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comércio eletrônico brasilei
ro faturou um total de R$14,8 
bilhões em 2010, o que re
presenta um crescimento de 

40% em relação aos R$10,6 bilhões regis
trados no ano anterior. De acordo com a 
consultoria e-bit, foram feitas mais de 40 
milhões de compras pela internet no ano 
passado, por aproximadamente 23 mi
lhões de consumidores, sendo que o gas
to médio foi de R$373 por transação. 

De acordo com especialistas, pode
mos dividir o comércio eletrônico brasi
leiro em três momentos. No primeiro, f i
guravam poucos competidores, como o 
Submarino — que era referência — e pou
cas das grandes redes de varejo, como as 
Lojas Americanas e o Ponto Frio. 

O segundo momento foi a entrada de 
outras grandes redes, redefinindo o ce
nário do mercado. Já o terceiro ato repre
senta o momento atual em que notamos 
uma série de grandes, médios e peque
nos varejistas disputando espaço (e des
taque!) no mundo virtual. "Hoje, vemos 
um processo de evolução e amadureci
mento do mercado conquistado graças à 
facilidade de utilização do computador e 
da banda larga", pontua o diretor-geral do 
MercadoLivre no Brasil, Helisson Lemos. 

Diante de um cenário tão promissor, 
empreendedores passam a enxergar na 
internet uma oportunidade atrativa de in
vestir em um negócio com grande poten
cial de sucesso. "O comércio eletrônico 
brasileiro cresce vertiginosamente e, con
sequentemente, inovam-se os processos 
dos sites e as estratégias de diferencia
ção. Quem ganha é o consumidor que es
tá mais seguro em fazer as suas compras 
pela web, além de ter mais consciência 
de seus direitos e de exigir, cada vez mais, 
produtos e serviços de qualidade", defi
ne o sócio-diretor da consultoria para e-

commerce da Agência Vibe, 
Robson Tavarone. 

Os setores que mais ven
deram pela rede em 2010, 
segundo a e-bit, foram os de 
eletrodomésticos (14%), l i 
vros, assinaturas de revistas 
e jornais (12%), saúde, bele
za e medicamentos (12%), 
informática (11%) e eletrô
nicos (7%). A expectativa da 
e-bit é que o comércio ele
trônico fature R$20 bilhões 
em 2011, um crescimento 
de 30% em comparação a 
2010. No primeiro semes
tre, são esperados quatro 
milhões de novos consu
midores, atingindo 

27 milhões de pessoas 
que, segundo estimativas 
da consultoria, comprarão 
pela internet mais artigos 
de moda e acessórios. 

De acordo com o di
retor da área de serviços 
e soluções financeiras do 
BuscaPé para América 
Latina, Marcelo Theodoro, 
é inegável que as com
pras coletivas e os clubes 
de compras se tornaram os 
protagonistas do comércio 
eletrônico, com foco, atualmente, nos ele-
troeletrônicos. Segundo a consultoria e-
bit, esse produto se tornou um dos prefe
ridos dos adeptos da compra coletiva. 

Entretanto, para Tavarone, apesar de o 
mercado de eletroeletrônicos ser um dos 
mais promissores no comércio virtual, os 
produtos, em sua grande maioria, impor
tados, têm uma margem muito baixa de 
lucratividade. "Produtos fabricados no 
Brasil possuem uma porcentagem bem 

maior de ganho", frisa ele. 
Já o especialista em marke

ting digital e diretor de criação da 
Publiweb - Marketing e Consultoria 
Digital, Conrado Adolpho, aposta na 
venda de cursos, livros e materiais di
dáticos. "Temos como exemplo os sites 
de cursos de inglês on-line ou de ven
das de e-books, que têm crescido consi
deravelmente porque seu custo é baixo e 
eles ganham muito mais com a escala." 

