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Os números são crescentes, 
animadores e tendem a ficar 
ainda mais atrativos com o maior 
alcance da internet no Brasil. 
Segundo levantamento da con-
sultoria e-bit, o comércio ele-
trônico brasileiro movimentou, 
no primeiro semestre do ano,  
R$ 3,8 bilhões, crescimento de 
45% em relação ao mesmo pe-
ríodo de 2007. De acordo com 
o relatório (18a edição do Web 
Shoppers), a expectativa é 
fechar o ano com faturamen-
to de R$ 8,5 bilhões. Outros 
dados interessantes foram os 
relativos ao consumo entre 
internautas da classe C.

No mesmo período, 
os internautas com renda 
familiar de até R$ 3 mil 
responderam por 46%. 
Segundo Pedro Guasti, di-
retor geral da consultoria, 
o valor do ticket médio 
desses consumidores ficou 
em R$ 252 — contra R$ 
324 no balanço geral — e 
o parcelamento das com-
pras também foi observado, 
uma vez que 22% foram 
divididas em mais de nove 
vezes. “Além disso, cerca 
de 30% dos motivadores de 
compras estão na própria 
internet, o que aumenta a 
percepção de que é preci-
so ter boa presença online 
para vender”, diz o diretor. 
São eles: sites de buscas 
(23%), promoção por e-mail 
(10%), recomendação de amigos 
(9%) e sites de comparação de 
preços (7%).

Tendo esse cenário em vista, 
empresas já presentes na in-
ternet passam a melhorar seus 
serviços de atendimento online 
e novos entrantes anunciam para 
breve suas operações virtuais. 
São esses os casos do Wal-Mart 
e das Casas Bahia, que garantem 
o início das vendas online até o 
final de 2008.

O momento das compras online
Além de alto faturamento, aumento de e-consumidores da classe C atrai mais empresas para a web
Mariana Ditolvo

Portal da Camisaria Colombo: nova loja online em setembro

“A chegada dessas compa-
nhias ao comércio eletrônico 
vai atrair ainda mais consumi-
dores por conta da confiança 
conquistada pelas marcas. Isso 
fará crescer o bolo de ofertas e, 
por mais que haja a possibilidade 
de divisão de marketshare com 
empresas já estabelecidas, o re-
sultado deve ser muito benéfico 
para o setor”, acredita Guasti, 
que afirma ainda que alguns 

setores, como o de roupas e ali-
mentos, ainda têm muito espaço 
para crescer na internet nacional 
e devem atrair mais consumido-
res da classe C. 

Para Alessandro Gil, diretor 
de marketing da Ikeda — empre-
sa especializada em e-commerce 
—, a padronização de tamanhos 
para confecção de roupas, agora 
defendida por lei, deverá ajudar 
a alavancar o comércio do setor. 
“É importante que o consumidor 
saiba que aquele é o seu tama-

nho, para não ter que trocar o 
produto depois. Por mais que 
essa conscientização demore um 
pouco a acontecer, é importante 
que as empresas comecem a 
investir para garantir a presença 
online”, comenta. “Sem contar 
que a entrada de novos players 
— as redes de varejo regionais 
também começam a expandir 
suas operações para todo o Bra-
sil pela internet — deve garantir 

grandes e novas verbas em pu-
blicidade para anunciar vendas, 
atrair e educar os consumidores 
entrantes”, acrescenta. 

Mesmo sem a padronização, 
o site das Lojas Marisa, inau-
gurado há oito anos, tem exa-
tamente no comércio de moda 
feminina, íntima e de acessórios 
seu grande negócio. Crescendo 
mais do que a média do mer-
cado, a empresa espera sentir 
substancialmente a entrada dos 
novos compradores de classe 
C até o final do ano que vem. 
“Eles estão entrando na internet 
agora e é importante que adqui-
ram um hábito de consumo, o 
que geralmente acontece com 
a compra de livros, CDs e pro-
dutos eletrônicos, entre outros. 
Se conseguirmos conquistar a 
confiança dessas pessoas no 
modelo virtual, poderemos 
atraí-las para o nosso negócio”, 
explica René Silva, diretor de 
compras e e-commerce das 
Lojas Marisa. 

