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BÊ-A-BÁ DO VENDEDOR
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Mão aberta

bazarprofissional

O PLANO ❙ Estruturar uma
empresa formal deve ser um
dos primeiros passos.

QUALIDADE ❙ Comprar bem
é fundamental para
qualquer comércio.

NICHO ❙ Fuja do comum. É
melhor do que competir com
os grandes magazines.

PREÇOS ❙ Os sites de
comparação de preços podem
se tornar um problema. Por
isso, opte por produtos com
valor agregado.

CONFIANÇA ❙ Conquiste.
Responda rápido às dúvidas e
permita o rastreamento da
mercadoria. Se tudo der certo, o
cliente comprará novamente.

TINO COMERCIAL

Não foi a falta de emprego que
levou a publicitária Ana Luiza
McLaren a entrar para o comér-
cio eletrônico. Foi a falta de espa-
ço no armário. A necessidade de
desocupar o apartamento peque-
no foi o empurrão para a criação
do Enjoei, brechó virtual que
vende de roupas de marca e aces-
sórios a uma lambreta. Só que,
desde o começo, o Enjoei virou
mais do que uma ferramenta pa-
ra que Ana se defaça de suas coi-
sas: ele é uma plataforma de ven-
das online para onde as pessoas
enviam seus “enjôos” e pagam a
ela 15% pelo uso do site.

“Foi muito rápido, viralizou
de um jeito que nem eu entendi.
O povo foi passando de um para
outro, eu fiquei histérica”, conta
ela, que investiu R$ 140 no proje-
to. Quase tudo o que é postado é
vendido – o sucesso levou à con-
tratação de um assistente um
mês após a estreia do site.

Vagas. Ana Luiza é uma das no-
vas caras do comércio eletrôni-
co no País, que desponta como o
principal mercado da América
Latina. Uma pesquisa do Grupo
Nielsen encomendada pelo Mer-
cado Livre mostrou que, só na
plataforma, o comércio eletrôni-
co deve gerar nove mil empregos
nos próximos seis meses – 13%
dos usuários do Mercado Livre
têm funcionários para aju-
dar com as vendas.

Segundo a Câmara
Brasileira de Comércio
Eletrônico (Câmara-e
Net), hoje, no Brasil há
60 mil micro e pequenas
empresas vendendo na in-
ternet. Pessoas que estão deixan-
do a pessoa física e se preparan-
do para virar comerciantes de
verdade, como dona-de-casa
Adamaris Gallucci, que está dan-
do os primeiros passos para for-
malizar a sua Loja da Mel.

Ela enfrentava um período de
depressão quando foi aconselha-
da pelas filhas a abrir uma loja no
Mercado Livre. A ideia inicial era

vender os brinquedos antigos
que tinham em casa.

A primeira leva foi toda vendi-
da, e Adamaris acionou os ami-
gos atrás de mais brinquedos pa-
ra vender. Hoje, acu-
mula experiência de
compradora e está
dando os primeiros
passos para formali-
zar a Loja da Mel,
que não tem espaço físi-
co, mas tem blog, Twitter e Face-
book. “Nós já crescemos cerca
de 30%”, diz ela, afirmando que a
loja serve como complemento
de renda. “Meu horizonte era
muito pequeno, terminava no
meu portãozinho. Hoje, tenho
um visão muito maior”, diz.

O Mercado Livre ainda é o
principal meio por onde os pe-
quenos varejistas alcançam a
web. E esse crescimento da plata-
forma é o reflexo do que aconte-
ce com o mercado. “Há pessoas
que abandonaram o mun-
do físico para ficar só no on-
line. As despesas são mais en-
xutas e dá para vender para o
País inteiro e até para o exte-
rior”, diz Stelleo Tolda, presiden-
te do Mercado Livre.

O formato de leilão
inaugurado pelo site em
1999, agora, corresponde a
apenas 5% das vendas – o
que predomina hoje são as
vendas a preço fixo. Os vende-
dores aventureiros conti-
nuam em cena, mas o
aquecimento está fa-
zendo surgir uma no-
va geração de peque-
nos comerciantes que
usam as ferramentas para se tor-
nar pequenos empresários bem-
sucedidos.

