
Se você nunca ouviu falar de f-commerce, fique atento a essa expressão. Trata-se 
da mais nova tendência do e-commerce, um novo modelo de fazer negócios 
online que já conquistou grandes marcas e lojas, e que está se espalhando mundo 
online afora. Se você ainda não conhece, o beabá dessa nova tendência é bem 
simples. O T vem de Facebook e "commerce", como você sabe, é comércio. Logo, 
f-commerce é o comércio dentro do Facebook, ou seja, a ação de montar negó
cios, divulgar produtos e serviços e, principalmente, vender dentro da maior 
rede social do mundo, hoje utilizada por mais de 750 milhões de pessoas, que 
postam cerca de 4 bilhões de mensagens, entre textos, vídeos e músicas. Sem 
dúvida, a grande sacada do f-commerce é oferecer a oportunidade de o usuário 
do Facebook comprar produtos sem precisar sair da rede social. Ou seja, ele tem 
a chance de consumir enquanto mantém um chat com os amigos, atualiza seu 
mural, publica fotos, compartilha notícias etc. 
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V ocê já pensou em utilizar o Facebook 
como local de vendas? Se a resposta 
é sim. aproveite o momento. A cria
ção de lojas virtuais vem crescendo 
no Brasil e. principalmente, dentro 

dessa rede social, que hoje conta com milhões de usuários no 
mundo — só no Brasil, a rede social criada por Mark Zuckerberg 
já atingiu 30,9 milhões de usuários únicos, o que corresponde 
a 68,2% dos internautas que acessam a internet do trabalho ou 
em domicílio, de acordo com pesquisa feita pelo Ibope Nielsen 
Online. E nesse processo, o ano de 2011 foi determinante na 
grande mistura do comércio eletrônico com as redes sociais — 
resultando na tão falada experiência de comprar em grupo ou 
Social Commerce. Ora, se o comércio eletrônico soma milhões 
de consumidores e de vendas, e o Facebook possui inúmeros 
usuários e recursos de interatividade, nada melhor do que inte
grar esses dois milionários para alcançar novos negócios. 

O conceito de e-commerce social ainda é considerado embrio
nário no Brasil. Porém, ao passo que novos conceitos avançam, 
a velocidade de aplicação torna-se igualmente proporcional às 
novidades. O Facebook, atento a esse verdadeiro turbilhão de 
novas tendências, criou "a menina dos olhos" de varejistas e usuá
rios virtuais: uma ferramenta específica para e-commerce. 

Você já consegue imaginar o seu seguidor comprando online 
dentro da rede social? Agora imagine o seu e-consumidor 
criando uma página virtual da loja. Para Natan Sztamfater, CEO da 
Agência Digital CookieWeb, a loja online na rede social permite 
alta interação dos usuários, bem como integração das dinâmicas 
ferramentas do Facebook com todo o processo de compra. 

"Se o fato de podermos integrar o Facebook na loja virtual já 
era um grande passo, a facilidade de colocar a loja virtual dentro 
da rede social é um valiosíssimo salto. Acredito que, muito além 
disso, caminhamos para um lugar antes inimaginável. A plata
forma disponível no Facebook para uma loja virtual pode dar 
muito mais asas do que sonha a nossa vã filosofia. Se divulgar o 
serviço de uma boa loja já era prazeroso, imagine você ganhar 
para fazer isso? Até 2014, há grandes chances de que cada brasi
leiro possa ter sua loja virtual na internet", aposta. 

O CEO da CookieWeb assegura que integrar uma loja virtual 
ao Facebook é o grande e primeiro passo que deve ser dado e, 
claro, com ferramentas e profissionais preparados para fazer dela 
o grande alvo de suas vendas. Essa nova e genial ideia permite 
uma infinidade de coisas, sendo a mais importante a capacidade 
de viralização quase que automática da marca. 

"Chegamos a um novo caminho. O consumidor dita as regras 
por conta da variedade de oferta, ainda maior que a demanda. 
Amadores e profissionais pegam carona em prol de um mesmo 
objetivo: ganhar dinheiro. Os profissionais antecipam e aplicam 
tendências. Na era das redes sociais, não há espaço para o ama
dorismo. Quem define se algo é bom ou ruim, excelente ou pés
simo é o consumidor;, ou melhor, o e-consumidor. Ele fala mal ou 
bem da sua marca, ele pode vender ou não. Tudo depende do 

processo plantativo de quem priorizou cuidar de um bom pro
duto e serviço no ambiente digital", afirma. 

Nesse processo, torna-se fundamental conhecer recursos 
criados com a finalidade de ampliar os negócios. Confira três 
boas opções existentes para integrar uma loja online dentro de 
um perfil no Facebook. 

