
uando falamos em e-commerce para 
pequenas ou médias empresas, é ne
cessário entender que o grande dife

rencial, nesse caso, é a possibilidade da em
presa ter foco em determinados segmentos de 
mercado e não tentar atender todo mundo, co
mo fazem os magazines. 

O pequeno e médio empreendedor deve ver 
no universo on-line a grande oportunidade de 
atender nichos, que antes tinham dificuldades 
em encontrar determinados produtos, mas ho
je contam com as vantagens dos buscadores 
para localizar praticamente qualquer coisa. Se 
a empresa entender esse mecanismo de fun
cionamento, terá muito mais sucesso e de for
ma muito mais rápida do que se ficar tentando 
competir de frente com os grandes players. 

Ok, mas você deve estar me perguntando: 
como isso acontece? Bem, imagine uma loja 
de produtos musicais especializada em itens 
para canhotos. Isso mesmo, pessoas canhotas 
(não sei se existe, é uma hipótese!). Quantos 
itens ela conseguirá vender por mês? Acredito 
que poucos, não é mesmo? Afinal, quantos 
canhotos existem em seu bairro que desejam 

tocar instrumentos musicais? Entretanto, se 
você levar esse exemplo para o universo da 
Internet, quem tiver esse perfil irá buscar na 
web e encontrará essa loja, de qualquer parte 
do Brasil ou do mundo. Mas, é claro, isso só 
vai ocorrer se a loja estiver realmente lá, pre
sente, da forma correta. 

Para que isso ocorra, não adianta ter um 
site estático, não se divulgar, não gerar con
teúdos relevantes para o seu público. A em
presa deverá construir sua presença digital 

de forma consistente para ser localizada. 
Além disso, precisará se preocupar em ter 
uma operação logística bem "azeitada" pa
ra poder entregar em todo o Brasil, e mais: 

se quiser vender fora do País, deverá investir 
na construção de um site no idioma do des
tino de interesse, obviamente. 

Depois que fizer o básico, poderá inves
tir em outras formas de divulgação - como 
mobile marketing - e até mesmo no enga
jamento dos seus consumidores, via games; 
além de vídeos que demonstrem a melhor 
utilização dos seus produtos, bem como re
des sociais. Mas lembre-se: antes é necessá
rio desenvolver um bom site, criar interação 
e conversas com o cliente, aprender a apare
cer na busca orgânica dos buscadores, e não 
apenas fazer links patrocinados. 

E, por fim, não acredite em quem quer con
vencê-lo de que na internet não é preciso inves
tir, que é "baratinho" para anunciar, e coisas do 
gênero. Para ter sucesso em uma operação on
line deve haver estratégia, requer investimen
tos, sim, de tempo e de dinheiro. Mas qual o 
problema? Afinal, uma loja física também pre
cisa de planejamento e investimento. O que 
ressalto é que, para muitos competidores, sua 
loja na web já representa hoje a melhor loja 
em vendas de toda sua rede. 
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