“Quando as pessoas pensam
por onde começar é comum que
a referência seja o Mercado Li-

vre, pela facilidade da plata-
forma. A tendência é que,

ao atingir um certo nú-
mero de vendas, elas
criem seus próprios si-

tes”, diz Tolda.

Como pagar. Para Ger-
son Rolim, diretor-executivo da
Câmara-e Net, outro fator que
mostra a profissionalização e o
crescimento do comércio online
é a oferta de meios de pagamen-
to. “Hoje, o Comitê de Meios de
Pagamento congrega aproxima-
damente 20 empresas na área.
Se houvesse apenas as 50 maio-
res varejistas, não haveria um
mercado tão grande para tantas

empresas operarem nesse ni-
cho.”

No geral, o que predomina no
comércio online são as transa-
ções de viagens – como passa-
gens aéreas – e as vendas a vare-
jo. No Mercado Livre, o que mais
se vende são os eletrônicos de
consumo e informática. Mas há
outras categorias surgindo – pro-
dutos esportivos, roupas, produ-
tos para casa, saúde e beleza.
“Há muitas pessoas começando
a vender através dessas catego-
rias”, diz Tolda.

A carioca Adriana Pinheiro é
astróloga, mas é uma das que es-
tão começando a tatear o comér-
cio pela web. Ela abriu há cerca
de um ano o Maria Bechó, loja
exclusivamente virtual que ven-
de roupas de marca. “É muito
ágil e pessoas de todo o Brasil

podem comprar”, diz. “A ideia é
vender roupas a preços acessí-
veis e lançar novos designers.”

Para ela, o principal é investir
no cuidado das peças e entregá-
las prontas para uso. De forma

empírica, ela acaba fazendo o
que todos os especialistas consi-
deram o segredo número um:
conquistar a confiança do consu-
midor. “O cliente não tem aces-
so à roupa e é necessário que ele

fique feliz quando a receba”, diz
Adriana. Em São Paulo, com o
Enjoei, a publicitária Ana Luiza
segue a mesma regra. Ela faz
questão de selecionar os produ-

tos que entram no site: só en-
tra o que ela mesma

compraria. “O am-
biente de compra

é agradável, e a
relação com o
cliente é feita
por pessoas.”

Confiança. A
experiência das

vendedoras de
primeira viagem

se reflete em núme-
ros. Hoje o ín-
dice de con-
fiança do con-
sumidor onli-
n e c h e g a a

86%. Em 2007, era 55%. Para
Gerson Rolim, da Câmara-e

Net, um dos motivos que fa-
zem o consumidor comprar
mais – e comprar de vendedo-
res pequenos – é o fato de to-
da a cadeia estar se profissio-
nalizando. “Todo o ecossiste-
ma empresta a confiança, prin-
cipalmente para o micro e pe-

queno varejista. Se minha logís-
tica é feita pelos Correios, os Cor-
reios me emprestam um pouco
da confiança”, diz. As três vende-
doras consultadas ainda não for-
malizaram seus comércios, mas
pretendem fazer isso em breve.
Além disso, o Enjoei e o Maria
Brechó estão estudando adotar
pagamento por cartões e ferra-
mentas como o PayPal, que che-
gou ao País há pouco tempo.

Eu me demito. E, se elas ainda
não largaram o trabalho, estão
entre aqueles que já pensaram
em largar tudo para ficar só com
o comércio próprio – 16% dos
vendedores do Mercado Livre já
deixaram ou cogitaram deixar o
trabalho para se dedicar só às
vendas. Durante o e-Commerce
Day, evento de comércio eletrô-
nico realizado na quinta, 30, em
São Paulo, o público não poderia
ser mais otimista: ainda há mui-
to espaço para crescer. Segundo
a Visa, só 10% da população brasi-
leira faz compras online – o au-
mento da penetração de banda
larga e da confiança do consumi-
dor devem alavancar o setor nos
próximos anos. “O potencial é
muito grande”, diz Stelleo Tol-
da. E aí? Já se animou para arru-
mar o armário?
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O Brasil é o maior mercado
eletrônico da América Latina,
mas há espaço para crescer

MARCIO FERNANDES/AE
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tatiana.dias@
grupoestado.com.br

Geral. A Enjoei, loja online
de Ana Luiza MacLaren
começou com uma
arrumação no armário
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