
Desempenhando um papel vital em estratégias 
de mercados dos países em desenvolvimento, 
o e-commerce mundial tem mudado a forma 
como as marcas desenvolvem suas estratégias 
de expansão global. As compras online nos 
últimos cinco anos alcançaram 13% ao ano, e 
prosperam com investimento em infraestrutu-
ra, construindo marcas e aprendendo sobre os 
consumidores e suas preferências 

SONIA NASCIMENTO 

As lojas virtuais desempenham um papel estratégi-
co para qualquer negócio na internet. De flores a eletro
domésticos, pagamento de contas, sapatos e mobiliário, 
quase tudo pode ser adquirido através do computador. 
O crescimento do hábito de compras online se deve 
principalmente pelo desenvolvimento de serviços como 
online banking, aumento dos sites de compras coletivas 
e redes sociais que comprovam a propensão da popula
ção brasileira em adotar novas tecnologias e costumes. 
Além de ser a forma mais prática, fácil e econômica de 
se obter qualquer produto ou serviço, apenas no segundo 
semestre de 2011 as compras online movimentaram R$ 
10,3 bilhões, segundo dados do e-bit. O resultado de pes-
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quisa recente do Ibope NetRatings mostra que, no quarto 
trimestre de 2011, o número de pessoas com acesso à 
internet em qualquer ambiente (casa, trabalho, Ian house 
e outros) atingiu 79,9 milhões. 
O comércio eletrônico, ou e-commerce, ganha força, am
parado em uma combinação do crescimento no número 
de consumidores com acesso à internet e o aumento de 
renda da população, que, juntos, pedem maior oferta de 
produtos e serviços priorizando cada vez mais a qualidade. 

LIDERANÇA AMEAÇADA 
A China é líder em e-commerce, com a maior população 
online do mundo: 513 milhões de usuários de internet, 
que gastam aproximadamente 23.000.000.000 dólares/ 
ano. São 164 milhões de compradores online, todos atra
ídos por baixos preços e promoções de frete grátis. O 
volume de negócios pela internet já representa 3% do to
tal faturado pelo varejo naquele país, podendo aumentar 
a participação para 7% no ano de 2015, quando a China 
deve se tornar o maior mercado de e-commerce do pla
neta, segundo outro estudo do Boston Consulting Group. 
Atrás da China, o Brasil é o país com maior potencial 
para comércio eletrônico no mundo, de acordo com 
um estudo da A. T. Kearney, que classificou o Brasil 
como um dos 10 melhores por seu potencial econô
mico. Os resultados fornecem uma riqueza de infor
mações para os varejistas usarem 
no desenvolvimento global em es
tratégias de comércio eletrônico e 
identificação de oportunidades de 
investimento em mercado. Mesmo 
com a economia mundial desacele
rada, o e-commerce se mantém em 
crescimento. 

ATRAÇÃO POR UM CLICK 
A seu favor, o e-commerce brasileiro tem uma lacuna ainda 
não preenchida de empresas especializadas. Em mercados 
como os Estados Unidos, segundo a Câmara Brasileira de 
Comércio Eletrônico (Câmara e-net), as vendas via internet 
correspondem aproximadamente a cinco por cento do va
rejo total no país, enquanto por aqui ficamos nos dois por 
cento em uma participação que poderia ser triplicada, já que 
o crescimento se mantém na casa dos 30 por cento ao ano, 
acompanhando o varejo tradicional, 
Usando dados da Pesquisa Anual de Comércio do IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o Ipea traçou o 
perfil do e-commerce no país. O resultado foi que as compras 
online são feitas, quase sempre, por homens com ensino su
perior, que possuem salários mensais de até R$ 4.150. Ainda 
segundo o Ipea e o IBGE, os compradores de e-commerce 
utilizam os computadores de casa ou do trabalho para suas 
compras. 
Neste mercado, é importante entender porque os clientes 
compram online e como melhorar continuamente a satisfa
ção de suas expectativas para assegurar que ele retorne à 
vitrine virtual. De acordo com a AT Kearney, empresa global 
de consultoria de gestão com foco no estratégico e operacio
nal de consumo e varejo, o índice de e-commerce revela que 
os mercados em desenvolvimento possuem maior potencial 
de crescimento online. 

QUEM COMPRA O QUÊ 
O brasileiro ainda está "dois anos atrás" dos consumidores 
dos países mais desenvolvidos, mas segue na mesma dire
ção. Uma prova é a força das redes sociais que começa a 
ter um ambiente de negócios por aqui. Há tendência até de 
consumidores que nunca compraram online e adotaram o 
e-commerce após usarem as redes sociais. Estima-se que 
61% dos consumidores virtuais estão na classe C, formada 
por consumidores que ganham entre R$ 1.245 e R$ 4.150 

por mês, é a maior responsável por 
impulsionar o e-commerce no país. 
A expectativa é de que este número 
cresça à medida que mais pessoas 
tenham experiências positivas na 
compra online, como já ocorre, de 
acordo com os dados da pesquisa 
da comScore, onde mostram que 
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mas da metade dos consumidores online qualificaram como 
muito boas ou excelentes as experiências que tiveram com 
os sites onde compraram. Diversidade limitada das lojas tra
dicionais, além dos preços competitivos, sem falar da como
didade, faz com que o mercado varejista brasileiro, caracteri-
zado por lojas com pouco sortimento, beneficie os varejistas 
de e-commerce, uma vez que estes não têm limitações de 
espaço para estoque de produtos e não necessitam replicar 
estes mesmos estoques em várias lojas físicas. 

