


POR RENATA DE SALVI 

ier sommelier de profissão, André Santiago en-

trou para o mundo do e-commerce há pouco 

mais de dois meses. Junto com o sócio Rodrigo 

Cafalchio, ele abriu a loja de cervejas especiais 

Molotov Beers (www.molotovbeers.com.br). Ini-

cialmente, a ideia era inaugurar um empório físico de cervejas e 

vinhos, mas os custos inviabilizaram o projeto. A loja virtual pa-

receu então um bom negócio, ainda mais devido a abrangência. 

"Conseguimos atingir cidades que com o empório físico não seria 

possível". 

Para abrir a loja virtual foram necessários sete meses de planeja-

mento e R$ 25 mil de investimento. A dupla enfrentou problemas 

com a burocracia para a abertura da empresa, com as operadoras 

de cartão de crédito e até com a falta de produtos para o portfolio 

de bebidas. Obstáculos que já foram ultrapassados. Agora, o desa-

fio é atingir o público que não está familiarizado com as cervejas 

especiais. "Temos que trabalhar junto com a divulgação de infor-

mações para a loja não ficar restrita a um nicho", diz Santiago. Em 

média, os sócios investem R$ 15 a cada mil vezes que o banner 

da loja aparece. Nesses dois meses, foram 80 visitas únicas diárias 

com duração média de 6 minutos e 44 

segundos. 

Assim como Santiago e Cafalchio, di-

versos empreendedores descobriram 

na internet um negócio promissor. O 

e-commerce brasileiro está em franco 

crescimento. Em 2010, teve um fa-

turamento de R$ 14,8 bilhões frente 

aos R$ 10,6 bilhões em 2009, segundo 

pesquisa recente realizada pela e-bit, es-
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pecializada em informações do setor, em parceria com a Câmara 

Brasileira de Comércio Eletrônico. Só em 2010, foram mais de 

40 milhões de pedidos. Cerca de 23 milhões de e-consumidores 

gastaram um ticket médio de R$ 373. 

Mas, com tanta concorrência, inserir um domínio no universo on-

line é só o primeiro passo. Professor da pós-graduação em Gestão 

e Marketing Digital da ESPM, Pedro Waengertner explica que, 

antes de mais nada, os empreendedores precisam definir o con-

ceito e o posicionamento do negócio. "Todos os dias são lançadas 

novas lojas com diferentes produtos e serviços. Mas qual é a tônica 

de comunicação? Um grande sortimento?", questiona. Depois, 

a grande dificuldade é: como divulgar seus produtos e serviços? 

A Revista Propaganda entrevistou alguns especialistas da área para 

saber quais iniciativas são essenciais para comunicar - de forma 

positiva - o seu negócio. 

As lojas virtuais precisam trazer imagens, vídeos e 

informações sobre os prod utos. "Existe uma dinâmica. 

Precisamos agregar conteúdo para manter as pessoas 

no site. É necessário pensar em questões como respon-

der as dúvidas dos consumidores. Dessa forma, eles não 

abandonam o carrinho por falta de informações. É preciso ter uma 

vantagem competitiva" diz Brian Crotty, da Digitas, agência digital 

do Grupo Publicis. Diretora de planejamento da Digitas, Ana 

Cesters diz que a riqueza de conteúdo traz uma experiência dife-

renciada. Para ela, aguçar os sentidos de troca é mais difícil."Depois 

de saber o caminho em relação à estratégia de negócio, deve-se 

entender as características únicas do produto. Por exemplo, um 

carro. Na internet, não se tem o cheiro dele. Então, procuram-se 

outras possibilidades para enriquecer a experiência de compra'! 

Desenvolvida pela financeira Cetelem e divulgada no mês de mar-

ço, a pesquisa O Observador revela que os consumidores da web 

valorizam cada vez mais as páginas eletrônicas mais amigáveis ao 

usuário. Ou seja, sentir-se familiarizado com a página pesa muito 

para 41 % dos entrevistados. As classes AB preferem promoções 

em compras virtuais, enquanto as classes DE estão mais interessa-

das em prêmios ou brindes como incentivos na hora de comprar. 

Nas lojas virtuais, a participação dos usuários é fundamental. São 

os consumidores usuais do site que chancelam o serviço prestado 

e a qualidade dos produtos vendidos. Pedro Waengertner diz que 

o fato de o site ser só um catálogo de produtos é um problema. 

Ainda mais quando o produto a ser comercializado é tipicamente 

tateado no ato da compra."O Meu Móvel de Madeira (site que 

vende móveis) disponibiliza o espaço para os usuários darem suas 

opiniões. A boa estratégia é não omitir nenhuma participação. 



O e-commerce no Brasil está em amadurecimento. Ainda existe 

uma lacuna em algumas categorias. Fornecer livros e roupas já é 

trivial. Portanto, de acordo com MarceloTripoli, CEO da agência 

interativa iThink, encontrar nichos pode ser uma boa opção. Nos 

Estados Unidos, existe até loja virtual de chá indiano orgânico. 

