
E-COMMERCE

Pequenas na web
Empresas de menor porte do setor varejista estão cada
vez mais presentes na internet e já representam quase
10% do comércio eletrônico nacional Por Jiane carvalho

A MOVIMENTAÇÃO EM direção ao
e-commerce - ambiente de venda já
bastante conhecido - ocorre agora
entre os pequenos e médios varejistas
e também no chamado varejo regio-
nal. Com taxas de crescimento entre
30% e 40% nos últimos anos, ninguém
quer ficar fora do comércio eletrônico.
Só nos primeiros três meses de 2009,
segundo dados da consultoria e-Bit,
o e-commerce faturou R$ 2,3 bilhões,
25% superior ao registrado em igual
período do ano passado.

Pequenos e médios varejistas têm
ganhado espaço entre as lojas virtu-
ais. No mesmo período analisado,
esse grupo avançou l ,62% em market
share, chegando a representar 9,7%
do e-commerce no Brasil. Mesmo as-
sim, os pequenos e médios varejistas
ainda não chegam a incomodar os
grandes players. "O movimento das
empresas de menor porte em direção
à web está ligado, principalmente,
à necessidade de comunicação de
suas marcas. A presença digital é in-
dispensável", comenta Rodrigo Teco,

especialista em mídias interativas
e diretor da Frafikonstruct, empresa
que tem em seu portfólio presenças
on-line criadas para a Votorantim e
para a TAM. "Mesmo para os peque-
nos que ainda não atuam com ven-
das on-line, a presença off-line na
internet, ao menos com um catálogo
de produtos, é fundamental."

O especialista lembra que mui-
tos consumidores ainda não fazem
compras pela internet, mas usam o
ambiente para pesquisar preços ou
localizar produtos. "O lucro do e-
commerce não é direto, mas indire-
to. Muitos varejistas de menor porte
presentes na web utilizam a rede para
estimular as vendas na loja real", co-
menta Teco. "Estar presente na in-
ternet tem, prioritariamente, o efeito
de reforçar a imagem da empresa e,
depois, de estimular as vendas tanto
on-line quanto nos pontos físicos."

A presença maior de empresas de
pequeno e médio porte na internet
também está ligada à redução no
custo de ingresso nesse novo am-

biente. "Para as Casas Bahia, um dos
últimos grandes players a entrar na
web, investir no e-commerce foi um
trabalho longo e caro, que consumiu
R$ 3,7 milhões", afirma Alessandra
G i l , diretor de marketing da Ikeda,
empresa especialista no desenvolvi-
mento de lojas virtuais. "Já os meno-
res tomam esse tipo de decisão com
mais agilidade e montam ambientes
virtuais mais enxutos e baratos."

O diretor da Ikeda lembra que, des-
de o ano passado, esse movimento
tem sido reforçado pela maior dispo-
sição do varejo regional em expandir
suas fronteiras. "A internet é a porta de
entrada do varejo regional em outras



partes do País. É mais barato chegar ao
eixo Rio-São Paulo com uma loja virtu-
al do que montando lojas físicas", ex-
plica Gil. "O e-commerce ajuda o varejo
regional a expandir suas fronteiras", faz
coro Rodrigo Teco, da Frafikonstruct.

Debutante
Uma das empresas regionais que

acaba de estrear no comércio eletrô-
nico é a Eletro Shopping, especiali-
zada em móveis, eletrodomésticos e
eletro-eletrônicos. Sediada em Recife,
a Eletro Shopping mantém 104 lojas
distribuídas nos Estados de Alagoas,
Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio
Grande do Norte. "Nossa maior moti-

vação ao ingressar na web foi a pos-
sibilidade de, com custos menores,
entrar em regiões onde ainda não atu-
ávamos", comenta Adriano Di Bella
Tavollassi, sócio-diretor da empresa.

Com a loja virtual em operação
desde j unho , a empresa trabalha com
a expectativa de um faturamento na
internet equivalente a 10% das lojas
físicas. "Acreditamos que a decisão de
ingressar no e-commerce deva esti-
mular também as vendas nos pontos
físicos em que já atuávamos", diz o
executivo. "Será um canal adicional de
vendas, só que ampliado, com alguns
produtos não vistos normalmente no
mostruário das nossas lojas."

Embora o e-commerce venha
atraindo lojas de menor porte, as-
sim como o varejo regional , con-
correr em pé de igualdade com os
grandes players é algo que leva
tempo. "Um fator determinante na
concorrência é a segurança. Mui -
tos consumidores ainda têm receio
de comprar no ambiente on-l ine e,
quando optam por fazê-lo, preferem
as redes mais conhecidas", comenta
Rodrigo Teco. "A confiança no site e
na segurança da operação ainda é
um fator que l imita a concorrência
entre os grandes players e as lojas
de menor porte que agora chegam
ao e-commerce", conclui.
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