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Especial | Pequenas e médias empresas

E- c o m m e rc e Soluções para lojas virtuais são
complementadas por gestão e logística das marcas

Expansão favorece
segmentação dos
fornecedores de TI

DANIEL WAINSTEIN/VALOR

Alexandre Soncini, diretor de marketing da Vtex: “O mercado está inflacionado pela tendência de consolidação”

Martha Funke
Para o Valor, de São Paulo

O ambiente não podia ser mais
propício para estimular a de-
manda: na areia da praia, duran-
te um campeonato de surf, cami-
setas, bermudas e bonés do pa-
trocinador ganham atratividade
extra. Para aproveitar o momen-
to, a marca de vestuário esporti-
vo Billabong apostou no comér-
cio virtual móvel e montou uma
estrutura com vendedores muni-
dos de tablets e pop up store para
oferecer os produtos na Barra da
Tijuca, durante a etapa brasileira
do circuito mundial de surf no
Rio de Janeiro.

A ação ilustra bem o conceito
‘omni channel’, que defende a
integração total de canais e pro-
cessos como logística, armaze-
namento e atendimento para
permitir ao cliente escolher on-
de, como e por qual meio reali-
zar suas compras. No caso da Bil-
labong, o suporte é a plataforma
de comércio eletrônico da Linx,
adotada em janeiro para aten-
der o consumidor no ambiente
on-line. “Muitos não têm acesso
a todo nosso mix de produto.
Através deste canal, temos entre-
ga completa”, afirma Leonardo
Santos, gerente de TI da marca,
que tem uma dúzia de lojas físi-
cas no Brasil.

A Linx já era parceira da marca.
A fornecedora, cuja oferta inicial
de ações (IPO) no início do ano
captou mais de R$ 250 milhões, é
uma das líderes na área de siste-

mas de gestão para o varejo, com
cerca de 12,7 mil clientes no Bra-
sil e no exterior.

Lançou sua plataforma há cer-
ca de três anos e hoje atende
uma centena de marcas com sua
solução de loja virtual, comple-
mentada por gestão de reta-
guarda, faturamento, logística e
expedição e pelo ERP da marca.
“É a única que oferece as três ca-
madas integradas”, garante o di-
retor geral da empresa Jean Car-
lo Klaumann.

Segundo Klaumann, a marca
atende cerca de 80% do varejo de
moda no país. O segmento de-
pende da personalização em lo-
jas independentes e está lideran-
do a onda de crescimento do e-
commerce.

O cenário de expansão se refle-
te nos fornecedores de tecnolo-
gia, com movimentos como con-
solidação e segmentação.

No início deste mês a SAP ad -
quiriu a Hybris, empresa suíça
especializada em plataformas de
e-commerce recém-chegada ao
Brasil cuja tecnologia atende
pontos de contato que vão de in-
ternet e mobile a quiosques e TV.
“Isso permite às empresas trocar
a visão de canal para aquela
mais centrada no consumidor”,
defende o vice-presidente da
área de OmniCommerce da Hy-
bris, Rock Chavie.

A Oracle já tinha adotado o
mesmo caminho alguns anos
atrás quando comprou a AT G e,
mais tarde, a Endeca, para agre-
gar à sua oferta para lojas virtuais

um motor de busca sofisticado.
Atende no Brasil clientes parru-
dos, como a Netshoes, mas recen-
temente fechou acordo com a
parceira gaúcha Compasso para
conseguir chegar a empresas me-
nores. “O canal vai atender aque-
las com faturamento em torno
de R$ 50 milhões”, afirma o dire-
tor sênior de CRM Jorge Toledo.

Entre as empresas menores,
um dos exemplos é a Infracom -
merce, que tem 35 clientes ati-
vos como Daslu e Mash e foi for-
mada pela união de players em
diferentes segmentos: platafor-
ma tecnológica (Acec, da Accu -
rate), aplicativos mobile e para
Fa c e b o o k (Curtilo), performan-
ce on-line (underDOGS) e pro-
dução visual (4BS). “A perspecti-
va é de R$ 50 milhões de fatura-
mento em 2014”, adianta o vice-
presidente Ricardo di Paola.

