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O Brasil ultrapassou em 2013 a
marca de 100 milhões de pes-
soas com acesso à internet, um
crescimento de quase 10% em
relação a 2012. Em paralelo, as
vendas online cresceram 29%
no ano passado, segundo a Asso-
ciação Brasileira de Comércio
Eletrônico (ABComm), movi-
mentando R$ 24,12 bilhões.

Apesar de aquecido, o merca-
do virtual apresenta alta taxa de
mortalidade. Levantamento da
Câmara Brasileira de Comércio
Eletrônico, aponta que 33,3%
das lojas online encerram as ati-
vidades antes de completar o se-
gundo ano de operação.

Um erro comum entre em-
preendedores da área, segundo
o fundador da Betalab, Felipe
Cataldi, é que muitos não consi-
deram o e-commerce como
uma empresa. “A loja virtual é
um negócio como outro qual-
quer: precisa de investimento,
estrutura e planejamento.”

Segundo Cataldi, a Betalab
cria plataformas para e-com-
merce integradas a um siste-
ma de gestão financeira e de
estoque. “Percebemos que ha-
via necessidade de um sistema
que oferecesse uma visão de
360º do negócio”, diz. Ele acre-
dita que a mortalidade entre
os e-commerces pode estar re-
lacionada à escolha inadequa-
da da ferramenta usada para
operar o negócio.

“Saber precificar os produtos
e adotar um sistema dinâmico
para monitorar o preço da con-
corrência pode espantar o fan-
tasma da mortalidade”, avalia o
professor da Fundação Getúlio
Vargas (FGV), Fabiano Coelho.
Segundo ele, a precificação se
torna impar para se sair bem no
mercado online. “Se um site
desconhecido colocar um pre-
ço bem abaixo dos demais, vão
pensar que o produto é pirata.”

Coelho afirma que a concor-
rência entre as lojas virtuais é
muito maior do que entre as do
mundo físico. “Pode haver 40
mil sites vendendo exatamente
o mesmo produto. Monitorar
os concorrentes também é es-
sencial para sobreviver.”

O professor conta que atua

como consultor da Precifica. A
empresa oferece software que
monitora os preços dos concor-
rentes quase em tempo real. “O
lojista define um produto, e a
ferramenta monitora os sites
que vendem a mesma coisa.
Com ela, os preços do site são
atualizados automaticamente
sempre que houver alteração
no preço dos concorrentes.”

Coelho explica que o lojista
pode, por exemplo, definir que
seu preço ficará sempre R$ 10

abaixo do praticado pela con-
corrência, até um limite de va-
lor mínimo que não comprome-
ta o seu lucro. “No mundo vir-
tual, se o dono não for um bom
gestor, ele quebra. E, se ele não
tiver ferramentas de controle,
não tem como dar certo.”

O professor ressalta que, no
Brasil, apenas 12% das empre-
sas utilizam outras formas de
precificação além do custo
mais lucro. Nos Estados Uni-
dos, esse valor chega a 50%.

Já a agência Profite oferece
ferramentas e consultoria para
quem empreende no ramo de
moda, direcionadas à experiên-
cia de compra online. “O desa-
fio do varejista de moda é trazer
a experiência que o cliente tem
na loja física para a online. Isso
pode ser feito por meio de um
chat com uma consultora, que
ajuda o cliente a encontrar o
que mais se adapta ao seu per-
fil”, afirma Natan Sztamfater.

Ele diz que outro problema

frequente é a dificuldade para
localizar os produtos nos sites.
“Trabalhamos para melhorar
esse serviço. Isso pode ocorrer
com a criação de aplicativos ou
com a implantação de mudan-
ças no design, facilitando a nave-
gação no site.”

Futuro. Na avaliação do funda-
dor da Devicelab, Leandro Gina-
ne, a sobrevivência de peque-
nas e médias lojas virtuais de-
pende da implantação de inter-
face nas plataformas para aces-
so de dispositivos móveis.
“Criamos o primeiro laborató-
rio de testes com dispositivos
móveis do Brasil, para avaliar a
experiência de uso em diversos
aparelhos e ambientes.”

