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Os jovens empreendedores da internet estão indo além das redes sociais e dos aplicativos e 
passam a investir também no varejo on-line. Nos EUA e na Europa, é cada vez maior o número 
de marcas e lojas na rede que não têm uma vida física, de ponto de venda.  
  
No Brasil, os exemplos começam a se multiplicar desde que, no ano 2000, dois cariocas de 22 
anos pediram dinheiro emprestado aos pais para criar a Sack's - a multimarca de cosméticos e 
perfumes parcialmente vendida em 2010 para a gigante LVMH. 
  
Rose Mary Lopes, do núcleo de empreendedorismo da ESPM, crê que a tendência seja 
consequência da vida virtual intensa dos jovens. Para eles, afirma, investimento inicial e riscos 
menores contam muito na hora de empreender. Pedro Guasti, diretor geral da e-bit, 
consultoria de compras on-line, afirma que o crescimento de 20% ao ano do setor pode ser um 
grande incentivador, mas não dá pra começar com "geladeira e tela plana". 
  
"Quem é pequeno deve apostar em um nicho, criar um novo conceito", afirma. Andréa 
Nishiyama, 25, tenta seguir esse mantra. Desistiu do marketing da Sadia para investir em uma 
multimarca virtual direcionada, quase temática. Lançada há dois meses, sua Little Shop vende 
criações de estilistas novatos ou pouco conhecidos. O público alvo são as jovens habituadas às 
compras virtuais, que passeiam por blogs de moda, empenham-se para garimpar 
exclusividades e estão dispostas a pagar entre R$ 150 e R$ 350 por um vestido, por exemplo. 
  
O site tem hoje quatro designers, nomes que Andréa conheceu em semanas de moda de 
iniciantes como Casa dos Criadores ou em pesquisas. Karin Feller estampou a coleção de 
"jovens apostas" da C&A deste ano. Pouco conhecida no Brasil, a portenha Pesqueira está nas 
lojas do MoMA em Nova York e Tóquio. Diva e Didi se define como off-Broadway da São Paulo 
Fashion Week e Erika Ikezili já desfilou seus vestidos minimalistas e "origâmicos" no mesmo 
evento. 
  
"O site exponencializa visibilidade e distribuição das marcas, dois dos maiores desafios de 
estilistas menores", diz. Outra vantagem do varejo on-line, para Andréa, é não ter de lidar 
com logística de ponto de venda e poder trabalhar próximo da família, que ajuda na 
contabilidade e plano de negócios. 
  
O escritório e estoque da Little Shop ficam em um espaço alugado de 150 m2, vizinho à casa 
dos pais da moça, no bairro de Vila Maria, zona Norte de São Paulo. Andréa investiu na 
abertura da loja R$ 50 mil, capital próprio, e cuida da administração e logística do e-
commerce, que, claro, já nasceu com versão para smartphone. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 17 nov. 2011, Empresas, p. B5. 
  

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
.




