


m novo tipo de empresa está ga-
nhando espaço no comércio ele-
trônico brasileiro. São lojas vir-
tuais que, ao contrário dos gi-

gantes da rede, se especializaram em
vender um único gênero de produto.
Elas têm em comum estruturas enxutas
que. não raro, se limitam a uma sala
com não mais que uma dezena de fun-
cionários. Essas pequenas empresas
existem desde que o comércio na inter-
net estreou no Brasil, no fim da década
de 90, mas só agora ganham relevância.
Uma nova pesquisa, conduzida pela
consultoria e-bit, mostra que, juntas,
elas já representam 10% do mercado —

dez vezes o que tinham uma década
atrás. Em 2009, o faturamento do co-
mércio on-line no Brasil será de algo
como l O bilhões de reais — e só faz au-
mentar. O notável é que algumas dessas
lojas crescem mais do que a média do
mercado e se tornaram, em questão de
dois ou três anos, campeãs de vendas
em seus segmentos. À frente delas está
um animado grupo de jovens ligados à
área tecnológica, que usaram a poupan-
ça para montar um negócio. Em con-
traste com a geração que embarcou na
internet dez anos atrás e foi logo varrida
pela bolha, esta é mais pé no chão. Típi-
co integrante da turma, o engenheiro
Mariano Gomide, 32 anos, só decidiu
investir com três amigos numa loja de
vinhos na rede depois de detectar, por
meio de pesquisas, uma demanda con-
creta. Hoje, ninguém vende na internet
mais garrafas do que a sua Estação do
Vinho. "A especialização num único
produto foi uma decisão acertada."

O espaço que se abre para empresas
como a dele é um indicador de que o
comércio eletrônico está se consolidan-
do no Brasil. A experiência internacio-
nal mostra que esse tipo de negócio só
passa a ter vez quando existe um eleva-
do nível de confiança no sistema de
compras on-line. Do contrário, nin-
guém forneceria o número do cartão de
crédito a uma loja da qual jamais ouviu
falar. O avanço brasileiro se deve a
duas mudanças recentes. Em primeiro
lugar, aumentou consideravelmente a
segurança nas transações financeiras
conduzidas no ambiente virtual. Com a
disseminação do uso de sistemas capa-
zes não só de criptografar mas também
de cruzar dados de compra e acusar a
presença de hackers, há menos propen-
são a fraudes. As empresas pagam caro
por esse serviço, mas fazer uso dele se
tornou questão de sobrevivência. "As
pessoas só compram numa loja chama-
da PortCasa porque veem no canto da
tela o tal certificado de segurança", re-
conhece o próprio dono, Natan Sztamfa-
ter, 28 anos. cuja especialidade é ven-
der toalhas e lençóis. A segunda mu-
dança decisiva para o comércio on-line
brasileiro veio do aprimoramento de
programas que conectam a loja virtual
aos fornecedores e ao setor encarrega-
do da logística. Com eles, 85% das
compras já são entregues no prazo cer-



to — em 2001, eram apenas 66% delas,
segundo o e-bit.

O comércio eletrônico brasileiro é
explorado por um grupo bastante hete-
rogêneo de empresas, que variam não
apenas em relação ao produto que ven-
dem, mas também quanto ao tamanho.
Há algo como 5 000 pequenas e médias
lojas virtuais, que faturam até 60 mi-
lhões de reais por ano. Daí para cima,
elas são consideradas grandes. Exis-
tem cinqüenta empresas on-line dessa
envergadura no Brasil. O grupo das
grandes é bastante variado. Ele abarca
companhias aéreas como Gol e TAM,
a livraria Saraiva e o Ponto Frio. A lí-
der do mercado é a B2W, empresa que
resultou da fusão da Submarino com a
Americanas.com, em 2006. Entre a
venda de passagens aéreas, eletrodo-
mésticos e lingeries, o grupo já atua
em sessenta segmentos. Os efeitos da
união entre duas empresas grandes, de

história e cultura muito diferentes,
trouxeram grandes desafios de gestão à
B2W. O aumento da concorrência
agravou suas dificuldades. Insatisfei-
tos, alguns dos melhores funcionários
dó alto escalão de ambas acabaram em
concorrentes como o Wal-Mart, novato
na internet. Desde 2007, o grupo redu-
ziu sua fatia no mercado de 60% para
36% — uma sangria.

