
Você sabia que no Brasil a categoria moda 
já é a quarta em número de vendas, a 
segunda em número de visitas e a primeira 
em browsing? A venda on-line de vestuário 
tornou-se uma verdadeira "febre" depois que 
as marcas de moda descobriram o potencial 
do e-commerce. A prova disso é a aparição 
de serviços especializados e investimentos 
no setor. Mas a grande questão é: Como 
aumentar ainda mais as vendas e alcançar o 
sucesso no e-commerce de moda no Brasil? 
É isso que você confere a partir de agora. 
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ser realizado pelos buscadores mais específicos e pelos sites ver-
ticais, banners que teoricamente falam com seu público." 

Uma estratégia que muitos esquecem de utilizar e que 
vem sido bastante aprimorada ultimamente, segundo Natan 
Sztamfater, é o Behavioral Retargeting, tendência de mídia atual, 
que consiste em trazer potenciais compradores de volta ao seu 
site. O Retargeting vem do inglês 'target' (alvo) e significa "mirar" 
novamente em um alvo que já foi anteriormente apontado. Pelo 
fato de o cliente interessado em comprar já ter navegado em sua 
loja, ficará mais fácil ele ser impactado com ferramentas (ex. ban-
ners) relacionadas com o assunto de interesse. 

NA PRÁTICA 
O usuário entra em uma loja virtual de roupas, entra na página de 
uma marca conhecida e por alguma razão sai do website. Ao con-
tinuar sua navegação este mesmo possível comprador poderá 
ser impactado por um banner da mesma loja, com aquela mesma 
blusa ou vestido. Isso representa um aumento de 500% em suas 
chances de conversão (se comparado à exibição do banner para 
um usuário não 'tageado'). 

Manter-se líder e reconhecido diante de tanta concorrência é 
tarefa árdua. Segundo o CEO da Cookieweb, o cenário atual cer-
tamente é positivo para o cliente, mas para o lojista há inúmeros 
desafios. "A tendência é que as empresas mais fortes consigam 
sobreviver bem por conta do volume, investimento e tecnologia. 
O que nunca vai deixar de ter valor é o diferencial, independente-
mente do e-commerce. Você sempre terá resultados positivos se 
focar no co-bussiness. A Shoulder entrega moda, qualidade, ten-
dência, mas não se esquece do seu valor de shopping, a exemplo 
da Rakuten e Dafiti." 

Papel e caneta na mão e muita atenção às 
dicas que o especialista Natan Sztamfater 
deu aos leitores da Wide sobre como fazer o 
e-commerce de moda com sucesso: 

1° PASSO: Fale sempre a verdade. Informação está muito fácil 
hoje em dia. Portanto nada de falar mentiras. Se precisar mentir 
para vender, melhor nem começar; 

2o PASSO: Utilize as redes sociais. Não tenha medo delas, pois são 
elas que ajudam a potencializar sua marca. A indicação de um 
amigo, por exemplo, é uma grande conquista; 

3O PASSO: Não economize tecnologia. Ao contrário do que muitos 
pensam, tecnologia é investimento e não custo; 

4O PASSO: Terceirize serviços. Para garantir uma entrega espe-
cial, se a empresa não está bem preparada - ou não tem um porte 
razoável -, uma saída é terceirizar os serviços, desde a plataforma 
utilizada até a distribuição; 

ados de uma pesquisa da 
WebShoppers, realizada pela 
consultoria e-Bit, mostram que 
o comércio de moda brasileira 
pela internet subiu do 26° lugar 

em 2007 para a quarta posição entre os segmentos que mais 
vendem em todo varejo eletrônico brasileiro no último ano. A 
pesquisa, que traz informações atualizadas sobre o perfil dos 
compradores online, mostra a mudança do comportamento dos 
intemautas brasileiros. 

Já os especialistas apostam que a presença das grandes mar-
cas varejistas na área de vestuário na internet incentivou outras 
marcas a entrarem na rede e o consumidor começou a comprar 
com mais segurança, ou seja, quebrando barreiras. Mas o perfil 
do consumidor brasileiro também colabora para atrair inves-
tidores - e multinacionais. No Brasil, o público se identifica com 
uma marca e é fiel ao canal de vendas. De acordo com uma pes-
quisa do Instituto de Estudos e Marketing Industrial, 96,4% dos 
consumidores que usam a rede para adquirir roupas dizem estar 
satisfeitos com as compras. Percentual quase igual diz que reco-
mendaria o site para um amigo. 

Natan Sztamfater, CEO da Cookie Web, agência de marke-
ting digital especializada em atendimento para lojas virtuais de 
pequeno e médio porte, lembra que muitas das empresas que 
estão crescendo no segmento moda online são têxteis, além de 
especialistas em internet, e que acabam concentrando suas mar-
cas dentro dos shoppings. O resultado é esse "boom", a exemplo 
das já consolidadas lojas virtuais da FARM (farmrio.com.br) e 
Shoulder (shoulder.com.br). "É fundamental ter um bom catálogo 
de produtos online, pois até mesmo o cliente que vai à loja física 
busca o online. Mas também temos aquela cliente que realiza a 
busca diretamente no site da Sholders, por exemplo, que possui 
um catálogo online de produtos totalmente voltado à conversão, 
e propicia uma experiência de compra positiva e satisfatória." 

