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Para garantir sucesso no comércio on-line é necessário ter conhecimento do negócio, fazer 
planejamento a curto prazo e se diferenciar da concorrência. Segundo executivos de sites que 
deslancharam na internet, como André Shinohara, do endereço de compras Privalia Brasil, e 
Helisson Lemos, diretor-geral do MercadoLivre, é importante ainda oferecer produtos de 
qualidade, apresentar bons serviços de pós-venda e fazer investimentos em divulgação. "Sem 
promoção, o site será apenas uma sobreloja em uma rua sem saída", compara David Reck, 
especialista em mídia digital. 
 
De acordo com André Shinohara, CEO do Privalia Brasil, com 1,7 milhão de sócios cadastrados, 
para angariar lucro na rede é preciso mostrar um projeto de qualidade e planejar 
investimentos a curto prazo. "Nos últimos anos, tivemos uma série de sites sem embasamento 
que fizeram muita gente desacreditar do comércio eletrônico", diz. "É importante ter 
planejamento para captar recursos e garantir a viabilidade do empreendimento até atingir um 
equilíbrio financeiro." 
 
Contar com parceiros que garantam um cenário ideal para alavancar negócios, sanar dívidas e 
alimentar o capital de giro também são fatores recomendados por Shinohara. O Privalia acaba 
de anunciar um novo aporte de capital, de US$ 95 milhões, de grupos investidores. "Além 
disso, a loja virtual precisa se diferenciar da concorrência, por meio de tecnologias, 
atendimento ao cliente ou serviços. Essa diferença pode ser a mola da lucratividade da 
companhia."  
 
Uma boa análise dos concorrentes para encontrar novas oportunidades de negócio também é 
sugerida por Helisson Lemos, diretor-geral do MercadoLivre, portal de venda de produtos 
novos e seminovos com operações em 13 países. No ano passado, mais de três milhões de 
usuários venderam mercadorias com ajuda do site, que movimentou US$ 2,7 bilhões. Somente 
no primeiro semestre de 2010 foram comercializados 17,5 milhões de itens, em um total de 
US$ 1,5 bilhão em vendas.  
 
"Um dos desafios dos pequenos e médios empresários é escolher o foco do negócio e que 
produtos vão oferecer." Para o executivo, optar por bons fornecedores é fundamental para o 
desenvolvimento da empresa - mas não se deve pensar apenas na qualidade dos produtos que 
estão em oferta. "Todo o ciclo da venda é importante. A ideia é encantar o cliente."  
 
A falta de contato físico nas negociações on-line exige que o vendedor seja mais atencioso com 
o cliente, segundo especialistas. Por isso, o lojista precisa conquistar a confiança do 
consumidor ao responder rapidamente suas dúvidas e permitir o rastreamento das 
mercadorias adquiridas. "Esses requisitos auxiliam no sucesso da negociação. Além disso, 
recomenda-se um bom atendimento no pós-venda para checar se o usuário ficou satisfeito. Se 
tudo der certo, o internauta comprará novamente", assegura Lemos. 
 
Para permanecer no mercado depois da fase inicial do negócio, o empresário precisa estar bem 
informado sobre as ferramentas que o ajudem a escapar de tentativas de fraude, afirma 
Marcos Ferraz, diretor de marketing da Vex, multinacional brasileira especializada em internet 
sem fio. "Colocar uma loja no ar não significa que ela irá vender os produtos sozinha", afirma. 
"Ao conseguir uma base de usuários, deve-se relacionar com eles periodicamente, oferecer 
vendas diferenciadas e promoções." 
 
Segundo Victor Haikal, especialista em direito digital do escritório PPP Advogados, os 
empresários precisam aderir às melhores práticas do mercado da web para não afastar os 
compradores. "Deixe claras as regras do negócio, como condições de compra, troca, devolução 
e desistência", explica. "A preocupação com a reputação digital da loja deve ser recorrente ao 
comerciante que atua na internet." 
 
De acordo com David Reck, sócio da agência de mídia digital Enken, com clientes como Kraft 
Foods e Citizen, o atendimento diferenciado pode ajudar o empreendedor a se destacar entre 



as milhares de lojas disponíveis. "Os textos que apresentam os produtos devem ter apelo 
emocional e não apenas descrições técnicas", ensina. "Quanto mais informações e recursos, 
como fotos e vídeos, maiores serão as chances de chamar a atenção." 
 
Outra dica de Reck é investir em divulgação. Ferramentas de promoção que não exigem 
muitos recursos, como redes sociais e endereços de busca, estão sendo muito utilizadas pelos 
comerciantes para atrair novos compradores. "Crie novas possibilidades de negócio, como 
listas de casamento, pré-vendas e compras coletivas." 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 30 nov. 2010, Especial Pequenas e Médias 
Empresas, p. F4. 


