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Épreciso encantaro cliente para darcerto

Muitostestese um
bomplano de negócios

● De acordo com o presidente da
Locaweb, Flávio Jansen, há dois
segmentos pouco explorados
pelo comércio online, justamen-
te, porque há dificuldade em
transformá-los em negócios lu-
crativos. O primeiro é o de mate-
rial de construção, cuja dificulda-
de está relacionada diretamente
ao valor frete. Já o segundo é o
de alimentação perecível. Al-
guém se arrisca?
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Frases

Conheça as dicas de
Flávio Jansen, que
ajudou a fundar uma
das principais lojas
virtuais do País

“Para acelerar uma empresa,
é preciso contratar pessoas
inteligentes. Elas vão criar
o valor da companhia”

Thibaud Lecuyer,
Dafiti

A ligação de Flávio Jansen com
a tecnologia e a internet é anti-
ga. Ele começou em 1996, no
provedor de acesso Mandic, e
foi cofundador do Submarino,
na época como diretor de tecno-
logia. Hoje, ocupa a presidência
da Locaweb. E tanta experiên-
cia em um mercado relativa-
mente novo confere ao empre-
sário credibilidade suficiente
para dar uma dica valiosa para
quem pretende empreender
com e-commerce: as bolhas ter-
minam e deve-se estar prepara-
do para o dia seguinte.

“É preciso tomar cuidado
com tudo o que você acha que
está excessivamente aquecido.
Se prepare porque isso vai ter-
minar em algum momento”,
conta Jansen. Ele sabe o que
diz. O Submarino surgiu em
1999, no ano seguinte a bolha da
internet estouraria e deixaria
pelo caminho uma série de em-
presários talentosos.

Jansen foi presidente do Sub-
marino em 2003 e saiu da em-
presa em 2007, um ano depois
da fusão com a Americanas.
com que resultou na B2W. Des-
de então, o executivo participa-
va do conselho da Locaweb –
ele assumiu a presidência no co-
meço deste ano.

De acordo com Jansen, uma
das características positivas da
Locaweb, que veio da cultura
de seus fundadores, é o que ele
chama de “barriga no balcão”.
“Não é você fazer o melhor ser-
viço, o melhor produto. A ven-
da no balcão é o que meu clien-
te vem buscar aqui. O que ele
vem procurar eu vou tentar ofe-
recer”, explicou.

A preocupação com o cliente
parece ser mesmo um impor-
tante diferencial a ser persegui-
do pelos empreendimentos na
web, sejam eles pequenos, mé-
dios ou grandes. A Locaweb,
por exemplo, cresceu muito e,
por isso mesmo, passa pelo mo-
mento de traçar estratégias es-
pecíficas para grupos diferen-
tes de consumidores. Para
quem está começando, segun-
do Jansen, o segredo é não que-
rer atender todo mundo.

O importante, segundo o exe-
cutivo, é identificar um grupo
onde você consegue apresentar
algo novo e estabelecer um rela-
cionamento com esse cliente a
fim de escutá-lo e, claro, enten-
der quais são suas necessida-
des. É justamente esse relacio-
namento que Jansen acredita
que o mercado perdeu entre
2007, 2008, quando a competi-
ção na web ficou maior com a

entrada de novos players no
mercado e sites de nicho ganha-
ram destaque. “Acho que aí o
pessoal esqueceu um pouco da
história que o cliente não busca
só o preço. Comércio eletrôni-
co não é só promoção e preço.”

Entrada. Mas saber que o mer-
cado de vendas online é feito
de altos e baixos, e de que o
cliente deve ser tratado como

rei, não basta para quem preten-
de iniciar uma empresa no seg-
mento. O executivo faz duas
constatações importantes, ex-
traídas também da experiência
adquirida pela análise da reali-
dade enfrentada pelas mais de
250 mil micro, pequenas e mé-
dias empresas atendidas pela
Locaweb. A primeira é ter cons-
ciência de que o negócio deve
envolver mais do que uma pes-

soa. “É bom trabalhar em gru-
po, ter pessoas com competên-
cias complementares.”

Já a segunda recomendação é
absolutamente prática: quem
cria o diferencial de uma empre-
sa na web é a parte comercial.
Por isso, o empresário precisa
entender a linha de produtos e
buscar sortimento. “Combinar
é uma coisa importante. Na mo-
da, por exemplo, não é só ven-
der a saia. É importante com-
por um look, vender a coisa com-
pleta”, aconselha.

Futuro. Um dos grandes proble-
mas da pequena empresa é con-
seguir atrair talentos sem ter di-
nheiro para oferecer altos salá-
rios. A alternativa sugerida por
Jansen é ‘contratar’ sócios.
“Mas é importante fazer ele
acreditar no mesmo sonho.”

E para um comércio online
ter sucesso no futuro, o alerta
de Jansen diante das discussões
em torno do investimento em
mobile é para que o empreende-
dor avalie se realmente vale a
pena o aporte de recursos. “O
mobile vai ser cada vez mais
uma realidade, mas não signifi-
ca que será a única coisa.”