E a febre não é só no Brasil. Estilistas brasileiros de luxo como 
Amir Slama, Alexandre Herchcovitch e Emanuelle Junqueira, 
já apostam fortemente na venda on-line. Outras marcas nacio-
nais, a exemplos de Hering, Rosa Chá, UMA, Folic, Ferracini e 
Piccadily integram o time de grandes marcas apostando no 
e-commerce de moda. 

A atriz Victoria Beckham é outra empresária que lançou sua 
coleção via e-commerce. Os vestidos mais vendidos das cole-
ções de verão e inverno 2011 da estilista estão disponíveis no 
Net-a-Porter. Todos foram renovados para a venda especial. O 
e-commerce também oferece acessórios, óculos e outros mode-
los assinados por Victoria. 

Outra dica do fundador da Cookie Web, é fazer com que 
a experiência do cliente virtual seja parecida com a da loja. 
"Ou seja, ele tem que se sentir comprando naquela esfera que 
conhece, deve ter produtos similares, com os mesmos nomes, 
tamanhos, enfim, a grade de oferta de produtos deve ser a mais 
próxima possível (plataformas, ambientação etc.) Já para a loja 
online, gerar fluxo no site é um dos principais desafios, que pode 
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5O PASSO: Midia. Acreditar que um site vai funcionar sem inves-
timento em mídia é o fim. Ora, é preciso ter alto fluxo de pessoas 
para que o faturamento justifique. Nesse sentido, são imprescin-
díveis uma boa descrição de produtos, organização das sessões, 
definição de custos etc. 

Grandes marcas apostam no 
e-commerce de moda 
O gerente de e-commerce da C&A, Elio França e Silva, garante 
que a moda tem crescido muito no Brasil. Segundo ele, hoje 
ocupamos uma posição de destaque, inclusive mundialmente. 
"Sempre fomos conhecidos por nossa criatividade, aliada à qua-
lidade e competitividade. Os eventos de moda se propagam por 
todo o país, os cursos e faculdades de moda ganharam força, e a 
moda hoje é respeitada e importante dentro do mercado", afirma. 

França e Silva destaca ainda a veia fashionista do brasileiro, 
que se manifesta de várias formas, desde as manifestações cul-
turais regionais que tem um código próprio até o lançamento 
de um grande número de marcas desenvolvidas por pequenos 
empresários. Ele defende que moda pede criatividade e ousadia 
e o brasileiro tem estas características. 

A C&A, que hoje possui uma série de canais de comunica-
ção com o público (Blog, Twitter e até um brand channel no 
YouTube), busca no ambiente digital fazer mais do que apenas 
publicidade, há um investimento grande em conteúdo, con-
forme explica o gerente de e-commerce da empresa. "A diferença 
é que ampliamos o leque apostando em um canal inédito e inde-
pendente no Brasil, que propõe traduzir tendências e novidades 
do universo fashion para o público interessado." 

LOJAS RENNER INVESTE EM DIFERENCIAIS 

Desde outubro de 2010, a Lojas Renner apresenta uma plata-
forma de negócios que permite ampliar a comunicação e o rela-
cionamento com os clientes. Com investimento divulgado de 
R$ 5 milhões, o site www.lojasrenner.com.br integra itens de ves-
tuário, acessórios e calçados no atual mix composto por moda 
íntima, relógios e perfumaria. 

A partir de um estudo capitaneado pela Lumens Consultoria, 
a Lojas Renner detectou o que os clientes buscavam quando 
compram pela internet: segurança, navegabilidade e facilidade 
de uso. Com foco nessas premissas, a empresa desenvolveu seu 
e-commerce, com sinergia com as lojas físicas para construir uma 
relação ainda mais estreita com os clientes. 

ESTRATÉGIAS 

A navegação com filtros por características específicas de cada 
produto - marca, preço, cor e tamanho - permite que o consumi-
dor encontre o item com mais comodidade. O cliente conta ainda 
com um álbum com sugestão de looks completos para comprar 
as peças em um único clique. 

Um estúdio fotográfico foi montado exclusivamente para 
atender o novo canal e garantir a troca frequente da composição 
de looks sugeridos, além de maior detalhamento dos produtos 
por meio da variedade de fotos. O site utiliza tecnologias de web 
2.0, como busca inteligente, Search Engine Optimization e Q&A 
semântico, permitindo uma melhor experiência e agilidade na 
localização de produtos e dúvidas dos clientes. 

O portal possui efetiva sinergia com as diversas lojas físicas, 
que são pontos de trocas de mercadorias. Para facilitar a compra, 
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http://www.ioiasrenner.com.br


o e-commerce da Lojas Renner oferece pagamento em até 12 
vezes sem juros no Cartão Renner. 

