
Abandonamos
as planilhas de Excel e
começamos investindo
cerca de R$ 800 em TI.
Hoje, desembolsamos
R$ 5 mil por mês com
software, manutenção
do site e de servidores
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MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS

“

Com o objetivo de fugir de produ-
tos largamente comercializados
pela internet, os jovens Lucas
Amoroso Lima e Pedro Prellwitz
decidiram se lançar no mercado
on-line com uma loja voltada aos
cuidados pessoais do público mas-
culino. “Queríamos muito em-
preender, mas tinha que ser algo
que a gente se enxergasse como
consumidor”, diz Lima. “E vimos
que o setor de produtos para bar-
ba, cabelo, rosto e corpo dos ho-
mens tinha muita carência na
web. Mesmo o mercado feminino
sendo dez vezes maior, decidimos
apostar no que era menos óbvio.”

A empreitada começou em ju-
nho do ano passado, e em outubro
o site foi ao ar. “Começamos com
um esquema baratinho, pagando
R$ 50 por mês para manter a pági-
na. Mas, conforme o número de
clientes foi crescendo, muito pela
divulgação boca a boca, percebe-
mos que tínhamos de angariar re-
cursos para investir mais em tec-
nologia e organizar a administra-
ção e o estoque do negócio.”

Já em novembro, o Men’s Mar-
ket recebeu aporte de R$ 500 mil
de 14 investidores (alguns ex-
chefes de Lima, que trabalhou
em um fundo de investimentos).
Com volume maior de itens co-
mercializados, o empresário con-
ta que conseguiu fechar contrato

com os Correios, desembolsan-
do 50% a menos. São necessá-
rios, por mês, pelo menos R$ 1
mil em frete. “Tentamos com
transportadoras também, mas
foi inviável. O mínimo exigido
eram R$ 20 mil mensais em fre-
te, com faturamento de R$ 400
mil”, conta, sem revelar sua re-
ceita. O site oferece frete grátis
para compras acima de R$ 99.

Para melhor gerenciar o negó-
cio, os sócios contrataram um soft-
ware específico da BetaLabs e afir-
mam que o faturamento cresceu
mais de 30 vezes desde a imple-
mentação. “Deixamos as plani-
lhas de Excel e começamos inves-
tindo R$ 800 em TI. Hoje, desem-
bolsamos R$ 5 mil por mês com
software, manutenção do site e
servidores e para inserir palavras-
chaves em sites de busca.”

O Gestão Já, sistema de ERP vol-
tado à pequena empresa, tem ver-
são para e-commerce e armazena
todas as informações corporati-
vas na nuvem. Uma das vanta-
gens aos comerciantes de menor
porte é que, a cada venda realiza-
da, automaticamente é emitida
nota eletrônica e dada baixa no es-
toque. O serviço controla as finan-
ças e gera relatórios. É possível ain-
da se integrar com o Mercado Li-
vre. “No mínimo, a eficiência nos
negócios é dobrada”, afirma o di-

retor da BetaLabs, Felipe Cataldi.
Lançada em 2012, a BetaLabs

investiu R$ 250 mil no negócio, en-
cerrou aquele ano com faturamen-
to de R$ 1 milhão e, para 2013, es-
pera dobrar sua receita.

Informações
nasnuvens
A Entire TP não somente cuida do
estoque como organiza os pedi-
dos de uma empresa aos seus
clientes pessoa jurídica. E desen-
volve software que pode ser aces-
sado de smartphones e tablets pa-
ra facilitar a vida do empresário,
que durante reunião, por exem-

plo, tem à mão a lista de todos os
seus produtos — a disponibilida-
de pode ser alertada por meio de
bandeirinhas verde, amarela e
vermelha. A solução custa a par-
tir de R$ 1 mil mensais.

