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Es p e c i a l
Pequenas e médias empresas

Com investimentos a
partir de R$ 5 mil,
m i c rof ra n q u i a s
atraem a classe C F9

Ferramentas podem custar até R$ 200 mil
De São Paulo

Saber qual o perfil do consu-
midor que navega pelo site pode
ajudar a loja a vender mais. De-
pois de conhecer melhor o pú-
blico consumidor, empresas co-
mo Baby Stuff e Bruno Conte
lançaram operações de e-com-
merce neste ano e se preparam
para o primeiro Natal virtual.
Dependendo do porte do negó-
cio, o valor do investimento em
novas tecnologias, ferramentas
de divulgação em portais de
busca e contratação de profis-
sionais especializados em redes
sociais pode chegar a R$ 200
mil.

Levantamento divulgado este
mês pela consultoria Capgemi -
ni, feito com 16 mil consumido-

res em 16 países como Brasil,
EUA, China e Índia, mostra que
60% dos entrevistados não são
fiéis a um único canal de vendas
e esperam uma integração entre
lojas físicas e on-line, mídias so-
ciais e aplicativos. “Descobrimos
que 69% dos usuários brasileiros
querem usar soluções móveis de
pagamento. Foi o índice mais al-
to entre os países pesquisados”,
diz José Luiz Rossi, CEO da
Capgemini Brasil.

Para Maurício Salvador, dire-
tor da consultoria GS&Virtual,
os segmentos que mais vão cres-
cer no e-commerce nos próxi-
mos anos estarão ligados a mo-
da e cosméticos. “Categorias co-
mo alimentos e artesanato tam-
bém terão destaque.”

O novo cliente que compra

on-line mostra mais interesse
por educação, viagens e ingres-
sos para eventos, segundo Bia
Rodrigues, presidente da Asso-
ciação Brasileira de Jovens Con-
sumidores (ABJC) e diretora da
Sale Full, empresa especializada
em varejo.

“Um bom atendimento na lo-
ja virtual é a forma mais eficaz
de transformar compradores em
clientes frequentes”, diz. “Além
disso, o empresário não deve
desperdiçar dinheiro divulgan-
do a marca a esmo. Após identi-
ficar o público consumidor, de-
ve descobrir principais meios de
interação, interesses e as redes
sociais favoritas.”

Kamal Soueid, da loja Bruno
Conte, de moda masculina, está
investindo em ferramentas dis-

ponibilizadas na internet para
atrair visitantes ao site, aberto
em setembro. A preparação para
o primeiro Natal da unidade vir-
tual aposta no Google Adwords,
plataforma de publicidade do
portal de buscas, e em especia-
listas em redes sociais para di-
vulgar a marca em comunidades
com potencial de compra. Fo-
ram investidos R$ 200 mil em
tecnologia e marketing digital.

O endereço vende cerca de
cem itens, entre camisas, ternos
e bermudas, inspirados na al-
faiataria italiana, com um tíque-
te médio de R$ 200. “A expectati-
va é faturar cerca de R$ 50 mil
até o fim do ano e movimentar
50% a mais no Natal, em compa-
ração aos três primeiros meses
de funcionamento”, diz.

Na Baby Stuff, loja de artigos
para bebês e crianças criada no
ano passado, o site era usado
apenas para levar os clientes a
entrar em contato com a empre-
sa por telefone ou e-mail. “Perce -
bemos que os pedidos vinham
de todo o Brasil e lançamos a
operação de e-commerce este
mês”, diz a sócia Helena Toledo,
que faturou R$ 160 mil no ano
passado. O plano é que as ven-
das on-line representem 50%
do total de entregas da compa-
nhia, no primeiro ano de
atividades.

Para colocar o site no ar,
investiu cerca de R$ 20 mil ou 5%
do faturamento do negócio.
“Com o Fa c e b o o k , conseguimos
que a marca ficasse mais conhe-
cida, a cada lançamento.” (JS)

re d ePequeno empreendedor disputa mais
espaços na internet e investe para
ganhar mercado. Por Jacilio Saraiva,
para o Valor, de São Paulo

A chef banqueteira Môni-
ca Dacjz, no mercado há
18 anos, sentiu a necessi-

dade oferecer suas receitas na
web. Especializada em tortas
que servem de quatro a oito pes-
soas e são vendidas por R$ 15 a
R$ 44, a empresária garante en-
tregas em até três dias úteis.
“Quase 30% dos nossos negócios
já são feitos pelo site”, diz Môni-
ca. “Mas a tendência é de cresci-
mento, com um aumento de
20% das encomendas on-line,
no próximo ano.”

Com 12 funcionários, a em-
presa faturou R$ 1,8 milhão em
2011 e espera chegar aos R$ 2,6
milhões em 2012. “O consumi-
dor precisa de tempo para con-
fiar na compra virtual, mas a fa-
cilidade da operação está ven-
cendo essa resistência”, diz Mo-
nica. Ela também trabalha com
eventos, investe até 15% da recei-
ta em ações de marketing e na
manutenção do site, e ainda
mantém uma página comercial
no Fa c e b o o k . A expectativa para
as festas de fim de ano é vender
45% mais que no Natal passado.

Se quiser expandir as vendas
de verdade, o pequeno empre-
endedor terá de fincar bandei-
ras nos territórios da internet,
afirmam especialistas ouvidos
pelo Valor. Eles asseguram que

a venda de mercadorias e servi-
ços pelo computador é um ca-
minho sem volta para os empre-
sários de pequeno porte, que
precisam estar preparados para
brigar por um espaço na rede e
ainda ganhar a preferência do
consumidor on-line.

