
Jornal Valor --- Página 7 da edição "29/11/2012 1a CAD F" ---- Impressa por lmmorresi às 28/11/2012@17:29:56

Quinta-feira, 29 de novembro de 2012 | Valor | F7

Enxerto

Jornal Valor Econômico - CAD F - ESPECIAIS - 29/11/2012 (17:29) - Página 7- Cor: BLACKCYANMAGENTAYELLOW

Comércio virtual Gerar conteúdo
e gerenciar mídias entram em foco

Agências de
design viram
escritórios de
comunicação

VITOR SALGADO/VALOR

Luana Pontes (de pé) e Tatiana Fauza, da Cherry Plus: trabalho começou como diagnóstico do cliente e evoluiu para monitoramento e análises de retorno

Jacilio Saraiva
Para o Valor, de São Paulo

Com as novas exigências de
mercado, as agências de web de-
sign não se limitam mais a criar e
manter endereços eletrônicos.
Preferem ser conhecidas como
escritórios de comunicação digi-
tal, voltados para impulsionar o
crescimento on-line de marcas e
gerar novas oportunidades de
negócios para os clientes.

Para garantir uma maior movi-
mentação de receitas, além do de-
senvolvimento de páginas criati-
vas, investem em conteúdo e mo-
nitoramento de mídias sociais. A
expectativa do setor é aumentar
os negócios em pelo menos 30%,
por conta do Natal. Há, ainda,
previsão de contratações, em
2013, nas áreas de atendimento,
desenvolvimento e marketing.

“Começamos os projetos com
um trabalho de diagnóstico do
cliente e dos seus consumidores,
para depois criarmos um conceito
de comunicação, monitoramento
e análise do retorno sobre o inves-
t i m e n t o”, afirmam Luana Pontes e
Tatiana Fauza, sócias da Cherr y
Plus. A empresa tem 30 funcioná-
rios, está no mercado desde 2008 e
conquistou contas como Fa r m , Cia
Marítima e Carina Duek.

Segundo Luana, a expectativa
é crescer 30% em 2012, em com-
paração a 2011. “Há três meses,
tivemos uma demanda acima da
média, quando muitas marcas
nos procuraram para montar ou
refazer sites de e-commerce, para
terem uma nova loja no Natal.”

Um dos casos de sucesso da
agência é o S h o p 2 g e t h e r, centro
de compras on-line com 40 lojas
e especializado em marcas pre-
mium. A Cherry foi responsável

pelo posicionamento estratégi-
co, identidade visual e design do
endereço. “O site começou em
maio, com 50 pedidos ao dia e,
em setembro, já operava com
dez mil encomendas ao mês”,
afirma Tatiana.

Para ganhar mercado, um dos
planos da empresa é segmentar
a clientela. “Sempre tivemos
clientes no ramo da moda, mas
no início de 2012 resolvemos
trabalhar exclusivamente com
esse mercado”, diz Luana. “Estu -
damos esse movimento no mer-
cado internacional e acompa-
nhamos o crescimento do varejo
nacional da categoria. Isso nos
diferencia da concorrência, que
acaba sendo mais generalista.”

Na Espiral Interativa, da em-
presária Simone Freire, o foco é o
terceiro setor. Com 14 funcioná-
rios, tem clientes como a Funda-
ção Roberto Marinho, Fundação
Toyota e o Instituto Rodrigo
Mendes. “Com exceção da pro-
dução de vídeos para a web, que é
terceirizada, nosso trabalho para
o cliente vai desde a manutenção
dos sites à divulgação de conteú-
do nas redes sociais, interação
com o público, gestão do Facebo -
ok e do Twitter ”, diz.

Segundo Simone, os contratos
do segundo semestre, de julho a
outubro, registraram um cresci-
mento de 25%, em relação ao mes-
mo período de 2011. “A demanda
de novembro e dezembro, tradi-
cionalmente, é maior do que os
meses anteriores porque alguns
clientes seguram o orçamento du-
rante o ano.” Para cumprir prazos
de entrega de projetos, ela evita
conceder férias entre novembro e
as festas de fim de ano.

Na Cadigital Comunicação e De-
sign, das empresárias Carla Lovato

e Carla Yacubian, a ideia é terceiri-
zar os profissionais envolvidos em
etapas de produção. “Mantemos
especialistas que trabalham com
fotografia, web design e progra-
mação de sistemas”, diz Lovato.

As empresárias começaram fa-
zendo desenhos em 3D e web sites
para empresas. Hoje, atendem
principalmente arquitetos e lojas
de decoração, como a Puntoluce
Iluminação e a Casa Mineira. “Tam -
bém divulgamos produtos e servi-
ços em blogs especializados, de in-
teresse dos clientes.”

De olho na diversificação da
receita, a empresa também mon-
tou um ateliê de artes gráficas,
para livros com papéis especiais e
de tiragens reduzidas. “Compra -
mos uma impressora fotográfica
e papéis importados para suprir
a demanda de final de ano”, diz
Yacubian. “Já estamos recebendo
pedidos para 2013.”

Para Celso Fortes, CEO da No -
vos Elementos, com escritórios
no Rio de Janeiro e em São Pau-
lo, os segredos para manter
clientes nessa área são manter-
se atualizado com as tecnologias
de ponta, acompanhar o com-
portamento digital dos consu-
midores e investir no atendi-
mento. “100% dos novos contra-
tos foram indicados por clientes
antigos”, diz o empresário, que
atende a Pizzaria Guanabara e a
escola de samba Grande Rio, na
capital fluminense.