Outra facilidade também ao pe-
queno empresário é acessar todas
as informações de sua empresa on-
de estiver. Para evitar despesas
ainda maiores, quem está come-
çando o negócio ou tem uma em-
presa pequena, pode alugar servi-
ço de computação na nuvem. “É
preciso ter acesso à tecnologia de
ponta sem fazer desembolso com
hardware ou software. Ou seja,
em vez de comprar um servidor,
basta alugar”, explica Maurício
Cascão, presidente da Mandic, de-
tentora de 5 mil servidores.

Oquecustariaemtorno deR$10
mil só de manutenção do servidor,
pode se resumir a R$ 60 mensais e,
dessa forma, ter documentos, ca-
dastros de clientes, transações co-
merciais e todo o histórico da em-
presa armazenado de forma segu-
ra na web. Um pacote com servi-
dor na nuvem, e-mail e back up
custa ao pequeno com dez funcio-
nários de R$ 139 a R$ 289 mensais,
o que dá em torno de R$ 13 por
usuário. Sem contar que a adoção
de meios móveis gera ganho de
30% no tempo para resolução de
processos e tomada de decisão.

Segundo dados da e-bit, o fatu-
ramento do varejo on-line pre-
visto para este ano é de R$ 28 bi-
lhões, 25% mais que em 2012.
O montante equivale a 3% do
comércio total, mas, de acordo
com o Provar/FIA, o virtual
cresce quatro vezes mais que o
físico. Para reforçar a estatísti-
ca, pesquisa do Gartner mostra
que, em 2009, havia cerca de
2,5 bilhões de dispositivos co-
nectados à internet, na maio-
ria celulares e PCs. Em 2020, se-
rão mais de 30 bilhões.

Apesar do crescimento, o
comércio on-line ainda enfren-
ta um grande problema: a en-
trega do produto. A maior par-
te dos negócios on-line, justa-
mente por ter a vantagem de
comercializar para todo o país,
despacha as mercadorias via
Correios ou operadores logísti-
cos. Os grandes sites — ou
aqueles que já fidelizaram
clientes — bancam o frete. Os
demais, principalmente os que
estão começando, acabam
transferindo esse custo para o
comprador. Os gastos com lo-
gística, de acordo com o profes-
sor Claudio Felisoni, presiden-
te do conselho do Provar/FIA,
pode alavancar a empresa ou
conduzi-la para o fim.

O problema é que as trans-
portadoras, que por vezes ofe-
recem custo mais competiti-
vo, exigem em contrapartida
volume mínimo de frete e dão
preferência aos produtos de
maiores tamanho e valor, o
que inviabiliza um acordo com
os sites pequenos, e que ven-
dem itens mais baratos. Além
disso, a procura por operado-
res supera o número de empre-
sas disponíveis e a capacidade
de atendimento de cada uma
delas, o que limita ainda mais
as opções. “A entrega é um dos
maiores custos da operação e,
hoje, nós temos no país deman-
da por modais logísticos maior
do que a oferta”, afirma Ger-
son Rolim, diretor de comuni-
cação e marketing da Câmara
Brasileira de Comércio Eletrô-
nico. “O governo precisa inves-
tir em infraestrutura aérea, fer-
roviária e hidroviária para que
a disponibilidade logística cres-
ça em velocidade.”

As grandes empresas geram
economia de escala e as peque-
nas têm de se virar para reduzir
gastos e emplacar seus produ-
tos. “Existem shoppings vir-
tuais, em que diferentes mar-
cas atuam juntas a fim de diluir
os custos e ampliar a divulga-
ção. Ao compartilhar centros
de distribuição, fica mais fácil
negociar preços, por conta do
volume maior”, diz Felisoni.

Varejo on-line exige
investimento pesado

Divulgação

Valor equivale a 3% do
comércio total. Varejo
virtual cresce quatro
vezes mais que o físico
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Recursos em tecnologia devem estar direcionados, principalmente, para a operação

logística, controle de estoques e emissão de notas fiscais. Negócio não admite falhas

E-commerce
deve faturar
R$ 28 bilhões
neste ano
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 23 out. 2013, Especial: Micro, pequenas e médias empresas, p. 4.




