começam nesse 
negócio", diz Jorge Luiz da Rocha Pereira, consultor do Sebrae-SP. "Quem comete erros nesse 
departamento, tem muito mais dificuldades em se estabelecer", afirma ele. O problema não é 
só esse. Segundo Pereira, que presta consultoria para pequenas empresas, existe uma falta de 
foco do pequeno empresário. "Quem teve sucesso sabia exatamente que público queria atingir, 
com que produto, em que área geográfica. Ou seja, tinha definido o seu plano de negócios", 
diz.   
 
As cadeias de supermercado regionais, que inauguraram a sua loja virtual há poucos anos, 
deram menos tropeços. A Elias Supermercados, localizada em Jundiaí (SP), não vende pela 
internet legumes e verduras. E não faz entrega aos domingos- isso elevaria seus custos. A 
Santa Helena Home Shop, supermercado virtual de Minhas Gerais, atende dez cidades 
mineiras. Esse tipo de negócio não pode, porém, ser comparado com as varejistas de 
expressão nacional. Essas empresas precisam administrar sites que atendem todo o país. Ou 
seja, não há um foco específico em um segmento, região ou mercado. Além disso, é preciso 
armar um sistema muito afinado, que não tenha gargalos - ou uma falha pode comprometer 
sua imagem de referência setorial. Fazer isso no varejo de alimentos é uma batalha. Entregar 
frutas e verduras na casa do consumidor em bom estado, embalado com cuidado, no prazo 



determinado, custa dinheiro -e exige um sistema de logística de primeira linha. Não é à toa 
que Carrefour e Wal-Mart, ainda não operam no varejo virtual no Brasil.   
 
Gerson Rolim, diretor da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico, o sistema de trabalho das 
grandes redes tem lógica diferente. "As grandes precisam montar uma operação de guerra 
para fazer a operação funcionar e ganham com escala. Já os pequenos têm de se preocupar 
em continuar pequenos, com estruturas enxutas e oferecendo produtos customizados."   
 

 
 

 
Leia mais: 
 
Descartar a web também é uma decisão calculada  
 
A Drogaria São Paulo, uma das maiores cadeias de farmácias do país, não vende produtos pela 
internet. A rede de supermercados Zaffari, a quinta maior supermercadista brasileira, também 
não. Lojista do setor eletroeletrônico, a Lojas Cem, com mais de 80 pontos de venda, não 
pretende fazê-lo tão cedo. Há um grupo de importantes cadeias de comércio no Brasil que 
resistem à venda virtual. Como isso é possível, já que possuem operações consagradas nas 
regiões e setores em que atuam? A resposta é simples, diz Aldecir Magalhões, sócio da 
Supermercado Modelo. "Esse sistema de vendas tem certa complexidade. Além disso, a venda 
de produtos de baixo valor agregado pode não justificar o investimento. Só quem está focado 
em montar uma operação virtual afinada tem sucesso."   
 
O fato de grandes redes não terem criado lojas virtuais não quer dizer que estejam perdendo 
dinheiro. A decisão é baseada em análises de mercado e pesquisas de comportamento de seus 
consumidores. Nem sempre o cliente da rede necessita de um canal virtual para compra. A 
adição de novos consumidores pode não justificar a manutenção de uma operação eletrônica, 
dizem analistas. A Casas Bahia pode ser um exemplo. A rede tem forte apelo entre as classes 
de menor poder de compra. Mas esses consumidores gostam de fazer compras em lojas e uma 
boa parte não tem computador.   
 
Essa resistência em explorar o comércio eletrônico deixa espaço para os negócios de lojas 
menores, que exploraram o que o mercado chama de "varejo virtual de vizinhança" - uma 
espécie de venda personalizada via internet, que atende só a determinados bairros ou cidades. 
Nesse modelo, as lojas de pequeno porte mantêm vendas pela internet para atender a clientes 
fiéis e o canal funciona como complemento do negócio. O volume de produtos vendidos na 
página é limitado e o serviço de entrega tem horários determinados. "Em certos casos, o 
lojista monta uma plataforma de venda virtual para que exista a opção ao cliente. Nem sempre 



aquilo é uma prioridade para seu negócio", diz Gerson Rolim, diretor da Câmara Brasileira de 
Comércio Eletrônico.   
 
O investimento não é tão elevado quando comparado ao necessário para uma operação virtual 
de grandes lojas. Para essas empresas, os serviços de criação de lojas virtuais já possuem 
preços mais competitivos. Segundo o instituto de pesquisas E-bit, com menos de R$ 200 ele 
consegue implantar um sistema de venda eletrônica. 
 

 
Leia mais: 
 
Desoneração divide a área de software  
Françoise Terzian 
 
No dia 12 de maio, o governo federal anunciou uma série de desonerações fiscais para 
alavancar a política industrial do país. A medida, esperada há tempos, não contentou a todos 
do setor de softwares e serviços de TI e tampouco as pequenas empresas que vivem 
integralmente do mercado interno.   
 
Basicamente, a proposta do governo para o setor prevê redução da contribuição patronal para 
a seguridade social sobre a folha de pagamento para até 10% e a redução da contribuição 
para o Sistema S (como Sesc, Sebrae e Senai) para até zero. Isso vai depender da 
participação das exportações no faturamento das empresas.   
 
