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Um espaço com grande variedade de sapatos - de 
caros a baratos, sofisticados a populares - é o so
nho de qualquer mulher. Pois ele já existe e tem o 

nome de Click-à-Porter (www.clickaporter.com.br), novo site 
de e-commerce do Grupo Abril. A vitrine online comporta 
atualmente sete mil sapatos de 120 marcas. O link também 
está programado para ressaltar novidades, apresentar os pro
dutos que mais agradarem as internautas - baseado em um 
histórico de acessos das usuárias - e elencar os mais atraentes. 
"Não queremos ser apenas um indexador, mas uma vitrine per
sonalizada para cada internauta. Será diferente do vendedor na 
loja que sempre traz o produto que você não quer", diz Adriana 
Eny Sonu, responsável pelo projeto e compradora assídua de 

sapatos. "Quantas vezes nós não entramos numa liquidação e 

saímos sem nada ou rodamos o shopping inteiro e não encon

tramos o sapato? É para solucionar esses problemas que cria

mos este ambiente". O projeto estenderá a gama de produtos 

ao longo de 2011. Além dos sapatos, a previsão é de que em 

maio o site seja atualizado com acessórios e bolsas e, mais futu

ramente, com roupas. Serão 50 mil itens até dezembro. 

Para as consumidoras, o site oferece apenas o serviço de tra

zer os milhares de modelos de produtos. A compra, propria

mente dita, não é realizada diretamente no site. Após escolher 

um sapato, por exemplo, a internauta decide se quer adquiri-lo 

ou não. Caso a resposta seja positiva, basta clicar no botão de 

compra, que redirecionará ao site da loja virtual. Já para os va-

http://www.clickaporter.com.br


rejistas, o serviço visa ampliar as vendas. O 
objetivo é enviar para o parceiro o históri
co das clientes e até permitir que os gostos 
das consumidoras sejam carregados para 
outros sites de venda. 

"Tem algo maior que o catálogo de pro
dutos. A ideia é criar um funil. De 100 
visitas, 20 se convertem em venda. Nor
malmente, nos links patrocinados, a con
versão é mais difícil e cada clique tem 
um custo. Então, oferecemos um serviço 
diferenciado", explica Adriana. Por ora, 
o valor pago pelos varejistas é simbólico. 
São apenas centavos, conforme assegu
raram os entrevistados da Abril. Porém, 
futuramente, estão previstos dois tipos de 
pagamento, como a participação no valor 

arrecadado pela venda de produtos provenientes do Click-à-
-Porter ou, ainda, pelo próprio valor do clique. A Abril não 
divulga os valores de investimento. 
Nos primeiros dias de funcionamento, o site disponibiliza 
o filtro inteligente, a lista de desejo, a integração com redes 
sociais, recomendação por produto e o blog com dicas feitas 

pela consultora de moda Ana Paula Barradas e algumas re
portagens publicadas em veículos de comunicação da Abril. 
Já é o segundo projeto de e-commerce lançado nos últimos 
dois meses. O primeiro deles é o Clickabordo, do segmento de 
vendas online de passagens aéreas, serviços e pacotes turísti
cos. O site já opera com mais de 900 companhias aéreas e 100 
mil hotéis no mundo todo. 
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