
No princípio, eram os livros. E eletro-
domésticos também. No mês passado, a 
professora de português Maria de Fátima 
Borges, de 34 anos, fez sua primeira com-
pra de roupas pela internet: uma calça e 
uma blusa. “É mais prático, porque me 
falta tempo, eu trabalho e tenho um bebê 
em casa. Depois que ele dorme, sento no 
computador e tenho o mundo pela fren-
te”, conta a e-consumidora, que mora em 
Araucária, no Paraná.

O “mundo pela frente” de Ângela 
Aparecida Cajano, de 54 anos, funcionária 
pública de Campinas (SP), também extra-
polou o micro-ondas, a câmera fotográfi ca 
e a máquina de lavar roupas. Há seis 
meses, seus carrinhos de compras online 
passaram a receber sapatos, chinelos, 
vestidos, blusas e saias. 

“O melhor de ir às compras na internet 
é a comodidade. Eu olho uma peça, penso, 
vou fazer o almoço, aí comparo preços, 
procuro mais opções e, se quiser, volto 
lá no site e compro. E eles entregam na 
minha porta”, diz.

As vendas online cresceram 40% no 
Brasil no último Natal, segundo a e-bit, 
empresa de monitoramento de comércio 
eletrônico. No período de 15 de novembro 
a 24 de dezembro, os sites de e-commerce 
registraram receita bruta de R$ 2,2 bi-
lhões, com o valor médio dos pedidos 
cravando R$ 370. No pico de compras, 
em 14 de dezembro, foram efetuadas mais 
de 224 mil delas, contra 150 mil do pico 
natalino de 2009.

Enquanto o comércio eletrônico cres-
ce no País, novas tendências do consumo 
online vão sendo desenhadas. A entrada 
da classe C no jogo é uma delas. Levan-
tamento de dezembro da MoIP, empresa 
de pagamentos digitais, mostrou que esse 
estrato social já responde por 52% dos 
e-consumidores brasileiros. 

Outra é o poder de fogo das mulheres, 
cuja participação no setor vem aumentan-

Magazines turbinam vendas na web
As mulheres da nova classe C são as responsáveis pelo aumento das vendas de roupas pela internet
Por Débora Yuri

do ano a ano. Em 2001, elas eram 39% do 
público total; em 2005, 42%; e, em 2010, 
chegaram a 50%. Seu comportamento é 
um pouco distinto do masculino — se-
gundo pesquisa da e-bit do ano passado, 
55% dos consumidores que fi zeram uma 
compra pela internet e foram infl uencia-
dos por uma rede social eram mulheres. 
No e-commerce, em geral, essa divisão 
fi ca em 50%/50%.

A combinação entre mulheres e com-
pras online, turbinada pelas redes sociais, 
parece uma mina de ouro para o varejo de 
roupas. No ano passado, o Google lançou 
nos EUA sua loja virtual voltada ao pú-
blico feminino, o Boutiques.com, que dá 
dicas e recomendações a cada usuária, de 
acordo com o perfi l de sua conta. 

Por aqui, com a expansão da classe C, 
os grandes magazines estão abrindo suas 
portas ao mundo digital — ou incremen-
tando sua atuação na internet. “O bom 
momento da nova classe média brasileira 
impulsionou não só o consumo, mas tam-

bém o aumento de sites de e-commerce, 
já que esse público está cada vez mais 
presente na web”, diz Thiago Pereira, 
gerente de e-commerce da Marisa, rede 
que movimenta R$ 2 bilhões anuais. 

A loja virtual da Marisa representa 
hoje 0,7% do faturamento total, com 800 
mil visitantes únicos que navegam, em 
média, por 16 páginas do site, gerando 
uma visualização de 17 milhões de páginas 
por mês. Hoje, a rede investe em ferra-
mentas mais “elaboradas”, como o Sua 
Medida, sistema patenteado que permite 
à cliente medir seu corpo, inserir os dados 
no site e receber sugestões sobre as peças 
mais indicadas. Outro hit é o Monte Seu 
Look, em que elas montam combinações 
entre os produtos e compartilham o visual 
com outras e-consumidoras.

O usuário da loja virtual da Marisa, 
premiada com o selo Diamante da e-bit, 
é mulher, gosta de navegar e visualizar 
as peças da nova coleção, ofertas, pro-
moções e decidir se vai comprar na loja 
mais próxima ou pela internet. Aproxi-
madamente 1,6 milhão de pessoas são 
cadastradas, sendo 65% mulheres. A 
maioria pertence às classes C e B. 

“É o nosso público-alvo: a mulher da 
nova classe média brasileira”, resume 
Pereira. “Para conquistar e fi delizar essa 
cliente virtual, é preciso se antecipar às 
suas demandas. Por isso, desenvolvemos 
ferramentas exclusivas, criamos promo-
ções e oferecemos cerca de 900 produtos 
novos por mês.” 

De olho nas tendências, outras gran-
des redes do setor também aderiram ao 
e-commerce, como as Lojas Renner. A 
Riachuelo prepara seu ingresso, e usou 
como porta de entrada um provedor 
virtual com realidade aumentada, de-
senvolvido pela agência de comunicação 
digital THINK4. 

Nessa fase 1.0 do site, o objetivo é 
usar a interatividade para aproximar as 

mulheres da marca. “A possibilidade de 
compartilhar o look gerado nas redes so-
ciais, como Twitter e Facebook, é o que 
mais tem atraído as internautas. Muitas 
também postam as imagens em seus blogs 
pessoais”, conta Mario Micheletti, sócio 
da agência.

O site da Riachuelo recebe mais de 
800 mil visitas por mês e gera cerca de 5,5 
milhões de page views. Para Micheletti, a 
experiência com o provador indiretamen-
te já está ajudando a alavancar vendas. 
“Além de ver a peça no modelo do catá-
logo, a cliente se enxerga com a roupa e 
recebe o feedback dos amigos nas redes 
sociais. São incentivos poderosos para ela 
ir a uma loja e efetuar a compra.”

 Neste ano, a Hering também vai lançar 
o seu provador virtual, visando os 70% 
de mulheres que formam seu público, 
a maioria com idade entre 25 e 49 anos. 

“A internet hoje é um catálogo virtual, 
e serve como vitrine até para os consu-
midores que ainda fi cam intimidados de 
comprar virtualmente”, diz Ronaldo Loos, 
diretor comercial da empresa. “Além 
disso, temos agora a nova classe C, que 
tem sido importante para os resultados 
expressivos do mercado.”

Para Pedro Waengertner, professor de 
marketing digital do Núcleo de Varejo da 
ESPM (Escola Superior de Propaganda e 
Marketing), os varejistas online terão de 
criar ações e planejamentos específi cos 
voltados a esse segmento, se quiserem 
ter um lugar ao sol.

“As empresas que já falam com esse 
público e trabalham com preços baixos 
saem na frente, mas todos terão de se 
adaptar”, diz ele, citando novos meios de 
pagamento, de parcelamento, ofertas que 
foquem preços competitivos e até sites 
com linguagem mais simples, direta e vi-
sual. “Hoje, as classes C e D já são metade 
dos internautas brasileiros. E a tendência 
é que elas cresçam ainda mais.”

Mario Micheletti, da THINK4: “A possibilidade de com-
partilhar o look gerado nas redes sociais, como Twitter 
e Facebook, é o que mais tem atraído as internautas”
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