
Pequenos buscam um lugar ao sol 
 
Potencial de vendas da internet atrai de revista eletrônica a empresa de atacado 
 
Não são só as grandes empresas que estão de olho no potencial da internet. Marcas 
desconhecidas para a maior parte do público querem se tornar importantes canais no varejo 
on-line. Uni exemplo é o site OQVestir (oqvestir.com.br). A idéia do portal é ambiciosa e, por 
isso, tem sido comparado por muitos clientes com o sucesso internacional Net-a-porter.com, 
site americano com foco no mercado de luxo, que faz vendas para vários países, incluindo o 
Brasil. 
 
Revestido em um formato de revista de moda, o site brasileiro conta com editoriais 
customizados com diversos "looks" de produtos. "Criamos a primeira revista on-line de moda 
multimarca, onde tudo está à venda; roupas, calçados, bolsas e acessórios, num total de 35 
diferentes marcas e mais de mil itens", diz a sócia do portal, Rosana Sterandeo. 
 
Lançado em maio deste ano, o projeto da revista eletrônica levou cerca de um ano para ser 
concluído e Rosana é bem realista quanto a seu potencial. "Sabemos que a internet no Brasil 
está entre três e quatro anos atrás dos Estados Unidos. Vamos enfrentar dificuldades neste 
primeiro momento por conta da resistência ao tipo de produto", afirma. A empresária, porém, 
garante que está satisfeita com a performance do negócio, que conta com cerca de 350 mil 
visualizações por mês. 
 
Jeitinho 
 
Rosana afirma que a falta padronização das roupas brasileiras é um dos principais obstáculos 
da empresa. Para superar essa dificuldade, o site encontrou uma solução para que seus 
clientes não errem na hora da compra. Cada item é medido manualmente e tem a descrição 
das medidas de ombro, cintura, busto e outros exposta no site. A loja ainda ensina como a 
cliente pode tirar as próprias medidas para comparar com as das peças à venda.  
 

 
Atacado na internet 
Regiane de Oliveira 
 
A marca de roupas carioca Trettiore é outra que quer utilizar seu portal para chegar ao varejo. 
De acordo com Marcelo Correia Barbosa, a expectativa é que o volume de vendas atual, de 80 
mil peças mês, cresça pelo menos 15% com a entrada na internet. E por um custo baixo. O 
portal de e-commerce, que deve entrar no ar em poucos meses, custou cerca de R$ 150 mil, 
diz Barbosa. 
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