Ginane conta que um estudo
feito pela DeviceLab apontou
que 100% dos sites de comércio
eletrônico avaliados têm pelo
menos um erro que inviabiliza a
compra. “Essa pesquisa foi feita
com as lojas que concentram

90% das vendas online no
País. Se isso ocorre nas princi-
pais lojas, imagine nas peque-

nas, que provavelmente ainda
não têm um trabalho feito para

atender esses dispositivos. Um
fator que vai contribuir cada vez
mais para a mortalidade das lo-

jas virtuais é a não com-
patibilidadecom aces-

sos móveis.”

1.Com 50 mil lojas virtuais
operando em sua platafor-
ma, o sócio da Nuvem

Shop Alejandro Vázquez aponta
as principais necessidades para
atuar no comércio online: plane-
jamento, pesquisa de mercado,
definição do público alvo prefe-
rencial e investimento em
ações de marketing online.

2.Outra dica dada pelo
empresário é que, no
início do negócio, o esto-

que seja enxuto. Ele afirma que
também é importante monito-
rar as reações do mercado. “Va-
le apostar em detalhes que ofe-
reçam vantagem competitiva.”

3.A etapa seguinte, segun-
do ele, é a de trabalho
duro. “Forme uma equi-

pe comprometida e ofereça trei-
namento para a administração
da loja virtual e para a gestão da
logística. Essas duas áreas são
de extrema importância e não
permitem falhas.

4. Outro cuidado é
com a reputação. “Aten-
da bem o cliente antes

e depois da compra. Evite que o
distanciamento físico se torne
um empecilho. O atendimento
via telefone, e-mail ou chat se
faz crucial. A resposta deve ser
dada em até duas horas.”

Melhorias.
Na empresa,
Sztamfater
atua para
melhorar a
experiência
de clientes

‘Usar ferramentas de ponta faz diferença. Hoje, vendemos 30 vezes mais’

Ginane.
“Plataformas
devem ter
interface
com os
dispositivos
móveis”

Lucas Amoroso, sócio do Mens Market

A dona do site Babado Top con-
ta que mantinha um blog no
qual escrevia sobre moda. “Eu e
minha sócia, Flavia Prata, traba-
lhávamos em e-commerce de
duas grandes lojas de varejo e
criamos o nosso negócio para
unirmos as paixões por moda e
internet”, diz Natália Ramos.

A jovem conta que a essência
do negócio é ir além da venda de
produtos. “Queremos ensinar
nossas clientes como elas de-
vem usar e combinar os produ-
tos. Muitas pessoas têm esse ti-
po de dificuldade”, afirma.

Elas acreditam que os peque-
nos negócios só conseguirão se
sobressair no mercado virtual
se oferecerem um superatendi-
mento e consultoria. “Na Baba-
do Top, nós atuamos como per-
sonal style, ou como uma amiga
que dá dicas e faz sugestões. Ou-
tro diferencial é que mantemos
um blog dentro do site.”

Natália acredita que as princi-
pais armas que os pequenos de-
vem adotar são planejamento,
um diferencial e a realização de
bastante contato com o cliente.
“O número de nosso telefone
fica disponível na área de atendi-
mento do site. Muitos clientes
ligam pedindo opinião. Acho
que o e-commerce tem de ser
assim, porque o comprador já
não pode pegar o produto, en-
tão temos de oferecer a melhor
experiência possível para ele re-
petir a compra.”

Segundo a empresária, elas
também utilizam diversas ferra-

mentas de controle e monitora-
mento, além de marcarem pre-
sença nas mídias sociais.

Só para homens. O dono do
e-commerce Mens Market, Lu-
cas Amoroso, diz que a loja foi
criada há um ano para oferecer
produtos voltados a cuidados
pessoais para homens.

Segundo Amoroso, quando
ele e o sócio, Pedro Prellwitz,
criaram o site, não tinham recur-
sos e usaram plataforma bem
básica. “Quando conseguimos
captar dinheiro com investido-
res-anjo, adotamos uma ferra-
menta mais potente. Hoje, ven-
demos 30 vezes mais. Ter tecno-
logia por trás é outra coisa. Tam-
bém é bom ter alguém que en-
tenda do mercado para dar as-
sessoria e colocar em prática o
que pensamos para o site.”

Reportagem de capa

Jovens empreendedores virtuais
não se restringem à tecnologia

Vida longa
às lojas do
comércio
eletrônico
Empresários que oferecem produtos para
o setor dão dicas para reduzir mortalidade
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 6 out. 2013, Oportunidades, p. 4.




