
omente no ano passado, nove 

milhões de novos consumidores 

eletrônicos surgiram no Brasil. O 

número de pessoas que utilizam a 

internet para fazer compras regu

larmente atingiu a impressionante 

marca de 32 milhões. Dados da empresa E-

-bit, que monitora indicadores do e-com

merce, indicam que, em 2012, as vendas via 

web no País devem crescer 25% e atingir um 

faturamento de R$ 18,7 bilhões. Outra em

presa de consultoria do setor, a eMarketer, 

apontou que o comércio eletrônico brasileiro 

deve representar, dentro dos próximos dois 

anos, mais da metade das vendas virtuais de 

toda a América Latina. 

A expectativa dos analistas do setor é de 

que o País passe a ter 3% da participação no 

mercado internacional de vendas pela in

ternet, cerca de R$ 39,3 bilhões, em até três 

anos. Já a consultoria americana Forrester 

Research, que esteve presente no evento 

anual da Federação Nacional do Varejo em 

Nova York, apontou o Brasil como um dos 

candidatos a protagonistas no setor, devido à 

forte expansão da classe média, da qual par

te expressiva está desembarcando na rede 

mundial de computadores. 

Mesmo com todos esses dados promis

sores sobre o comércio eletrônico brasileiro, 

o País está experimentando um fenômeno, 

no mínimo, curioso. Várias marcas que cres

ceram e se consolidaram na internet estão 

arriscando suas conquistas em busca da ex

pansão em lojas físicas, principalmente em 

shopping centers. Dessa forma, aceitam o 

risco de assumir um aumento expressivo de 

seus custos operacionais e de fazer o repla-

nejamento de seu modelo de negócios. 

Para especialistas em varejo, a explicação 

desse movimento faz parte de uma ten

dência mundial de vendas por mais de uma 

plataforma, em que lojas virtuais e físicas são 

partes de um mesmo negócio e não podem 

ser consideradas concorrentes. Ou seja: há a 

necessidade de atender o cliente, seja física 

ou virtualmente, onde quer que ele deseje. É 

a era do mercado multicanal, quando a in

tegração entre o e-commerce e o comércio 

físico passa a ser a regra do bom negócio. 

"Não adianta mais o empresário vare

jista ser o melhor no comércio eletrônico 

ou o melhor do comércio físico em deter

minado produto, como era antigamente. 

Ele tem que estar presente na vida do 

consumidor em todas as interfaces de 

venda", afirma o consultor de marketing 

do Sebrae São Paulo Gustavo Carrer. 

No Brasil, esse varejo multicanal já é uma 

realidade e acontece nas duas vias: tem o 
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consumidor que conhece o produto na 

loja e realiza a compra na internet (pela 

comodidade, preço ou pelas facilidades 

de pagamento) e tem o que pesquisa o 

produto via web e vai até a loja para reali

zar a compra. A ideia é que uma platafor

ma não anula a outra. 

"O consumidor está, sim, comprando 

cada vez más diretamente online, mas 

também utiliza a web para pesquisar pre

ços e produtos antes de tomar a decisão de 

compra e ir para o shopping center", avalia o 

diretor-geral da E-bit e presidente do Con

selho de Interação e Comércio Eletrônico da 

Fecomercio, Pedro Guasti. 

Um exemplo recente dessa integração 

de canais de vendas acaba de ocorrer em 

São Paulo. Com faturamento anual de R$ 

1 milhão, os donos da Meu Amigo Pet, 

uma loja de acessórios para animais de 

estimação que comercializava os produ

tos exclusivamente pela internet, decidi

ram no fim do ano passado que era hora 

de abrir as portas de uma unidade física. 

Inaugurada em novembro no Shop

ping Eldorado, em São Paulo, a primeira 

loja será o modelo para um passo ainda 

maior que os empreendedores planejam 

dar: a abertura de franquias pelo País. Su

cesso no mundo do e-commerce, a em

presa paulista é um bom exemplo dessa 

tendência de marcas de varejo que nas-

ceram na internet e que partiram para o 

comércio físico dentro de um plano de ex

pansão e adequação ao novo consumidor. 

