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Sarah Townsend não precisará mais deixar seus 507 amigos do Facebook para trás quando for 
comprar o suéter de 35 libras (US$ 55) em que está de olho na Asos. Em 27 de janeiro, a 
badalada varejista on-line de roupas londrina tornou-se a primeira empresa de moda europeia 
a abrir uma loja virtual no Facebook. Rivais como Gap e Zara, da Inditex, usam o site, em 
grande parte, para comunicar-se com seus admiradores. Os visitantes da loja da Asos no 
Facebook, porém, podem comprar os 150 mil itens da empresa sem sair do site. Também 
podem colocar fotos de produtos em sua página para que os amigos comentem as compras.  
 
A Asos e outras varejistas estão indo atrás dos consumidores que os profissionais do 
marketing chamam de "moppers", de "mobile shoppers" (compradores via aparelhos móveis). 
A segunda maior varejista on-line britânica, que não possui lojas físicas e cujo nome vem de 
"as seen on screen" (como visto no monitor, em inglês), obteve alta de 54% na receita, para 
US$ 371 milhões, no período de nove meses encerrado em 31 de dezembro. Analistas 
estimam que o lucro, antes dos impostos, chegará a US$ 44,5 milhões este ano. 
 
Os moppers já usam celulares para navegar nas lojas on-line, comparar preços e receber 
recomendações de amigos. Fazer as compras por meio deles é um passo natural. Só no Reino 
Unido, o comércio via aparelhos sem fio deverá mais do que dobrar até 2013, para US$ 440 
milhões, segundo as empresas de pesquisa Verdict Research e Ovum. 
 
De acordo com o Facebook, cerca de 200 milhões de seus 500 milhões de membros acessam o 
site por aparelhos celulares. E são duas vezes mais ativos que aqueles que o acessam via 
computadores. A companhia de Palo Alto (Califórnia) vem incrementando os esforços nos 
Estados Unidos para atrair empresas que queiram vender seus produtos em suas páginas. 
Entre as companhias que já trabalharam com programadores para criar lojas estão a J.C. 
Penney e Delta Air Lines. De três a cinco anos, 10% a 15% dos gastos dos consumidores em 
países desenvolvidos poderão ocorrer por meio de sites de relacionamento como o Facebook, 
segundo Mike Fauscette, analista da empresa de pesquisas IDC. 
 
Na Asos, que também atende consumidores nos EUA, Alemanha e França, as compras via 
aparelhos móveis totalizaram só US$ 1,5 milhão em dezembro, o equivalente a 3% do total. A 
empresa prevê que o número começará a aumentarcom a loja no Facebook. "Nossos [clientes] 
estão no Facebook o dia todo, todos os dias", diz o CEO da empresa, Nick Robertson. Por 
enquanto, a loja da Asos no Facebook apenas pode ser acessada via computador pessoal ou 
iPad. A empresa trabalha para desenvolver um aplicativo que permitirá compras no site por 
meio de smartphones. 
 
O eBay, dono do maior mercado de comércio eletrônico do mundo, prevê que as vendas via 
aparelhos móveis dobrarão este ano, para US$ 4 bilhões. A Tesco, maior varejista britânica, 
atualizou seu aplicativo em outubro, incluindo uma função que permite agregar produtos a sua 
cesta virtual de compras simplesmente fotografando o código de barras. Está em um 
restaurante e gostou da garrafa de Chianti que estava bebendo? Basta escanear o rótulo para 
recebê-lo. 
 
Para as compradoras adeptas à tecnologia, como Townsend, que admite gastar US$ 160 por 
mês com seu "vício" na Asos, a nova loja do Facebook pode dificultar manter o controle. "Fico 
olhando a Asos provavelmente a cada duas semanas", conta. "É o primeiro lugar aonde vou." 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 22 fev. 2011, Empresas, p. B6. 


