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ão bastava a vontade de se
tornar empreendedor, eles
queriam criar algo no Brasil
que abrisse espaço para vários outros empreendedores criativos e
independentes como os profissionais
da moda, design, artesanato, decoração, etc. Foi então que surgiu a ideia
de criar um shopping virtual de forma
prática e rápida.
"A nossa missão é, e sempre foi, oferecer uma oportunidade a artistas e empreendedores criativos, que precisam
da visibilidade que um centro comercial
proporciona com pouco investimento",
afirmam os sócios-fundadores do shopping virtual Tanlup, Natália Rosin e Éber
Freitas Dias.

DE VENTO EM POPA
Os jovens empresários atribuem os
bons resultados do Tanlup principalmente à vontade de realizar algo próprio,
de colocar uma ideia em prática e vê-la
crescer, além da persistência de continuar 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 encontrar os produtos mais criativos e exclusivos, 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 parecer uma atividade fácil, Natália e Dias
tiveram dificuldades no início do negócio. "As primeiras dificuldades foram relacionadas a como escalar o negócio e
ainda manter nosso custo baixo. Com o
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Hoje, a credibilidade é tanta que o trabalho de divulgação acontece principalmente 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
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Pensando em melhor atender às necessidades dos seus clientes e fornecedores, Natália e Dias ampliaram suas formas 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 existia praticamente desde o início. O que a
gente queria era ter certeza que este pacote atenderia às necessidades do nosso
público, então, com o tempo, fomos colhendo feedbacks e estruturando melhor
o que faria parte do pacote e como ele seria estruturado", contam.
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O Tanlup começou suas atividades
com apenas dez lojas que, segundo eles,
foram previamente selecionadas para experimentarem a solução durante um mês
e a darem um feedback sobre seu funcionamento. Após este período, abriram para outras pessoas criarem suas lojas. A estratégia deu tão certo que hoje o shopping
virtual conta com 17.000 lojas. "O processo para ampliar a visibilidade foi natural,
dentro daquilo que podíamos fazer inicialmente 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 interessante", justificam os empresários.

As atividades no e-commerce estão 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
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exclusivos. "Se você é um artista, músico,
designer ou deseja consumir esse tipo de
produto, o Tanlup é o lugar certo para você estar", evidenciam.
Atrelado a isso, eles asseguram que as
principais frentes de divulgação envolvem uma atuação ativa nas mídias sociais, incluindo blog, facebook, twitter,
dentre outras, e uma presença constante
nos canais de marketing digital.
Além das ações de marketing, o atendimento também é referência no Tanlup,
sendo, segundo eles, a coisa mais importante do negócio, se tornando um forte
diferencial competitivo. "Temos pessoas
com conhecimento profundo do funcionamento de todos os aspectos de nossa
plataforma, de maneira que sempre oferecemos uma solução para os problemas dos clientes e quando nós não podemos solucionar, caso o problema seja
externo, damos todo o suporte e acompanhamento para que tudo se resolva.
Tentamos também responder aos clientes o mais rápido possível, baixando os
seus níveis de ansiedade e aumentando
a satisfação com o produto", declaram.
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aumento de novas lojas e clientes, precisávamos oferecer um serviço estável e
rápido, então este foi um grande desafio
no início", relembram.

Os resultados são nítidos e oriundos
de trabalho árduo e constante, sem perder 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 alcançar esses resultados", ressalta.

Eles afirmam ainda que com o
Premium qualquer pessoa é capaz de
adicionar recursos avançados a sua loja
com muita facilidade. Um exemplo legal 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 fácil acesso a essas páginas. "Os resultados foram ótimos e tivemos uma rápida
adoção do novo plano por novos clientes e clientes antigos em nossa plataforma", enfatizam.
Desde então, a dupla segue investindo para que o site se torne a melhor ferramenta de marketing, divulgação e conversão de novas vendas para os lojistas
que fazem parte da plataforma de maneira natural e eficiente. "Nos próximos
anos esperamos nos estabelecer como
líderes deste mercado oferecendo um
produto inovador e de alta qualidade",
vislumbram.

Fonte: Gestão & Negócios, São Paulo, n. 49, p. 28-30, 2012.