Com investimento de R$ 130 
mil para montar a estrutura, 

a Hering é uma das empresas 
que começaram a olhar com 
mais atenção para o canal di-
gital. Para responder à deman-
da constatada pelo serviço de 
atendimento ao consumidor, a 
companhia acaba de inaugurar 
sua webstore, com mais de 200 
produtos em catálogo e previsão 
de faturamento de R$ 1 milhão 
ao ano. “Acreditamos que a loja 
virtual será considerada do porte 

de uma loja física média. Come-
çaremos agora um aprendizado 
para, depois, investir mais forte 
na divulgação da operação”, diz 
Ronaldo Loos, gerente da webs-
tore da Hering. Outra rede que 
tem inauguração de sua nova loja 
online prevista para setembro 
é a Camisaria Colombo. Com 
recursos como fotos em detalhe 
e informações minuciosas sobre 
os mais de mil itens disponíveis, 
a empresa vem traçando novas 
estratégias de mídia para au-
mentar o fluxo de consumidores 
online, mesclando divulgação em 
canais off e online. “Temos hoje 
mais de 130 lojas físicas. Com a 
reformulação do digital, espera-
mos que essa loja fique entre as 
20 mais rentáveis”, conta Patrí-
cia Amaro, gerente de marketing 
da Colombo. 

Estratégias
Já estabelecida na rede, o 

Magazine Luiza é a segunda 
loja que mais vende no comér-
cio eletrônico, atrás apenas da 
B2W (que inclui as operações 

de Submarino e Americanas.
com). Com crescimento médio 
de 70% ao ano, a força das ven-
das online, segundo Francisco 
Donato, gerente de e-commerce 
da rede, é utilizar uma estraté-
gia multicanal para promover a 
operação. “Além de um diversi-
ficado e amplo mix de produtos, 
procuramos inserir o pontocom 
em todo o contexto que envolve 
a marca. Para esse ano a verba 

destinada para a operação 
online é de R$ 15 milhões, 
incluindo ações em portais, 
comparadores de preços 
e otimização de buscas”, 
conta. Para atrair mais con-
sumidores, a rede executa 
testes de usabilidade todos 
os anos para melhorar a na-
vegação e tem, para 2009, 
programado o lançamento 
de um novo projeto que 
promete aumentar signi-
ficativamente o número 
mensal de visitantes ao site, 
hoje seis milhões. 

O que falta?
Além do aumento na 

oferta, que ajudará a pul-
verizar e democratizar 
o e-commerce nacional, 
melhorar as condições de 
compra dos consumidores 
de menos poder aquisitivo. 
De acordo com a e-bit, as 
compras parceladas corres-
pondem a 63%, das quais 

22% são feitas em mais de nove 
vezes. Neste ponto, a entrada 
de grandes varejistas como as 
Casas Bahia pode ajudar. Com a 
oferta de cartões private label, 
que oferecem limites maiores 
e financiamento direto com a 
empresa, tanto o número de 
compras quanto o valor médio 
do tíquete podem crescer signi-
ficativamente.

Segundo Gil, da Ikeda, estu-
dar ferramentas para facilitar 
as formas de pagamento devem 
ser preocupação constante entre 
as empresas. “Internamente, 
por exemplo, desenvolvemos 
uma maneira de permitir que 
o consumidor divida suas com-
pras em mais de um cartão de 
crédito, não ultrapassando o 
limite de nenhum”, exemplifica. 
“Além disso, é importante zelar 
pela segurança das transações 
e auxiliar os e-consumidores 
na hora de efetuar as compras, 
aconselhando-os, por exemplo, a 
não fazer a transação eletrônica 
a partir de locais públicos”, com-
pleta Guasti, da e-bit.

Francisco Donato, do Magazine Luiza: estratégia para o comércio online e investimento de R$ 15 mi

Fo
to

s:
 d

iv
ul

ga
çã

o

MM 1323 pg56   56 22/8/2008   17:47:00

Text Box
Anúncio

Text Box

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, a. 30, n. 1323, p. 56, 25 ago. 2008. 




