
A
vida de Shudhan Kohli sem

pre foi marcada pela aven

tura. Em 2009, enquan

to cruzava a cordilheira dos 

Andes, no Peru, ficou surpreso com a 

grande quantidade de alpacas criadas 

no lugar. Meses depois, quando voltou 

aos Estados Unidos, se deu conta de 

que tinha nas mãos a oportunidade de 

empreender e criou a The Big Blue Bi -

ke, empresa destinada a potencializar o 

trabalho das comunidades andinas e a 

resgatar o uso da lã de alpaca nas rou

pas de luxo. Mas com um diferencial: 

sua principal plataforma de vendas se

ria a internet. "Se quiséssemos poten

cializar nosso modelo, t ínhamos de usar 

a web", explica. 

Kohl i pertence a uma geração de 

empreendedores que estão mudando 

a indústria do design pela forma co

mo promovem e vendem seus produ

tos. A moda não é mais vivida ape

nas nas passarelas e lojas. "O avanço 

do acesso à internet foi fundamental 

para o desenvolvimento desse tipo de 

empreendimento", diz Maria Euge

nia Girón, diretora-executiva do Ob

se rva tó r io do Mercado Premium e 

Produtos de Prestígio da IE Business 

School, da Espanha. 

Segundo informações da Internet 

World Stats ( IWS), no ano passado 

42,9% da população da América Latina 

e do Caribe tinha acesso à internet, per

centual que coloca a região 8,6% aci

ma da média mundial. "A região tam

bém vive o fenômeno das redes sociais, 

e isso é relevante para os empreendedo

res", afirma Samuel Salazar, diretor de 

comunicação da renomada designer ve

nezuelana Ela Acosta. 

Há dez anos, marcas como Armani 

ou Versace não valorizavam o uso da 

internet. Suas t ímidas tentativas na re

de terminaram em fracasso, reforçan

do a noção dessas empresas de que o 

luxo só podia acontecer nas lojas físi

cas. Hoje, multimarcas como a italiana 

YOOX Group, a norte-americana Gil t 

Group e a espanhola Privalia já es tão 

tirando proveito da web. A YOOX, por 

exemplo, desenvolveu um modelo que 

opera como um backoffice de grandes 

marcas, oferecendo a elas uma logís

tica para liquidar estoques em troca 

de uma tarifa. 

Para os especialistas, isso se deve ao 

fato de que as grandes marcas se deram 

conta de que a internet não era ameaça, 

e sim um canal importante de vendas. 

Além disso, acrescentam, são os pró

prios consumidores que clamam, com 

toda a força, por uma mudança na in 

dústria da moda. 

CAÇANDO OPORTUNIDADES 

Segundo um estudo da AméricaEco-

nomia, o e-commerce (comércio ele

trônico) na região tem duplicado a cada 

dois anos desde 2003. Na área de mo

da de luxo, especificamente, o cresci

mento do comércio on-line é reflexo da 

crise de 2008, diz Maria Eugenia. "As 

empresas viram a web como saída para 

enfrentar momentos difíceis", afirma. 

No universo da moda convivem ho

je na internet empresas que nasceram 

para atuar exclusivamente neste canal e 

outras que utilizam a plataforma para l i 

quidar estoques, por meio de intermedi

ários. "Em ambos os casos, a web per

mite que as empresas se expandam com 

menores custos", indica Luis Lara, pro

fessor da Isem Fashion Business School 

da Universidad de Navarra, na Espanha. 

Para os especialistas, o boom do e-

-commerce também se deve às mudan

ças no comportamento dos usuários. 

"As pessoas têm cada vez menos medo 

de comprar por meio da internet", diz 

Alberto Fernández Terricabras, diretor 

de Financing New Ventures (Finaves) 

na lese Business School. Segundo ele, 

Tamara Munöz, de Santiago 
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os clientes estão se transformando em 

"caçadores de oportunidades" que bus

cam as melhores ofertas. 

PRATICIDADE 
Embora comprar um produto de luxo 

em uma loja ofereça uma experiência 

de compra diferente, a rede tem suas 

vantagens. "Permite navegar, ver todas 

as coleções, e fazê-lo de forma desini

bida", acrescenta Lara. Para esses in-

ternautas, o que conta é a praticidade: 

é mais conveniente e mais lúdico enco

mendar os produtos on-line do que fa

zê-lo em uma loja. Os bons sistemas de 

entrega ajudam o serviço a funcionar. 

A A m é r i c a Latina tem um gran

de potencial para o mercado do luxo, 

mas ainda enfrenta barreiras que d i f i 

cultam esse tipo de negócio: polí t icas 

aduaneiras confusas e protecionistas, 

mudanças de regulação e problemas 

logís t icos . "No caso das roupas, as 

pessoas ainda acham que precisam 

ver, tocar e provar o produto antes de 

comprar", acrescenta Andreu Fernán

dez, fundador da alfaiataria on-line 

Tailor4Less. 

O que acontecerá no futuro? Para Car

los Brandt, da Proemprendimiento, na 

Venezuela, é provável que as lojas vir

tuais e físicas convivam em harmonia. 

No entanto, as últimas se transforma

riam em espaços de estoque. "Nos pró

ximos anos sequer teremos de ir a uma 

loja. Bastará apenas usar impressoras 

3D", comenta Brandt. De fato, empre

endimentos como a Tailor-4Less já ofe

recem configuradores 3D que permitem 

combinar qualquer tipo de roupa. 

"O segredo dos empreendimentos 

através da internet estará nos buscado-

res", indica o professor Lara. Isso per

mitirá aos clientes gerenciar facilmen

te as ofertas da internet. 

Como lembra Kohli , desenhar uma 

estratégia para gerar tráfego em uma lo

ja on-line ainda faz parte do aprendiza

do dos empreendedores. Com o aumento 

do e-commerce na região, o mais prová

vel é que isso mude, impulsionando mais 

projetos de moda e luxo na América La

tina. Um ponto de atenção para os vare

jistas tradicionais. 
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Text Box
Fonte: América Economia, São Paulo, n. 424, p. 30-31, jun. 2013.




