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"Nós somos uma empresa de entretenimento e não de games. A intenção
é fazer a marca durar cem anos - queremos que seja uma parte permanente
da cultura, como Mickey Mouse, Hello
Kitty e Star Wars", projeta Peter Vesterbacka, diretor de marketing da Rovio.
"Essa experiência (fora do universo online) é importante porque fideliza os fãs."

Escolher um sapato da Shoes4you na
Pash e comprá-lo pela internet ou ainda pesquisar o preço de um sofá da Mobly pelo smartphone e adquiri-lo pelo
site da empresa são alguns dos exemplos que emergem à luz da convergên-
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O smartphone do Facebook também
colocou a marca de Mark Zuckerberg
nas mãos dos consumidores. E o que
dizer dos raivosos e bem-sucedidos Angry Birds? O game da finlandesa Rovio
lançado em 2009 para smartphones virou uma das maiores licenças do mundo, com direito a lojas e parques temáticos, que chegam ao Brasil em julho
deste ano (leia mais no box).

milhões (o equivalente à venda de 300
mil pares), em 2013, para R$ 160 milhões, até 2017.
A Mobly, loja online de decoração
e construção da Rocket Internet, também prepara-se para superar fronteiras.
A previsão é que a primeira loja física seja
aberta a partir do segundo semestre de
2014. "A marca precisa primeiro esgotar
todas as suas chances de exposição on-line. Depois, investir em mídia televisiva
para gerar share of mind. A partir daí, já
é possível planejar a montagem de uma
loja física" revela Victor Noda, presidente da Mobly, que surgiu em 2011 e hoje
vende de copos a tratores, em um total
de 45 mil itens. "A transição da web para
o varejo real é vista como uma ação estratégia de marketing" concorda Noda.
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Até o Google já ensaia seus pulos: lançou em fevereiro os óculos conectados
da marca e tem também os smartphones e tablets da linha Nexus, além dos
notebooks Chromebooks. O gigante da
web anda ainda às voltas com boatos de
protótipos de relógios, cartões de crédito e até lojas físicas — nenhum deles
confirmado oficialmente pela empresa
de Larry Page. Alguma experiência no
varejo tradicional o Google já tem. São
quiosques nas lojas da Best Buy, nos Estados Unidos, e da Currys PC World, no
Reino Unido, sem contar o serviço de
entrega expressa, em testes desde o dia
28 de março na Califórnia (EUA) para
compras feitas na Walgreens, Staples e
Toys R Us, entre outras.
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S marcas que nasceram na internet
brasileira a partir de meados do ano
2000 vivem hoje um dilema próprio de
todo negócio em rápido crescimento.
Não que as vendas do e-commerce nacional sejam tímidas. No ano passado,
cresceram 20%, para R$ 22,5 bilhões, de
acordo com a consultoria e-bit. Mas o
potencial para aparecer é alvissareiro,
no momento em que as empresas de todo o mundo começam a passar por cima das barreiras entre os universos online e off-line.

Uma loja para chamar de sua
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"As lojas físicas ajudam a construir as
marcas da web na medida em que permitem experimentação" afirma Olivier
Grinda, CEO do e-fashion Shoes4you,
que acaba de colocar um pé no varejo
físico com a venda de alguns dos seus
modelos de sapatos femininos na Pash,
loja da luxuosa região dos Jardins, na capital paulista. Grinda, que criou o negócio em 2011, não esconde a ambição
de abrir uma loja própria, mas admite
que" precisa fortalecer mais a marca no
ambiente digital" Com o apoio de investimentos da Accel, Redpoint Ventures
e IG Expansión, entre outros, a marca
endossada pela atriz Flávia Alessandra
espera passar do faturamento de R$ 25