A Vt e x , por sua vez, está com a
carteira aberta para compras de-
pois de receber aporte da Naps -
t e r, hoje dona de 27,7% da em-
presa, que no ano passado fatu-
rou R$ 24 milhões — mais do que
o triplo dos R$ 7 milhões de
2010. Mas até agora não conse-
guiu fechar negócio.

“O mercado está inflacionado
pela tendência de consolidação”,
justifica o diretor de vendas e
marketing Alexandre Soncini. A
empresa nasceu em 2000 como
plataforma de CRM para o mer-
cado têxtil e evoluiu no e-com-
merce depois de ajudar o Wal -
mart a entrar no mundo virtual
em 2007. O investimento recebi-

do no ano passado vai suportar
ainda a expansão internacional.
Em 2012, foi a vez da Argentina,
cujo escritório já atende dez
clientes. Em julho chega ao Chile
e, até o fim do ano, à Colômbia.
São atendidos clientes também
no Equador e no Uruguai.

A segmentação é outra estra-
tégia para tirar partido do cená-
rio otimista. A e-smart, por
exemplo, representa no Brasil a
plataforma open source Magen-
to e especializou-se na sua inte-
gração com o ecossistema do co-
mércio eletrônico brasileiro.

Atende clientes como Hering,
Porto Seguro e Center Fabril e,
segundo o CEO Vinicius Pessin,
cresce 30% ao ano com 25 novas
lojas virtuais ao mês, em média.
“As vendas por atacado também
despertaram para o comércio
eletrônico. Está chegando a vez
do B2B”, aponta o executivo.

As negociações entre empre-
sas são o nicho da Entire TP. Com
vasta experiência no mercado
farmacêutico, com marcas como
P f i z e r, Novartis e Aché, entre ou-
tras, responsáveis por cerca de
80% do faturamento, a empresa

cresceu 120% nos últimos três
anos — 23% apenas no ano pas-
sado. Agora a fornecedora entra
em uma nova seara e lança o
marketplace 3farma.com, para
proporcionar presença digital a
pequenos e médios varejistas do
segmento fármaco.

Segundo o diretor comercial
José Ricardo Ferreira, com isso os
negócios devem crescer 60% no
ano que vem. Ele vê ainda novo
impulso no e-commerce, mas
dessa vez pelo lado das compras.
“Ainda há um mercado enorme
para explorar”, avalia.

Empreendedor investe em formação
De São Paulo

A necessidade urgente de em-
presários de pequeno e médio
porte se prepararem melhor pa-
ra disputar as vendas pela inter-
net levou diversas instituições de
ensino a oferecer diferentes pro-
gramas de formação, atualiza-
ção, qualificação ou especializa-
ção em comércio eletrônico.

Presenciais ou on-line, de cur-
tíssima, média ou longa dura-
ção, para iniciantes ou para
quem busca uma pós-graduação
mais formal, os cursos miram
desde uma área específica até a
formação abrangente e genera-
lista proporcionada por MBAs.
As associações saíram na frente.
Uma das pioneiras, a Câmara
E.net, comemora em 2013 dez
anos de seu Ciclo MPE.net, ini-
ciativa em conjunto com os Cor -
reios e com o Sebrae.

As palestras foram criadas pa-
ra dar um banho de loja no em-
presário e no empreendedor
que quer entrar na rede. São em
média 20 eventos por ano, dis-
tribuídos por todo o Brasil, pe-
los quais já passaram mais de 50
mil pequenos e médios empre-
endedores — só nos primeiros
cinco meses deste ano, foram 2
mil participantes em sete cida-
des. “Na média, de 15 a 20 parti-
cipantes de cada evento abrem
l o j a”, contabiliza o diretor exe-
cutivo Gerson Rolim.

