
s dados da Agência 
Nacional de Telecomu
nicações (ANATEL) apon
tam que no Brasil existem 

mais de 194 milhões celulares, sendo 
que 18.709.895 possuem acesso à in
ternet 3G. Os números revelam que 
os telefones já ultrapassaram o total 
de brasileiros. Mas, o hábito de fa
zer compras pelos dispositivos mó
veis é uma prática nova que enfren
ta barreiras a serem quebradas: a 
oferta de plataformas por parte dos 
comerciantes ainda é tímida, o nú
mero de aparelhos com acesso a in
ternet, que mesmo em pleno cresci
mento, ainda é baixo, e uma terceira, 
talvez a mais impactante de todas no 
sucesso da modalidade, é a falta de 



cultura por parte dos consumidores. 
Para o diretor comercial da WX7, 

empresa de soluções web-based, 
Alexandre Soncini, o mobile com-
merce no Brasil ainda está engati
nhando. Poucas empresas no País 
estão inserindo esse novo canal 
dentro de suas estratégias de ven
da, mas já é possível perceber um 
grande interesse em aprofundar o 
conhecimento para começar a ex
plorá-lo. "A grande dificuldade é 
entender um novo canal de vendas 
que vai muito além da loja virtual. 
Ele deve ser entendido como uma 
nova área de conhecimento e deve
rá ter suas próprias estratégias para 
ter sucesso", afirma Soncini. 

A chegada dos tablets, pranche
tas eletrônicas touch screen, como 
o iPad da Apple e o Galaxy Tab da 
Samsung, pode ser mais uma pos
sibilidade de expansão para o aces
so às lojas móveis das empresas. 
Outro ponto que joga a favor é o 
crescimento da internet móvel que 
com a concorrência entre as ope
radoras de telefonia tem permitido 
aos usuários opções de planos de 
dados mais baratos. 

NO MERCADO 
Desde setembro de 2010, o 

Grupo Pão de Açúcar disponibiliza 

um serviço que ganhou o nome de 
"Pão de Açúcar Delivery Mobile". 
Com o aplicativo, que pode ser bai
xado gratuitamente na AppleStore 
ou no iTunes, o consumidor tem a 
possibilidade de buscar produtos, 
ter acesso a listas prontas ou per
sonalizadas, pegar receitas, visu
alizar as últimas compras realiza
das, além de conseguir localizar a 
loja mais próxima do local em que 
estiver conectado. "Com o Delivery 
Mobile, estamos ampliando a ex
periência de compra do nosso con
sumidor e oferecendo a praticida-
de do serviço via celular", afirma o 

diretor de operações do Grupo Pão 
de Açúcar, João Edson Gravata. 

Segundo o executivo o principal 
público alvo da nova plataforma 
são os clientes do delivery tradicio
nal. O serviço, que está disponível 
para aparelhos com Windows mo
bile, Android e iPhone, prevê tam
bém o agendamento do dia e horá
rio da entrega que vai ser feita no 
endereço indicado pelo cliente. 

Para atender os varejistas que 
buscam expandir os negócios pa
ra as redes móveis, a Concrete 
Solutions, empresa de consultoria 
em TI e desenvolvimento de sof
tware, criou o aplicativo iShop que 
entre outras funcionalidades per
mite que o consumidor, por exem
plo, realize buscas rápidas de pro
dutos sem digitar palavras, usan
do somente a câmera do aparelho 
e o recurso de reconhecimento de 
imagens disponível na plataforma. 

"Nosso alvo são os varejistas de 
médio e grande porte que tenham 
expandido para canais virtuais de 
venda como web e call-center, in
teressados em oferecer produtos e 
serviços a massa crescente de pro
prietários de smartphones, especi
ficamente a faixa de consumidores 
das classes A e B, que buscam no 



dispositivo um aliado para ajudar 
a tomar decisões de compra e en
dereçar assuntos rotineiros como 
compras rápidas ou realizar tran
sações por impulso", define o só
cio-diretor da Concrete Solutions, 
Fernando de La Riva. 

Para ele a evolução do m-com-
merce no País está atrelada à pró
pria maturação da infraestrutu-
ra de redes móveis. "Acreditamos 
que a associação de modelos ino
vadores de negócio e varejo base
ados em compras coletivas e redes 
sociais, pode acelerar muito o pro
cesso e fazer com que esta mídia 
ocupe neste segmento [varejo] o 

destaque existente em outras áre
as", comenta de La Riva. 

A internet móvel tem se mostra
do com um potencial de geração de 

inovação semelhante ao que acon
teceu com ela nos anos 90. Em pa
ralelo, o ciclo de experimentação, 
conhecimento e revisão está tam
bém em andamento. "Acreditamos 
que esse processo de aprendizado 
rápido associado ao aumento de 
penetração de smartphones e pla
nos de dados, fará o canal crescer 
incrivelmente nos próximos dois 
anos", estima de La Riva. 

Mas se engana quem acredita que 
a venda por aparelhos móveis é coi
sa para grandes varejistas. Para que 
isso seja realidade, Soncini orienta 
que o empresário avalie se já está 
aproveitando o máximo da sua lo
ja virtual. Se a resposta for positi
va, é importante procurar por uma 
empresa que possa auxiliá-lo a en
tender qual o perfil do seu público 
e tipo de produto que poderia ser 
vendido por meio dos dispositivos 
móveis, e ai montarem uma estra
tégia para esse novo canal. 

"Ressalto que é primordial que os 
empresários brasileiros entendam 
o universo do comércio eletrôni
co e invistam conscientemente em 
soluções que possam gerar resul
tados. Existe um grande problema 
de cultura na maioria dos empresá
rios de pequeno e médio porte que 
não dão a devida relevância para os 
novos canais que estão surgindo. O 
consumidor é multi-canal e será 
cada vez mais, portanto, os empre
sários não podem ficar para trás", 
finaliza Soncini. 
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