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Sucesso de lojas que existem apenas na web comprova força do e-commerce 
 
"A sensação é que eu tenho uma lojinha em toda casa com um computador." A afirmação é de 
Cristiana Jahn, diretora da divisão de móveis da empresa Irani, dona da marca Meu Móvel de 
Madeira. Ela ilustra bem o imenso potencial de alcance do comércio eletrônico. Números 
recentes mostram que cada vez mais tanto consumidores quanto empresas brasileiras estão 
usando a web como ferramenta de compra e venda no dia-a-dia. Só no primeiro semestre de 
2008 o mercado faturou R$ 3,8 bilhões, um crescimento de 45% em comparação ao mesmo 
período de 2007 e mais do que o dobro do que em 2006. A estimativa é que, até o fim do ano, 
mais de R$ 8 bilhões sejam movimentados no Brasil pelo e-commerce. Tais indicadores 
motivam a expansão das lojas exclusivamente virtuais. 
 
Mas como ganhar espaço com uma marca que não tem pontos físicos de contato com o 
cliente? "É preciso, em primeiro lugar, trazer o público que já está na internet para sua loja", 
diz Pedro Guasti, diretor geral da e-bit, pioneira em pesquisas sobre hábitos e tendências de e-
commerce no País. "É importante investir no canal web, como sites de busca e comparação de 
preços, e motivar o marketing boca a boca — no caso, blog a blog, fórum a fórum", completa. 
 
Para Alessia dei Monaco, analista de marketing da Flores OnLine, o bom atendimento e a 
efetuação da primeira compra online finalizada com a entrega de um produto de qualidade, no 
prazo prometido, são fundamentais para conquistar a confiança do consumidor. "No nosso 
negócio, a entrega tem de ser pontual e tão rápido quanto for possível, pois geralmente somos 
solicitados em datas e ocasiões especiais", conta. 
 
Embora livros e DVDs continuem como campeões de venda, a Meu Móvel de Madeira é um 
exemplo da variedade de produtos que hoje podem ser adquiridos com um simples clique na 
tela. A explicação para o aumento da diversidade passa pela expansão do público que compra 
via internet. Em 2008, cerca de 3,5 milhões de pessoas realizaram suas primeiras compras por 
meio da web — ao todo, 12 milhões já adquiriram algum produto na rede. A população com 
renda familiar mensal até R$ 3 mil vem aumentando sua participação no mercado e hoje 
responde por 45% das compras pela internet. 
 
COMPARAÇÃO DE PREÇOS 
 
Pedro Guasti cita a melhoria da qualidade da banda larga e o incremento das ferramentas de 
busca e comparação de preços como fatores de grande incentivo para as compras via internet. 
Outras mudanças significativas foram o envelhecimento do usuário (18% deles têm mais de 50 
anos) e o aumento da participação das mulheres, que hoje está em 50% (em 2001 era de 
30%). "No caso das mulheres, um ponto importante é a compra mais por impulso do que por 
necessidade", afirma David Reck, sócio-proprietário da Enken, agência especializada em mídia 
digital. "Muitas vezes, uma venda é perdida no caminho da casa da cliente até a loja. Na 
internet, é como se ela já estivesse no shopping." 
 
Em sintoma com a expansão dos negócios via web, a NetMovies, maior locadora online do 
País, com 12 mil títulos, lançou recentemente sua primeira campanha de comunicação de 
massa, criada pela Z+ e veiculada em mídia impressa, rádio e TV a cabo. Os filmes têm como 
protagonista o comediante Rafinha Bastos, um dos apresentadores do programa CQC. "Como a 
NetMovies nasceu para eliminar as partes chatas de assistir aos filmes em casa, como ir à 
locadora devolvê-los e ainda pagar multa pelo atraso, nada melhor do que um cara com o 
humor do Rafinha para estrelar a campanha", afirma Daniel Topei, CEO da locadora virtual. Em 
2007, quando atendia só as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, a NetMovies registrou 500 
mil locações. A meta para este ano é chegar a 5 milhões, já que a área de entrega dos filmes 
abrange hoje 47 municípios. 
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A possibilidade de entrar em contato com os mais diferentes e distantes centros do País é um 
dos atrativos para as lojas online. "Boa parte das nossas clientes são consumidoras de fora de 
São Paulo, que normalmente não têm em suas regiões acesso a produtos como os nossos. 
Vendo muito para o Amazonas", exemplifica Giovana Lemes, proprietária da e-closet, um canal 
de roupas e peças exclusivas, parceiro do site Glamurama. 
 
Em agosto, o site e-meias se lançou no mercado para oferecer um serviço inusitado: plano de 
assinaturas para homens abastecerem suas gavetas com... meias sociais pretas. "Nós nos 
inspiramos em um modelo de e-commerce suíço. Homem não tem paciência e nem tempo 
para fazer compras", diz Eduardo Gomide, sócio da empresa que oferece planos 
quadrimestrais e semestrais para que o interessado possa receber pares de meias com 
regularidade. Para atrair consumidores, foi criado um test drive, que consiste na aquisição de 
dois pares por meio de uma única compra. A idéia é mostrar que o serviço funciona. 
 
A abrangência da web também foi determinante na migração da Sacks Perfumes para o e-
commerce. Desde que fechou suas lojas no comércio físico e concentrou forças no digital, em 
2004, a empresa cresce mais de 80% por ano. "Investimos bastante na comunicação visual, 
mas os clientes já conhecem boa parte dos produtos", diz Gustavo Azeredo, gerente de 
marketing da Sacks, que cita como vantagens diante das lojas tradicionais o preço um pouco 
abaixo do mercado, o parcelamento em 12 vezes sem juros e o frete grátis. 
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