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Especial | Pequenas e médias empresas

Tecnologia Consultor da CTPartners fala das novas soluções disponíveis

Universo digital estimula
interação com os clientes

D I V U LG A Ç Ã O

Marc Gasperino: “Inspirar criatividade tem de ser a base dessa convivência”

Roberto Rockmann
Para o Valor, de São Paulo

Sócio-diretor da consultoria
C T Pa r t n e r s em Nova York, Marc
Gasperino esteve pela primeira
vez no Brasil em novembro, para
conversar com um seleto grupo
de executivos e investidores bra-
sileiros sobre como o mundo di-
gital está transformando a rela-
ção de consumidores, empresas
e colaboradores.

No varejo, as empresas estão
buscando oferecer produtos e ser-
viços de forma mais rápida e mais
personalizada aos clientes. Nos
serviços financeiros, as instituições
estão levando correntistas às agên-
cias para que eles aprendam as
oportunidades que o serviço de in-
ternet bancária proporciona. Em
turismo, a estratégia é unir a expe-
riência digital com a física para
oferecer a viagem dos sonhos. Por-
tanto, será preciso se preparar para
esse novo ambiente.

No Brasil, as oportunidades de
negócio e as interações do mundo
digital com os usuários serão cres-
centes ao longo dos próximos
anos. “Até 2016, apenas o gasto pu-
blicitário na internet deve dobrar
para US$ 4 bilhões”, afirma Gaspe-
rino. O pacote de concessões do
governo federal na área de trans-
portes poderá melhorar a infraes-
trutura do país, o que deverá facili-
tar a entrega de produtos para os
consumidores e ampliar o cresci-
mento do mercado eletrônico.
Nesse contexto, as empresas preci-
sam abraçar o novo mundo que
surge. A seguir, os principais tre-
chos da entrevista com Gasperino:

Valor: Nos últimos meses, os
smartphones responderam por cer-
ca de 50% da venda de celulares en-

tre os brasileiros, que têm usado es-
ses dispositivos para acessar as re-
des sociais e e-mails. Como isso vai
influenciar as empresas e a comuni-
cação delas com os clientes? E como
ficará a comunicação com seus co-
laboradores?

Marc Gasperino: O maior uso
dos smartphones permite que as
empresas possam disseminar a in-
formação para seus mercados de
forma mais rápida e precisa. Tam-
bém proporciona que elas possam
extrair mais do ambiente externo
ao trabalho. Esses aparelhos mó-
veis permitem que os colaborado-
res possam ter um equilíbrio me-
lhor entre trabalho e vida pessoal,
o que tem elevado a produtivida-
de. Se o seu cliente está usando a
mídia social em um smartphone,
você, empresário, pode acompa-
nhar como ele interage com a mar-
ca, assim você pode obter informa-
ções valiosas sobre como e por que
ele compra seu produto. Isso ofere-
ce uma maneira única e eficiente
de engajamento com os clientes,
criar uma gestão de marca sempre
atenta e ajuda a elevar as vendas.
Podem ser criadas comunidades
com os clientes da marca que inte-
ragem aí. Há um desafio que surge:
como lidar com essas mudanças?
como aprender a abraçar essa no-
va tendência? É normal ter medo
desse movimento digital, mas é
importante ressaltar que ele tem
elevado a produção e a lealdade do
consumidor. É um novo mundo
que precisa ser abraçado pelas em-
presas.

Valor: Manifestações populares
na rua foram um dos aspectos so-
ciais marcantes desse ano no Brasil
e em outros países da África e do
Oriente Médio. São um símbolo do
poder que a rede social alcançou?
Como empresas e governos preci-

sam pensar nesse novo mundo?
Gasperino: Essas manifesta-

ções organizadas pelas redes so-
ciais têm sido feitas no mundo
por alguns anos. A rede social é
uma ferramenta poderosa. É gra-
tuita e dá voz a todos. Governos e
empresas precisam monitorar as
redes sociais 24 horas, sete dias
da semana, para avaliar essas vo-
zes e eventuais ameaças. Isso não
vai desaparecer. Ao contrário, is-
so vai crescer, e as organizações
irão usar cada vez mais as redes
sociais, que se tornarão mais po-
derosas e difusas. É preciso in-
gressar nesse movimento ou en-
tão ser deixado para trás.

