
Quais são os próximos passos
do e-commerce no Brasil?
A tendência mundial do varejo
é de empresas multicanais tra-
zendo para dentro da loja física
a loja virtual, como forma de au-
mentar a experiência do consu-
midor. Muitas lojas tem coloca-
do totens dentro das lojas físi-
cas, para o consumidor com-
prar produtos não disponíveis
no estoque daquela unidade. É
uma forma de alavancar os dois
canais. Ao mesmo tempo em
que o físico gera venda para a lo-
ja virtual, o consumidor não dei-
xa a loja de mãos vazias. As lojas
passam a oferecer estoques vir-
tuais através desses totens, ofe-
recendo um mix de produto
maior, e pagam menos aluguel.
Esse movimento está muito for-
te nos Estados Unidos e na Ingla-
terra, que são dois países mais
evoluídos nessa questão. No Bra-
sil, as livrarias Saraiva e Cultu-
ra, a Marisa, e a Fast Shop, são
algumas empresas que adotam
esse modelo.

Por que ainda é tão difícil para
o cliente trocar seu produto
comprado pela internet na loja
física da mesma companhia?
Em alguns casos, a empresa
tem franqueados, com CNPJs di-
ferentes, e quando o cliente vai
trocar o produto com o CNPJ de
uma loja diferente, existe uma
barreira fiscal. Outro problema
é o de tributação. Se o consumi-
dor no Rio de Janeiro compra o
produto de uma loja virtual ex-
pedido de São Paulo,e se for fa-
zer a troca na loja física do Rio,
há uma diferença tributária.
Existem essas duas barreiras, fis-

cal e tributária, que os lojistas
ainda não conseguiram passar,
e que vêm causando problemas
aos consumidores.

Qual é o tíquete médio do setor?
O ticíquetet médio do e-com-
merce no país é de R$ 344, bem
acima do das lojas físicas, que é
em torno de R$ 50. Isso ocorre
porque nas lojas físicas são fei-
tas compras menores, de valor
mais baixo, pagas com dinhei-
ro. Dificilmente alguém compra
algo pela internet de valor bai-
xo, já que o frete vai custar qua-
se o mesmo preço do produto.

Quais são os produtos mais
vendidos pela internet?
Os consumidores têm mais faci-
lidade de comprar produtos do
tipo commodities, ou seja, são

os mesmos produtos em qual-
quer loja que você vai, como
computador, geladeira. As cate-
gorias mais vendidas são eletro-
domésticos, saúde e beleza, mo-
da e acessórios, livros e revistas
e informática. A categoria mo-
da saltou da 16ª para a 3ª posi-
ção em três anos.

Qual a taxa de conversão do
e-commerce no país (daqueles
que visitam o site, quantos
realizam uma compra)?
A taxa varia entre 0,5% a 1,5%.
Nos Estados Unidos, essa taxa
sobe para algo entre 3% a 5%.
As lojas virtuais americanas es-
tão investindo muito nas ques-
tões de usabilidade e de “beha-
vior target”, que é uma tecnolo-
gia para oferecer o produto de
acordo com o perfil da pessoa
que está visitando o site.

Qual o faturamento previsto
para o comércio eletrônico
brasileiro em 2012?
A gente espera fechar o ano na
casa dos R$ 25 bilhões. Acredita-
mos em um crescimento na fai-
xa de 25% no ano que vem, o
que deve levar o faturamento pa-
ra R$ 31 bilhões. Desde a crise de
2008, o e-commerce crescia na
casa dos 30%, e mesmo agora,
em plena crise europeia, o
e-commerce deve crescer 25%.
O percentual de crescimento é
menor do que há alguns anos
atrás porque uma coisa é crescer
30% em cima de R$ 10 bilhões, e
outra coisa é crescer 25% em ci-
ma de R$ 25 bilhões. Conforme
aumenta o volume financeiro,
os percentuais consequentemen-
te vão se reduzindo. ■ L.B.

Após acumular experiência na
área comercial dos sites do Sub-
marino e do Magazine Luiza,
Guilherme Ribeiro decidiu fun-
dar a Webfones, loja virtual es-
pecializada em celulares, smar-
tphones, acessórios e tablets.

“Não tinha nenhum site espe-
cializado, voltado apenas para
essa linha”, diz Ribeiro.

Após uma primeira etapa fo-

cada na venda de aparelhos, o
empresário planeja expandir a
área de atuação do site para a
prestação de serviços, com su-
porte técnico, seguros contra
roubo e acidente, além da ven-
da de planos de operadoras.
“Queremos ficar cada vez mais
especializados, ser uma referên-
cia nesse nicho. Não queremos
ser um site que simplesmente
vende aparelhos celulares”, co-
menta o empresário.

A Webfones oferece cerca de
200 modelos, que deve passar

para algo em torno de 1000 op-
ções aos clientes do portal no
próximo ano.

