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Faz tempo que os profetas do comércio eletrônico previram que as vendas on-line seriam 
dominadas por grandes empresas, principalmente pelas companhias do mundo físico, que 
tinham a seu lado consumidores acostumados a comprar nas lojas "reais". A profecia se 
cumpriu em boa parte, com muitos varejistas da "velha guarda", como Lojas Americanas, 
Ponto Frio, Magazine Luiza e Casas Bahia, expandindo para a web a popularidade conquistada 
em décadas de varejo tradicional. 
 
Agora, porém, um novo movimento está ganhando força na rede: em vez de buscar os 
grandes magazines - que vendem de geladeiras a grampos de cabelo -, mais consumidores 
estão procurando sites menores e especializados em um único segmento. 
 
No primeiro semestre, enquanto os dez maiores sites de comércio eletrônico do país viram sua 
participação encolher 2,3 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano passado, 
as companhias de menor porte - que permanecem fora das lista das 50 maiores - cresceram 
1,6 ponto percentual, de acordo com a empresa de pesquisa E-bit. Hoje, essas companhias 
representam quase 10% do faturamento total com vendas on-line realizadas no país. A fatia 
da B2W (Americanas.com e Submarino), líder de mercado, diminuiu 5,5 pontos percentuais, 
de 41,5% do total para 36%. 
 
"Estamos passando pelo processo da e-especialização, que é um fenômeno novo, mas 
representa uma tendência para o futuro", diz Carlos André Montenegro, sócio-diretor da 
perfumaria on-line Sack's.  
 
A mudança não representa uma reversão radical do cenário - mesmo com a redução, as 10 
maiores lojas on-line representam 74,1% do volume de negócios, segundo o E-bit -, mas 
mostra que há espaço para os pequenos especializados à sombra dos gigantes generalistas. 
 
A Sack's é um exemplo dessa tendência. Perto de completar dez anos (em outubro), a 
companhia teve dificuldades para conquistar fornecedores de peso no início, mas conseguiu 
superar esse desafio. Hoje, o site oferece perfumes e cosméticos de 250 marcas diferentes. 
"Quando começamos, eu tinha 20 anos de idade e não era fácil conversar com uma grande 
marca internacional", conta Montenegro. A estratégia foi ganhar terreno aos poucos. Depois de 
conquistar a Lancôme, por exemplo, o executivo bateu à porta da Dior, carregando a 
concorrente debaixo do braço. Isso aconteceu várias vezes: cada marca conquistada 
funcionava como um trunfo para atrair mais empresas reconhecidas. 
 
No mês que vem, uma das caçadas mais longas de Montenegro chega ao fim: a Sack's passará 
a vender os produtos da Chanel, um alvo desejado desde a criação da companhia. Será a 16ª 
loja on-line do mundo a ter esse direito. "Ganhamos a exclusividade da Chanel na América 
Latina", diz o executivo, satisfeito. 
 
Companhias especializadas como a Sack's não são novidade, mas uma confluência de fatores 
explica porque elas têm chamado tanta atenção nos últimos tempos. 
 
"Todo o ecossistema do comércio eletrônico está acessível hoje aos pequenos", diz Gerson 
Rolim, diretor executivo da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico (Câmara e-net). O 
acesso a ferramentas de logística, marketing, meios de pagamento e ferramentas de 
prevenção de fraudes - um arsenal antes restrito aos grandes varejistas - está impulsionando 
o surgimento de lojas especializadas, afirma Rolim.  
 
Giovanna Lemes Motta, criadora do site de moda E-closet, diz que muitos usuários ainda têm 
receio sobre o uso do cartão de crédito na web e os prazos de entrega de produtos, mas essa 
resistência é vencida facilmente depois da primeira experiência. "Tenho muitos casos de 
pessoas que fizeram uma compra pequena para testar e depois viraram clientes, com compras 
grandes", diz. Criado há um ano e meio, o site tem por volta de 20 mil usuários cadastrados e 
vende produtos de 60 marcas.  



 
"O avanço da tecnologia abriu espaço para um novo tipo de comportamento na internet", diz 
Marcelo Casarini, da Flores Online, especializada em arranjos de flores e presentes. Mais 
sofisticado, esse consumidor quer mais do que receber sua encomenda no prazo e sem 
extravios, o que cria muitas oportunidades para os sites especializados. No ar há 11 anos, a 
Flores Online envia mensagens de texto ao celular do cliente quando as encomendas chegam 
ao lugar de destino - a maioria dos pedidos de flores é entregue a terceiros e não ao próprio 
cliente - e tenta criar novidades periodicamente. "Há dois anos passamos a permitir que o 
consumidor enviasse por internet uma foto para acompanhar o pedido e em pouco tempo 10% 
dos arranjos passaram a sair com fotos", exemplifica Casarini.  
 
Esse nível de detalhe, aliado à variedade de produtos, é que faz a diferença em relação ao 
grande varejo, no qual o jogo é determinado por outros fatores, principalmente pela relação 
preço baixo e altos volumes. "Pense numa árvore alta", compara Casarini. "Os grandes 
varejistas ficam com os frutos dos galhos mais baixos. Os sites especializados procuram os 
galhos mais altos, cujos frutos são mais difíceis de colher, mas estão lá para ser recolhidos." 
 
A colheita nos galhos altos, a despeito de seus desafios, foi novamente o caminho escolhido 
pelo grupo Dotcom, que controla a Sack's, ao decidir abrir outro negócio, para vender roupas e 
acessórios de grife. "Poderíamos ter adicionado essas categorias à Sack's, mas o site perderia 
sua referência. Por isso, a decisão foi abrir outra empresa", diz Alexandre Icaza, sócio-diretor 
da Glamour, a nova companhia do grupo Dotcom.  
 
Fiel ao figurino da especialização, focada no cuidado com o cliente, a Glamour providenciou um 
catálogo de medidas das roupas - uma vez que no Brasil os padrões de tamanho variam muito 
- para evitar que o usuário ficasse descontente com uma peça que se revelasse pequena ou 
grande demais. O resultado, diz Icaza, é que o vestuário já representa 70% das vendas do 
site, superando os acessórios, ao contrário das expectativas originais. 
 
No mundo da e-segmentação há espaço até para os negócios mais específicos. Com um ano de 
existência, o Galochas On line tem 20 mil usuários cadastrados. "Vimos o produto em Nova 
York e nos interessamos imediatamente em distribuí-lo no Brasil", diz Wilson Ribeiro, criador 
do site. A estimativa do Galochas On line é chegar a uma receita de R$ 3 milhões neste ano. 
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