A Lojas Renner também possibilita a troca/devolução de mer-
cadorias em até 30 dias após a compra, estendendo o prazo de 
sete dias que a legislação regulamenta. Para atender a demanda, 
um centro de distribuição terceirizado com capacidade de arma-
zenagem de até 250 mil itens foi contratado, em Embu (SP), espe-
cialmente para as vendas online. 

CANTÃO APOSTA EM DEMANDAS ESPECÍFICAS 

Já para Ana Claudia Freitas, Gerente do Canal E-commerce da 
Cantão, o maior desafio do e-commerce de moda e vestuário é 
proporcionar uma experiência de compra agradável e surpre-
endente dentro das especificidades desse canal. "Temos que 
comunicar a marca e os produtos com uma grande riqueza de 
detalhes e com uma navegabilidade 'friendly' que faça a cliente 
se encantar mesmo sem experimentar as peças. Para isso, fotos 
detalhadas, vídeos, sugestões de looks, informações de medi-
das são fundamentais. Se estes itens vierem acompanhados de 
uma boa política de troca ou devolução as chances de sucesso 
aumentam ainda mais", acredita. 

Ao avaliar o cenário do comércio eletrônico na atualidade, 
Ana Claudia lembra que hoje é comum a loja virtual figurar entre 
as que mais vendem em suas respectivas redes e esse, aposta ela, 
é um caminho sem volta. "Atualmente existem diversos softwa-
res abertos de e-commerce com recursos que podem ser adapta-
dos para o universo da moda - independente do DNA de marca. 
Nesse sentido, existe um desejo de buscarmos um formato de 
e-commerce que, assim como uma loja física (com seu projeto de 
arquitetura, visual merchandising, vendedoras etc) traduzam o 
universo do Cantão. O acesso via dispositivos móveis também 
está cada dia maior e a compra por meio deles já é uma realidade 
muito presente." 

As estratégias do e-commerce de moda da Cantão são planeja-
das de acordo com demandas específicas. Na loja online as clien-
tes têm acesso a um mix de produto muito semelhante ao das 
lojas físicas. E como a sua capacidade de exposição de produtos é 
infinita, ela tornou-se um ótimo canal de venda de peças de cole-
ções anteriores. "Além disso, este ano passamos a utilizar vídeos 
em todos os produtos do site, para melhorar a exibição de atri-
butos que a imagem não é capaz de comunicar tão bem, como 
o caimento do tecido, por exemplo. Recursos como estes nos 
ajudam a melhorar cada vez mais o nosso resultado. O grande 
segredo para ser reconhecido diante de tamanha concorrência 
é por meio da inovação constante focada na felicidade dos clien-
tes, da preocupação com a experiência de compra online e do 
desenvolvimento de conteúdo, que ao mesmo tempo vende e 
promove o engajamento da marca", diz. 

A gerente do Canal E-commerce da Cantão revela que a 
empresa divulga promoções e novidades diariamente. As redes 
sociais também são um excelente meio de divulgação dos look-
books e vídeos. "Mas acima de tudo, é por meio das redes sociais 
que construímos um relacionamento com as nossas clientes. 
Nosso e-commerce entrega para todo Brasil o mesmo sortimento 
disponível em nossas lojas físicas e também peças de coleções 
anteriores com preços promocionais." 

LOOKS VIRTUAIS 

O Fashion.me é um rede social que está redefinindo a maneira 
como as pessoas interagem, descobrem, compartilham, reco-
mendam e consomem moda na Internet. Inclusive, recente-
mente, a modelo e apresentadora Ana Hickmann, fechou par-
ceria com a rede para ser a sua modelo virtual oficial. Com isso, 
apaixonados pelo mundo da moda podem criar looks e vestir a 
top model para conferir o caimento das roupas mais desejadas 
do mercado. 

A criação de looks em Modelos Virtuais possibilita que marcas 
disponibilizem produtos e coleções para que os usuários com-
ponham visuais em formato mais interativo, trazendo mais reali-
dade e imagens fiéis aos looks. Dessa forma, a criação em Modelo 
Virtual oferece aos amantes do mundo da moda a oportunidade 
de conferir o caimento dos lançamentos e marcas mais deseja-
das pelos consumidores. 

"Quando conheci o projeto Fashion.me me apaixonei! Os 
empreendedores idealizadores do Fashion.me conseguiram 
revolucionar o mundo da moda nas redes sociais. Eu vejo moda 
e internet de várias formas: revistas, TV, minha própria marca, 
minha loja virtual, Twitter, Facebook e Flickr. E fazer parte desse 
mundo é algo maravilhoso e uma grande oportunidade!", afirma 
Ana Hickmann. 

Outra inovação que o Fashion.me traz com a opção de criação 
em modelos virtuais é o social commerce, onde ao criar o look 
e ver o caimento, os produtos tem um link diretamente para a 
loja virtual da marca. A loja virtual da Ana Hickmann já está inte-
grada com a rede social. Os internautas também podem montar 
os looks do Fashion.me diretamente na loja virtual da modelo. * 
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Text Box
Fonte: Wide, São Paulo, ano 8, n. 91, p. 94-98, jul./ago. 2012.