É natural que, à medida que evolui,
o comércio on-line no Brasil fique me-
nos concentrado nas mãos de poucas
empresas. Foi o que ocorreu nos Esta-
dos Unidos. No princípio da década de
90, quando surgiram os primeiros negó-
cios virtuais, só a Amazon, a líder mun-
dial do varejo on-line, respondia por
80% do mercado americano. Hoje, de-
tém 10% dele. Um caminho encontrado
pela Amazon e por outros gigantes para
não perder mais terreno foi justamente
fazer negócio com pequenas empresas.

que já haviam alcançado alto grau de
eficiência em suas especialidades. A
parceria consiste no aluguel de espaço
nos grandes sites às empresas menores,
que passam a vender ali seus produtos.
No caso da Amazon, 40% de todo o fa-
turamento já vem daí, uma vez que as
empresas repassam a ela em tomo de
20% do valor de cada venda. Lojas pe-
quenas, por sua vez, ganham uma visi-
bilidade que jamais teriam de outra ma-
neira. "Estar hospedado em grandes si-
tes ou portais foi decisivo para o meu
faturamento ter crescido 42% neste
ano", avalia Clóvis Souza, 39 anos, do-
no da Giuliana Flores, a atual líder no
segmento. Para ele, a internet significou
um divisor de águas. 'Com três floricul-
turas em São Bernardo do Campo, foi
só quando decidiu ingressar na rede que
seu negócio mudou de patamar. "Deixei
de ser o florista do ABC para vender pa-
ra todo o Brasil", resume. "Em seus
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segmentos, os pequenos já são os me-
lhores", admite Frederico Trajano, à
frente do braço virtual do Magazine
Luiza, uma das grandes na internet.

Montar uma loja na internet envolve
todas as burocracias de qualquer negó-
cio — mais as dificuldades típicas da
rede. Logo de saída, é preciso escolher
um programa adequado para fazer fun-
cionar a loja virtual. Já há softwares
prontos no mercado, que variam con-
forme a quantidade de informações
que serão processadas. Quanto
maior a operação, mais complexo
— e caro — deve ser o sistema. Er-
rar aí, portanto, pode ser um pro-
blema, como ilustra o caso recente
da B2W. O grupo investiu milhões

num novo software com o objetivo de
agilizar a compra, mas ele não compor-
tou a gigantesca quantidade de informa-
ções em circulação no site. O jeito foi
trocá-lo. O segundo grande desafio para
urna empresa on-line é conseguir erguer
uma logística eficaz. Muitas das peque-
nas não têm estoque próprio e ainda ter-
ceirizam a entrega. Para isso, é necessá-

rio contar com um tipo de siste-
ma como o que tem a Esta-

ção do Vinho. Ele liga a loja
virtual a um grupo de cin-
qüenta importadoras. Ao
registrar a compra, o pro-
grama envia um aviso ao

fornecedor e outro à empre-
sa encarregada da entrega.

Para minimizarem os erros, os treze fun-
cionários da loja monitoram tudo a partir
de um único escritório. Os custos fixos
do negócio são baixos e a margem de lu-
cro é elevada. Para as grandes, o estoque
é imprescindível. Sem ele, seria impossí-
vel coordenar a entrega de tantos produ-
tos diferentes ao mesmo tempo.

O comércio eletrônico no Brasil es-
tá, grosso modo, no mesmo estágio em
que se encontrava o mercado america-
no três anos atrás. Embora os avanços
recentes sejam significativos (veja o
quadro na pág. 97), há ainda muito que
evoluir. Dos 60 milhões de brasileiros
que acessam hoje a internet, apenas
28% fazem compras on-line -- en-
quanto nos Estados Unidos eles são
70%. As vendas na internet, por sua
vez, correspondem a apenas 3% do que
fatura o varejo brasileiro. Os especia-
listas apostam que o cenário logo será
outro. Isso porque o setor cresce a ta-
xas de 30% ao ano e tem como clientes
potenciais aqueles brasileiros que em
breve chegarão à internet com dinheiro
para comprar. Dos 4 milhões de novos
consumidores na rede em 2009, 60%
vieram da classe C. O movimento está
beneficiando negócios como o do ad-
ministrador de empresas Carlos André
Montenegro, 31 anos, dono da Sack's
(e' para lembrar mesmo a luxuosa loja
de departamentos da Quinta Avenida,
em Nova York). Ele observou que. no
interior do Rio de Janeiro, as pessoas
estavam ávidas por perfumes importa-
dos, mas só conseguiam comprá-los na
capital. Foi aí que teve a idéia de ofere-
cer sociedade numa loja virtual a um
amigo que já era dono de perfumarias
com o mesmo nome havia mais de uma
década. O amigo acabou fechando o
comércio tradicional e hoje vive só do
on-line. Diz Montenegro: "Levamos
Chanel ao interior e estamos ganhando
muito dinheiro com isso". •
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