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segundo semestre. Até o fim deste ano, 32 mi
lhões de pessoas já terão feito pelo menos uma 
transação online. Nos seis primeiros meses, fo
ram realizados 25 milhões de pedidos, e a pre
visão é de que, até dezembro, atinja-se ao todo 
a marca de 54 milhões. A tempo: das pessoas 
que entram na internet, 81% têm a intenção de 
fazer compra online. 

Produtos e serviços ao 
alcance de um clique 
Como reforça David Reck, especialista em co
municação digital e fundador da Comune, em
presa de marketing services, a loja virtual não 
fecha nunca. "O funcionamento é do tipo 24x7: 
24 horas por dia, 7 dias por semana", susten
ta. "Além disso, é possível acessar um volume 
quase que infinito de produtos e serviços, sem 
falar na facilidade de comparação de preços e 
reputações das empresas e suas marcas. Outro 
aspecto interessante é que, entre o surgimento 

da intenção de compra e sua efetivação pode-
se levar menos de um minuto", completa. 

Pedro Eugênio, CEO do Busca Descontos, 
também salienta as vantagens de ir ao shop
ping sem sair de casa. "Podemos visitar várias 
lojas ao mesmo tempo e ainda receber infor
mações a respeito de um determinado produto 
ou de uma marca. E mais: a questão da nego
ciação não é empecilho; o comércio eletrônico 
oferece grandes parcelamentos, boas ofertas e 
expressivos descontos à vista", argumenta. 

Mas e quanto à segurança no meio digital: 
benefício ou entrave ao e-commerce? No mo
mento derradeiro de efetuar a compra, o medo 
de ter os dados bancários clonados ou divul
gados ainda dá as caras, mas não aterroriza, 
muito menos paralisa. Segundo o WebShop-
pers, em 70% dos chamados, os e-consumi-
dores se sentem mais seguros atualmente com 
as compras pela internet, em relação ao ano 
de 2009. Cris Rother, diretora geral do e-bit, 
diz que existe uma lacuna entre percepção e 
realidade, mas hoje é mais seguro fornecer 
dados numa loja virtual do que numa física. 
"Nossos estudos apontam que a conversão é 
maior quando há a possibilidade de fazer o 
pagamento digitalmente. A falta de informa
ção na loja online pode representar insegu-

rança ao usuário. Para auxiliar na tomada de 
decisão, certificamos as empresas cadastra
das com medalhas de diamante, ouro, prata 
ou bronze, após análise rigorosa de critérios 
variados", informa a executiva. 

Fim do comércio de rua? 
Com números tão representativos e leva de 
argumentos, perguntas vêm à cabeça como 
pop-ups descontrolados: há vida para as em
presas fora da web? Estaria o varejo físico fa
dado ao fracasso? Rafael Kiso, sócio-fundador 
da MídiaNext, consultoria focada em social 
business que atua com estratégia e blindagem 
legal, é enfático. "Até mesmo as companhias 
que negociam commodities no mercado de
penderão de sistemas baseados em web para 
manter a operação comercial funcionando. A 
realidade é conectada e assim deverá ser para 
todas as empresas e segmentos", afirma. E 
complementa: "Quanto às que optarem por 
modelos de vendas clássicos, há dois desti
nos: morrer ou atender a classes mais bai
xas, excluídas do mundo digital. Querendo 
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Porém, em função da greve dos Correios, o 
montante foi de R$ 710 milhões. 

Mais um empecilho às vendas online é a difi
culdade de encontrar mão de obra qualificada. 
O último WebShoppers, do e-bit, revela que, 
dentre as empresas consultadas, 63% contra
taram profissionais no primeiro semestre do 
ano, sendo que 79% dessas acharam que os 
candidatos não atendiam a todas as habilida
des necessárias. "Ingressar no e-commerce 
envolve criar um site com boa comunicação e 
funcionalidade, oferecer informações relevan
tes, fazer promoções atrativas e principalmen
te contar com uma logística qualificada", assi
nala Pedro Eugênio. 

Como acrescenta David Reck, é ilusão jul
gar que o investimento no varejo online é in
finitamente menor na comparação com o tra
dicional. "Há de se ponderar que, enquanto a 
unidade real possui tráfego imediato, a virtual 
é como se fosse uma sobreloja numa rua sem 
saída, aonde só vai quem conhece o endereço", 
argumenta o especialista em comunicação 
digital. "Em contrapartida, considerando o al
cance sem fronteiras, o retorno e a projeção de 
crescimento de um comércio na web podem ser 
muito mais altos", sobrepõe. 