Em 2013, Fortes, que comanda
18 funcionários, pretende dobrar
a equipe, com reforços nas áreas de

atendimento e desenvolvimento –
70% das novas contratações serão
no formato “home office”. “A pro-
dutividade nesse modelo é alta.
Vamos ampliar a criação de aplica-
tivos para iPhone e iPad.” Segundo
ele, 10% do faturamento vão para o
treinamento de equipes e 20% dos
resultados seguem para a expan-
são da companhia.

Na K 2 w e b, com 15 emprega-
dos, as novidades para 2013 in-
cluem a contratação de mais dez
profissionais de marketing digi-
tal. “A previsão é investir R$ 80
mil, no aumento do quadro e
anúncios em redes sociais”, diz
Douglas Sossai, diretor de desen-
volvimento. A verba é 30% maior
do que o valor aplicado em 2012.

A empresa faturou R$ 600 mil
no ano passado e deve fechar o
ano com R$ 800 mil de faturam.
“A nossa especialidade é desen-
volver ações de marketing ba-
seadas em dados dos consumi-
dores”, diz Sossai, com 170 clien-
tes, a maioria de pequenas e mé-
dias companhias.

A agência está lançando um
portal para gerar recursos para en-
tidades de responsabilidade so-
cial, por meio de uma loja virtual
que concede descontos. “O mode-
lo atual de negócios de cupons está
em queda, mas nesse novo concei-
to o consumidor recebe um des-
conto expressivo, o lojista não é sa-
crificado e as organizações cadas-
tradas ganham um percentual co-
mo doação”, explica. “Não há me-
lhor época para lançar essa ideia
do que durante o Natal.”

Frete grátis e entrega
rápida são atrativos
De São Paulo

As lojas virtuais precisam arre-
gaçar as mangas se quiserem
conquistar uma clientela dispos-
ta a gastar diante do computa-
dor. Isso inclui oferecer frete grá-
tis, entrega em até três dias e tro-
ca de mercadorias sem custo, em
um mês. Quem afirma é Bia Ro-
drigues, presidente da Associa-
ção Brasileira de Jovens Consu-
midores (ABJC) e sócia da Sale
Full, empresa especializada em
varejo e cadeia de valor.

Bia diz que o perfil do cliente
que compra produtos pela inter-
net mudou, e muito, nesses últi-
mos anos. De acordo com ela, os
consumidores já passaram pela
febre de compras dos bens de
consumo, como carros e geladei-
ras pagos em parcelas. Hoje, são
os que mais investem via rede em
educação, viagens e ingressos pa-
ra eventos, shows e jogos de fute-
bol. “Com as facilidades de aces-
so às mídias sociais, o consumi-
dor brasileiro tem um poder ja-
mais visto”, afirma. “Ele pode
buscar produtos e serviços com
mais facilidade, comparar atri-
butos, preços e lojas. E, ‘ao vivo’,
pode testar na prática tudo o que
pesquisou no mundo on-line”,
explica Bia.

Para a presidente da ABJC, as

pequenas lojas virtuais devem
explorar melhor os recursos da
web. “As redes sociais são uma
das maiores febres nos últimos
anos e ganham cada vez mais es-
paço como plataforma de negó-
cios”, afirma. O Comprafa-
cil.com, da Hermes, lançou, em
agosto de 2011, um programa de
afiliados que permite ao inter-
nauta gerar lucros reais ao divul-
gar produtos do site usando a in-
ternet, conta. Para isso, explica,
basta preencher um formulário
gratuito e tornar-se parceiro. “O
objetivo é que, em um ano, a fer-
ramenta seja responsável por 5%
das vendas, pois além de aumen-
tar a exposição da marca, gera
confiança em potenciais clien-
tes’, afirma.

Empreendedores e empresá-
rios de menor porte podem en-
contrar diferenciais na rede so-
cial e explorá-los em benefício
do negócio. “No Fa c e b o o k , a co-
munidade da Dafiti, de roupas e
acessórios, ultrapassa a marca de
um milhão de fãs. Já o site da loja,
em 2011, no primeiro ano de ati-
vidade, recebeu 74 milhões de vi-
sitantes”, relata Bia. A receita?
“Frete grátis e compromisso de
entrega em três dias nas princi-
pais capitais compõem uma pro-
posta inovadora do segmento”,
conta. (JS)

Especial | Pequenas e médias empresas

A mesma coisa que move os
melhores atletas do Brasil
também move o SEDEX.
Não é à toa que a gente sempre
se supera para continuar sendo
líder no País inteiro.

PRA MIM, NÃO É SÓ
UMA BRAÇADA
DECISIVA NOS ÚLTIMOS
INSTANTES
QUE MUDA TUDO.
O QUE MUDA TUDO
É A DETERMINAÇÃO
PARA IR MAIS LONGE.

SÓ ANA MARCELA É ANA MARCELA. SÓ SEDEX É SEDEX.

Ana Marcela,
bicampeã mundial
de Maratonas
Aquáticas
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 29 nov. 2012, Especial pequenas e médias empresas, p.F7.




