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Moda e internet nunca combinaram muito bem. No auge da febre do comércio eletrônico, no 
início desta década, a C&A e a Hering lançaram lojas virtuais no país, mas as operações 
naufragaram na época pela desconfiança dos clientes em comprar acessórios e artigos de 
vestuário sem ver ou experimentar antes os produtos. Passados mais de cinco anos, as 
varejistas de roupa e calçados estão se arriscando na internet novamente. Resta saber se, 
desta vez, essa moda pega.   
 
A Hering resolveu que era hora de retomar a ideia e abriu uma nova "Web Store" em meados 
do ano passado. A rede de artigos esportivos Bayard inaugurou sua pontocom em novembro 
último. A Track&Field, grife de vestuário esportivo, acaba de lançar uma loja virtual. A C&A, 
porém, ainda não tirou o projeto de comércio eletrônico da gaveta.   
 
Há um ano, a Ikeda, empresa que desenvolve plataformas de comércio eletrônico, não recebia 
nenhuma consulta de varejistas de vestuário e calçados tamanha a falta de interesse das redes 
do setor na internet. "Hoje, ao contrário, 30% da demanda para o desenvolvimento de sites de 
compra vem do segmento de moda", diz Alessandro Gil, sócio e diretor de marketing da Ikeda, 
que desenvolve operações de internet desde 1995 e criou pontocons de empresas como 
Submarino e Livraria Cultura. As marcas de moda, diz Gil, são a bola da vez no varejo on-line 
brasileiro, que ainda é dominado pelos sites de aparelhos eletroeletrônicos.   
 
Nos Estados Unidos, os artigos de vestuário estão entre as categorias mais vendidas na 
internet, respondendo por 12% do faturamento total do comércio eletrônico. Só a Victoria's 
Secret fatura mais de US$ 1 bilhão por ano com sua operação on-line.   
 
A ausência de uma padronização das medidas dos sapatos e das roupas no Brasil é 
considerada a maior vilã para o desenvolvimento do comércio eletrônico no país. Mas, nos 
últimos anos, os esforços da indústria para a adoção de tamanhos padronizados têm surtido 
mais efeito e vêm incentivando algumas redes a pensar em abrir uma pontocom.   
 
Um dos maiores avanços, contudo, são as novas ferramentas de navegação oferecidas pela 
banda larga, como o "zoom", além da melhor definição e rapidez das imagens. Hoje, os 
consumidores podem enxergar os produtos em detalhes e de diversos ângulos. A possibilidade 
de trocar a mercadoria, uma das grandes preocupações dos compradores on-line, também tem 
sido aprimorada pelos sites.   
 
Alguns sites já começam a romper a resistência dos internautas brasileiros e estão 
aumentando a audiência mesmo com um estratégia de segmentação. Com 838 mil acessos por 
mês, a Netshoes, especializada em tênis e artigos esportivos, conseguiu a proeza de ser a 
única operação de varejo de nicho que figura atualmente entre os 15 sites de compra mais 
visitados na internet no Brasil, segundo dados da Ibope/NetRatings. Nesse mesmo time estão 
a Americanas, Submarino, Magazine Luiza, Saraiva, Ponto Frio, Extra, Wal-Mart, 
Pernambucanas e até mesmo o site americano Amazon. Mas, dentre elas, apenas a Netshoes 
comercializa artigos de vestuário.   
 
A parceria com a Americanas contribuiu para o crescimento e a divulgação da Netshoes, que 
administra a operação de calçados do maior site de comércio eletrônico do país. Segundo 
Marcio Kumruian, sócio diretor da Netshoes, o número de visitas à pontocom foi 45% maior 
em 2008, percentual superior ao crescimento das vendas pela internet no Brasil, que situou-se 
em torno de 38%. A empresa não divulga resultados, mas, de acordo com Kumruian, as 
vendas aumentaram "na mesma proporção das visitas".   
 
Com a chegada de redes como a Bayard na internet, o sócio da Netshoes diz que o mercado 
ficará mais concorrido, o que leva a empresa, que não possui lojas físicas, a investir mais em 
sua marca. Neste ano, a Netshoes vai estampar a camisa de um time de futebol da série A, 
que Kumruian prefere manter em segredo.   
 



Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 26 fev. 2009, Empresas & Tecnologia, p. B8. 