“O segredo é não tentar
atender todo mundo, mas
achar um grupo onde você
consegue ter um diferencial”

Flávio Jansen,
Locaweb

Executivo aponta
dois segmentos
inexplorados

“É importante ter o poder
de analisar de maneira
rápida para reagir de
maneira rápida”

Thibaud Lecuyer,
Dafiti

Thibaud Lecuyer, um
dos criadores da Dafiti,
mostra o que dá certo
e errado na condução
de um comércio virtual

“O trabalho em grupo
é mais eficiente que o
individual, especialmente
se as pessoas se dão bem”

Flávio Jansen,
Locaweb

Atenção. Consumidor não busca só preço, alerta Jansen

ESTADÃO

Um conselho precioso, no mun-
do dos negócios, pode valer
mais do que todo aporte finan-
ceiro do mundo. Thibaud Lecu-
yer, um dos sócios da Dafiti, pa-
rece acreditar nisso. No início
do site de moda, o empresário
francês recebeu uma valiosa di-
ca dos administradores do fun-
do alemão Rocket Internet. E
que ele procura seguir e, princi-
palmente, divulgá-la sempre
que pode: contrate pessoas
mais inteligentes que você, mes-
mo que o salário delas seja
maior que o seu.

“São esses talentos que vão
criar o valor da companhia e dei-
xar os empreendedores livres
para pensar em outras coisas e
outras maneiras de administrar
a companhia”, contou.

De acordo com Lecuyer, o
problema de se contratar “pes-
soas médias” é que os empreen-
dedores terão que acompanhá-
las e treiná-las, o que vai com-
prometer parte da rotina. “É
muito mais importante atrasar
uma contratação, mas contra-
tar pessoas de alto nível que te-
nham motivação para criar va-
lor para a companhia”, disse.

Lecuyer criou o e-commerce
de moda Dafiti junto com os ale-
mães Malte Huffmann e Malte
Horeyseck e o brasileiro radica-
do na Europa Philipp Povel.
“Quando começamos nossa
companhia tivemos que provar

algumas coisas para os outros,
mas também para a gente, para
ter certeza que estávamos no ca-
minho certo”, afirmou.

A Dafiti começou suas opera-
ções com a venda de sapatos.
Hoje, são mais de 85 mil produ-
tos – de roupas a produtos para
casa. Na avaliação do empresá-
rio, que é responsável pelas ope-
rações e logística da empresa, o
preço ainda é um dos fatores
mais relevantes para a escolha
de um site, mas isso tem muda-
do. “O cliente é cada vez mais
exigente e gosta de serviço de
qualidade”, pontuou.

O empresário lembra que no
início do empreendimento
eram testadas várias opções de
categorias, preços e roupas, o
que só era viável porque o site
era pequeno. “É importante ter
o poder de analisar de maneira

rápida para reagir de maneira rá-
pida. Se você esperar duas sema-
nas, já passou metade do mês e
você comprometeu seu orça-
mento. Hoje, com 1,5 mil funcio-
nários, é mais difícil”, contou.

Por isso, ter um plano de ne-
gócios é essencial. “Estamos
sempre fazendo um plano o
mais detalhado possível, mes-
mo que ele esteja errado, e ele
sempre está errado em partes.

É um plano que está mudando o
tempo todo. O mais importan-
te é que ele seja divulgado den-
tro da companhia para todos os
funcionários saberem qual o ca-
minho que devemos tomar.”

Conselho.
Agilidade
na hora
de mudar é
fundamental
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Comérciovirtual já faturaR$12,74bilhões
Números expressivos atraem empreendedores de todos os cantos, mas saber as razões que levam o consumidor a gastar na web é fundamental para você prosperar
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E-consumidores
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E-COMMERCE EM GERAL
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Razões para comprar
Importância do frete grátis Por que eles compram

Fatores decisivos para 
comprar em uma 
determinada loja

PREÇOS MAIS BARATOS

FRETE GRÁTIS

SEGURANÇA/SIGILO DE DADOS 
PESSOAIS E FINANCEIROS

GARANTIA NO PRAZO 
DE ENTREGA

CUSTO ZERO EM CASO DE 
TROCA E DEVOLUÇÃO DE 
PRODUTOS
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Estímulos para comprar 
online com mais frequência

Faturamento e vendas

Evolução do faturamento do e-commerce 
EM BILHÕES REAIS1º SEMESTRE 2013 EM VOLUME DE PEDIDOS

Categorias mais vendidasPeríodo

Faturamento R$ 12.74 bilhões

Número de pedidos 35.54 milhões

Crescimento nominal 
(EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2012) 24%

Índice de satisfação 85,96%

Ticket médio R$ 359,49
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Moda e acessórios 

Eletrodomésticos

Cosméticos e perfumaria/
cuidados pessoais/saúde

Informática
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 11 set. 2013, Estadão PME pequenas e médias empresas, p. B7A-B8A.