FLORES FRESCAS 
Com os serviços de entrega de flores online, não existe mais 
desculpas para não presentear quem se gosta ou deixar de 
decorar sua casa. A floricultura online é a melhor solução 
para quem não tem tempo, mora longe ou não tem muita 
criatividade para escolher flores ou um bom presente. Gra
ças ao eficiente serviço de logística, arranjos e flores para 
decoração da casa ou envio de presente 
para qualquer pessoa de diferentes lu
gares, ficou muito fácil. As melhores do 
ramo costumam entregar flores em todo 
o país, facilitar a forma de pagamento e 
ainda proporcionar ótimas promoções. 
O serviço de entrega oferece inúmeras 
opções de arranjos, flores e presentes, 
além da eficiência e entrega garantida 
em quase todas as principais capitais do 
país. 
Arranjos são confeccionados em uma 
central de produção e distribuídos atra
vés de parceiros de logísticas em inú
meras cidades brasileiras. Câmaras de 
resfriamento são utilizadas para manter 
os produtos em um ambiente fresco até que sejam liberados 
para o transporte. Tudo isso sem que o consumidor necessite 
sair do conforto de sua casa. Estão à disposição arranjos, bu
quês, cestas especiais para diferentes datas como aniversá
rio, Dia das Mães, dos Pais, dos Namorados, etc. Com a op
ção de montagem de kits, de acordo com a 
personalidade de quem será presenteado. 
A Giuliana Flores, que está no mercado 
desde 1990, surgiu no rastro da mesma tra
jetória das lojas físicas e, hoje, é uma das 
maiores do país. Instalados em um amplo 
espaço de mais de 1600m2, localizada na 
Grande São Paulo. Juliano Souza, diretor 
de marketing, diz que atualmente investe 
cerca de 10% do faturamento da empresa 
em ações de marketing. "Desse montante, 

80% são investidos em campanhas de links patrocinados e 
banners na rede de display do Google. O restante é investi
do em ações com rádios, revistas, TV, outdoors, Facebook e 
comparadores de preços." 
A clientela da Giuliana Flores é formada por homens e mulhe
res de 25 a 45 anos, da classe A/B, e as parcerias com nomes 
como Kopenhagen, O Boticário e Trovadores Urbanos foram 
definidas tanto com base em pedidos de consumidores como 
em estratégias de marketing. "Estamos sempre buscando 
marcas de produtos que tenham sinergia com o nosso pro
duto e público. Algumas marcas é o nosso Departamento de 
Produtos que busca, outros são as marcas que nos procuram 
e outras são marcas que os clientes solicitam", fala Juliano. 
A Flores Online, fundada em 1998, é a primeira no segmento 
de flores e presentes pela internet do Brasil. Com mais de 
12 anos no mercado virtual de floriculturas, possui mais de 
400 arranjos disponíveis, para infinitas ocasiões, e mais de 

150 itens que podem ser adicionados, resultando em uma 
infinidade de possibilidades para presentear. Diferentemen
te da maioria das empresas de flores da internet, a Flores 
Online não trabalha com floriculturas conveniadas. Todos os 
pedidos são montados e enviados de um galpão localizado 

em São Paulo para as diferentes regiões 
do Brasil, além de um serviço diferenciado 
de entregas para São Paulo e Grande São 
Paulo. Recentemente, negociou parte da 
empresa com a norte-americana 1800-FLO-
WERS INC., a maior na categoria de comer
ão eletrônico de flores e presentes, e com 
a BR Opportunities, um fundo de private 
equity brasileiro. Os fundadores ficaram 
com 37%, a norte-americana com 32,5% e o 
fundo BR ficou com 30,5%. Agora pretende 
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investir em tecnologia, logística e comunicação para ampliar 
a presença da marca no país. 
Um dos diferenciais da Flores Online é a opção de reverter 
parte do valor das compras no site para instituições sociais 
ou ambientais. 

