
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
.



ão bastava a vontade de se 
tornar empreendedor, eles 
queriam criar algo no Brasil 
que abrisse espaço para vá

rios outros empreendedores criativos e 
independentes como os profissionais 
da moda, design, artesanato, decora
ção, etc. Foi então que surgiu a ideia 
de criar um shopping virtual de forma 
prática e rápida. 

"A nossa missão é, e sempre foi, ofe
recer uma oportunidade a artistas e em
preendedores criativos, que precisam 
da visibilidade que um centro comercial 
proporciona com pouco investimento", 
afirmam os sócios-fundadores do shop
ping virtual Tanlup, Natália Rosin e Éber 
Freitas Dias. 

DE VENTO EM POPA 
Os jovens empresários atribuem os 

bons resultados do Tanlup principal
mente à vontade de realizar algo próprio, 
de colocar uma ideia em prática e vê-la 
crescer, além da persistência de continu
ar trabalhando na sua visão apesar das 
dificuldades. "O Tanlup tem um produto 
inovador, em que as pessoas podem ter 
uma loja super bacana, profissional e, ao 
mesmo tempo, simples de administrar. 
Além disso, o shopping é o lugar para en
contrar os produtos mais criativos e ex
clusivos, o que muitas pessoas buscam 
hoje em dia", destacam. 

Há três anos no mercado, o Tanlup 
trabalha apenas com o serviço de criação 
de uma loja virtual mas, apesar de pare
cer uma atividade fácil, Natália e Dias 
tiveram dificuldades no início do negó
cio. "As primeiras dificuldades foram re
lacionadas a como escalar o negócio e 
ainda manter nosso custo baixo. Com o 
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aumento de novas lojas e clientes, pre
cisávamos oferecer um serviço estável e 
rápido, então este foi um grande desafio 
no início", relembram. 

NO COMPASSO 
À CREDIBILIDADE 
O Tanlup começou suas atividades 

com apenas dez lojas que, segundo eles, 
foram previamente selecionadas para ex
perimentarem a solução durante um mês 
e a darem um feedback sobre seu funcio
namento. Após este período, abriram pa
ra outras pessoas criarem suas lojas. A es
tratégia deu tão certo que hoje o shopping 
virtual conta com 17.000 lojas. "O proces
so para ampliar a visibilidade foi natural, 
dentro daquilo que podíamos fazer ini
cialmente de forma prática, eficiente e 
econômica. A qualidade do serviço e do 
atendimento foram determinantes pois 
são aspectos essenciais para que seu 
produto ou empresa possa alcançar um 
nível de divulgação espontânea interes
sante", justificam os empresários. 

Hoje, a credibilidade é tanta que o tra
balho de divulgação acontece principal
mente por meio de oferta dos produtos 
que seus clientes colocam à venda. "Como 
nosso cliente é o pequeno lojista, muitas 
vezes comprador deste mesmo produto, 
acabamos atingindo os dois públicos que 
precisamos de uma só vez", observam. 

DIFERENCIAL COMPETITIVO 
As atividades no e-commerce es

tão cada vez mais em ascensão e para 
se manter neste mercado cada dia mais 
competitivo, o Tanlup aposta e sustenta 
o foco nas vendas de produtos criativos e 

exclusivos. "Se você é um artista, músico, 
designer ou deseja consumir esse tipo de 
produto, o Tanlup é o lugar certo para vo
cê estar", evidenciam. 

Atrelado a isso, eles asseguram que as 
principais frentes de divulgação envol
vem uma atuação ativa nas mídias so
ciais, incluindo blog, facebook, twitter, 
dentre outras, e uma presença constante 
nos canais de marketing digital. 

Além das ações de marketing, o aten
dimento também é referência no Tanlup, 
sendo, segundo eles, a coisa mais impor
tante do negócio, se tornando um forte 
diferencial competitivo. "Temos pessoas 
com conhecimento profundo do funcio
namento de todos os aspectos de nossa 
plataforma, de maneira que sempre ofe
recemos uma solução para os proble
mas dos clientes e quando nós não po
demos solucionar, caso o problema seja 
externo, damos todo o suporte e acom
panhamento para que tudo se resolva. 
Tentamos também responder aos clien
tes o mais rápido possível, baixando os 
seus níveis de ansiedade e aumentando 
a satisfação com o produto", declaram. 

Os resultados são nítidos e oriundos 
de trabalho árduo e constante, sem per
der o foco da visão inicial do projeto. "No 
desenvolvimento de um negócio, é muito 
fácil você se atrair por ideias paralelas ou 
querer mudar o foco principal da empresa, 
principalmente se as coisas não estiverem 
saindo como planejadas. A qualidade do 
produto que desenvolvemos, e a constante 
preocupação em se manter atualizado de 
acordo com as necessidades dos usuários, 
são fatores também fundamentais para al
cançar esses resultados", ressalta. 

AS INOVAÇÕES 
Pensando em melhor atender às ne

cessidades dos seus clientes e fornece
dores, Natália e Dias ampliaram suas for
mas de atender, desenvolvendo o pacote 
Premium. O objetivo é facilitar a inclusão 
de recursos avançados e personalizações 
mais profundas para qualquer usuário, 
do mais leigo ao mais "expert". "A ideia 
do pacote Premium era algo que já exis
tia praticamente desde o início. O que a 
gente queria era ter certeza que este pa
cote atenderia às necessidades do nosso 
público, então, com o tempo, fomos co
lhendo feedbacks e estruturando melhor 
o que faria parte do pacote e como ele se
ria estruturado", contam. 

Eles afirmam ainda que com o 
Premium qualquer pessoa é capaz de 
adicionar recursos avançados a sua loja 
com muita facilidade. Um exemplo le
gal é a própria loja ser capaz de incluir 
os ícones das suas redes sociais, como 
twitter, facebook, blog, entre outros, 
para que os seus clientes tenham fá
cil acesso a essas páginas. "Os resulta
dos foram ótimos e tivemos uma rápida 
adoção do novo plano por novos clien
tes e clientes antigos em nossa platafor
ma", enfatizam. 

Desde então, a dupla segue investin
do para que o site se torne a melhor fer
ramenta de marketing, divulgação e con
versão de novas vendas para os lojistas 
que fazem parte da plataforma de ma
neira natural e eficiente. "Nos próximos 
anos esperamos nos estabelecer como 
líderes deste mercado oferecendo um 
produto inovador e de alta qualidade", 
vislumbram. 
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Text Box
Fonte: Gestão & Negócios, São Paulo, n. 49, p. 28-30, 2012.




