
Analisar se o serviço tem demanda 

 Pesquisar os 
concorrentes

Não 
subestimar 
a internet

Lançamento 
de serviços

Planejar o 
investimento

Investir em 
publicidade digital

Monitorar as 
estratégias 

Repaginar o site antigo para 
transformá-lo em e-commerce

Pensar na estrutura 
de pós-atendimento

Contratar uma empresa 
com especialização no 
mercado digital

PASSO A PASSO Estratégia para montar um e-commerce

Fonte: Agência RS
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Montar um negócio na internet
virou febre no Brasil. Todomun-
do que tem alguma habilidade
ou algum serviço já anuncia os
seus contatos na web . Mas é
preciso ter atenção e tomar cui-
dado na hora de ter o próprio
e-commerce. É por isso que a
Agência RS dá algumas dicas pa-
ra o empreendedor que preten-
de entrar neste meio digital.
De acordo com o diretor da

empresa, Allan Rubinsztejn, o
primeiro passo para o empresá-
rio é analisar se o serviço que
ele oferece tem demanda na in-
ternet. “Não adianta vender
uma coisa que a pessoa é obriga-
da a retirar na loja”, diz.

Contratar uma empresa com
especialização nomercado digi-
tal também é essencial na hora
de levar a loja física para a web.
A terceira dica da RS é que seja
feita uma pesquisa em cima dos
concorrentes para ver o que co-
merciante pode oferecer de for-
ma diferenciada para o público.
“Acho que um dos passos

mais importantes é que o empre-
sário não subestime a internet.
Não dá para achar que lá é a 25
demarço, ondemilhares de pes-
soas vão passar e ver o seu pro-
duto”, alerta.
Outro ponto importante a ser

discutido é a necessidade ter
um planejamento semestral, já
que os dois primeiros meses ge-
ralmente não trazem lucro para
o empreendedor.
Para Allan, investir em publi-

cidade digital é essencial para
o sucesso do site. “É bom estar
perto dos internautas e falar di-
retamente para eles. Além dis-
so, este tipo de propaganda é
maleável, podemos interrom-
pê-la de acordo com a nossa
necessidade”. Ou seja, um
anúncio em uma revista, por
exemplo, vai durar uma sema-
na na mão do leitor, porém
nem sempre o estoque dura o
mesmo período.
AOfner é exemplo de empre-

sa que seguiu os passos forneci-
dos pela Agência RS. Há pelo
menos 10 anos, amarca transfor-
mou o seu site em um canal de
vendas. “Na verdade, o merca-
do nos forçou a estar no âmbito
digital. É essencial nos dias de
hoje”, diz o diretor comercial
da Ofner, Laury Roman. ■ C.M.

Levar informação para as pes-
soas de maneira clara e gratui-
ta. Esse era o foco das advoga-
das Tarsila De La Bandera e
Fernanda Castro, que juntas
lançaram a Página do Cida-
dão. Em apenas 20 dias, o por-
tal já recebeu mais de 1 milhão
de visitantes. O segredo das
amigas? Responder às dúvidas
mais comuns da população de
maneira clara e ao mesmo tem-
po educativa.
De acordo com Tarsila, a

ideia surgiu após elas notarem
que muitos clientes do escritó-
rio encontravam situações co-
muns, porém burocráticas. “Al-
gunsmicro empresários não sa-
biam se tinham que pagar al-
guns tipos de impostos. Eles ti-
nham dúvidas até se podiam se
aposentar ou não”, conta.
Sem dinheiro para começar

o trabalho voluntário, as em-
preendedoras lançaram em
um primeiro momento um per-
fil no Facebook. A aceitação
foi tão grande que a iniciativa
virou negócio de gente gran-
de. Algumas empresas parcei-
ras já procuraram as advoga-
das para fechar contratos.
“Queremos ter um parceiro de
cada área: saúde, sustentabili-
dade, educação, consumidor”,
explica Tarsila.
No site, além das informa-

ções de vagas de emprego, há

também dicas de como a pes-
soa pode se inscrever e se pre-
parar para a oportunidade. Re-
centemente, as sócias posta-
ram informações sobre algu-
mas vagas abertas no Hospital
das Clínicas de São Paulo para
pacientes vítimas de anorexia

e bulimia. “Às vezes, as pes-
soas nem sabem que existe es-
te tipo de tratamento”, comen-
ta Fernanda.
Unir a tecnologia com o co-

nhecimento das advogadas foi a
solução que encontraram para
ajudar aquelas pessoas quemui-

tas vezes não sabem onde po-
dem ir para tirar o CPF ou o RG.
Algumas das dicas se restrin-

gem a São Paulo, mas muitas
valem para o Brasil inteiro.
Além disso, como explicam,
não existe nenhum tipo de par-
ceria com o governo. “Quere-
mos parceria apenas com inicia-
tiva privada”, afirma Tarsila.
Além de fornecer dicas, a Pá-

gina do Cidadão procura enten-
der as necessidades e os gostos
da população. Há alguns dias,
foi lançada uma enquete na fan
page para ouvir os internautas
sobre a obrigatoriedade do vo-
to. Em 24 horas, 45 mil pessoas
votaram. “A maioria é contra o
voto obrigatório”, revelam.
No meio de tudo isso, ainda

há notícias em geral que são
atualizadas todos os dias. A
agenda cultural da cidade de
São Paulo também está disponí-
vel, com detalhes sobre even-
tos como a Bienal do Livro,
por exemplo.
“A ideia é colocar em um só

site todas as informações úteis
e necessárias para as pessoas,
de forma rápida, acessível e
com qualidade. No início, o fo-
co era realmente esclarecer al-
gumas dúvidas que parecem
ser bobas, mas que na verdade
são muito comuns. Hoje vi-
mos que a interação das pes-
soas foi tão grande, que fomos
forçadas a fazer disso um mo-
delo de negócio”, completa a
sócia Tarsila. ■

Carolina Marcelino
cmarcelino@brasileconomico.com.br

Rodrigo Capote

Página doCidadão tira dúvidas
e vira modelo de negócio

Muita atenção na hora de vender pela internet
Investir em publicidade digital e
separar capital para o início são
essenciais para garantir o sucesso
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Com mais de 1 milhão de visitas em 20 dias, site faz sucesso e chama a atenção de empresas propondo parcerias

Unir a tecnologia com
o conhecimento foi
a solução encontrada
para ajudar quem
muitas vezes nem sabe
onde tirar o CPF ou RG
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Fernanda (sentada) e Tarsila planejam lucrar comprojeto que tem como foco ajudar as pessoas
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 31 ago. e 1, 2 set. 2012, Primeiro Caderno, p. 12.