Para o CEO da Decolar.com, Alípio 
Camanzano, há outras áreas que também 
estão se fortalecendo, como produtos e 
serviços relacionados à estética, beleza 
e moda. O diretor da CookieWeb, Natan 
Sztamfater, concorda e completa: "O ra
mo de moda chegou no mercado on-li
ne brasileiro com força, mas ainda é um 
mercado prematuro e vale a pena ser ex
plorado", avalia ele. 
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De acordo com Alberto Valle, consultor 
nas áreas de comércio eletrônico e ma
rketing digital e instrutor do Curso de 
E-Commerce, as principais tendências 
do e-commerce são: 

PLATAFORMAS DE E-COMMERCE 
MAIS SOFISTICADAS 

Essas plataformas deverão incorporar 
cada vez mais recursos, transforman
do-se em sistemas altamente interati
vos e proporcionando uma experiência 
de compra melhor para o usuário. Nas 
plataformas open source, o Magento 
deverá consolidar a sua liderança. Em 
termos de plataformas alugadas, es
pera-se uma adaptação dos sistemas 
atuais às necessidades de um proces
so profissional de SEO, uma vez que 
muitos sistemas de comércio eletrôni
co que estão disponíveis no mercado 
atualmente ainda são bem precários 
nesse quesito. Outra reivindicação dos 
lojistas virtuais que utilizam esse tipo 
de solução para criar as suas lojas será, 
certamente, a inclusão de funções de 
interatividade com as mídias sociais 
nas plataformas de aluguel. 

P R O F I S S I O N A L I Z A Ç Ã O DA ADMINIS
T R A Ç Ã O DE LOJAS VIRTUAIS 

A época em que a "menina da contabi
lidade" era designada para administrar 
a loja virtual da empresa faz parte do 
passado. A gestão de e-commerce é 
coisa séria e exige cada vez mais pes
soal qualificado para o desempenho 
das diversas tarefas que envolvem 
a rotina do varejo virtual. A especia
lização em áreas como marketing 
digital e logística passará a ser mais 
exigida e o conhecimento e engaja
mento nas mídias sociais também 
contarão como diferencial. 

MAIS ATENÇÃO A 
LOGÍSTICA DE ENTREGA 

A logística deverá ter uma atenção 
especial do mundo do comércio ele
trônico. É certo que os pequenos e 
médios players do e-commerce vol
tarão seus olhos para outras formas 
de entrega que não os Correios para 
não correrem o risco de ter a sua 
imagem prejudicada junto ao públi
co por atraso na entrega das merca
dorias. Os grandes players deverão 
buscar melhorias em suas próprias 
estruturas, o que deixará a competi
ção ainda mais acirrada. 

AINDA MAIS IMPORTÂNCIA PARA 
O SEO NO E-COMMERCE 

O marketing de busca está migran
do com muita força para a busca 
orgânica. A cada ano, a receita de 
links patrocinados do Google vem 
caindo entre 12% e 15% em fun
ção da baixa qualidade das landing 
pages dos links patrocinados. Por 
isso, já em 2010, constatou-se uma 
procura muito grande pelo serviço 
de SEO - Otimização de Sites Para 
Ferramentas de Busca - em lojas 
virtuais. 0 varejo virtual deve inves
tir cada vez mais nessa tecnologia e, 
para isso, irá buscar capacitação de 
profissionais nesta área para atuarem 
no dia a dia dos negócios. 
MARKETING NAS R E D E S 
SOCIAIS EM ALTA 

0 marketing nas redes sociais ficará 
cada vez mais intenso e sofisticado, 
exigindo muita criatividade e tecnolo
gia para enfrentar os novos desafios. 0 
marketing em mídias sociais ganhará 
uma expressão ainda maior do que já 
tem hoje e, certamente, será o diferen
cial em termos de marketing digital. 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



Para quem pretende contar com aju
da financeira de instituições bancárias, 
Tavarone adverte. "Antes de iniciar o negó
cio, tenha um planejamento bem estrutu
rado, o que inclui a parte financeira. De na
da adianta ter o dinheiro, se você não tiver 
a noção exata do que fará com ele." 

Entretanto, bancos, normalmente, es
peram garantias e ainda atuam baseados 
em conceitos aplicados à rede de negócios 
físicos. "Aos poucos, as instituições deve
rão descobrir as diferenças entre uma loja 
física e uma virtual. A tendência é que a fí
sica não tenha mais tanta vantagem sobre 
a virtual em relação à tomada de crédito", 
pondera Theodoro, do BuscaPé. 