"Com concorrência forte, não existe tanto resultado. Um varejista 

pequeno que concorre direto com Submarino ou Americanas 

não vai ter sucesso" diz. 

Mas existem divergências entre os benefícios e as desvantagens 

do negócio de nicho ou mais abrangente. Para FernandoTaralli, 

presidente da agência Energy, as grandes bandeiras não são o 

grande divisor de águas. "Estamos trabalhando para um cliente 

que comercializa sapatos, um negócio pulverizado. A loja virtual 

deve se ancorar em marcas conhecidas e se preocupar com a 

questão da segurança. O grande desafio desse cliente é oferecer 

os melhores produtos de forma cômoda pela internet". 

A maioria dos especialistas concorda que uma das melhores ma-

neiras de divulgar a loja virtual é disseminar conteúdo e fomentar 

discussões."Junto ao nicho menos explorado é preciso virar 

referência na categoria, levantando discussões principalmente nas 

redes sociais. Se você vende canivete, pode discutir sobre os tipos 

de caniveté, experiências de consumo. 

Tem que haver envolvimento emocio-

nal por parte do cliente" diz Tripoli. 

Ana Cesters diz que uma maneira já 

conhecida e que repercute em resul-

tados também é oferecer serviços de 

relevância. Em um negócio que vende 

qualquer t ipo de cerveja, por exemplo, uma boa opção poderia 

ser quantas cervejas são necessárias para um churrasco com 

tantas pessoas."Pode trazer não só a quantidade de cerveja, mas 

de carne, entre outros". 

As redes sociais auxiliam na tarefa de ampliar o conhecimento dos 

consumidores. Podem ser inseridas promoções, curiosidades e 

novidades sobre o mercado. Mas, atenção: não deixe de atualizar 

sempre o perfil da empresa."É comum postar um perfil com a 

marca e, com tantas atribuições por causa do negócio, depois 

largar. Isso é um erro. Deve-se atualizá-lo continuamente, porque 

os seguidores percebem que não houve update e que a oferta 

colocada já está ultrapassada" diz Marcello Póvoa (foto), sócio-

-diretor da MPP Solutions, agência de marketing digital. 

Para divulgar a loja virtual, vale desde as malas-diretas até ações 

em mobile. De acordo com FernandoTassinari (foto), da agência 

interativa Razorfish, se o mailing é bem direcionado e as infor-



mações enviadas consistentes, e-mail 

marketing é uma ótima alternativa para 

divulgação."Se o produto é calcinha, 

pode ser feito um mailing com mil nomes 

composto por mulheres de 20 a 30 anos. 

Cada nome sai por cinco centavos.Tudo 

depende do cuidado na hora de selecionar o mailing". 

Embora os investimentos em mobile ainda estejam engatinhando 

no Brasil, as iniciativas já são bem-vindas. Realizada em 2010 pela 

Razorfish em parceria com o portal Terra, a pesquisa "The Stampe-

de" revelou que inclusive a classe C está cada vez mais adquirindo 

smartphones. No levantamento, constatou-se que as mídias 

sociais são as mais acessadas por meio de celulares, PDAs (mais 

conhecidos como palmtops) e smartphones, representando 21% 

do tempo gasto online. Entretanto, o acesso às páginas pessoais, 

chats, compras online e internet banking atinge apenas 4%. 

No Brasil, 35% dos usuários de mobile têm acesso a web por meio 

do celular. Em contrapartida, apenas 5% deles navegam na inter-

net por essa plataforma. "Boa parte das pessoas diz ter um acesso 

mais agradável quando ele é móvel" dizTassinari. 

A maneira mais efetiva de divulgar é por 

links patrocinados. Existem duas maneiras. 

A mais conhecida no Brasil é pagamento 

por clique. O pequeno varejista pode 

estipular qual é o máximo de investimento 

em divulgação e aplicá-lo nessa iniciativa. 

O empreendedor compra a palavra e paga 

por clique dado em seu site. O valor de 

cada clique varia de acordo com um leilão. 

Nesse caso, o desafio é converter o desejo 

em compra. A segunda opção é um pouco mais efetiva. Caso o 

usuário clique no site e, por alguma razão, não efetue a compra, 

ao acessar o próximo endereço eletrônico, um site de notícias, por 

exemplo, encontrará um banner mostrando uma oferta exclusiva. 

Nesse caso, estará no anúncio exatamente o produto, pelo qual 

o internauta se interessou, com um desconto."Os custos não são 

altos. Eu, por exemplo, tenho a remuneração variável. Mesmo 

assim, não se pode usar esse recurso sempre. Caso contrário, o 

usuário aprende que terá o desconto depois. A sacada é remeter 

o consumidor ao senso de urgência, como se ele precisasse com-

prar naquele momento" diz FernandoTaralli (foto), da Energy, a 
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