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Estimativa é que o total de consumidores on-line vai atingir 23 milhões no fim do semestre  
 
O e-commerce brasileiro faturou R$ 7,8 bilhões no primeiro semestre de 2010 e a previsão é 
que o setor feche o ano com um faturamento de R$ 14,3 bilhões, salto de 25% em relação ao 
resultado de 2009. Segundo a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado 
de São Paulo (Fecomércio-SP), com base em estudo da consultoria e-bit, o número de 
consumidores on-line deve passar de 17,2 milhões em 2009 para 23 milhões de internautas 
até dezembro. 
 
Atentos às cifras do setor e à proximidade do Natal, pequenos e médios empresários investem 
em novos layouts para os sites, aumentam a oferta de produtos e incluem até cursos on-line 
para atrair clientes. Os endereços de compra coletiva, tendência do e-commerce que se 
revelou forte durante 2010, já apresentam tíquete médio superior a R$ 30. Nesse formato de 
negócio, compradores cadastrados recebem ofertas de descontos em estabelecimentos como 
restaurantes e salões de beleza. Mas a promoção só vale se um número mínimo de internautas 
bancar a oferta em determinado período.  
 
Os empresário Felipe Murta e mais dois sócios estão lançando o site de compras em grupo 
Vitrine Coletiva. "A intenção é aproveitar uma oferta para promover um produto ou serviço e a 
própria marca dos parceiros", informa Murta. Além de expostas no site, as promoções 
centradas em estabelecimentos comerciais do Rio de Janeiro serão divulgadas em redes 
sociais, como o Facebook e o Twitter.  
 
Com uma estrutura de 12 funcionários, a ideia de Murta é trabalhar com ofertas entre R$ 35 e 
R$ 85. A previsão é movimentar cerca de R$ 500 mil em um ano e reinvestir até 60% da 
receita mensal na própria empresa. Os sócios já investiram R$ 100 mil no site. 
 
Também no setor de compras coletivas, o Groupalia chegou ao Brasil em agosto, depois de 
iniciar operações na Espanha e Itália. "Vamos vender serviços nas áreas de cultura, 
gastronomia, esportes, beleza e viagens, com descontos de até 90%", diz o CEO Joaquin 
Engel.  
 
O Groupalia oferece até duas novas ofertas por dia, válidas por 48 horas, com tíquete médio 
de R$ 30. "A união de um desconto agressivo com um bom serviço, independentemente do 
valor final, é o que gera demanda no site." No Natal, a previsão é triplicar o faturamento, com 
mais ofertas no segmento de viagens. 
 
Na Paperchase, de produtos de papelaria, cerca de 40% dos investimentos previstos para o 
próximo ano serão destinados à plataforma digital da empresa. "Vamos investir em 
navegabilidade, conteúdo e atuação nas redes sociais", adianta o gerente de marketing Álvaro 
Real.  
 
No mercado há 20 anos, a companhia criou o braço virtual em 2007 para vender os mesmos 
produtos da unidade física, que fatura R$ 1,4 milhão anualmente. Durante 2009, o site, com 
um tíquete médio de R$ 148, faturou R$ 22 mil. Em 2010, a previsão é chegar a R$ 25 mil.  
 
No próximo ano, o site da Paperchase incorpora novas ferramentas de apresentação de 
produtos, como vídeos e fotos em 360 graus. "A novidade vai tirar dúvidas do internauta na 
hora da compra." Para impulsionar o aumento do volume de compras, Real planeja incluir 
novos links às páginas, como "produtos complementares" ou "similares". 
 
No Mundo das Princesas, especializado em produtos temáticos para meninas de até 15 anos, a 
aposta será nos itens importados. "A previsão de aumento das vendas durante o Natal é de 
250%", afirma o empresário Pedro Wilson Silveira, que lançou o site no ano passado - são 
mais de 500 produtos, como fantasias para festas, bonecas e acessórios. "Criamos a loja 
depois de vermos a quantidade de compras que as filhas de um dos sócios faziam." Com três 



funcionários, a empresa apresenta tíquete médio de R$ 120 e faturou R$ 80 mil em 2009. A 
previsão em 2010 é chegar a R$ 250 mil. Este ano investiu R$ 50 mil em divulgação, novas 
tecnologias e pesquisa de mercado. 
 
No SealStore, de produtos de informática, o investimento em 2011 irá para links patrocinados 
em outros sites e em um novo layout. "O período de maiores vendas é sempre no último 
trimestre do ano", afirma o diretor de marketing Wagner Bernardes. "As grandes varejistas 
querem adquirir novos equipamentos para atender as demandas do final do ano." O endereço 
vende 170 itens, entre impressoras, leitores ópticos e acessórios. Com um tíquete médio de R$ 
2,7 mil, faturou R$ 50 mil em 2009 e a expectativa é dobrar os negócios no resultado final de 
2010. 
 
"Aperfeiçoamos a loja on-line à medida que o público reage a esse novo ambiente", afirma 
Cláudia Teixeira, diretora de planejamento do site Sacaria Ouro Branco, especializado em 
produtos de artesanato, cama, mesa e banho, em atividade há um ano. "Nas unidades físicas, 
costumamos atender mulheres acima dos 40 anos, que não estão habituadas ao uso da 
internet. Nossa aposta foi criar um canal com layout simples, ícones maiores e processos 
intuitivos." 
 
O site oferece cerca de mil produtos e a meta é chegar a 10 mil itens nos próximos anos. 
"Vamos crescer devagar para ter maior controle do estoque e qualidade no serviço." O valor do 
tíquete médio é de cerca de R$ 100. Em datas como o Dia das Mães e o Natal, as vendas 
aumentam até 40%. Para atrair mais compradores, Cláudia pretende oferecer aulas de 
artesanato via web a partir do próximo mês.  
 
Conhecido por vender apenas utilidades doméstica, o site PresenteFácil, do empresário Marcelo 
Leme, passou a cobrir outros nichos como pet shop, brinquedos e eletrônicos. "O aumento do 
leque de produtos vai continuar", adianta Leme. Com 14 funcionários, o endereço vende mais 
de 8 mil produtos, com um tíquete médio de R$ 110. A empresa faturou quase R$ 2 milhões 
no ano passado e prevê um crescimento de 35% em 2010.  
 
Em 2011, Leme pretende investir 40% do faturamento para suprir necessidades de estrutura, 
pessoal e mídia. "O Natal é sempre a data mais esperada do ano para o lojista. As vendas 
chegam a aumentar mais de 70%", informa o empresário. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 30 nov. 2010, Especial Pequenas e Medias 
Empresas, p. F4. 