OS PRIMEIROS DESBRAVADORES 
Quando surgiu, a B2W (Companhia Global do Varejo) 
era responsável por mais da metade do e-commerce 
brasileiro, que, à época, era incipiente. Criada no final 
de 2006, surgiu da fusão entre Submarino e Americanas, 
com - que detém 59% do capital social acionário do gru
po, criado em 2006. Atualmente, a Companhia Global do 
Varejo, empresa líder em comércio eletrônico, tem em 
seu portfólio as marcas Americanas.com, Submarino, 
Shoptime, B2W Viagens, Ingresso.com, Submarino Fi-
nance, BLOCKBUSTER® Online, MesaExpress.com.br 
e SouBarato.com.br, oferecendo mais de 35 categorias de 
produtos e serviços através dos canais de distribuição: 
internet, televendas, catálogos, TV e quiosques. Focando 
seu resultado nas práticas e processos, a B2W quis criar 
um relacionamento diferenciado, e o seu principal foco é 
o projeto de instalação de novos centros de distribuição 
para aproximar geograficamente a Companhia de seus 
clientes, com a mobilização de toda a organização e com 
investimentos em todas as áreas de operações e nas cen
trais de atendimento. 

A estratégia das empresas online 
atualmente é consolidar a posição competitiva no mercado 
de varejo brasileiro, com aumento de vendas e geração de 
caixa operacional através da melhoria contínua nas opera
ções. A integração dos canaisAmericanas.com, Submarino e 
Shoptime, aumento do volume de negócios das subsidiárias 
Ingresso.com, B2W Viagens e Submarino Finance, o desen
volvimento e expansão da marca BLOCKBUSTER® na inter
net, a constante atualização tecnológica, além da inovação 
para todas as unidades de negócios, busca maiores patama
res de eficiência operacional e de logística para os desafios 
que se apresentam na trajetória de crescimento do setor. 
Adotamos um plano de investimentos que tem por principal 
objetivo viabilizar o crescimento e a melhoria de operações. 
Em 2011, investimos R$ 351,6 milhões, principalmente nas 
áreas de operações/logística e tecnologia", de acordo com o 
site de relação dos investidores da empresa. 
A B2W tem investido na melhoria dos seus sistemas logísti
cos e na cadeia de distribuição, instalando modernos equipa
mentos que aumentaram o nível de automação, diminuíram 
o tempo de entrega das mercadorias e, consequentemente, 
os erros por falha humana. Em novembro de 2011, a B2W 
iniciou as operações de seu novo Centro de Distribuição 
localizado em Recife, no Estado de Pernambuco. Em feve
reiro, assinaram o contrato para a instalação de outro centro 
de distribuição na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais. 
O novo Centro de Distribuição deve garantir maior agilidade 
na entrega de produtos adquiridos nos sites da empresa e 
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um melhor atendimento aos clientes de Minas Gerais e das 
regiões Centro-Oeste e Norte. 

SUBMARINO 
Com 12 anos de operações no setor, completados em 2011, o 
Submarino é pioneiro na venda por internet. Por ter seu lança
mento simultaneamente no Brasil e na Espanha, precisava de 
um nome que fosse fácil para memorizar e que tivesse domí
nio disponível nos dois países. Com o maior mix de produtos 
disponível no varejo brasileiro - 700 mil itens cadastrados em 
28 categorias através de três canais de vendas (internet, tele-
vendas e catálogos) -, se destaca pela venda de livros, CDs, 
DVDs, eletrônicos, informática, videogames e serviços online 
como viagens através do Submarino Viagens, e de ingresso 
através da Ingresso.com. 
Mensalmente, são mais de 7,5 milhões de pessoas visitan
do o site, que conta com 2 milhões de clientes cadastrados 
e faturamento de quase R$ 800 milhões anuais. O Submarino 
oferece também serviços de parceria na operacionalização 
de comércio eletrônico para grandes empresas como Natu-

como a Submarino Store, que permite customização de loja 
no Facebook. Além disso, a Entrega Atômica voltou a operar 
na cidade de São Paulo, para algumas faixas de CEP com 
compras realizadas até às 14h, que recebem seus pedidos no 
mesmo dia. A marca também incorporou de vez os QR Co-
des em sua comunicação, nos itens dos anúncios de jornal e 
também em vitrines virtuais. 

AMERICANAS.COM 
Considerada a maior empresa online da América Latina, com 
10 milhões de clientes, teve o seu primeiro pedido tirado em 
novembro de 1999, quando deu início à missão de ser o desti
no preferido de compras online no Brasil. O site Americanas, 
com oferece mais de 500 mil itens distribuídos em 37 catego
rias como informática, eletrodomésticos, eletrônicos, celula
res, móveis, utilidades domésticas, brinquedos, livros, entre 
outros. A operação de compra pode ser feita por televendas, 
além do canal online, e através de mais de 600 quiosques ins
talados dentro das Lojas Americanas físicas. 
A marca lançou, no início de 2012, a ferramenta Caixa Ex-