Valor: Os brasileiros estão entre
os principais usuários no mundo
das redes sociais. Quais serão os
principais desafios que as empresas
brasileiras enfrentarão nesse cená-
rio?

Gasperino: As redes sociais e os
vídeos on-line permitem receber
de forma instantânea o que se
procura. Nós queremos nos in-
formar com rapidez. Todo o
mundo quer saber o que está
ocorrendo nos quatro cantos do
mundo. Nós queremos ver o que
há de novo nos nossos círculos
sociais e não podemos esperar.
Isso é o que todos querem e irão
querer mais. Aí vem o ponto ne-
gativo disso: a informação nega-
tiva pode ser colocada imediata-
mente na internet para que o
mundo veja e ela não irá desapa-
recer por um passe de mágica.
Ela será vista, ela pode continuar
lá. As empresas, portanto, preci-
sarão educar seus funcionários
sobre os perigos de inserir infor-
mações na internet e enfatizar as
potenciais ameaças de segurança
que existem tanto para o am-
biente corporativo quanto para a

própria pessoa mesmo.
Valor: A ascensão social e a

maior venda de smartphones de-
vem fazer os brasileiros comprarem
mais pela internet. Quais transfor-
mações surgirão na relação entre
empresas, colaboradores e clientes
com essas mudanças?

Gasperino: Com certeza, have-
rá mudanças. É mais fácil e bara-
to engajar consumidores no
mundo eletrônico, enquanto as
empresas terão de destinar uma
fatia maior do seu orçamento
publicitário para esses canais on-
line. Muitas varejistas irão criar
campanhas publicitárias focadas
na internet e que poderão ter in-
teração com liquidações em lojas
físicas. Quanto mais brasileiros
tiverem acesso à internet, haverá
também uma mudança essencial
na maneira como os consumido-
res interagem com os centros de
atendimento aos clientes, essa
transformação será maior nos jo-
vens. O atendimento pelo telefo-
ne continua sendo o mais popu-
lar no Brasil, mas outras formas,
como o email, o chat e as redes
sociais, vão crescer com força
principalmente entre os clientes
com menos de 40 anos.

Valor: Qual será esse perfil desse
brasileiro que terá mais acesso à in-
ternet, fará mais compras on-line e
fará suas críticas por chat?

Gasperino: As pessoas adoram
retribuição instantânea. Isso não
vai mudar. Isso vai crescer. Quan-
to mais for oferecido, mais as
pessoas vão querer. Eles vão que-
rer achar o que precisam rapida-
mente, sem ter de fazer muita
pesquisa. Eles querem bons pre-
ços. Eles querem receber suas en-
comendas no tempo mais curto e
querem um ótimo atendimento
ao cliente. A beleza sobre o mun-

do digital é que a empresa pode
atender a todas essas demandas
de forma rápida e barata. Aqui é
preciso atentar um detalhe: é
preciso disponibilizar ao cliente
o máximo de informação e ca-
nais de comunicação on-line,
sem se descuidar do fato de que
ele também tenha meios de inte-
ragir pessoalmente com alguém,
quando ele assim quiser.

Valor: Hoje um dos maiores de-
safios corporativos é engajar a nova
geração no ambiente de trabalho.
Como as empresas devem atrair e
esses reter talentos jovens?