Outra iniciativa nascida para es-
timular a educação e os negócios
no setor foi o Ecommerce Brasil,
projeto que tem por trás o grupo
iMasters, especialista em formação
em tecnologia, e conta com parti-
cipação de algumas dezenas de
empresas maduras como Ibope,
Amazon Web Services e L o c aw e b.
Criou o 1o Forum de Ecommerce,
em 2010, que em sua quarta edi-
ção espera reunir este ano 3 mil
participantes e é cercado por di-
versos outros programas segmen-
tados, regionalizados ou on-line,
gratuitos ou não. “Em 2013 serão
mais de 100 atividades educati-

vas”, diz a diretora Vivianne Vilela.
Ao lado da participação em po-

líticas públicas, a capacitação tam-
bém é uma das bandeiras da Asso-
ciação Brasileira de Comércio Ele-
trônico (ABCom), que reúne cerca
mais de 2 mil associados e criou o
selo Profissional Ecommerce Certi-
ficado para chancelar cursos de di-
ferentes instituições. Além disso,
fechou acordos de cooperação téc-
nica para e-learning com o Sebrae
Nacional, que deve lançar alguns
cursos ainda este ano.

Um dos motivos é baixar a alta
taxa de mortalidade empresarial,
motivada pela facilidade de entrar
no ramo. “São cerca de 36 mil lojas
virtuais no país. Mas de cada dez,
sete não fazem sequer uma venda”,
diz o presidente da ABCom Maurí-
cio Salvador.

Instituições tradicionais e em-
presas também reforçam o portfó-
lio do segmento. A Escola Superior
de Propaganda e Marketing
(ESPM) oferece em São Paulo pro-
gramas de férias ou de curta dura-
ção. Um dos destaques é o curso E-
commerce: os novos caminhos do
varejo, pelo qual já passaram cerca
de 300 alunos desde sua criação,

há três anos. Já a Business School
São Paulo (BSP), ligada à faculdade
Anhembi Morumbi, criou o curso
de pós-graduação lato sensu Mas-
ter em Gestão e Estratégias em Co-
mércio Eletrônico. “A estrutura
curricular forma profissionais
multidisciplinares”, observa a co-
ordenadora Márcia Auriani.

Já a Impacta, grupo tradicional
na área de formação tecnológica,
oferece a partir de agosto seu MBA
em E-commerce, coordenado por
Felipe Morais, professor da disci-
plina no curso de marketing digi-
tal. “A primeira turma é off line. Pa-
ra 2014, o projeto é termos 30 alu-
nos presenciais e 20 on-line”,
adianta. A FGV-RJ, por sua vez, lan-
çou em 2012 o programa Planeja-
mento de Negócios On-line e Lojas
Virtuais, oferecido cinco vezes ao
ano e que já atendeu mais de 200
alunos. “A motivação foi a falta de
profissionais qualificados na área”,
justifica o coordenador Marcos Fi-
gueira. Alguns ex-alunos vão além
do comércio eletrônico, como An-
derson Cabral, que no meio do
curso identificou oportunidade
para um aplicativo para gerencia-
mento remoto de equipes de ven-

das e criou o Veritime, lançado na
semana passada. “Os contatos no
curso indicaram o potencial”, diz
Cabral, proprietário da agência de
design I m a g i n a t t o.

As empresas compartilham o
interesse pela educação para sus-
tentar o crescimento do mercado.
O grupo Buscapé criou a Universi-
dade Buscapé em 2011 com foco
em capacitação. Hoje tem um
portfólio com três cursos criados
em parceria com a Impacta e mais
uma porção on-line. Recentemen-
te, fechou também aliança com o
Ibmec e a Endeavour.

O destaque é o E-commerce Pro-
fessional, que está indo para sua
sexta edição e já formou 300 alu-
nos — no total, já passaram pela
universidade 3 mil estudantes.