ra, Nokia e Gradiente. 
O site se consolidou com serviços de B2B (business to bu
siness), de crédito e fidelidade com cartão próprio. Desde 
2011, o site aumentou sua participação no patrocínio de even
tos, presente em diversas ações nacionais e internacionais, 
como o Campus Party Brasil, a Bienal Internacional do Livro 
e Rock in Rio. O site também possui edições especiais de ca
tálogos impressos, que apresentam o mix de produtos com 
ofertas diferenciadas. Além disso, com o intuito de oferecer 
uma opção de mídia offline direcionada ao cliente premium, 
o Submarino veicula também uma revista para base mais 
segmentada, com foco em itens high-end. Com essa nova 
trajetória, o site delineou ao longo de 2011 novas ferramentas, 

presso, uma forma mais ágil e fácil de comprar. O cliente 
precisa cadastrar uma única vez o seu endereço de entrega 
e dados de cartão de crédito e, após o processo de identifi
cação, pode finalizar os pedidos em apenas um passo. No 
segundo semestre, aAmericanas.com modernizou o logotipo 
e criou um novo layout para o site. No mesmo período, lançou 
o aplicativo para smartphones, com busca de produtos por 
código de banas e ferramenta para localização da loja física 
mais próxima. 
A Americanas.com também opera uma agência de viagens 
(viagens.americanas.com.br), serviços de B2B (business to 
busmess) e serviços digitais como revelação de fotos e recar
ga de celulares. 
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NETSHOES 
Com atuação no Brasil, Argentina e México, a marca, fun
dada em 2000, já ocupa a posição de uma das cinco maio
res lojas de varejo online no país. Atualmente, é o maior 
conglomerado de lojas virtuais de esportes e lazer da 
América Latina, e não tem reflexo no mundo físico, ao con
trário de grandes varejistas, como Walmart e Ponto Frio. 

A Netshoes foi fundada em 2000 como uma loja física na 
Rua Mana Antônia, em São Paulo, e vendia sapatos so
ciais femininos. "A região possui faculdades e escolas, e 
um público jovem começou a procurar por itens esporti
vos. Assim, a empresa começou a diversificar o seu mix 
de produtos para atender esse público e, logo depois, 
a ter lojas dentro de academias na cidade. Em 2002, a 
empresa passou a atuar no e-commerce e observou que 
era um mercado extremamente promissor e poderia ser 
pioneira ao oferecer calçados e artigos esportivos online. 
Já em 2007, a Netshoes fechou sete lojas físicas, incluindo 
uma no Shopping Ibirapuera, e passou a atuar somente 
no mundo virtual", explica Roni Cunha Bueno, diretor de 
marketing da Netshoes. 
A iniciativa de encerrar a operação dos oito pontos de 
venda físicos marcou a virada estratégica da Netsho
es, cujo maior desafio foi incentivar os consumidores a 
adquirirem produtos pela internet, especialmente itens 
como tênis e camisetas, já que não existia a cultura de 
e-commerce no Brasil. 
Nos primeiros anos, as ações de marketing foram essen
ciais para impulsionar o negócio e fazer as vendas pela 
loja virtual da Netshoes deslancharem. Das ações pro
mocionais que instigavam o consumidor a perder o medo 
da compra pela vantagem da oferta, aos anúncios em mí
dia tradicional, como revistas e jornais, tudo foi utilizado 
para transmitir os benefícios do e-commerce. 
A Netshoes foca em todos os públicos que estejam co
nectados na internet e investe nesse quesito, tanto que 
são os pioneiros ao lançar uma versão mobile. Obser
vam que a maior base de compradores se concentra 
em homens e mulheres das classes A/B/C, com mais 
de 25 anos. 
"Fizemos uma escolha pioneira ao passar a oferecer ar
tigos esportivos e de lazer apenas na internet em 2002. 
Em 2007, o e-commerce brasileiro era associado a pro
dutos de linha branca, DVDs, livros e eletrônicos. Assim, 
a empresa se posicionou em um momento importante e 
oportuno. Hoje, a internet possui uma grande variedade 
de produtos e serviços e o consumidor está acostumado 
a adquiri-los virtualmente, sendo que a Netshoes é reco
nhecida como um grande player da América Latina. A 
empresa modificou toda a sua cultura ao se transformar 
em uma empresa de e-commerce. No varejo, a lógica 
está mais direcionada para a venda. No e-commerce, o 
foco é no serviço. A venda não se encerra com um click, 
o consumidor precisa receber o produto dentro do pra
zo, ter um atendimento pós-venda bom, conseguir trocar 
o produto facilmente. Assim, há o atendimento 24h nos 
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sete dias da semana, primeira troca gratuita. Há casos 
em que a central de relacionamento auxilia os consumi
dores sobre dúvidas de modelos de tênis para corrida, 
aros de bicicleta e outros esportes. Essa indicação é feita 
por consultores esportivos, que praticam esses esportes 
e são formados na área, nos nossos canais de atendimen
to", diz o diretor de marketing da Netshoes. 
O relatório WebShoppers, divulgado em março, apontou 
que o brasileiro passou a comprar mais roupas, calça
dos e artigos esportivos pela internet recentemente. São 
diversos fatores que contribuem e constroem essa con
fiança no e-consumidor. A Netshoes oferece diversas 
ferramentas para que o consumidor saiba o produto que 
está comprando. No caso de uma camisa, há as dimen
sões do produto e do modelo que está usando na foto. 
Há ainda o Power Reviews, que é a opinião dos clientes 
que compraram o item. A Netshoes destaca o melhor e 
o pior comentário sobre o produto que pode ter consi
derações como numeração maior que o normal ou mais 
justa. Incentivamos isso ao enviar um e-mail pedindo a 
opinião do cliente. Outro fator importante é a primeira tro
ca gratuita. "Se o cliente não gostou da cor, do tamanho, a 
Netshoes troca sem custos", informa Roni. 
Pioneira ao oferecer calçados e artigos esportivos em 
2002, hoje a Netshoes é uma marca reconhecida pelos 
consumidores, por sua história e baixo índice de recla
mações. "Caso o internauta tenha alguma dúvida, a nos
sa central de relacionamento funciona 24h em todos os 
dias da semana por meio de e-mail, chat e telefone, além 
do atendimento por meio das mídias sociais (Twitter, Fa-
cebook, Orkut), A logística e o Centro de Distribuição da 
Netshoes são próprios, enquanto apenas o serviço de 
transportes é terceirizado. A empresa foi a primeira no 
Brasil a contar com uma agência dos Correios dentro de 
seu Centro de Distribuição, o que chega a reduzir o pra
zo de pedidos em até 24 horas. A verticalização de seus 
processos auxilia no controle de todo o processo envolvi
do, pois a empresa possui indicadores e está atenta para 
qualquer gargalo que possa comprometer a experiência 
de compra do consumidor. "Acreditamos que fazemos a 

