
ados da Câmara Brasileira de 
Comércio Eletrônico (cama-
ra-e.net) revelam que o con

sumo pela web atingiu a cifra de 8,4 
bilhões de reais no primeiro semestre 
de 2011. Isso significa crescimento de 
24% em relação a igual período do ano 
passado. É esperado um faturamento de 
18,7 bilhões de reais neste ano, o que 
vai representar crescimento de 26%. 
Somente no Dia dos Namorados e no 
Dia das Mães, as lojas virtuais movi
mentaram 1,4 bilhão de reais em 2011. 
O tíquete médio previsto para este ano 
gira em torno de 350 reais. 

A preferência dos consumidores 
on-line por enquanto recai sobre ele
trodomésticos, eletrônicos (neste grupo 
estão câmeras fotográficas e filmadoras), 
informática e moda e acessórios. No 
primeiro semestre, quatro milhões de 
consumidores fizeram sua primeira com
pra pelo e-commerce, totalizando os 27,4 
milhões de consumidores e-commerce 
que fizeram pelo menos uma compra pela 
internet até hoje. 

Em função desse cenário tão animador 
nos próximos tempos para lojas virtuais, 
um alerta começa a soar para o comércio 
em geral: as lojas físicas necessitam se 
modernizar, acompanhar as expectativas 
do consumidor atual, do contrário ele 
tenderá a ir diretamente para o ponto. 
com, dadas as facilidades de uma compra 
on-line. É necessário trazê-lo ao endere
ço comercial para encantá-lo, sugerir-lhe 
outros produtos e/ou serviços. É uma 
batalha anunciada por especialistas no 
assunto no médio prazo. 

Para Marcel Solineu, economista da 
Associação Comercial de São Paulo 

(ACSP), "há uma sinergia entre o e-
commerce e o comércio físico. Muitas 
vezes o consumidor entra em contato 
com o produto e com seus valores por 
meio do e-commerce, mas prefere vê-lo 
antes de comprar e acaba indo até a loja. 
Por outro lado, muita gente já conhece 
e confia na loja, então opta por adquirir 
seus produtos pela internet por uma 
questão de praticidade". 

NA TRILHA - Loja virtual é tema dis
tante da realidade do varejo fotográfico 
brasileiro. Muitos endereços de foto não 
têm ainda um site, a porta de entrada 
para se arquitetar uma loja virtual. A 
Zyoncore Sistemas, fornecedora de 
sistemas que permitem o acesso de con
sumidores a serviços de estúdios, fotó
grafos, laboratórios e lojas de foto pela 
internet, reúne atualmente uma carteira 
de 300 clientes. Um número irrisório 
frente à malha de milhares de endereços 
de foto espalhados pelo País. 

Felício de Souza, que há 61 anos 
dirige a septuagenária Foto América em 
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São Paulo, deve investir na construção 
de um site ainda neste ano. O atraso, 
ele justifica: "A empresa é tradicional, o 
atendimento é corpo a corpo, mais espon
tâneo. A fidelidade da clientela vem de 
três gerações". Assim como ele centenas 
de outros lojistas voltam-se para atender 
o cliente de bairro. No entanto, não há 
conflito em atendimento personalizado 
no balcão e venda de produtos e serviços 
pela internet. São canais distintos e um 
reforça o outro. 

Um dos segredos do canal especializa
do de foto é a diferenciação, não adianta 
montar o cardápio com base no que os 
grandes varejistas oferecem: preço e 
quantidade. A corda vai arrebentar do lado 
mais fraco. E fotoproduto para o ramo 
significa diferenciação, valor agregado. 

Em Ijuí (RS), a Mauro Spinato Foto

grafias tem 
loja virtual há 
um ano e meio. Este 
canal representa de 2 a 3% do fatura
mento total. Spinato conta que promove 
o endereço nas redes sociais para atrair 
clientes que, quando chegam à loja, 
podem usufruir o sofá e o cafezinho. "O 
site funciona como um portfólio virtual. 
O importante é destacar um funcionário 
para cuidar dele exclusivamente", diz ele 
surpreso por receber pedidos de fotopro-
dutos até de outros estados, como Mato 
Grosso, Goiás. 

Para Edson Bertante, da Antares 
Imagem, em Itu (SP), o site funciona 
como uma vitrine virtual. "Não focamos 
no e-commerce, porque vender pelo 
site é uma operação cara. Mas ele tem 
muitas funções administrativas, como 
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agendamento das sessões de estúdio, 
sistemas de controle. Tudo acontece 
pelo site", diz ele. 

O serviço de revelação é o que movi
menta a loja virtual da Quick Photo, em 
Blumenau (SC). "Muitos dos pedidos 
são retirados na loja, ocasionalmente 
aparecem ordens de serviços de outras 
cidades da região", comenta o lojista Luiz 
Eduardo Oliveira. O endereço conta com 
blog e participa de redes sociais. 

Vender serviços pela internet é algo 
complexo para Briane Medeiros, da 
Composée Produções Fotográficas em 
Brasília, que tem dois endereços físicos: 
a loja e o estúdio. O site da empresa está 
no ar há algum tempo e vai ganhar uma 
loja virtual em breve. "O estúdio trabalha 
com personalização e isso é difícil de 
vender pela internet, o que não acontece 
com produtos", comenta Briane. Ela e a 

irmã Kelly Cervo planejam comercializar 
fotojoias pela loja virtual. 

15 ANOS DE REDE - Em 1996, a maioria 
das lojas e laboratórios de fotografia no 
País não estava preocupada em ter um site. 
Não era o caso da Kika Colorida, em Juiz 
de Fora (MG) que inaugurava o seu. "Era 
um site básico", comenta o diretor Mar
cello Padilha. Permaneceu nessa condição 
até junho de 2009 quando a rede lançou sua 
loja virtual e com ela criou uma área para 
administrá-la. "Investimos até em profis
sionais com domínio da língua portuguesa 
para não cometer erros gramaticais na 
comunicação. Também bolamos um kit de 
embalagem superbacana", diz Padilha, que 
não dispensou um verdadeiro bombardeio 
de propaganda pelo Google, redes sociais, 
mídias da Kika Colorida (tablóides, jornais, 
etc.) e anúncios em tevê. 

A meta inicial era a loja virtual 
ocupar a décima posição no ranking de 
faturamento das 17 lojas da rede. "Ainda 
não conseguimos, hoje está na 16a", 
confessa. Para ele, esse desempenho 
tem como causa a falta de foco na área 
de produtos. Em breve, a empresa vai 
lançar uma nova versão que promete ser 
mais atrativa para o consumidor. Uma 
das perguntas que intriga Padilha é por 
que a loja virtual vende poucas câme-
ras, se nas lojas físicas o desempenho 
é excelente. 

Outro ingrediente que contribui no 
faturamento é a ambientação da loja. 
Na rede Kika Colorida, a unidade de 
Petrópolis (RJ) se destaca por oferecer 
até serviço de garçom após reforma. "É 
uma loja de fotografia premium, linda, 
encantadora. Depois da reforma está fa
turando 30% a mais", revela ele. 
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Text Box
Fonte: Revista Fhox, São Paulo, ano 22, n. 147, p. 22-25, set./ out. 2011. 




