
O mercado eletrônico ganha no-
vas diretrizes no cenário domésti-
co através do caráter personaliza-
do que as páginas estão ganhan-
do. A possibilidade de utilizar as
redes sociais como ferramenta pa-
ra otimizar o serviço prestado está
contribuindo para que os empresá-
rios do setor arrematem a adesão
de novos clientes em potencial.

“Aparecerão mais aplicativos
que utilizarão as redes de interes-
se dos clientes para determinar
os produtos que vão disponibili-
zar. Os empresários devem utili-
zar mais ferramentas do mundo

virtual para melhorar a qualidade
do serviço”, explica Eric Messa,
professor da faculdade da comu-
nicação e marketing da FAAP.

Ao conhecer o Curtix, Messa
identificou que o fenômeno da
compra personalizada já estava
sendo aderido no Brasil.

Hoje em dia, a gente tem certa
limitação quando tenta segmen-
tar o público para fazer uma co-
municação. “A ideia de correlacio-
nar todos os produtos que o
e-commerce oferece com as infor-
mações oferecidas pelo usuário
do Facebook potencializa a capaci-
dade de compra a cada visita, afi-
nal você oferecerá a ele produtos
que estejam de acordo com o que
ele gosta na rede social. O Curtix é

um exemplo dessa possibilidade.”
Para Messa, o grande diferen-

cial dos sites que adotam o siste-
ma da compra personalizada é a
capacidade de aprofundamento
na segmentação do público e na
dos produtos. Essa personaliza-
ção estabelece ao internauta
uma impressão de exclusivida-
de, de ser especial.

“A página inicial do Curtix e
os produtos em destaque nunca
serão iguais para nenhuma pes-
soa, porque sempre estarão de
acordo com o interesse dela no
Facebook. Isso enriquece e dá ao
aplicativo um caráter único, es-
pecial. A pessoa estabelece rela-
ção de reciprocidade, porque se
sente púnica também.” ■ M.R.

Há algum tempo, as grandes vare-
jistas preenchiam o espaço digi-
tal e criavam os seus mercados
eletrônicos na internet. É bem
verdade que seus e-commerces
levavam a credibilidade das lojas
físicas para o mundo virtual. Esse
amplo mercado, porém, que não
determina limite de espaço está
sendo cada vez mais ocupado
por jovens empreendedores.

Para Cris Rother, diretora exe-
cutiva da e-bit, que é uma empre-
sa que coleta informações do co-
mércio eletrônico e realiza pesqui-
sas sobre tendências de e-com-
merce, os pequenos e médios em-
presários identificaram que con-
correr com grandes varejistas tal-
vez não seria um bom negócio.
Desta maneira, muitos empreen-
dedores estão trabalhando na era
digital de maneira segmentada.

“O número de jovens que es-
tá deixando o trabalho tradicio-
nal para investir no comércio
eletrônico cresce a cada dia. Es-
te é apenas mais um fator que
comprova o boom do e-com-
merce. Quando a companhia é
grande e já está consolidada é
mais fácil se firmar”, explica
Cris. “Se o empresário tem uma
verba limitada ou mesmo tendo
um investidor vale mais a pena
que entre num mercado de ni-
cho”, complementa.

A executiva avalia que o merca-
do eletrônico ainda tem espaço
para empresários que queiram
inovar. “As e-commerce long
tail, que são segmentadas, tem
ainda mais espaço, porque sem-
pre há algum setor defasado.
Quando você adota o mercado de
nicho, você perde variedade geral
e acaba conquistando um público
específico. Acredito que grandes
varejistas já se consolidaram no
mundo virtual, chegou a hora dos
pequenos crescerem também”.

Entre os segmentos, a direto-
ra de negócios do e-bit determi-
na que os segmentos de moda e
decoração merecem menção es-

pecial. “É o boom do momento
até porque as mulheres estão em-
preendendo cada vez mais. Po-
rém o que determina o número
de mercados eletrônicos femini-
nos é que as mulheres estão sen-
do maioria como audiência”.

Além disso, o aumento do po-
der de consumo da classe C deter-
mina que os e-commerces de ele-
trodomésticos, informática, ele-
trônicos sempre estejam em alta.
A executiva, que trabalha há um
ano e meio com comércio eletrô-
nico considera ainda que a maior
dificuldade dos empresários do
setor é encontrar profissionais
qualificados no mercado. ■ M.R.