nossa parte e sempre ficamos atentos em como aperfei
çoar ainda mais os processos internos", diz Bueno. 

AÇÕES DE MARKETING 
O DNA da Netshoes é digital e a empresa possui mais 
de 8 mil banners espalhados pela internet, sendo um dos 
maiores anunciantes desse meio. "Em um primeiro mo
mento, esse canal de contato era importante por ter um 
custo mais acessível e permitir mensurações qualifica
das sobre o investimento, Hoje, a Netshoes já possui mais 
musculatura para investir em outros canais, como a TV 
Em 2010, lançamos a primeira campanha institucional da 
Netshoes. Paralelamente, iniciamos o patrocínio de gran
des times de futebol brasileiro como o Santos, Atlético-PR 
e, o mais recente, o Bahia. Ainda assim, a empresa não 
deixou de lado a sua veia digital. No caso do Facebook, 
fomos apontados como o maior anunciante do Brasil pela 
comScore. A TV e o futebol permitiram atingir um públi
co mais amplo e construir a marca fora do ambiente onli
ne. Na internet, a Netshoes é conhecida. Agora, há filmes 
publicitários, logomarca nas mangas de grandes times 
do Sul, Sudeste e Nordeste. Essas ações são importantes 
para construir a marca junto com a qualidade do serviço 
e do reconhecimento online. O consumidor, em geral, re
conhece o e-commerce como um canal de venda seguro. 
Se no início havia o receio de comprar um produto que 
era necessário experimentar, a troca gratuita, central de 
atendimento e outras informações sobre os itens auxiliam 
na conquista dessa confiança. A Netshoes acredita que 
democratiza o acesso a artigos esportivos e de lazer. Nas 
grandes metrópoles, há os desafios como o trânsito, a 
segurança e a busca pelo produto, que jogam contra a 
experiência de compra. Hoje, um pai não precisa gastar 
horas para ir até o shopping comprar uma chuteira para 
o seu filho. Ele pode fazer isso de casa e brincar com a 
criança. Já em muitas regiões, há uma limitação na oferta 
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de produtos diante do mercado. Na Netshoes, são mais 
de 30 mil itens que podem chegar em qualquer cidade 
do Brasil. Se o consumidor desejar, é possível personali
zar uma chuteira, camisa de time e camiseta casual. As
sim, ele terá a mesma chuteira que o ídolo dele utilizou 
em campo. Se um atleta de uma região remota desejar o 
melhor tênis de corrida disponível no mercado, ele pode 
comprar e receber em casa", explica Bruno. 
Considerada a maior loja de artigos esportivos da Amé
rica Latina hoje, a Netshoes segue isolada como a ter
ceira melhor experiência de compra avaliada pelos con
sumidores do país. Atendendo os clientes 24 horas por 
dia, além de responder pela loja online nos três países, 
também administra as lojas oficiais virtuais de clubes de 
futebol - Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, Cru
zeiro, Vasco, Coritiba, Atlético-PR, Chivas, Pumas, Mon-
terrey e América-MEX. No Brasil, é também responsável 
pela administração da loja virtual da NBA e de marcas 
como Puma, Havaianas, Globo Esporte, Saraiva Espor
tes, Timberland, Topper e Mizuno. A Netshoes também 
patrocina a NBA para a América Latina, o Novo Basquete 
Brasil (NBB), o circuito Corpore de Corridas de Rua e a 
Academia de MMA (Mixed Martial Arts) do Corinthians. 

