
A invasão dos pequenos e microempreendedores já movimenta 
R$2 bilhões na internet. Serão eles os vencedores da guerra eletrônica? 

HA 11 ANOS CUMPRINDO EXPE-

diente em um banco, Deborah 

Klopffleisch sentia falta de sua 

ocupação anterior: trabalhar desenhando 

e criando roupas. Abandonou seu empre-

go e abriu em 1998 a Camomilah, uma 

confecção especializada em lingerie para 

gordinhas. Na época, os cerca de 40 clien-

tes fixos em Curitiba rendiam, às vezes, 

menos que o salário no banco. Em 2002, 

um programador amigo lhe sugeriu criar 

uma loja virtual. Com a escala da inter-

net, a Camomilah atingiu 4 mil clientes e 

Deborah, após fechar a loja física, passou 

a exportar seus sutiãs e calcinhas em tamanhos maiores para 

Japão, Inglaterra e Portugal. Os R$ 15 mil mensais que recebe 

são mais que suficientes para pagar uma costureira e uma exe-

cutiva de negócios, além das contas de casa. Melhor: o site lhe 

deu a possibilidade de acompanhar o crescimento do filho, hoje 

adolescente. Comparado aos gigantes do comércio eletrônico, o 

faturamento atual de Deborah é pífio. Mas ela é pioneira de um 

movimento que vem ganhando corpo no Brasil nos últimos três 

anos: o comércio eletrônico deixou de ser um mercado onde se 

aventura apenas quem tem dinheiro ou conhecimento técnico. 

Ele está sendo invadido, explorado e conquistado por pequenos 

e microempreendedores. Em conjunto, essas pequenas lojas já 

movimentaram R$ 2 bilhões (ou 8% do setor) em 2011, segundo 

a consultoria e-bit. A previsão para 2015 é que elas avancem para A ut
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até 20% do mercado. Nos Estados Unidos, 

elas já detêm 33% do mercado eletrônico. 

Há três grandes motivos para esta 

explosão de imigração online. O primeiro 

é a consolidação dos meios de pagamento. 

"Foi um divisor de águas a partir de 2009. 

Antes, você ficava um ano batendo na 

porta de bandeiras de cartão de crédito 

querendo conexão", diz Gerson Rolim, 

diretor da Câmara-e.net, entidade que 

estuda o comércio eletrônico no Brasil. 

Serviços como PagSeguro, MercadoPago 

e PayPal aceitam cartões de crédito e 

minimizam a preocupação dos lojistas 

com fraudes. O segundo motivo passa 

pela facilidade de criar uma loja online. 

Se antes era preciso ter programadores 

e designers, montar o próprio espaço 

passou a ser simples como clicar algumas 

vezes em um botão. Em terceiro lugar, os 

novos empreendedores online têm em 

quem se inspirar: alguns pioneiros da 

década passada que, após enfrentar vários 

tipos de dificuldade, conseguiram se ven-

der por quantias milionárias ou crescer a 

ponto de movimentar milhões de reais. 

"Se você tem CNPJ, basta comprar um 

domínio (R$ 30 por ano) e montar sua 

loja. Trabalhe bem que o risco é muito 

pequeno", afirma Rolim. 

Antes mesmo desta onda, o Mercado Livre se firmou como 

a meca dos microvarejistas. Criado para vender por leilões, o 

site teve de se adaptar ao crescente uso da ferramenta como 

"banquinha virtual" para produtos novos. Alguns grandes come-

çaram ali - um bom exemplo é a Netshoes, a caminho de uma 

receita de R$ 1 bilhão neste ano (leia reportagem na pág. 68). 

Lançado há um ano, o MercadoShops é uma tentativa de atrair 

ainda mais pequenos, com ferramentas para controlar vendas, 

anunciar no Facebook e gerenciar pagamentos. Em um ano, a 

ferramenta acumula 36 mil usuários na América Latina (23 mil 

no Brasil), diz Stelleo Tolda, diretor operacional do Mercado 

Livre - pouco mais de um terço dos mais de 60 mil microem-

presários online, segundo levantamento da Câmara-e.net. 

O número é pequeno, mas a tendência é crescer. A internet 

brasileira vem observando um aumento na oferta de serviços 

segmentados. É o caso do Elo7, uma es-

pécie de "Mercado Livre do artesanato". 

Só pode abrir loja o artesão que produz as 

próprias peças - revendedores são impe-

didos. O modelo de negócios é parecido 

com o do Mercado Livre, mas a especia-

lização faz com que o Elo7 dedique mais 

atenção à sua comunidade, organizando 

eventos para os artesãos, afirma seu pre-

sidente, Carlos Curioni. 

Até quem não é especializado nos 

pequenos está de olho neles. A VTEX 

é uma desenvolvedora de plataformas 

para comércio eletrônico, cujos clientes 

são em sua maioria médias ou grandes 

empresas (como Walmart, Nokia e Po-

lishop). "Mas a gente vem descendo", diz 

o cofundador Mariano Gomide. Em 2011, 

60% dos R$ 14 milhões de faturamento 

vieram de companhias de porte médio 

para baixo. A VTEX é atraente para os 

pequenos porque oferece sua platafor-

ma de e-commerce na "nuvem" - não 

é necessário ter uma estrutura física no 

cliente. As atualizações são feitas auto-

maticamente e as melhorias podem ser 

compradas diretamente de desenvolve-

dores e instaladas com poucos cliques. 

Além de lançar uma versão da plataforma 

"para as lojinhas", como diz Gomide, a 

empresa prepara um pacote para os ainda 

menores - como Deborah, da Camomilah. 

A previsão é dobrar o número de clientes 

(hoje são 141) até o fim do ano, com igual 

aumento de receita. A meta é que, até 

2015, o número se aproxime dos R$ 100 

milhões. Parece muito? "Se chegarmos a 

mil clientes, teremos só uma pequena fra-

ção do mercado. Estamos num momento 

no qual o potencial é quase infinito em 

relação à situação atual do e-commerce", 

diz Geraldo Thomaz, o outro sócio da 

VTEX. Essa previsão otimista só depende 

de empreendedores como Deborah. E há 

cada vez mais deles.  A ut
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Text Box
Fonte: Época Negócios, São Paulo, ano 5, n. 60, p. 82-83, fev. 2012.




