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FacebookeTwitter entramna
estratégia da venda on-line

ANÁLISE ESPECIALIZAÇÃO

Exigências do
e-consumidor

Redes sociais garantem 5% dos negócios de e-commerce, estima
a ABCom, mas especialistas alertam sobre efeitos negativos
TEXTOS LEDA ROSA
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esde o ano passado tem crescido o
número de micro e pequenos empresários que transformam suas
páginas no Facebook ou em outros sites de relacionamento em lojas virtuais. A atividade ainda não dispõe de dados consolidados, mas já detecta a tendência que, para boa parte dos analistas, é
uma vitrine poderosa para o site de e-commerce tradicional.
“Como tendência é importante, mas não
acreditamos que se consolide como local
de compras porque as pessoas não entram
nestes sites para consumo. O objetivo ali
são os relacionamentos. Então, acreditamos que é um ótimos influenciador de compras, a partir de estratégias específicas de
abordagem”, diz Cris Rother, diretora da
e-bit. Para ela, o maior desafio das empresas é fazer a ponte entre a página na rede social e o site de vendas. “Ainda está se buscando esse modelo de interação que motive a migração.”
Marcelo Collina, sócio da microempresa
Ambiance Bijoux está encontrando a sua
fórmula para alcançar o usuário da rede so-

cial e torná-lo cliente. “Reformulamos nossa página no Face porque nesta mídia é preciso trabalhar com cautela, afinal é vista como um site de relacionamento e jogos. O Facebook não foi feito para vender foi feito para divulgar. Então, coloco link para o meu
site com promoções eventuais, dirigidas a
públicos específicos, de tempos em tempos, porque se a pessoa vê o nome da empresa a toda hora pode criar o efeito contrário”, afirma Collina. A estratégia está mostrando bons resultados. Das 200 consultas
ao site que vêm via Facebook, 15% acabam
se convertendo em compras.
“As redes sociais como Facebook e Twitter tendem a se tornar cada vez mais relevantes e podem gerar um tráfego de baixo
custo para o site de vendas, se forem usadas
como ferramentas, com ofertas e conteúdo
ou mesmo canal de atendimento ao consumidor, sem custo nenhum na prática”, diz
Maurício Salvador, da ABComm. Segundo
dados da entidade, o social commerce garantiu 5% das vendas do e-commerce no ano
passado. Neste ano a expectativa é de aumento, mas não há previsão.
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modelo de
interação que
motive a migração
entre a rede social
e o site de vendas”
Cris Rother
Diretora do e-bit
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Um quinto fator que estimula a expansão de
pequenas e médias empresas no e-commerce é a busca do e-consumidor por conteúdo
mais especializado. E, se o assunto é nicho
de mercado, este pode ser o Eldorado dos pequenos.“O foco das PMEs deve ser o nicho
porque nele pode se diferenciar da grande,
oferecer as variantes de um determinado
produto que não estão no catálogo das grandes, tornando-se conhecidas como especialista, o que lhes permite cobrar um tíquete
maior”, diz Gérson Rolim, presidente da camara-e.net. Mesmo em conjuntura tão favorável, Cris Rother, diretora da e-bit, alerta
que, a longo prazo, a tendência não é de explosão do e-commerce. “As empresas que
entram são o foco do mercado hoje porque
tendem a crescer de forma mais larga que as
gigantes, já consolidadas. Mas, com o tempo, haverá estabilização e arrefecimento deste crescimento.” Além da dinâmica do mercado on-line, o perfil de consumo também
empurra as PMEs para a estabilidade. “O
e-commerce é muito alavancado em categorias que as PMEs não oferecem, como eletroeletrônicos e eletrodomésticos”, afirma Cris.
A evolução da atividade atrai vertentes de
igual sucesso, como as franquias. Para Maria
Cristina Franco, vice-presidente da Associação Brasileira de Franchising, “é um canal
de distribuição que está na agenda do franchising. Diferentes redes usam esse canal. O
beneficio do e-commerce faz com que as
marcas fiquem cada vez mais conhecidas”.
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Capacitação e logística são desafios
na hora de expandir a operação
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criação da Universidade Click to Shop, que
além de trabalhar a plataforma do site, incluirá disciplinas que evidenciam a relevância do marketing e da logística.
A logística é o segundo ponto mais lembrado pelos analistas entre os desafios do setor.
“O monopólio dos Correios prejudica os negócios porque o e-consumidor deseja um
consumo imediato. Atualmente em cidades
como Juazeiro do Norte e Sobral as entregas
levam até 72h, é muito tempo”, diz Giardelli.
O frete mostrou-se como um dos pontos
centrais no negócios de Marcelo Collina, sócio da microempresa Ambiance Bijoux. “Percebemos que o cliente não tem ainda a cultura de pagar pelo frete. Para comprar um brinco de R$ 20 e pagar um frete de R$ 19 ele
acabava desistindo da compra. Foi quando
resolvemos arcar com este custo para as
compras acima de R$ 50”. A novidade fez
as vendas explodirem. O caixa da Ambian-
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ara continuar crescendo, o e-commerce das pequenas e médias empresas enfrenta desafios importantes.“Capacitação é o maior gargalo”, diz Gil Giardelli, professor da ESPM e especialista em internet. Para ele, o crescimento do setor se dá numa velocidade tão vertiginosa que dificulta muito o ensino nos moldes tradicionais.“O fazer é empírico, porque é tudo muito rápido.”
Por conta da falta de formação, o e-commerce nacional já carece de falta de profissionais em vários níveis, do engenheiro de
produção ao controlador de estoque. “Hoje
temos carência de criadores e de gerentes”,
aponta Giardelli.
“Capacitação é fundamental e por isso investimos na criação de mecanismos que ensinem a gerenciar a loja, muitos empreendedores acham que abrir a loja é suficiente, e
não é”, diz Juliano Grahl, que trabalha na

a

pa

ra

Falta de conhecimento para gerenciar o negócio é responsável por índice
de mortalidade de 70%; custo do frete pode inviabilizar compra
ce registra média de 25% a 30% de avanço
sobre o mês anterior.
“Por falta de capacitação e do consequente planejamento, calculamos em 70% o índice de mortalidade das empresas como um
todo no e-commerce”, diz Maurício Salvador, presidente da ABComm. “Precisamos
seguir o exemplo de Estados Unidos e Europa onde o e-commerce está diluído no conteúdo de várias faculdades.”
Aspectos como gestão de negócios, marketing on-line e logística são vitais para
quem quer ter sucesso nas vendas na internet. “Muitos empreendedores ficam tão
motivados pelas facilidades oferecidas pela internet que se esquecem da capacitação, e isso é o maior erro, o e-commerce
precisa de todas as habilidades do negócio
off-line e ainda outras, como o marketing,
que é vital”, diz Gérson Rolim, presidente
da camra-e.net.

“Hoje temos
carência de
criadores
e gerentes”
Gil Giardelli
Professor da ESPM

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 23 ago. 2012, Caderno E: micro, pequena e médias empresas, p. A4.

