
Postamos
constantemente
informações e fotos no
Facebook. Mostramos
como é fácil comprar
pela internet e damos
a opção de pagamento
em boleto ou cartão

“
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MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS

O pequeno empreendedor
deve considerar o investimento
no atendimento, que cresce
conforme a visibilidade
aumenta. “Se a empresa não
tiver alguém que atenda bem,
a integração com a web
não vai trazer resultados.
A internet não é sinônimo
de propaganda, mas, de
negócios”, assinala Romeo

Busarello, professor de
marketing digital do Insper.
O consultor do Sebrae-SP, Jairo
Lobo Migues, faz alguns
questionamentos: “De que
adianta ter conta no Facebook
se não conseguir administrar
as respostas aos clientes?
Ou oferecer atendimento 24 horas
se não dispõe de um chat virtual
que funcione , telefone ou e-mail

que respondam imediatamente
às dúvidas enviadas?”
Na avaliação do professor
Claudio Felisoni, presidente
do conselho do Provar/FIA, o
atendimento é onde o pequeno
pode se diferenciar. Migues
também chama a atenção
para que o empreendedor
defina qual é seu público alvo
antes de apostar na web.

No fim do século passado, o funda-
mental era ter um telefone, já que
a principal forma de contato era
estabelecida por meio das páginas
amarelas. Na última década, entre-
tanto, a internet mostrou que veio
para ficar e, aos poucos, foi se po-
pularizando entre as companhias.

“Há quatro anos, as empresas
acessavam a web mais por necessi-
dade do que por convicção. Hoje,
ela é instrumento essencial nos ne-
gócios”, afirma Romeo Busarello,
professor de marketing digital do
Insper. “Empresas que trabalha-
vam muito bem off-line acorda-
ram para o digital e melhoraram
seu desempenho. E outras tantas
surgiram na plataforma on-line e
se firmaram em seus segmentos.
Hoje, quem está no trânsito ou no
trajeto para o trabalho, por exem-
plo, usa seu smartphone para pro-
curar algum serviço ou produto.
Tudo acontece muito rápido.”

É o caso da fábrica de roupas
New People, que há três meses se
reinventou para ganhar mercado.
Depois de 40 anos produzindo para
outrasmarcas,aempresadepeque-
no porte e 30 funcionários decidiu
inovar e se lançar como grife. Para
isso, apostou no B2B do comércio
eletrônicoeingressounomundodi-
gital a fim de estreitar o contato
com os potenciais clientes. “Da-
mos ferramentas aos lojistas, como
vídeos para que possam ver o cai-
mento das roupas, fotos de diver-
sos ângulos e a descrição de medi-
das das peças. Elespodem fazer uso
para alavancar suas vendas”, conta
Vanessa Wander, CEO da New Peo-

ple. “Para completar a produção de
conteúdo,oferecemosdicasdemo-
da, orientamos a combinação das
peças, enviamos e-mail marketing
e postamos constantemente infor-
mações e fotos no Facebook. Mos-
tramos como é fácil comprar pela
internet e damos a opção de paga-
mento em boleto ou cartão.”

Com a aposta no jeans wear e
investimento de R$ 2 milhões pro-
venientes de recursos próprios na
criação da plataforma on-line,
adaptação da infraestrutura do lo-
cal de trabalho e montagem de
showroom, a fabricante já con-
quistou 25 pontos de venda no
país. Até dezembro, a expectativa
é chegar aos 50 e, em 2014, encer-
rar o ano com 200. Foram mapea-
das 300 lojas em nove cidades bra-
sileiras, que recebem peças da co-
leção e a visita de representante
para fidelização do cliente.

“O mercado da moda é muito
pulverizado no Brasil, que abriga

cerca de 30 mil indústrias do setor
e 214 mil pontos de venda de rou-
pas. Para dar certo, o modelo de
negócio tem que ser digital e mul-
ticanal”, define Vanessa. “O lojis-
ta que compra para revender pode
abastecer sua loja sem ter que via-
jar. É uma redução de custo.”