Loja da franquia Angry Birds em Helsinque, na Finlândia

cia das mídias. "As marcas serão obrigadas a atender os consumidores em
qualquer canal que eles estejam" alerta Pedro Guasti, diretor-geral da e-bit.
Conforme dados da consultoria, a participação das vendas geradas a partir de

lizaram o projeto" lembra o empresário.
Mesmo assim, ele não descarta uma
nova tentativa, aproveitando o knowhow de um dos seus investidores, o grupo 1-800-Flowers.com, que surgiu em
1976 como uma pequena fioricultura em
Nova York e hoje figura dentre as maiores empresas do ramo nos Estados Unidos, com vendas de US$ 700 milhões ao
ano. "O espaço físico está ligado à construção de marca e não a faturamento"
reforça Casarini, que conta ainda com
o private equity BR Opportunities como parceiro. A marca investe em ações
nas redes sociais e estuda um projeto
de renovação executado pela sua nova
agência — o anunciante está conduzindo uma concorrência.
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"Empresas com pegadas em ambos os
ambientes estão enfrentando dificuldades porque o mindset de cada um dos
negócios é muito diferente" contrapõe
Renato Mendes, gerente de assuntos
corporativos da Netshoes, que tem 38
mil itens esportivos em seu site e faturamento de R$ 716,8 milhões em 2011.
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O plano é fazer das 14 lojas que ainda
serão abertas em 2013 o front da marca.
A investida deve ajudar o Hotel Urbano
a alcançar um faturamento estimado em
R$ 400 milhões neste ano, fruto da venda de mais de sete mil pacotes ofertados
a uma base próxima de 15 milhões de
usuários. Mas há quem acredite que pôr
um pé no online e outro no off-line pode
desequilibrar o compasso do negócio.

Em busca de equilíbrio
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Anúncio

A própria Amazon esteve envolvida
em rumores acerca de uma suposta loja- conceito, que ficaria nas redondezas de sua sede, em Seattle (EUA). "A
loja física funciona igual a um laboratório capaz de mostrar como o usuário
comporta-se e interage com a marca"
diz Roberta Antunes Oliveira, diretora
de marketing do Hotel Urbano, agência de viagens online montada em 2010
em sociedade com os irmãos José Eduardo e João Ricardo Mendes. No fim de
2012, a empresa abriu seus dois primeiros espaços físicos — no shopping NYC
(RJ) e no Park Shopping (MS). "Apesar
da origem online, queremos falar com
o cliente onde quer que ele esteja" insiste Roberta.
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aparelhos móveis, no comércio eletrônico brasileiro subiu de 0,8% para 2,5%
de um ano para cá.
"As marcas já perceberam que este é o
caminho, mas é preciso respeitar o momento da empresa" recomenda Guasti.
German Quiroga, fundador e CEO da
Nova Pontocom, empresa de e - c o m merce do Grupo Pão de Açúcar, garante
que "quem ainda não pensou em combinar os canais online e off-line já está
atrasado" adverte o executivo, que conduz atualmente a montagem do marketplace do Extra. A plataforma reúne diversas lojas num só endereço, a exemplo do que já faz uma das precursoras
deste modelo, a americana Amazon. O
serviço empresta o valor de uma marca
já conhecida a outras ainda sem o mesmo alcance.
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O gerenciamento de uma operação
sem fronteiras requer sortimento quase ilimitado, inteligência de fidelização,
agilidade de entrega, alcance geográfico e uma afiada estratégia para esquentar a relação do cliente com uma marca vista apenas por detrás de uma tela.
Se as lojas tradicionais garantem o contato olho no olho com o cliente, geram
elevados custos de operação, o que pode até inviabilizar o negócio. A própria
Netshoes nasceu como uma loja física,
em meados de 2000, mas ganhou fama
na web. "Percebemos que no ambiente
digital seríamos iguais aos concorrentes, mas a mudança depende do DNA
da marca", avisa Mendes. Ele assegura
que a Netshoes não têm previsão para
voltar a pisar em solo firme.
Esta mesma certeza é compartilhada por Eduardo Casarini, que em 1998
fundou a Flores Online, cujo portfólio
abrange mais de 400 arranjos e 150 gifts.
"Testamos uma loja-piloto há cerca de
cinco anos, mas os altos custos inviabi-

Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1556, p. 36-37, 22 abr. 2013.