Uma boa dica é o chamado crowdfun-
ding, algo como "financiamento pela 
multidão". O objetivo é contar com a co
laboração financeira de pessoas que se 
identificam com os futuros projetos on
line e contribuem com determinadas 
quantias, viabilizando o negócio. 

O procedimento é simples: o empre
endedor dissemina sua ideia, solicita a 
ajuda financeira, arrecada o dinheiro, 
concretiza o seu projeto e, posteriormen
te, recompensa, de alguma forma, os seus 
colaboradores. No início de 2009, o pro
dutor e diretor de cinema, Emily James, 
começou a filmar as manifestações rea
lizadas por ativistas ambientais ao redor 
do Reino Unido, documentando um ano 
de ações, começando em uma reunião do 
G-20 em Londres. Com mais de 300 horas 
gravadas, James precisava financiar a 

pós-produção de seu filme de 75 mi
nutos, que custaria £20,000. Para levan
tar esse dinheiro, resolveu criar um site e 
apostar no crowdfunding. 

O objetivo era arrecadar, em 20 dias, 
a quantia necessária. Para isso, criaram 
diferentes faixas de incentivos - quem 
ajudasse com £10 receberia um link pa
ra download do filme antes de ser lança
do, quem contribuísse com £75 ganharia 
uma cópia do DVD e dois ingressos para 
ver o filme no cinema, entre outros. 

COMÉRCIO VIRTUAL X FÍSICO: 
SEMELHANÇAS E DIFERENÇAS 

No que diz respeito a processos buro
cráticos, a loja virtual não se diferencia tan
to de uma empresa física, já que fatores co
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ofertas pelo Twitter, entre outras ações. 
De acordo com o relatório Turning Like 
to Buy, estima-se que o Social Commerce 
alcançará U$5 bilhões de faturamento no 
mundo este ano. 

"Investir nas redes para impulsionar as 
vendas pela internet é uma tendência sem 
volta. O empreendedor virtual que não 
apostar nessa estratégia estará vários pas
sos atrás do concorrente que é adepto a 
ela", avalia Gislene. 

E, por falar em tecnologias inovadoras, 
outra forte tendência, segundo Theodoro, 
do BuscaPé, é o crescimento da penetra
ção de smartphones e os constantes avan
ços tecnológicos que vêm gerando oportu-

Em 2010, quase um terço (33,02%) de 
todas as transações entre varejo e con
sumidores foram feitas eletronicamente, 
segundo a 13a edição da Pesquisa FGV-
EAESP. No caso de transações realizadas 
entre empresas, esse índice sobe pra qua
se dois terços do total, o que representa 
65,25%. E, apesar das boas perspectivas 
nos negócios pela internet, ainda há um 
número muito grande de empresas on
line que desrespeitam os direitos do con
sumidor. Segundo o site Reclame Aqui, o 
volume de reclamações cadastradas no 
mês de dezembro de 2010, referentes a 14 
lojas virtuais de maior operação no País, 
aumentou 320%, se comparado ao mes
mo período do ano anterior. 

Uma das razões pelo grande volume de 
reclamações sobre os sites de venda, se
gundo a advogada e consultora jurídica na 
G.Friso Consultoria Jurídica, especializada 
em direito do consumidor e direito eletrô
nico, Dra. Gisele Friso, é a falta de preparo 
por parte do fornecedor. "Se, por um lado, 
os custos em relação ao ponto comercial 
físico, locais para estoque e funcionários 
são menores, por outro, a empresa deve 
investir em itens como atendimento e 
logística, principalmente, para o cumpri
mento dos prazos", ressalta a advogada. 
E, para evitar situações problemáticas 
entre a empresa e o consumidor, a Dra. 
Gisele cita os principais cuidados a serem 
tomados no ambiente virtual: 

Aja sempre de acordo com a lei: a legis
lação que protege o consumidor no Brasil 
é uma das mais modernas e completas do 
mundo. 0 Código de Defesa do Consumidor 
é um verdadeiro manual de procedimen
tos, estabelecendo todos os critérios que a 
empresa deve seguir para evitar a insatis
fação do consumidor e até problemas jurí
dicos. Sendo assim, o código torna-se uma 
ferramenta a seu favor, sendo um aliado às 
suas atividades. 