Dono da loja Click Biblias, Fer-
nando Novais entrou na primeira
turma do curso e adotou medidas
aprendidas, como ampliar as for-
mas de pagamento, promover
ajustes no lay out, cadastrar o site
no e-Bit, fechar contrato e-Sedex e
criar campanhas em comparado-
res de preços. “Este ano, devem ser
vendidas mais de 70 mil bíblias”,
comemora. (MF )

Sebrae-SP também
oferece produtos
próprios para web
De São Paulo

Abrir uma loja virtual é muito
mais fácil do que de fato realizar
vendas por meio dela. Por essa ra-
zão, o Sebrae-SP desenvolveu algu-
mas iniciativas para estimular a ca-
pacitação do pequeno empresário
interessado no comércio digital.
Uma delas foi a publicação do
Guia de E-Commerce, em conjun-
to com a Associação Paulista das
Agências Digitais (Apadi), que dis-
seca os principais pontos a serem
levados em conta para o sucesso
dos negócios.

Outra é a aplicação em consul-
torias para orientação do interes-
sado. No segundo semestre será
lançada uma linha de produtos
específica para o e-commerce,
tanto para atender quem quer
abrir um negócio do zero como
para migrar um varejo tradicio-
nal para o mundo digital. “Esta -
mos trabalhando há dois meses
na produção de conteúdo, como
material didático e treinamento
de consultores. O programa deve
estar pronto para consumo a par-
tir de agosto”, adianta Eduardo
Cognali, gerente de inteligência
de mercado do Sebrae-SP.

“Um dos erros mais comuns que
trabalhamos nas consultas é des-
mistificar a ideia de que é só abrir
um site na internet para sair ven-
dendo, como varinha mágica”, diz.
Ele lembra que do ponto de vista
empreendedor ou empresarial o e-
commerce não difere do comércio
tradicional e demanda o mesmo
esforço de planejamento e estrutu-
ração. “Já tivemos casos como do
empresário que abriu uma loja de
vinho on-line com um amigo. Três
meses depois, não tinha vendido
nenhuma garrafa.”

Abrir a loja e esperar resultados,
lembra, é como tentar descobrir
um grão de areia no universo. Fun-

cionou para a Amazon, anos atrás,
por falta de competidores. Hoje
são necessários movimentos que
vão do mix de produtos diferen-
ciados a ações de promoção. Outro
caso comum nos balcões do Se-
brae, diz ele, é a tentativa de esten-
der uma loja física para o mundo
digital, que também não é tão sim-
ples quanto parece e exige avalia-
ção como se fosse uma nova filial.
“Além disso, requer uma operação
logística inexistente no comércio
tradicional”, lembra Cognali.

Detalhes como a obrigatorieda-
de de logística reversa e canais de
atendimento, definidas pelas no-
vas regras delineadas pelo Plano
Nacional de Consumo e Cidadania
(Plandec) — que dedicou ao e-
commerce um capítulo específico
—, podem fazer o sucesso ou fra-
casso da empreitada, já que os cus-
tos podem ser altos demais para os
pequenos. Daí a importância do
planejamento e da definição de di-
ferenciais. “Para quem é pequeno,
pode fazer diferença criar um ser-
viço ou comércio local, adquirindo
produtos na vizinhança, ou com-
prar de grandes fabricantes e arcar
com uma cascata de custos e im-
postos”, exemplifica.

Segundo ele, a organização do
mercado gera oportunidades, co-
mo a criação de pequenas empre-
sas de logística, a demanda por
programadores para destacar o
demonstrativo dos impostos na
nota fiscal e ofertas diferenciadas
para a contratação de posições de
atendimento de contact centers.
Os interessados na consultoria do
Sebrae são atendidos por analistas
e depois encaminhados aos con-
sultores especializados em disci-
plinas como Marketing, Finanças
ou Varejo. No ano passado, passa-
ram pela instituição 420 mil CNP-
Js, gerando 1,2 milhão de atendi-
mentos. (MF)

Anderson Cabral, dono da agência de design Imaginatto: “Os contatos que fiz no curso indicaram o potencial”
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 28, 29 e 30 jun. 2013, Especial: pequenas e médias empresas, p. F6.