Gasperino: Inspirar criativida-
de tem de ser a base dessa convi-
vência, mas é preciso olhar além.
Essa nova geração tem duas ca-
racterísticas principais: criativi-
dade e consciência social. Pesqui-
sas têm mostrado que esse públi-
co está com atitudes liberais cres-
centes principalmente em rela-
ção a assuntos sociais e culturais.
Essa nova força de trabalho quer
ter sucesso na vida, mas também
quer ajudar a melhorar o mun-
do. Eles são atraídos para empre-
sas que assumem uma liderança
em movimentos sociais e que re-

tribuem à sociedade. Promover,
patrocinar e garantir iniciativas
sociais dentro do ambiente cor-
porativo oferece a esses colabo-
radores um ambiente mais sadio,
uma visão de que ele está colabo-
rando para o mundo.

Valor: Muitas empresas discu-
tem se devem ou não permitir o
acesso de seus funcionários às redes
sociais no ambiente corporativo.
Como o senhor analisa isso?

Gasperino: Acho que não é pos-
sível impedir esse acesso. Como
hoje muitos funcionários têm
smartphones, eles podem ter aces-
so fácil às redes sociais, sem preci-
sar dos computadores da empresa.
É preciso então estabelecer diretri-
zes e manuais de ação para limitar
o tempo e o tipo de atividade nelas
de cada colaborador, além de re-
forçar a importância de que ele en-
tenda os riscos de segurança que
podem afetar a empresa e também
ele próprio. Não vejo muita dife-
rença desse novo mundo em rela-
ção ao que ocorre com um funcio-
nário que fica horas no telefone fa-
lando de problemas pessoais,
criando desconforto. É preciso tra-
tar os dois casos do mesmo jeito.

Clubes na rede
promovem as
vendas de vinho

D I V U LG A Ç Ã O

Rogério Salume, da Wine.com.br: “Crescemos 100% todos os anos”

Adriana Cardoso
Para o Valor, de São Paulo

O mercado brasileiro de vinhos
cresceu 400% em faturamento e
200% em volume nos últimos dez
anos. Ainda assim, a participação
do país no cenário mundial, que
movimenta US$ 270 bilhões por
ano, é pequena — pouco mais de
US$ 5 bilhões. Para aumentar o
consumo da bebida, a internet,
com lojas e clubes especializados,
tem sido uma ferramenta impor-
tante. Comparado com o resto do
mundo, o Brasil ainda é um merca-
do pequeno: é o 14o maior produ-
tor, com 345 milhões de litros em
2011, ante 26 bilhões de litro por
ano no mundo, com a França na
dianteira. Em consumo per capita,
o país está na rabeira. Enquanto
em Luxemburgo, primeiro coloca-
do, foram consumidos 50,7 litros
per capita em 2012, no Brasil fo-
ram cerca de 2,2 litros. Se for con-
tada a população com mais de 18
anos, ou seja, aquela que pode be-
ber, o consumo cai para menos de
1 litro per capita.

O Brasil pode nunca vir a se tor-
nar uma França, mas, segundo es-
pecialistas, as projeções são positi-
vas. “A venda pelo e-commerce é vi-
tal para o aumento do consumo.
Ela contribui muito para melhorar
a cultura do vinho”, diz o coorde-
nador do curso de especialização
Wine Business na Fundação Getu-
lio Vargas (FGV) do Rio, Valdiney
Ferreira. No entanto, ele acredita
que o número de lojas virtuais difi-
cilmente ultrapassará o de lojas fí-
sicas. Atualmente, o Brasil conta
com cerca de 200 lojas online que
vendem vinhos e mais de 350 uni-
dades físicas, incluindo importa-
doras e supermercados.

Considerada a maior loja online
de vinhos brasileira e a segunda

maior do mundo, a Wine.com.br
faturou R$ 60 milhões em 2012 e
espera faturar 100% a mais neste
ano, quando completa cinco anos
de existência. O sucesso do negó-
cio, segundo seu presidente, Rogé-
rio Salume, deve-se à clientela fiel e
ao bom planejamento. “Desde
2008, quando iniciamos a empre-
sa, crescemos 100% todos os anos.
Nosso cliente é muito fiel. Nosso
índice de recompra é muito alto.”