C A R T T I N I 
Com o Cartinni, é preciso criar uma conta e informar os produ
tos que serão vendidos, com preço, frete, fotos, comentários e 
formato. Há a possibilidade de escolher produtos do seu banco 
de dados, ou seja, você não precisa ter previamente um site de 
comércio eletrônico. 

V E N D I N G B O X 
É um sistema de criação de lojas virtuais que pode ser integrado 
em uma página do Facebook, oferecendo personalização esté
tica, vários idiomas e integração com outras plataformas de 
e-commerce. 

I N F U S E D C O M M E R C E 
Opção não -gratuita que permite configurar uma loja adicio
nando elementos, incluindo formas de pagamento e frete, ofe
recendo um sistema muito simples, com boa usabilidade, para 
qualquer usuário do Facebook. 
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M a g a z i n e Lu i z a e s e u n o v o j e i t o 
d e f a z e r negóc i o nas r e d e s soc ia i s 

Com o objetivo de explorar o poder das redes de relacionamento 
na internet, o Magazine Luiza foi a primeira empresa a executar 
um plano de fazer negócios pelas redes sociais, ou seja, a pri
meira organização a ter uma espécie de "divulgadores", trocando 
o "porta a porta" pelo "clique a clique". É o caso do Magazine Você 
(migre me/5LBeA) uma loja personalizada, na qual o usuário da 
rede monta uma vitrine e pode vender qualquer produto do 
Magazine Luiza e escrever dicas que ajudem seus amigos a com
prar certo. A vitrine de cada perfil pode ser montada com produ
tos exclusivos de uma linha, como esportes, tecnologia ou deco
ração, por exemplo. 

A estratégia permite aos usuários receber dicas de pessoas 
de confiança, encontrar produtos e comprá-los em um só lugar. 
Segundo um levantamento da Internet Retailer, 67% dos com
pradores gastam mais online depois de receber recomenda
ções de amigos. 

"Transformamos a venda de porta a porta no clique a clique. 
Inicialmente, foi um processo intuitivo, muito comum em nossa 
empresa, nas relações pessoais e também comprovado por pes
quisas do setor, especialmente aquelas que confirmam que as 
pessoas compram por influência de amigos. Ninguém conhece 
melhor seu amigo do que você, por isso, ele terá a melhor sugestão 
possível de produto, da maneira mais fácil e prática possível. Além 
disso, o divulgador está sempre antenado no que seus amigos pre
cisam, seja pelo mural do Facebook como 'adivinhem, perdi meu 
celular novamente', até 'alguém sabe se já é hora de comprar uma 
TV 3D7 ou por aquela conversa na mesa de bar. você pode indicar 
antes mesmo de alguém pedir", explica Frederico Trajano, diretor 
de Vendas e Marketing do Magazine Luiza. 

Com a estratégia, o Magazine Luiza muda os moldes conheci
dos de negócio nas redes de relacionamento, possibilitando um 
contato ainda mais direto entre a empresa e seus potenciais con
sumidores, via internet. 

Quando se fala de social commerce, é difícil encontrar um 
grande varejista online brasileiro que seja referência nesse 
modelo de negócio. Grandes e-commerces até oferecem espa
ços para comentários, trocas de experiências, mas nada tão 
expressivo. Com base nessa carência de mercado, o Magazine 
Luiza procurou conhecer e explorar essa nova tendência, e o 
resultado foi positivo. 

'Quando estudamos o social commerce no Brasil e no mundo, 
notamos que não existia referência. Não havia quem se destacasse 
ou saísse do social shopping, das interações de campanhas e aten
dimento. Por isso, nos empenhamos em fazer algo que fosse rele
vante para as pessoas e que, ao mesmo tempo, fosse o mais social 
possível para cumprir a promessa principal. Apesar de o foco ser 
nacional, recebemos contatos de empresas do mundo todo que
rendo conhecer mais o projeto para estudo e possíveis aplicações 
por empresas de outros nichos", afirma Trajano. 

O diretor da varejista conta que o período de adaptação ao 
projeto foi recebido com muito sucesso. Antes mesmo de ser 

lançado, foi executado um projeto-piloto com familiares de fun
cionários, recebido com muita empolgação. "Como nenhuma 
pessoa sabia o que era o projeto até chegar ao teste em si, a sur
presa foi enorme e altamente positiva. Foi um misto de empolga
ção de renda extra para a família, com a simplicidade de uma loja 
já inserida nas redes. Além disso, muitas pessoas destacaram que 
já eram autoridades em suas redes para determinado assunto, 
como bebês, por exemplo. Assim, acharam que seria mui to 
melhor indicar um produto bom para comprar e ainda ganhar 
uma comissão por isso", explica. 
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DESAFIOS 
O principal objetivo, segundo Frederico Trajano, é atingir um 
público que ainda não tem contato com a marca, pois, segundo 
ele, ao entrar nas redes sociais é possível conseguir o aumento do 
alcance. Principalmente por meio do boca a boca e com a capi
laridade necessária, pois nos canais de mídias tradicionais essa 
tarefa é mais árdua, além de não contar com o melhor consultor 
de vendas: você para seus amigos. 