Está prevista ainda a dedução em dobro para determinação da base de cálculo do Imposto de 
Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) das despesas com programas de 
capacitação de pessoal. Uma outra medida permite que as empresas de informática e 
automação possam deduzir da base de cálculo do IR e da CSLL os dispêndios relativos a 
pesquisa e desenvolvimento, multiplicados por um fator de 1.8.   
 
Para alguns analistas, as novas medidas não trouxeram mudanças visíveis às pequenas e 
médias empresas. Ainda há uma expectativa de que o governo faça alguns ajustes e 
contemple os negócios de menor porte dentro da política industrial. "Neste pacote, faltaram 
medidas claras que beneficiassem explicitamente as pequenas empresas de software. As 
medidas devem beneficiá-las mais indiretamente que diretamente", afirma Milton Dallari, 
diretor administrativo-financeiro do Sebrae-SP.   
 
José Curcelli, presidente da Associação Brasileira das Empresas de Software (Abes), conta que, 
há pelo menos oito anos, a associação, em parceria com outras entidades do setor, tenta 
colocar o Brasil na rota do mercado externo de software e serviços de TI. O país ainda exporta 
valores ínfimo. Apenas 10% das oito mil empresas brasileiras desenvolvedoras de software 
exportam.   
 
Enquanto a Índia exporta US$ 40 bilhões por ano em software, o Brasil alcança módicos US$ 
400 milhões e outros US$ 400 milhões em serviços de TI. A meta do país é chegar aos US$ 
3,5 bilhões em ambas as categorias até 2010.   
 
As medidas anunciadas em maio foram encaradas como positivas por Curcelli, principalmente 
para as empresas que exportam. As que ainda não vendem para o mercado externo devem, 
segundo ele, sentir-se incentivadas a fazê-lo. A expectativa é que, até meados do ano, as 
ações entrem em prática. "O setor não pode esperar mais", diz Curcelli.   
 
Segundo cálculos do mercado, 70% dos custos de uma empresa de software são com mão-de-
obra. Calcula-se que os custos de desenvolvimento dos softwares cairão por volta de 13% com 
a novidade.   
 
Apesar de alguma insatisfação, há quem tenha se contentado com as novidades. "As medidas 
do governo federal são extremamente positivas e vão ao encontro das expectativas dos 
empresários do setor de software. Uma medida concreta que já estamos estudando é 



antecipar nossos planos de expansão internacional em quase meio ano", afirma André 
Fonseca, presidente da Virtus, empresa de médio porte que nasceu da união de sete negócios 
menores da área de software e serviços de TI. Hoje, cerca de 10% do faturamento da Virtus 
vêm dos negócios gerados fora do Brasil. A expectativa, no entanto, é ver essa porcentagem 
inflar a partir de 2009.   
 

 
Leia mais: 
 
Um pãozinho com sabor de conquista  
 
Que fim poderia levar uma padaria que não consegue fazer direito um simples pão francês? Na 
semana da inauguração, o item que deveria figurar como carro-chefe da panificadora Rota do 
Sabor, de Pedro Afonso (Estado do Tocantins), não saía do forno com qualidade. Diante do 
problema, a proprietária Fabrizzia Pinto Wanderlei, 27 anos, agiu rapidamente. No dia do 
incidente, ao invés de vender o pãozinho, resolveu transformá-lo em torrada e servi-lo com 
patê para a degustação dos clientes. Posteriormente, ela contratou um consultor para treinar 
sua equipe. Descobriu que o clima da cidade não era propício para o processo de fermentação 
dos pães. Depois de muito estudo, trabalho, suporte do Senai e do Senac e o empenho de seu 
padeiro que o pão saiu perfeito do forno.   
 
O desafio inicial poderia ter derrubado o negócio de Fabrizzia, não fosse seu espírito 
empreendedor. Mesmo diante das situações mais inusitadas, ela tem cavado oportunidades 
para inovar e atrair a clientela. O ambiente onde ela atua também não é dos mais favoráveis. 
A renda per capita do seu município de 10 mil habitantes é baixa. Seu principal desafio é 
desbravar um mercado praticamente virgem, estimulando novos hábitos de consumo. "Mudar 
costumes de toda uma região que tinha como hábito comer beiju, cuscuz e farofa no café da 
manhã e não tomava lanche da tarde é uma quebra de paradigma", afirma Fabrizzia.   
 
Foi assim que seu estabelecimento decidiu ser mais do que uma simples padaria. Hoje, a Rota 
do Sabor produz e vende pães especiais como o francês integral, itens diferenciados para o 
período vespertino, produtos dietéticos, bolo de aniversário com foto comestível, delivery de 
lanches para colégios e coffee-break para empresas que realizam eventos na cidade. Além dos 
itens de panificação, a Rota do Sabor também oferece self-service de sorvetes, vende revistas 
e disponibiliza Wi-Fi (acesso grátis à internet sem fio) aos clientes. Esses incrementos todos 
diversificaram o negócio e renderam a Fabrizzia o Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2007 
pela região Norte na categoria Empresa.   
 
Formada em Engenharia de Alimentos, a empresária conta que sempre alimentou a idéia de 
ter um negócio próprio no ramo. A oportunidade concretizou-se em 2004, depois de estudo de 
mercado apontar a viabilidade do negócio na região. Foram três meses de pesquisas, 
planejamentos e um investimento inicial de R$ 40 mil. No ano passado, a panificadora faturou 
R$ 250 mil e 30% do total vieram das entregas 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 30 e 31 maio e 1 jun. 2008, Pequenas e médias 
empresas, p F1-F8. 


