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alemães, o JP Morgan, o grupo Cisneros 

e os suecos do [fundo] Kinnevik", ex

plica o presidente da Mobly, que afirma 

que mantém conversas abertas para ou

tros aportes no futuro. 

No entendimento da consultora e 

professora de marketing digital da Es

cola Superior de Propaganda e Marke

ting (ESPM) Sandra Turchi, o mercado 

brasileiro é um dos grandes interesses 

dos estrangeiros por conta do seu alto 

potencial. "O Brasil tem tamanho, po

pulação e PIB [Produto Interno Bruto] 

gigantescos e, além disso, o perfil do 

consumidor brasileiro, que se interes

sa por novidades e tendências, transfor

ma o país em um alvo muito relevante." 

A "escalabilidade", ou seja, o potencial 

de crescimento rápido já no início do ne

gócio, também é outro fator que chama a 

atenção dos fundos de venture capital e 

private equity interessados em investir. 

Nesse setor a Mobly também atende aos 

requisitos, já que o crescimento da em

presa variou entre 10% e 30% por mês 

desde o final de 2012. "O nosso cresci

mento vai de acordo com as ações que to

mamos, mas mesmo em meses que resol

vemos dar uma 'segurada' passamos dos 

dois dígitos", explica Fernandes. 

E-COMMERCE EM ALTA 

Em um mercado que movimentou no 

ano passado RS 24 bilhões e tem taxas 

de crescimento de 25% ao ano em fatu

ramento, as oportunidades começam a 

acrescenta Sandra, que entende que mui

tas lojas famosas não conseguem trazer 

a competência que tem no atendimento 

físico para o mundo virtual. 

Outro fator relevante para o fortaleci

mento do comércio eletrônico é a dimi

nuição do "medo" dos consumidores. Os 

próprios sócios da Mobly se surpreende

ram com os principais produtos comer

cializados pela empresa, que se destaca 

pela venda de móveis maiores, como so

fás e armários. "A experiência que temos 

é bastante positiva, não esperávamos tan

to de alguns produtos. 'Quem vai com

prar um sofá sem sentar nele antes?', per

guntavam para a gente", diz Fernandes. 

"Existem três medos principais para 

dificultar a venda on-line: o de colocar 

os dados financeiros, a falta de contato 

com o produto e o medo da entrega in

correta de um produto", analisa a profes

sora da ESPM. "Também é importante 

lembrar dos fatores positivos: nas gran

des cidades, vende-se bem porque as 

crescer nos nichos, uma vez que a pene

tração da internet é maior do que aquela 

obtida pelas lojas físicas. "As áreas volta

das a atender necessidades muito especí

ficas são facilitadas pela internet", expli

ca Sandra Turchi. 

A professora acredita que o negócio 

da Mobly ainda tem muito espaço pa

ra avançar, inclusive pela pouca concor

rência nesse mesmo modelo. "Veremos 

em breve novos players nesse setor, por

que ainda há muito espaço para nichos. 

Se você oferecer alguns diferenciais, é 

possível competir até com o off-line", 

pessoas têm dinheiro, mas não têm tem

po; em cidades mais distantes, onde as 

pessoas têm tempo, mas não têm muita 

oferta, o e-commerce é muito positivo." 

Aproveitando o sucesso e o futu

ro promissor, o dinheiro dos novos in 

vestimentos na Mobly deve ir para am

pliação da variedade de produtos e na 

divulgação da loja, inclusive pela tele

visão. "A gente tem como objetivo ser 

o destino final de tudo para casa, que

remos ser conhecidos como 'os caras' 

de produtos para casa", comenta o pre

sidente da Mobly. 

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
.

Text Box
Fonte: América Economia, São Paulo, n. 424, p. 46-47, jun. 2013.