Forneça sempre informação adequada e 
precisa: a elaboração de manuais de com
pras, com todos os procedimentos descritos 
de forma clara e precisa, contendo informa
ções como prazo de entrega e política de de
volução, é essencial nesta relação. A lingua
gem deve ser simples e objetiva. O cumpri
mento dessas medidas também é essencial, 
ou seja, o fornecedor deve cumprir exata
mente aquilo que descreve. Do contrário, irá 
gerar descrédito. 

Garanta que os prazos sejam cumpridos: 
há vários casos de sites que dispõem dos 
produtos, têm um marketing adequado 
e vendem muito bem, porém, na hora da 
entrega, a falha é evidente. Por isso, uma 
boa logística é essencial. Os prazos de 
entrega devem ser cumpridos à risca para 
que o consumidor não tenha a sensação de 
insegurança em relação ao fornecedor. Da 

mesma forma, quando houver uma 
devolução, o ressarcimento do valor a 
ele deve ser imediato. Prazos longos 
para o ressarcimento geram descon
fiança e desconforto ao cliente, além 
de violar a legislação. 

Atente-se ao crescimento ordena
do: muitas vezes, os empresários têm 
ideias criativas e até chegam a imple
mentá-las, porém, sem a exata dimen
são do que é necessário para colocá-las 
em prática. O resultado é um cresci
mento maior do que a empresa com
porta, o que gera, na maioria das ve
zes, um resultado desastroso. 

Aposte na responsabilidade social: 
o consumidor de hoje valoriza as em
presas que investem nas questões so
ciais, entendendo essa postura como 
um sinal de ética e cidadania. E, para 
as empresas, atuar em prol de causas 
sociais é uma forma de aliar a sua ima
gem a questões politicamente corre
tas, proporcionando uma importante 
vantagem competitiva. 

Encare um problema como oportuni
dade: por mais que a empresa trabalhe 
com ética, transparência e de acordo 
com a lei, determinados problemas são 
inevitáveis. Nesses casos, reverta o 
problema a favor da sua empresa. Lidar 
com a situação de forma adequada, 
justa e atenciosa é a melhor maneira 
de minimizar o problema, além de evi
tar maiores constrangimentos, como 
reclamações em órgãos de proteção ao 
consumidor ou até mesmo processos 
judiciais. O consumidor se encanta com 
a empresa que reconhece seu erro e não 
poupa esforços para se redimir! 
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nidades a serem exploradas na área mobi
le, entre elas, a aplicação da visão de iWal-
let, mobile POS e mobile payments. 

Entretanto, na visão do diretor-pre-
sidente da OLX no Brasil e em Portugal, 
Rodrigo Ribeirão, o segredo do atendi
mento de qualidade na internet é ter em 
mente que o varejo virtual não se limita à 
tecnologia. "Além das ferramentas digitais, 
o sucesso do comércio eletrônico depende 
da inteligência e da sensibilidade humana. 
Permita que o seu consumidor saiba que 
no seu ambiente on-line existem profissio
nais empenhados e capacitados para lhe 
oferecer o melhor atendimento." 

Quem concorda é o diretor-comercial 
da Entire TP, José Ricardo Ferreira. "Os 
profissionais que farão o atendimento de
vem ser treinados a responder com muita 
clareza e prontidão. O número de pontos 
de atendimento deve ser dimensionado 
conforme o público que pretendo atin
gir e a quantidade de pessoas que quero 
trazer para o portal, baseado nas ações de 
mídia que serão feitas." 

Já o sócio-fundador do RestauranteWeb, 
Marco Corradini, chama a atenção pa
ra outro fator não menos importante: a 
implantação de um sistema pós-venda. 
"Além de disponibilizar suporte ao clien
te, a empresa precisa investir em ações co
mo pesquisas de satisfação, fundamentais 
para identificar tanto o contentamento do 
cliente como os pontos falhos que necessi
tam de revisão." 