DAFITI 
A Dafiti, especializada no comércio online de calça
dos, acessórios e roupas, é uma das marcas mais novas no 
mercado de e-commerce, com um mix de 56 mil produtos. 
Operando desde janeiro de 2011, teve um total de 74 mi
lhões de visitantes neste período, e, em 2012, apenas nos 
meses de abril e maio, 23 milhões 
e 31 milhões de visitantes, respec
tivamente. Atualmente, é uma dos 
maiores no e-commerce do Brasil, 
com 500 marcas nacionais e impor
tadas, além de ter a maior comuni
dade de fãs, entre todas as lojas 
online do país. Ultrapassou a mar
ca de 1 milhão. O fator mais impor
tante para o sucesso das vendas 
online da Dafiti, certamente foi o in

vestimento em um vasto portfólio de produtos e em ações 
de marketing. "Estamos constantemente pesquisando o 
mercado e o consumidor para entender seus movimentos 
e interesses de compra", diz Malte Huffmann, sócio-diretor 
da Dafiti e um dos fundadores, responsável pela área de 
marketing da empresa que se coloca no mercado como 
uma marca 'para todos os públicos', independentemente 
da região ou classe social. A maior demanda ainda é a 
moda feminina, principalmente calçados, que tem a maior 
participação em vendas. Porém, são mais de 10 mil op
ções de produtos para homens. 
Para manter a fidelidade do consumidor, a Dafiti diminui 
as barreiras do comércio eletrônico, oferecendo frete e 
troca grátis em até 30 dias, além da entrega em até três 
dias nas grandes capitais e pretende continuar crescen
do para manter sua posição de maior varejista de moda 
online no Brasil, investindo em pessoal, novas categorias 
de produtos e tecnologia. E é com este compromisso que 
mantém a fidelidade do consumidor e ganha novos. Além 
disso, investe no atendimento ao consumidor para trocas, 
devoluções e reclamações, com o objetivo de proporcio
nar uma ótima experiência de compra online. "Como par
te da estratégia de atendimento, a Dafiti possui um SAC 
dedicado a atender tanto troca/devoluções e reclamações, 
quanto sugestões e pesquisas de qualidade de atendi
mento e satisfação com o produto", lembra o sócio-diretor 
Malte Huffmann, que afirma que "a empresa está sempre 
planejando crescimento agressivo, independentemente 
do crescimento de outros players". Em apenas 18 meses, 
a Dafiti já trabalha com 1.000 funcionários. 

A Dafiti é uma empresa bastante 
focada em números. "Acreditamos 
que e-commerce é um negócio 
muito baseado em números e aná
lises. O mercado de e-commerce 
no Brasil tem crescido exponencial
mente e ainda tem bastante espaço 
para expandir. A penetração do e-
-commerce de moda ainda é de 3%. 
Nós pensamos que chegará a 12% 
nos próximo anos. Assim, a Dafiti 
quer crescer ainda mais neste mer
cado, em novas categorias e tam
bém em outras regiões do Brasil", 
fala o sócio-diretor Malte Huffmann. 

A PASSARELA NA VITRINE 
A Passarela.com, a exemplo da 
Netshoes, nasceu com lojas físicas 
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no interior de São Paulo. Hoje, também presente nas re
des sociais, acaba de atingir 1 milhão de fãs no Facebook. 
A história da empresa começou em fevereiro de 1981, na 
cidade de Jundiaí, com Vanoil Pereira, fundador e atual di
retor. Na época, o empresário saiu do interior do Paraná, 
onde trabalhava como boia-fria e foi para Itatiba (SP) em 
busca de melhores oportunidades. Depois, mudou-se de 
vez para Jundiaí, onde entrou no ramo de calçados, come
çando como estoquista de loja até chegar como sócio em 
duas lojas, dando início à Passarela.com, em 1981. Des
de então, a empresa não para de crescer. "Em primeiro 
lugar, a Passarela.com sempre oferece produtos de ótima 

qualidade, trazendo diariamente 
para o consumidor muitas novi
dades com o melhor da moda, 
antecipando tendências, e tudo a 
preços bem acessíveis. A marca 
também investe em atendimen
to, pós-venda e marketing, para 
o consumidor ser sempre bem 
atendido", diz Yasmim Ferrara, 
gerente de marketing da Passa-
rela.com 
Atualmente, são 27 lojas locali
zadas em cidades importantes 
do interior paulista, sendo oito 
unidades em Jundiaí e cinco em 
Campinas, uma delas no maior 
shopping da América Latina, o 
Shopping Dom Pedro; marcando 