Desde janeiro no ar, a com-
panhia já alcançou R$ 1 milhão
de faturamento por mês, e es-
pera fechar o ano com receita
de R$ 10 milhões, valor que de-
ve ser duplicado em 2013.

Partir para linhas similares de
venda, como a de videogames
ou de máquinas fotográficas,
não está nos planos do empresá-
rio. “Essa não é a ideia, vamos fi-
car nos smartphones”. ■
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A emoção é a alma
do negócio

“Barreiras tributária
e fiscal atrapalham”

Um portal especializado em
celulares e smartphones
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Imaginem a cena: um jovem sentado num banco de
uma praça, enquanto come um BigMac e toma uma co-
ca-cola, fala pelo seu iPhone com a namorada. O par-
que pode ser em Nova Iorque, São Paulo ou Amster-
dam. Esta cena será comum na maioria das cidades do
mundo. As três empresas Coca-cola, Apple e MacDonal-
ds, cujos produtos compõem o cenário acima, estão en-
tre as 10 marcas mais valiosas do mundo em 2012 identi-
ficadas na pesquisa feita pela consultoria Interbrand. A
Coca-cola mantém o primeiro lugar nesta pesquisa há
13 anos consecutivos. A Apple foi a empresa que mais
valorizou no último ano, saindo da oitava posição em
2011 para o segundo lugar. Os pesquisadores atribuem
esta valorização à capacidade dos dirigentes de manter
a ligação emocional dos consumidores com a marca.

Você gostaria que seu produto estivesse nesta cena? En-
cantar e surpreender o cliente são condições importantes
para o sucesso de uma empresa. A emoção provocada no
cliente é considerada um dos pilares fundamentais na deci-
são de um empreendedor ao abrir seu negócio. Antes de co-
meçar empreender tenha certeza que sua ideia é capaz de

gerar envolvimento afeti-
vo com o consumidor.
Uma empresa hoje em dia
não pode apenas atender a
uma necessidade de pes-
soas ou uma demanda de
um setor da sociedade. Pre-
cisa mais. Precisa ser admi-
rada. Para isto, o empreen-
dedor deve ser capaz de
criar uma conexão emocio-
nal seja qual for o produto
e o serviço que oferecerá.
Cinco das dez marcas mun-
diais mais valiosas são do
setor de tecnologia. Elas
conseguiram se tornar ado-

radas pelos consumidores. No Brasil a Petrobras, empresa
do setor petroquímico é a primeira pelo terceiro ano conse-
cutivo na pesquisa da consultoria BrandAnalytics/Mi-
lward Brown sobre as marcas brasileiras mais valiosas. A
marca é fortemente associada à vida dos brasileiros.

As pessoas lembram-se de marcas que estão presentes
nos seus momentos de alegria e que proporcionaram uma
experiência significativa para sua vida. As marcas são dese-
jadas por representar valores sociais e culturais. Mais do
que o fornecimento do produto é a atitude dos dirigentes
que constrói a imagem de uma empresa. Somente empre-
sas empreendedoras investem na relação afetiva com clien-
tes e colaboradores para efetivar sua marca. O foco na ino-
vação, o respeito ao meio ambiente, o envolvimento social
e proporcionar emoção estão presente na gestão das empre-
sas com marcas valiosas. A Petrobras é a maior empresa bra-
sileira e a mais querida. Neste ano a presidência da organiza-
ção passou a ser exercida pela primeira vez por uma mu-
lher, a engenheira Graça Foster, funcionária de carreira da
empresa que aceitou o desafio de manter a marca admirada
e valiosa. Sua gestão, ainda no início, encanta as pessoas pe-
la força de sua decisão em ser inovadora e comprometida
com a segurança do meio ambiente. Impressiona pela auto-
ridade e determinação em preservar o que a empresa tem
de melhor e mudar o que for necessário para manter a boa
percepção que os brasileiros possuem da empresa. Dizem
que a emoção é o forte das mulheres e ao ser capaz de fazer
a conexão entre a racionalidade administrativa e afetivida-
des das relações elas se destacam na gestão empresarial. Pa-
ra quem pretende ver sua marca compondo o cenário do
mundo contemporâneo ao lado destas empresas é bom co-
meçar a aprender com os melhores dirigentes empresariais
que sabem que a emoção é a alma do negócio. ■

Novo canal quer ampliar atuação
com suporte técnico e venda de
seguros e de planos de operadoras

M.SALVADOR

MARA SAMPAIO
Psicóloga e especialista em
cultura empreendedora

Troca de um produto comprado pela internet na loja física da mesma
empresa esbarra em obstáculo burocrático, que ainda não foi superado

“A tendência é de
empresas multicanais,
trazendo para dentro da
loja física a loja virtual”

As pessoas
lembram-se de
marcas que estão
presentes nos seus
momentos de
alegria e que
proporcionaram
uma experiência
significativa
para sua vida
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 23 out.  2012, Primeiro Caderno, p. 15.