"A ideia foi trazer uma experiência múl

tipla. A gente quer atender o consumidor 

multicanal. Atendê-lo onde ele quer ser 

atendido. Se ele quer vir na loja física, pode 

vir. Se ele não pode comprar na loja físi

ca, ele encontra o que procura na virtual", 

explica Daniel Nepomuceno, CEO da 

Meu Amigo Pet. 

Para Carrer, do Sebrae, essa navegação en

tre as interfaces de vendas vai acontecer em 

quase todos os segmentos do varejo. "Cabe 

ao empresário se adaptar a esse novo con

sumidor", afirma ele, que acaba de voltar de 

uma visita oficial do Sebrae à MRF Retail's 

Big Show - maior feira sobre varejo do mun

do -, em Nova York, onde um dos principais 

assuntos tratados foi exatamente a integra

ção de tecnologias de vendas. 

Nepomuceno, da Meu Amigo Pet, vê ou

tro fator que o ajudou a expandir os negócios 

do mundo virtual para o físico. Rara ele, a loja 

em um endereço comercial de peso, como 

um shopping, aumenta a credibilidade do 

negócio de e-commerce."A gente percebeu 

que a maioria dos consumidores confia mais 

numa compra virtual feita de empresas que 

têm loja no mundo físico. Por esse motivo, 

decidimos trazer para o mundo físico o su

cesso que a gente teve na internet. E o virtual 

ajuda os intemautas a saberem que existe 

o shopping perto para pegar o produto na 

mão. São extensões." 

Com três anos de experiência, Marcelo 

Roisman e Leonardo Klarnet, os donos da 

grife carioca criada na internet e especiali

zada em réplicas de uniformes antigos de 

times de futebol, a Liga Retrô, confirmam 

o sucesso das lojas e a integração entre o e-

-commerce e as unidades físicas. 

"Decidimos abrir nossa primeira loja física 

porque a marca já estava crescendo bastante 

e o público pedia um ponto físico. O vestuá

rio é um item diferente do eletrodoméstico, é 

algo que o cliente quer provar, quer ver como 

fica no corpo", diz Roisman. 

Hoje, o eletrodoméstico é o tipo de pro

duto mais comprado pela internet, corres

pondendo a 13% do total de negócios feitos 

no primeiro semestre de 2011 no Brasil, se

gundo os dados da E-bit (seguido por pro

dutores de informática, 12%, e saúde, beleza 

e medicamentos, 11%). 

Os empresários afirmam que não há uma 

receita exata para realizar essa ampliação do 

virtual para o físico. Tudo depende da sen-
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sibilidade do empreendedor e do conheci

mento de sua atividade. 

Para Roisman, por exemplo, a i n 

tegração entre o e-commerce e o fí

sico foi decidido quando as vendas 

via web já não comportavam mais 

a expansão dos negócios. "Atual

mente, as lojas físicas vendem muito mais 

que as virtuais. No entanto, não há con

corrência entre os dois canais. Um até 

ajuda o outro. Na loja aberta em São Pau

lo, por exemplo, 20% a 30% dos clientes 

que entram já visitaram o site para conhe

cer os produtos", afirma o empresário. 

E os negócios só crescem. A Liga Retrô 

conta hoje com nove lojas pelo País, vai 

abrir mais três ainda este semestre e tem 

planos para estar presente em todas as 

cidades-sede da Copa até 2014. 

Outra empresa que trilhou o mesmo ca

minho da venda multicanais foi a PortCasa, 

especializada em móveis e decoração. Su

cesso de vendas no e-commerce, a empre

sa também investiu nas lojas físicas em São 

Paulo buscando a integração entre o mundo 

virtual e o "mundo real". 

Para Natan Sztamfater, diretor da loja, a 

integração das vendas pela internet com 

as de lojas físicas é um caminho sem volta. 

"Sinto que as vendas na loja física tendem a 

continuar crescendo e que o movimento da 

loja virtual é complementar, sendo agregado 

como catálogo digital. E é importante que 

se entenda que uma não rouba clientes da 

outra. Pelo contrário, traz mais gente para o 

negócio", afirma Sztamfater. 