presença também em Piracicaba, Sorocaba, Americana, 
Limeira, Indaiatuba, Itu, Araraquara, Hortolândia e Ribei
rão Preto. Além de suas lojas físicas, a Passarela.com tem 
a maior loja virtual de calçados do Brasil. No site, clientes 
de qualquer canto do país podem ter acesso às melhores 
marcas, e ter certeza de entrega em qualquer região do 
Brasil. Dentro do Estado de São Paulo, a empresa conta 
com um sistema de entrega expressa que acontece em 
dois dias. 
O diferencial criativo nas campanhas de marketing da Pas
sarela.com, segundo Yasmini, está no time de marketing, 
que é totalmente engajado. "São pessoas bem informadas 

e antenadas, que amam o que 
fazem e estão sempre em busca 
de novidades", diz. 
Com 1.700 funcionários, a Pas
sarela. com está estruturada em 
diversos departamentos, como 
Compras, Marketing, Finan
ceiro, Pesquisa de Moda, entre 
outros. A empresa implantou 
"O Jeito Passarela de Atender", 
com treinamento constante e 
motivador para vendedores, 
gerentes e funcionários de 
todas as áreas. Por meio de 
ações e campanhas internas, 
a empresa busca estimular sua 
equipe para que, assim, possa 
transmitir o melhor atendimen
to para o consumidor. 
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FOCO NA MODA 
Durante esses 30 anos, a Passarela.com se transformou na 
grande rede de lojas de calçados masculinos, femininos, 
infantis; e passou também a oferecer acessórios e artigos 
esportivos. Recentemente, a empresa incorporou a linha 
de confecção no mix de produtos de sua loja virtual. A em
presa oferece marcas nacionais consagradas do merca
do de calçados, roupas e acessórios, além de uma linha 
de calçados, roupas e acessórios de marca própria: Lara 
Costa, Cesaretti, Desmond, Missione, Pensatto, Patrizia, 
Sensuale, Brasileñas, Jasmim, Passarela Fashion, Metro
politan e Passarela Homem. 
Destacando-se no mercado por antecipar tendências, 
além de atuar com o conceito de fast fashion, com atua
lização rápida e constante de sua linha de produtos, uma 
equipe realiza pesquisas em cidades como Paris, Milão e 
Nova Iorque, decodificando tendências nas principais ca
pitais do Brasil. 
Diante desse amplo trabalho de pesquisa e de alinhamen
to com as tendências fashion, a empresa posta diariamen-

te um produto novo, seja um calçado, uma roupa ou aces
sório que esteja em sintonia com a moda, 
Em 2011 e 2012, a Passarela.com foi eleita a melhor loja vir
tual de moda e de acessórios realizada pelo site e-bit, que 
reuniu os melhores do varejo digital. Também conquistou 
pelo terceiro ano consecutivo o Troféu Diamante, com ava
liação máxima em quesitos como facilidade de compra, 
preço, manuseio dos produtos, cumprimento do prazo de 
entrega, informações dos produtos e, principalmente, se
gurança na gestão de pagamentos e dados cadastrais. 