Para quem está começando, é impor
tante buscar cursos que ajudem a desen
volver as habilidades necessárias. Um 
exemplo é o Circuito de Capacitação pa
ra e-commerce criado pelo MercadoLivre. 
São 18 cursos, divididos em três módulos, 
com o objetivo de garantir informações e 
qualificação para o empreendedor. Os cir
cuitos de aprendizagem são progressivos 
e permitem ao aluno aprender por ordem 
de necessidade. Além disso, por serem 
on-line, é possível realizar de qualquer lo
calidade do País. 

Antes de iniciar as operações on-li
ne, Tavarone aconselha a criar um flu-
xograma dos processos da empresa, 
abrangendo desde a entrada do pedido 
na loja até o recebimento por parte do 
cliente. "Alinhar adequadamente todas 
as etapas do atendimento e da venda é 
essencial para proporcionar uma expe

riência positiva ao e-consumidor." 
Sendo assim, o ideal é colocar no papel 

as previsões de gastos, os recursos neces
sários para colocar a empresa em funcio
namento e as futuras receitas. "Considere 
também mapear os fornecedores, parcei
ros e clientes; o gerenciamento do esto
que e sistema de logística para entrega e 
retirada de produtos em caso de trocas", 
completa Lemos, do MercadoLivre. 

Ao formar a carteira de clientes, é pre
ciso apostar em ferramentas como bus-
cadores, comparadores de preço e bases 
de e-mail marketing. Manter a sua base 
de dados sempre atualizada, fazer ações 
segmentadas, descontos em épocas festi
vas e aniversários. E, para garantir a eficá
cia dessas e de outras ações de fidelização, 
Tavarone recomenda investir em planeja
mento estratégico de comunicação inte
rativa; criação e produção de campanhas 
on-line; assessoria em e-commerce; SEO 
(Search Engine Optimization); entre ou
tras soluções de marketing digital. 

Em relação ao espaço físico, tudo 
dependerá do tamanho da operação. 
Pode ser que o empreendedor precise 
de centros de distribuição ou apenas 
de um sobrado. 

INVISTA NA SEGURANÇA 
De acordo com a CyberSource, o valor 

dos golpes em transações 
on-line no mundo está em torno de 

US$ 10 bilhões ao ano - no mercado brasi
leiro, o total supera US$500 milhões. E, se 
o site não transmitir confiança ao consu
midor virtual logo na primeira venda, cer
tamente, a sua credibilidade ficará preju
dicada. "Apesar das diversas ferramentas 
disponíveis hoje para assegurar proteção 
ao cliente, muitos sites desconhecem ou 
ignoram esses processos de segurança. 
Consequentemente, eles acabam se sen
tindo inseguros em efetivarem a sua com
pra pela internet", afirma Tavarone. 

Segundo ele, para garantir sigilo nos 
dados confidenciais do consumidor, co
mo números de cartões de crédito, o ideal 
é investir na tecnologia SSL, que exige que 
uma conexão segura seja negociada entre 
o navegador do cliente e o servidor web 
de uma empresa. Depois dessa negocia
ção, todas as comunicações de dados são 
criptografadas com as chaves de 56 bits 
(alta) ou 128 bits (muito alta). "O ideal é 

gerar a percepção de segurança com ele
mentos como depoimentos de clientes, 
política de privacidade, política de segu
rança, entre outros", reforça Adolpho. 

Uma das grandes apostas das lojas vir
tuais para transmitir segurança aos con
sumidores é a empresa Site Blindado, 
que analisa vulnerabilidades em servido
res (IPs) e aplicações (URLs). "Podemos 
ainda destacar as soluções da FControl 
que formam uma rede neural de solu
ções de análise, validação e aprovação de 
transações financeiras; os facilitadores 
Pagamento Digital e a DinheiroMail, ca
pazes de garantir aos compradores a se
gurança de saber que os seus dados estão 
em ambiente seguro e não são repassados 
nem para os lojistas; e o selo da e-bit, que 
qualifica as lojas on-line", complementa 
Theodoro, do BuscaPé. 
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Text Box
Fonte: Gestão & Negócios, São Paulo, ano 6, n. 34, p. 52-59, ago. 2011.