Social commerce 
Obstáculos são inerentes a qualquer emprei
tada de negócios, mas, quando o planeja
mento gira em torno de e-commerce, a curva 
é ascendente, e muito porque conta com uma 
puxada forte: do e-consumidor. Na visão de 
Pedro Eugênio, trata-se de um "público in
formado, exigente, opinativo, interativo e 
econômico". "Sabe o que quer, mas faz uma 
busca incessante pelo melhor desconto. De
seja comprar os produtos mais cobiçados pe
los menores preços." 

Na visão de Rafael Kiso, da MídiaNext, o 
novo consumidor evolui mais depressa que 
as próprias empresas. "Ele acredita cada vez 
menos nas propagandas. Prefere uma relação 
de conversação a mensagens unidirecionais. 
Quer que as marcas escutem, respondam ra-A ut
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pidamente e sejam ativas nos mesmos canais 
que ele. No geral, obtém conhecimento sobre 
produtos e toma decisões com base em opini
ões de outros agentes das redes sociais." 

Pois esta é, segundo especialistas da área, 
a grande tendência do ano em varejo eletrô
nico: social commerce. De acordo com estudo 
conduzido pela empresa de consultoria Booz 
& Co., esse tipo de comércio deve movimen
tar US$ 5 bilhões no mundo em 2011, e as 
receitas mundiais devem saltar para US$ 30 
bilhões, considerando bens de consumo du
ráveis, como eletroeletrônicos, roupas e mó
veis. Na mesma linha, uma pesquisa do Gart
ner indica que metade das vendas online das 
corporações em 2015 virá de mídias sociais e 
de dispositivos móveis. 

Apesar do crescimento exponencial e dos ca
ses de sucesso, o social commerce não tem pre
tensão de destruir seu genitor, o e-commerce, 
na opinião de Gabriel Borges, cofundador e di
retor da brasileira LikeStore, que permite a cria
ção de lojas no Facebook. "Fomentar comércio 
eletrônico sem engajamento nas redes sociais é 
fechar os olhos para uma oportunidade incrí
vel, com um verdadeiro exército de consumi-

dores fazendo grandes esforços de vendas. Ou 
deixa-se de vender ou investe-se bastante em 
comunicação online, com banners em portais 
estratégicos, para obter a mesma taxa de con
versão dos sites de relacionamento", sustenta. 

"Temos que lembrar que as redes são forma
das, antes de tudo, por pessoas. Portanto, é 
possível reverberar ativos e transmitir percep
ções positivas para os tomadores de decisão", 
certifica Borges. 

Perspectivas 
Compras coletivas, social commerce, mobile 
commerce. O comércio virtual se desenvol
ve a olhos vistos e, de quebra, vai acumu
lando fãs. O cenário econômico não poderia 
ser mais favorável; a ascensão das classes 
menos abastadas dá perspectivas arrojadas 

rão a dividir espaço, sobretudo, com moda e 
acessórios - "ainda mais porque entrará em 
vigor uma lei para garantir a padronização de 
tamanhos", antecipa Cris Rother. 

Ainda como tendências do e-commerce, vale 
ressaltar as ofertas por geolocalização (as em
presas e suas marcas poderão fazer as suges
tões nos momentos mais propícios), a realidade 
aumentada como suporte de vendas, os outlets 
dentro dos sites e até as lojas exclusivas, come
çando com a B2W e a Nova PontoCom. 

A dica para as organizações que querem 
aderir ao e-commerce é buscar assessoria de 
uma empresa especializada. "Muitos varejis
tas ainda têm preconceito, mas a recomen
dação é fazer experimentos, considerando 
um território menor de entrega ou uma ação 
promocional, por exemplo", provoca Borges. 
Quanto ao receio dos comentários negativos, 
estudiosos e praticantes do setor detonam a 
bomba: a internet é um espelho do que acon
tece no mundo real e, nesse contexto, a inércia 
é ainda mais letal. 
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Text Box
Fonte: Proxxima, São Paulo, n. 35, p. 56-61, dez. 2011.