AÇÕES DE MARKETING 
Trabalhando com diversas ações de marketing, atua em 
diferentes tipos de mídia, como TV, revista, jornal e inter
net, além das redes sociais como Twitter, Orkut e Face-
book. Outra ferramenta importante são os blogs Pratique 
Esportes, com diversos posts sobre o mundo esportivo, 
e o Moda na Passarela, que traz tendências e sugestões 
para montar looks com produtos da marca. 
Um diferencial da empresa é que ela possui uma políti
ca de apoio ao esporte e, atualmente, é patrocinadora do 
Paulista, clube de futebol localizado na cidade de Jundiaí 
(SP), que vem fazendo boas participações no Campeona
to Paulista e que se sagrou campeão da Copa do Brasil 
2005, além de marcar presença em outras modalidades 
esportivas. 
Yasmim planeja aumentar o engajamento de clientes, 
principalmente através das mídias sociais, como Face-
book, Twitter e outras redes. "Assim, temos um amplo 
canal de comunicação com os consumidores, incenti
vando a participação deles nas redes para conhecermos 
exatamente suas dúvidas, preferências e necessidades. 
A empresa sempre está trocando suas mídias e usan
do as ferramentas disponíveis no mercado para deixar 
o consumidor atualizado", diz Yasmini. "Para manter a 
fidelidade do consumidor, cumprimos os prazos de en
trega, realizamos uma troca rápida e eficaz (atendendo 
o cliente quando ele solicita esta troca), e sempre so
lucionamos os possíveis problemas, independentemen
te da solicitação. Buscamos sempre um feedback do 
consumidor, para que nos indique os pontos positivos e 
o que pode ser aperfeiçoado. "Nossos principais argu
mentos para fidelizar esses clientes são a troca grátis, 
rapidez do serviço e uma compra totalmente segura", 
conclui Yasmini 
No primeiro semestre foram investidos R$ 7 milhões em 
marketing e a meta é manter o plano executado em 2012, 
de acordo com a gerente da empresa. A estratégia tem 
dado certo. "Posicionamento de valor, opinião dos con-
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sumidores e pesquisas de moda com o melhor das ten
dências nacionais e internacionais", ressalta a gerente de 
marketing. 
Vender pela internet exige uma grande organização logís
tica e de atendimento. A maior preocupação da Passarela, 
com neste quesito é poder contar com as empresas par
ceiras de entrega e logística, priorizando sempre a rapidez 
e o bom atendimento. "O nosso foco é o consumidor, por 
isso, acreditamos ser fundamental atendê-lo da melhor for
ma, de maneira ágil e eficiente, e essa parceria também 
é fundamental neste processo. Para isso, contamos com 
uma equipe de ótimo atendimento pós-venda, sempre dis
posta, bem treinada, ágil e pronta para resolver os proble
mas de nossos clientes e solucionar todas as suas dúvidas. 
A opinião do cliente é fundamental para nós, por isso, esta
mos sempre dispostos a ouvi-lo." 
Com 1.700 funcionários, a empresa possui um centro de 
distribuição para as lojas, tanto para a loja virtual quanto 
para as unidades físicas. "Os melhores indicadores uti
lizados para saber se a Passarela.com está no caminho 
certo, são os nossos clientes, os prêmios que ganhamos 
através do e-bit, como melhor loja de moda e acessórios 
na internet em 2011 e 2012, além de três anos consecu
tivos do Troféu Diamante, que indica alta aprovação dos 
clientes nos quesitos rigorosos de prazo de entrega, 
qualidade e no atendimento pós-venda. O e-commerce 
é ainda novo no Brasil, ainda temos muito o que crescer", 
conclui Yas mini. 
É nas vitrines virtuais que o visitante será apresentado aos 
produtos e, quiçá, vai se sentir motivado para realizar a 
compra. Partindo-se da premissa de que os produtos são 
de interesse do visitante e estão sendo oferecidos a um 
preço justo, a decisão de compra vai depender da quali
dade da loja virtual em transmitir informações precisas ao 
comprador; além da confiabilidade, segurança e facilida
de de navegação encontrada. 
De acordo com a KPMG, outro fator deve impulsionar o au
mento nas vendas online no Brasil: os smartphones. Anda 
que não seja possível quantificar o número de aparelhos, 
tudo indica que haverá crescimento considerável este ano. 
Como consequência, o volume de comércio online será 
abrangente. 
Na visão dos profissionais que acompanham o se
tor, entretanto, o segmento ainda não se desenvolveu 
de forma mais acelerada devido a entraves ligados 
principalmente à infraestrutura e logística, que pre
judicam prazos de entrega. Diante da necessidade 
de oferecer um mix de parcelamento de prazos, frete 
gratuito e ainda a entrega de mercadorias com prazo 

estipulado, muitas empresas veem suas operações 
pressionadas, deixando espaço para o acesso de 
concorrentes menores no segmento. 

A HORA E A VEZ DAS MENORES 
O vácuo deixado por empresas como a B2W, que tiveram 
seu ritmo de crescimento desacelerado, fez com que mui
tas companhias buscassem obter um lugar no mercado 
que deve terminar 2012 com um faturamento perto de 
23,4 bilhões de reais. Empresas de outros segmentos da 
cadeia também estão aumentando as atenções para o co
mércio virtual. 
No começo do mês, a Cielo anunciou a compra da norte-
-americana Merchant e-Solutions (MeS) por 670 milhões 
de dólares, apostando no comércio online para enfrentar a 
crescente competição. No início do ano, a Credicard lan
çou um portal de comércio eletrônico e espera alcançar 
uma fatia de 20% no faturamento total do setor no Brasil 
até 2015. 
O comércio online projeta alcançar cinco por cento do va
rejo total no Brasil até o final da década, à medida em que 
o setor quase dobra de tamanho a cada três anos. 
Segundo a Camara-e.net, a categoria de vestuário é a 
quinta com maior volume de negócios na internet, atrás 
de eletrodomésticos, informática, eletrônicos, saúde e 
beleza. O setor que até pouco tempo tinha participação 
pequena no varejo online, é vista como destaque por 
profissionais do setor. O aparecimento de mercados de 
nicho será uma tendência para preencher necessidades 
de mercado, ao contrário das grandes varejistas, o que já 
ocorre em mercados maduros, de acordo com a Camara-
-e.net. Como exemplos, já temos as lojas exclusivamente 
virtuais como a Netshoes, Dafiti e Passarela, citadas aqui 
nesta reportagem, entre outras. 
Obcecada por clientes e não pela concorrência, a gigante 
global do setor, Amazon.com, tem planos de instalar sua 
loja digital de livros no Brasil ainda em 2012, de acordo 
com a Reuters, com o objetivo de conquistar um espaço 
na maior economia da América Latina. É esperar para ver 
como se comportará a concorrência. 
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Text Box
Fonte: Marketing, São Paulo, ano 45, n. 475, p. 28-38, ago. 2012. 