Páginas personalizadas
conquistam espaço na rede

Sociedades podem ser desfeitas diante de divergên-
cias sobre a estratégia do negócio ou outro problema
de relacionamento mais sério entre os donos da em-
presa. Já os laços de sangue, são eternos. Essa é uma
das razões pelas quais muita gente desaconselha o
empreendedor a iniciar um negócio com um parente
próximo. Em alguns casos, um conflito familiar pode
por tudo a perder. Esse é um dos lados da moeda. O
outro é o de que o parentesco cria uma relação de
confiança que permite enfrentar com mais determi-
nação as adversidades naturais em qualquer em-
preendimento. Seja como for, não existe uma receita
pronta para lidar com essa situação. Alexandre Reis,
de 41 anos, encontrou a dele. Ele é o presidente da
Formags, uma gráfica importante em São Bernardo
do Campo (SP) e o mais novo dos três irmãos que são
sócios. Os outros dois são Agnaldo, o mais velho, e
Rodolfo. A empresa hoje tem 20 anos de mercado e é
especializada em impressões de alto padrão. Faz catá-
logos, livros, folhetos e outros impressos promocio-
nais de qualidade. A sede ocupa um terreno de 5000
metros quadrados e os equipamentos são moderníssi-
mos. O quadro de funcionários tem quase 200 pes-
soas. Ou seja: é uma empresa consolidada, com uma
boa carteira de clientes e aspirações de crescimento.
Mais do que isso, foi construída pelos irmãos.

Cerca de 20 anos atrás, o irmão mais velho, Agnal-
do, tinha uma pequena impressora no fundo do quin-
tal da casa dos pais e rompeu com o sócio, que admi-
nistrava as contas da empresa. Na época, Alexandre,
que era bancário e estudante de Direito, ouviu do

pai, num almoço de
domingo, um pedido
para que ele ajudasse
o irmão. A família não
tinha recursos para in-
vestir no crescimento
do negócio e o único
capital de que Alexan-
dre dispunha era sua
capacidade de traba-
lho. Alexandre pediu
demissão e, com di-
nheiro emprestado pe-
lo pai, tornou-se só-
cio de Agnaldo. A em-
presa cresceu, mas ain-
da era um negócio mo-
desto quando, em
1995, o outro irmão,

Rodolfo, que havia perdido o emprego, foi convida-
do por Alexandre a integrar a sociedade. Passaram a
ser, na definição do presidente, os três mosquetei-
ros: “um por todos e todos pela empresa”. A cumpli-
cidade entre eles estimulou a ousadia de Alexandre
para crescer e transformar a Formags numa gráfica-
padrão em atendimento e tecnologia.

Para Alexadre, uma empresa como a Formags, que
atua num mercado ocupado por grandes competido-
res, só deu certo porque os três sócios são unidos por
laços que são mais fortes do que todas as dificulda-
des que enfrentaram e as divergências que tiveram.
Os três evoluíram muito e puderam proporcionar
condições de vida melhores para eles mesmos e para
os pais. Entre os “tapas e beijos” naturais em qual-
quer sociedade (e em qualquer família), eles priori-
zam o compromisso com o negócio. Cada um exerce
uma competência específica e essencial para o negó-
cio. Agnaldo é o gráfico, responde pela produção, Ro-
dolfo, um grande vendedor, cuida da área comer-
cial. Alexandre, mesmo sendo o irmão caçula, a sua
visão estratégica e seu talento empreendedor lhe
conferem a autoridade para presidir a empresa. Por
isso, ele sabe que para a próxima etapa, com a empre-
sa passando para maioridade, a relação de sociedade
e gestão também terá que se transformar. Ou me-
lhor, evoluir. ■

Quando segmentação
impulsiona as vendas
Moda e decoração dominam
cada vez mais o e-commerce em
função da audiência feminina

Especialista avalia que sites
segmentados têm grandes
chances de fidelizar clientes

Negócio em família
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O parentesco
entre os sócios
cria uma relação
de confiança
que permite
enfrentar com
mais determinação
as adversidades
naturais em
qualquer
empreendimento

CrisRother:verba reduzidanãodevedesanimarempreendedor

 Terça-feira, 6 de novembro, 2012 Brasil Econômico 13

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
. 

odilio
Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 6 nov. 2012, Inovação & Empreendedorismo, p. 13.