As compras a partir do mouse
já movimentam cerca de R$ 20
bilhões no Brasil e, segundo es-
tudo da e-bit, empresa especia-
lizada em informações do seg-
mento, da Câmara Brasileira de
Comércio Eletrônico (camara-
e.net) e da Federação do Comér-
cio de Bens, Serviços e Turismo
do Estado de São Paulo (Feco-
mercio), os brasileiros somam
um tíquete médio de R$ 350 nos
carrinhos virtuais.

No período das festas de fim de
ano, o faturamento do setor cos-
tuma ser 150% maior que nos me-
ses anteriores. Neste Natal, a ex-
pectativa é movimentar R$ 3,1 bi-
lhões, um salto de 20% ante o
mesmo período de 2011.

“As compras on-line estão au-
mentando por conta da maior
participação da ‘nova classe mé-
d i a’ no e-commerce, da redução
do IPI nos eletrodomésticos e do
uso massivo de sites de compara-
ção de preços, que garantem o
menor valor do produto almeja-
d o”, diz Gerson Rolim, diretor de

comunicação da camara-e.net.
Em 2011, nove milhões de novos
consumidores passaram a gastar
na web, somando 32 milhões de
pessoas que compraram, ao me-
nos uma vez, em lojas eletrônicas.
Em 2012, a expectativa é que o se-
tor alcance uma receita de R$ 23,4
bilhões, alta de 25% em relação ao
ano passado.

Para Maurício Salvador, diretor
da GS&Virtual, braço da consul-
toria GS&MD-Gouvêa de Souza
especializado em comércio ele-
trônico, os investimentos dos va-
rejistas em ferramentas que auxi-
liam a decisão de compra, como
fotos, vídeos e depoimentos pes-
soais, também podem abrir as
carteiras dos compradores.

“Os conteúdos que as pessoas
compartilham nas redes sociais
provocam um tráfego qualifica-
do e de baixo custo para os lojis-
tas”, diz. “Não adianta comprar
anúncios para gerar visitas ao
ponto virtual se não houver infor-
mações de qualidade, que envol-
vam o consumidor, tirem suas
dúvidas e o levem para a página
de finalização da compra” , afir-
ma Salvador. Ele acredita que o
erro mais comum das lojas na re-
de é achar que basta ter um site
para deslanchar as vendas. “Os
empreendedores montam negó-
cios e depois não têm fôlego para

continuar. É preciso saber com-
prar a tecnologia certa, desenhar
processos administrativos e ma-
pear a concorrência.”

Na Giuliana Flores, a estratégia
comercial do site deu tão certo
que o diretor de marketing da
empresa, Juliano Souza, afirma
que as lojas físicas, abertas nos
anos 1990 e que originaram o
empreendimento virtual, só con-
tinuam funcionando por “cari -
n h o” dos sócios. “As entregas on-
line representam 90% do fatura-
mento do grupo.”

O site oferece mais de 1,8 mil
itens, entre flores e presentes,
com um tíquete médio de R$ 115.
Um dos segredos do endereço
eletrônico é justamente a “arru -
m a ç ã o” da vitrine virtual. “A equi-
pe acompanha as tendências do
segmento e cria novas opções de
a r r a n j o s .” A empresa também
lançou um aplicativo móvel para
consultas e compra de produtos
pelo celular.

Para Paulo César Costa, diretor
da PH3A, que desenvolve plata-
formas de e-commerce, os peque-
nos empreendedores virtuais
precisam driblar desafios como
direcionar orçamentos limitados
para ações efetivas e oferecer um
bom nível de serviço ao cliente.
“Todos querem vender, mas é im-
portante estar preparado para

atender o comprador. Isso inclui
um planejamento de disponibili-
dade de mercadorias, entregas
no prazo e estar disponível para
solucionar demandas.”

Simone Seghese de Toledo,
proprietária e gestora do site
K!dea-Presentes Criativos, cria-
do há dois anos, sabe dessas exi-
gências como ninguém. “Ao
contrário do que eu imaginava
antes de ser dona de um e-com-
merce, a empreitada exige dedi-
cação e atenção aos detalhes,
como a descrição precisa de ca-
da produto”, afirma a advogada
e professora universitária. “Não
podemos descuidar do Serviço
de Atendimento ao Consumi-
dor, pois o cliente tem de ter
respostas imediatas.”

O K!dea faturou R$ 24 mil em
2011 e a expectativa para 2012 é
obter mais de R$ 60 mil. Oferece
500 itens e iniciou o ano com
um tíquete médio de R$ 50. No
segundo semestre, elevou o ín-
dice para R$ 80. Em 2013, pre-
tende ampliar o menu de ofer-
tas para 700 mercadorias e vai
investir na representação exclu-
siva de uma marca de presentes.
“A grande sacada de quem tra-
balha com comércio eletrônico
é a confiabilidade”, ensina Si-
mone. “O cliente precisa saber
que não será ludibriado.”

Ligados na

Fonte: e-bit e  Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico

Compras pelo mouse
Movimento do e-commerce

R$ 23,4 bi 
deve ser o resultado das 
vendas  em 2012

25%
é o crescimento esperado

20%
é o crescimento estimado nas 
vendas de Natal sobre 2011

R$ 350
é quanto os brasileiros gastam 
em média por compra
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 29 nov. 2012, Especial pequenas e médias empresas, p.F1.