A CEO afirma que neste primei-
ro momento a intenção é perma-
necer vendendo no atacado, que
é, segundo ela, o mercado mais ca-
rente da inclusão digital. “Hoje,
nosso forte são os shorts. A ideia é
melhorar o mix de produtos e lan-
çar franquias digitais.”
Na avaliação de Busarello, do Ins-
per, sem uma página virtual a fir-
ma já nasce quebrada ou tem que-
da considerável em sua sobrevi-
vência. “Não precisa ser um site es-
petacular no início. Há ferramen-
tas gratuitas na web que possibili-
tam a criação de um endereço on-
line, e preços entre R$ 35 e R$ 50
mensais para hospedar informa-

ções na web. Se a situação for
mais confortável, gasta-se em tor-
no de R$ 5 mil para fazer um site e
entre R$ 3 mil e R$ 4 mil para ter a
operação de e-commerce.”

Para quem é marinheiro de pri-
meira viagem e nunca teve um site,
iniciativa do Sebrae, do Google e da
Yola,chamadadeConecteseunegó-
cio(www.conecteseunegocio.com.
br), pode ser um ponto de partida.
A iniciativa auxilia micro e peque-
nas empresas a criarem o seu ende-
reço eletrônico e a hospedá-lo na
web sem custo. O Google oferece, a
quem se cadastrar, a oportunidade
de experimentar seu programa de
publicidade para promover a firma
emseusresultadosdebuscaeemto-
daasuarededeparceiros.AYoladis-
ponibiliza a facilidade na constru-
ção da URL e cuida da hospedagem
e da criação do domínio da página.
O Sebrae, por sua vez, entra com a
parte de cursos, palestras e consul-
torias sobre a gestão do negócio.

O consultor do Sebrae-SP Jairo
Lobo Migues afirma que, para ven-
der mais, é imprescindível estar
na internet. “Ao se comunicar me-
lhor, a empresa tende a aumentar
seu rendimento. Não dá para ficar
fechada entre as quatro paredes e
se esquecer do mercado, que é
competitivo. Para isso, é preciso
estar presente na sociedade digi-
tal, seja por meio de um site insti-
tucional, um blog, uma fun page
nas redes sociais ou uma loja vir-
tual (muitas vezes atrelada ao ne-
gócio físico). Tudo está na web.”

Se o empreendedor quer se lan-
çar no e-commerce, é possível co-
meçar realizando parcerias com
atores já consolidados na web e
que podem ajudar. É o caso do
Mercado Livre, que abriga milha-
res de pessoas físicas e jurídicas
que querem fazer negócio. O paga-
mento também deve ser on-line.

Os interessados em garantir
maior visibilidade da empresa nos
sites de busca podem fazer isso pa-
gando pequenos valores por dia.
Dá para desembolsar de R$ 20 a
R$ 40 diários para as palavras-
chaves e mais R$ 30, por exem-
plo, para que o site esteja entre as
buscas realizadas entre 11h e meio
dia, cita Busarello. Porém, este ca-
pital é oscilante, já que aumenta
conforme o número de concorren-
tes. “Funciona como um leilão. É
importante também que o empre-
sário mensure o quanto ele pode
gastar com essa ferramenta.”

A opinião é compartilhada por
Migues. “O micro e o pequeno em-
preendedor devem levar em con-
ta o orçamento e priorizar as tec-
nologias que tenham maior ade-
rência às suas necessidades. É pos-
sível buscar por soluções não tão
caras e crescer em TI à medida em
que for possível”, diz.

Com web, grife chega
a 25 pontos de venda

MurilloConstantino

NewPeoplenaeradigital:sitereúnevídeoscominformaçõessobreamodelagemdasroupas,alémdedicasparaacombinaçãodaspeças

Divulgação

Há cerca de três meses, fábrica de roupas investiu R$ 2 milhões em plataforma on-line

Internet não é sinônimo de propaganda
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 23 out. 2013, Especial: Micro, pequenas e médias empresas, p. 8.




