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A presença das microempresas brasileiras na internet, com sites ou canais de vendas online, 

ainda é tímida, de cerca de 30% do universo das companhias. Tal timidez se deve ao fato de a 

maioria simplesmente não saber como conseguir o acesso.  Agora, esse quadro começa a 

mudar, pois várias ferramentas auxiliam esses pequenos negociantes e artesãos a 

participarem da vitrine virtual, abandonando antigas formas de divulgação e conquistando 

clientes que vivem em lugares distantes. 

  

As ferramentas de construção de lojinhas e sites são baratas (ou gratuitas, dependendo do 

plano escolhido) e fáceis de serem manuseadas, mesmo para quem não conhece tecnologia, 

situação natural entre a maioria dos clientes. E trazem vários benefícios. Entre eles, a 

facilidade para edição de conteúdos, integração com redes sociais – com canais de vendas 

gratuitos no Facebook –, sistemas de pagamento seguros, registro de domínios, hospedagem e 

uma boa colocação na primeira página do Google. São feitas também parcerias com os 

Correios para entregar produtos na casa do cliente. 

  

"Estamos fazendo sites para pessoas sem familiaridade com a tecnologia. Esses 

microempreendedores nem têm tempo para aprender técnicas muito complicadas porque se 

dedicam integralmente ao seu pequeno negócio", afirma Luciano Kalil, CEO do sitePX, uma 

dessas plataformas online de construção de lojas e que em um ano de operação já contabiliza 

3 mil clientes, com páginas prontas e outros 20 mil com sites em construção. 

  

Antes de ser colocado no ar, o sitePX foi submetido a usuários leigos. "Testamos a plataforma 

até com uma costureira, e só consideramos o trabalho concluído quando ela conseguiu fazer o 

sua página online sozinha", relata Kalil.  

  

Solução online 

 

"A manutenção de um portal costuma ser trabalhosa, nem todos têm tempo, conhecimento ou 

dinheiro para trocar a toda hora o design ou inserir novos textos. Por isso, facilitamos muito a 

edição dos conteúdos", continua Kalil. O sistema é colaborativo, permite que pessoas 

contratadas pelo lojista/empreendedor possam inserir textos, caso precise desse tipo de ajuda.  

  

Tatiana de Oliveira, sócia da loja de moda Maria Jimena, há 10 meses no ar, tinha 

experimentado outras soluções que não deram certo. "Como sou leiga, precisava de uma 

empresa que me desse suporte e me explicasse o passo-a-passo". Ela paga R$ 118,00 ao ano 

para manter sua loja com os recursos do sitePX, dos quais destaca a facilidade de uso, a 

integração com os sistemas de pagamento, além do maior conforto e praticidade às clientes 

para encontrarem a roupa que procuram. "O sistema ainda calcula o frete de forma 

automática", diz a empresária. A marca Maria Jimena aumentou o faturamento em 10% nos 

últimos meses e tem cerca de 560 visualizações mensais. 
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O bom é que o usuário não precisa baixar nada, pois a solução é online. Basta fazer o 

cadastro, digitar um título, escolher o modelo de template e o site estará pronto para receber 

os conteúdos necessários. 

  

Para artesanato 

 

A Filz é outra loja que utiliza ferramenta similar para expor e vender seus produtos artesanais 

feitos com tecido e feltro. A Filz  adotou a solução do Elo7, um grande shopping de compra e 

venda de artesanato e criado em 2008. Hoje, o Elo7 possui 120 mil artesãos cadastrados 

espalhados por 3.600 cidades e com dois milhões de produtos à venda. "Para o vendedor estar 

no market place online ele precisa ser artesão ou designer e não ter escala industrial porque 

queremos fomentar a economia independente", observa o CEO do Elo7, Carlos Curioni.  

  

O portal ajuda o artesão a criar seu espaço sem ele precisar ter conhecimento técnico, com 

catálogo de produtos e infraestrutura para pagamentos com cartões, boleto e transferência 

bancária, mas é o próprio vendedor quem gerencia a loja. Ele paga R$ 29,90 por mês ao canal 

e uma comissão de 12% sobre a venda. Se quiser um plano que destaque seus produtos (até 

16) nos buscadores, pagará mais R$ 39,90. Só que nesse shopping online, as lojinhas são 

todas padronizadas e têm a mesma cara. Por isso, há dois meses, a Elo7 criou um novo 

produto, a Vitrine, que facilita a customização do ponto de venda, permitindo um layout 

diferenciado e cujos banners, cores de fundo e fontes podem ser trocados e com poucos 

cliques.  

  

"Todos os produtos, fotos e meios de pagamento da loja antiga estarão pré-configurados nessa 

nova plataforma Vitrine do Elo7", esclarece Curioni. Nada muda para o comprador que já 

possuía cadastros em várias lojas do shopping center. Não será necessário ele se cadastrar 

novamente para fazer suas compras. A meta é chegar a 25 mil sites na Vitrine até o final do 

ano, todas integradas com o Facebook. Por enquanto, a solução está sendo testada por alguns 

clientes convidados.   

  

Uma das convidadas foi justamente a sócia da Filz, Daniela Bianco Balczó, que já montou sua 

loja no novo layout e vende seus produtos para várias cidades. "Acho que só não vendi para o 

Acre e Amapá", diz a artesã. "A maior vantagem da Vitrine foi a personalização do espaço, que 

deixou a loja com a identidade da marca. E bastam poucos cliques para o consumidor 

visualizar todo o conteúdo com layout clean e dinâmico. Acho que agora ficou mais profissional 

e isso conta pontos na hora da venda", acrescenta. 

  

Outra opção formatada para os pequenos e microempreendedores é a Loja Integrada. Lançada 

no início de maio, conta com 5 mil lojas cadastradas. O vendedor pode incluir até 50 produtos 

na versão gratuita, não pagará comissões sobre vendas e terá integração com o Facebook e 

Mercado Livre. A partir de R$ 29 por mês, a ferramenta permite expor até 75 itens e 2 mil 

visitas mensais. Endereço próprio, controle de estoques (que administra a quantidade de 

mercadorias automaticamente), suporte técnico, integração com comparadores e a meios de 

pagamento e melhor visualização da loja nos buscadores são alguns recursos da Loja 

Integrada. Se o lojista preferir, pode escolher um template já pronto ou agregar algum tipo de 

personalização à página. 

 

Fonte: Diário do Comércio, São Paulo, 28 maio 2013. Economia, p. 20. 

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
.