O diretor-geral do E-bit explica que não 

é comum atualmente no universo de em

presas nascidas no ambiente online a aber

tura de unidades físicas, devido à dinâmica 

totalmente diferente e ao custo elevado 

que envolve a atividade offline. "Mas essa 

integração de multicanais de venda é um 

caminho que vai se expandir e quem pode 

fazer essa opção, sem dúvida, sabendo que 

é a hora para isso, só tem a ganhar", avalia 

Guasti. Para ele, o mercado do e-commerce 

tem muito mais a crescer do que o varejo 

físico, com custos menores e condições de 

atuação mais favoráveis. 
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PLANEJAMENTO 
Traçar o caminho inverso, partindo do mun

do exclusivamente virtual para o "mundo 

real", requer planejamento e envolve custos 

não previstos no universo do e-commerce. 

Portanto, é preciso buscar ajuda profissio

nal."Empresas que já atuam na internet têm 

como uma das vantagens o fato de ter um 

banco de dados como cadastro de informa

ção dos clientes, o que facilita a atração desse 

público para a unidade física", explica Gusta

vo Carrer, consultor do Sebrae. 

O primeiro ponto a se considerar é o custo 

de locação e as taxas em casos de instalação 

nos shoppings. Essa é uma estrutura cara 

comparada ao universo online, no qual os 

valores envolvidos são bem menores. Por

tanto, é preciso pesar novos gastos, como se

gurança, estoque, atendimento e manuten

ção. Se no e-commerce é possível trabalhar 

com estoque reduzido, na loja física isso já 

não acontece, uma vez que é preciso garantir 

a entrega imediata das mercadorias. 

"Na loja física usamos a métrica do mun

do virtual para saber o que vende, quando 

vende, o que o público gosta de comprar. Por 

delimitação de espaço, a loja física não tem 

condição de oferecer todo o mix do mundo 

virtual. Então trouxemos o que tem maior 

giro. No excedente, o pessoal foi bem trei

nado para levar o consumidor da loja física 

para a virtual", explica Nepomuceno, sobre 

sua experiência na Meu Amigo Pet. 

Outro aumento de custos a ser conside

rado é com pessoal. Treinamento e equipe 

são questões a serem previamente estuda

das. "Uma das mudanças mais importan

tes nessa transição do online para o físico 

é o atendimento direto ao cliente. Por isso 

é preciso investir no pessoal e no ambien

te da loja. A experiência de compra para o 

consumidor tem que ser valiosa", opina o 

consultor do Sebrae. 

No caso da loja aberta pelos donos da Meu 

Amigo PET, a saída foi oferecer ao cliente 

uma experiência parecida com a vivida na 

web. "Queremos que seja uma extensão do 

site. Fizemos treinamento para que os fun

cionários tenham tanta informação quanto 

nossa página", explica o CEO do negócio. 

Esse também foi um desafio dos empre

sários da grife carioca Liga Retrô há três anos 

atrás. "Trabalhamos com uma marca total

mente diferenciada, é uma marca totalmente 

temática. O primeiro desafio foi transportar 

o layout do site para a loja. Você entra na loja 

e a sensação é que você está em um estádio 

em um jogo do passado." 

ONDE ABRIR 
Muitos empresários do e-commerce que 

decidem expandir os negócios e abrir uma 

loja física estão optando por unidades den

tro de shoppings devido a maior garantia de 

fixação da marca. "O custo é mais alto, mas 

em consolidação e exposição de marca pen

samos que o shopping seja o melhor lugar", 

afirma Nepomuceno. A empresa já planeja 

a expansão, com uma nova unidade em um 

posto de combustível no Morumbi. 

Rara o diretor-geral do E-bit e represen

tante da Fecomercio, o comércio eletrônico 

tem um alcance que uma loja física não tem 

e pode ser montado a um custo muito baixo. 

"Hoje em dia é muito acessível montar uma 

loja virtual. É preciso um capital mínimo na 

mão e alguns requisitos. Já para montar uma 

loja física há outros custos envolvidos." 

O fato é que para especialistas do setor a 

integração dos canais de venda é um cami

nho sem volta. Resta saber se os empreende

dores brasileiros estão preparados para a de

manda desse consumidor, que pesquisa na 

internet, vai à loja conhecer os produto e que 

tanto pode finalizar a compra na loja virtual 

quanto na física. Veja entrevista completa 
com Daniel Nepomuceno na TV Shop
ping: www.portaldoshopping.com.br. 
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http://www.portaldoshopping.com.br
Text Box
Fonte: Revista Shopping Centers, São Paulo, ano 28, n. 167, p. 20-26, mar. 2012.