"Nossa meta é fazer um número expressivo de lojas, em torno 
de dez mil, mas fazê:las de forma que os divulgadores interajam 
com a gente, peçam melhorias, dicas, compartilhem experiên
cias de sucesso uns com os outros. A Ideia é que possamos dar as 
melhores dicas do varejo brasileiro a fim de toda a rede crescer 
sustentavelmente." 

O projeto, que já vem sendo desenvolvido há um ano e foi 
lançado em agosto último, já conta com cerca de mi l lojas, além 
das centenas de interessados em fazer parte e começar a fatu
rar. O assunto teve efetiva repercussão no Brasil e no mundo. 
Trajano lembra, ainda, que essa primeira fase é voltada para 
familiares de funcionários e, posteriormente, será aberta para 
pessoas interessadas a se cadastrarem, porém esse prazo ainda 
não está definido. 

Segundo projeções da Empresa de Inteligência e Comércio 
Eletrônico (e-bit). o e-commerce deve faturar cerca de US$ 4 bilhões 
em todo o mundo este ano, e especialistas prevêem que em 2015 
chegue a US$ 30 bilhões. No Brasil, o faturamento pode chegar a R$ 
18,7bilhões em 2011, registrando um crescimento de36% em rela
ção ao ano passado, quando faturou R$14,8 bilhões 

LIKESTORE - SERVIÇO DE LOJAS VIRTUAIS NO FACEBOOK 
A LikeStore (www.likestore.com.br) é outra empresa brasileira que 
lançou uma ferramenta que permite a usuários do Facebook no 
Brasil criarem sua loja virtual na rede social. Após um período 
de acompanhamento do mercado, foram detectadas algumas 
tendências do f-commerce. Segundo Gabriel Borges, idealizador 
e diretor da LikeStore, a visão de negócio é fazer com que consu
midores possam divulgar produtos para seus amigos em redes 
sociais de maneira rápida e efetiva. Após constatar que no mer
cado americano a estratégia tornou-se sucesso absoluto, Borges 
imaginou que poderia estruturá-la no mercado brasileiro, uma 
vez que já temos social commerce e um país totalmente aberto 
à social media. 

A proposta no Brasil vem dando certo e diversas empresas 
vêm se interessando pelo f-commerce. Para se ter ideia, o serviço 
já superou U$ 1,6 bilhão no mercado americano. O recurso, que 
é gratuito, não cobra custo de ativação nem de manutenção. A 
geração de renda é comissionada de acordo com as vendas, com 
o sucesso do negócio do cliente, a LikeStore fica com 2% do valor 
de cada compra efetuada. 

No tocante à usabilidade da ferramenta, o empresário destaca 
a funcionalidade prática de um e-commerce natural, em que o 
usuário pode realizar pedidos, fazer cobranças e, além disso, tem 
a possibilidade de indicar outros amigos de sua rede de contatos. 
"Mesmo sem comprar, pode-se 'curtir' o produto, e isso aparece 
no mural. E se um amigo clica, ele cai diretamente na página 
do produto. Uma vez que essa dinâmica acontece, quando um 
amigo meu clica/curte posso acompanhar o que ele já comprou 
em outras vezes. Estamos falando de social media dentro de 
experiências de e-commerce", explica. 

Já o trabalho de divulgação da ferramenta para as grandes 
empresas e, sobretudo, como tem sido a recepção para empre
sários mais tradicionais são outros dois pontos a serem levados 
em consideração. Gabriel reconhece que a ideia do e-commerce 
no país ainda não é maturada em sua totalidade. "É como se as 
empresas já enxergassem potencial, porém ainda não consegui
ram desenvolver projetos nesse sentido. Com a plataforma para 
clientes da LikeStore temos visto grandes marcas apostarem e 
se darem bem pela facilidade e velocidade no ar, a exemplos do 
Hotel Urbano e da Joalheria Bernardes, que estão utilizando o ser
viço sem risco. A praticidade e a funcionalidade são destaques, 
uma vez que em menos de 48 horas você já consegue colocar no 
ar, vender seus produtos etc. Outra argumentação favorável se 
refere à dinâmica de uso do social media do brasileiro, que nesse 
quesito abraça a questão. O mercado brasileiro cresce a cada pes
quisa realizada, com indicadores cada vez mais favoráveis." 

Para 2012, Gabriel Borges acredita que o social commerce 
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http://www.likestore.com.br
Text Box
Fonte: Wide, São Paulo, ano 8, n. 87, p. 108-112, nov./ dez. 2011.