A empresa possui mais de 2 mil
rótulos à venda, 300 colaborado-
res, sendo oito estrangeiros, e 135
mil clientes, sendo 45 mil associa-
dos ao ClubeW, que representa
40% do faturamento.

No clube, o sócio paga mensali-
dades que variam de R$ 45 a R$ 110
mensais, dependendo do pacote
escolhido, e recebe em casa uma
WineBox com duas, quatro ou seis
garrafas de vinhos selecionadas
pelo sommelier. Os associados ga-
nham ainda desconto de 15% na
compra online e frete grátis.

Atualmente, a empresa já usa
Tw i t t e r, Fa c e b o o k e Instagram no
comércio de vinhos. Para 2014, Sa-
lume conta que deve ser lançada
uma plataforma via celular e mais
investimentos também devem ser
feitos para melhorar a parte logís-
tica. Por ano, a empresa investe de
3% a 4% do faturamento em tecno-
logia, montante que inclui aperfei-
çoamentos no website.

Muito antes da abertura do
Brasil para a importação, José Au-
gusto Saraiva, um dos sócios fun-
dadores do Vinitude, já trabalha-
va com vinhos. “Importava e ven-
dia diretamente para as lojas. Há
cerca de seis anos, começamos a
venda online”, diz Saraiva, que
não quis comentar valores fatura-
dos e volume de vendas. Como já
trabalhara na área de logística, Sa-
raiva agregou sua expertise ao ne-

gócio. Além da loja online com
mais de mil rótulos, a Vinitude
também possui um clube, que re-
presenta 75% do seu faturamento.

A mensalidade do Vinitude Clu-
be dos Vinhos varia de R$ 100 a
R$ 300 o pacote com duas, quatro
ou seis garrafas. O frete é gratuito
para todo o Brasil e os associados
também ganham descontos. “Pro -
curamos todos os meses por novi-
dades de produção cuidadosa. O
associado nunca receberá a mes-
ma garrafa (todo mês)”, afirma.

Os sócios do clube contam com
uma revista eletrônica mensal,
com histórias de vinhos, receitas e
dicas de harmonização, e um pro-
grama de “100% satisfação garan-
t i d a”. “Se o cliente abre a garrafa e
não gosta do vinho, devolvemos o
dinheiro sem nenhum custo. Afi-
nal, clube não é um lugar para você
se aborrecer”, brinca Saraiva.
Atualmente, o Vinitude Clube do
Vinho tem 2,5 mil clientes e Sarai-
va espera agregar outros 2,5 mil
nos próximos três anos.

A história da WineTag tem um
toque romântico. Os amigos João
Paulo Alves, Josemar Torres e Mar-
cio Cunha gostavam de cozinhar,
mas tinham dificuldade de har-
monizar a comida com o vinho. A
partir dessa dificuldade, lançaram
em janeiro de 2010 a marca, que
nada mais é do que uma rede so-
cial multiplataforma para ajudar
clientes de restaurantes. Em troca
de uma mensalidade que varia de
R$ 390 a R$ 690, a empresa oferece
sua plataforma online a restauran-
tes para que os sommeliers mon-
tem cartas de vinhos harmoniza-
das com o menu. O cliente pode
consultar a lista, sem custo, em ta-
blets e smartphones. “Hoje, temos
iPads espalhados em mais de 150
restaurantes, com alcance de mais
de 1 milhão de pessoas”, diz Alves.

A WineTag investe em uma nova
plataforma vinculada à alta gas-
tronomia, que deve ser lançada em
janeiro. Em 2012, a empresa fatu-
rou R$ 600 mil e, para este ano es-
pera crescimento de 120%.

Custo logístico
é grande desafio
para os sites
De São Paulo

As vendas on-line de vinhos ga-
nham espaço pela possibilidade
de alcançar número cada vez
maior número de consumidores.
Mas representam um grande desa-
fio, uma vez que o negócio exige
uma complexa estrutura logística,
o que onera o produto. O coorde-
nador do curso de Wine Business
da FGV, Valdiney Ferreira, diz que a
conta é sempre paga por alguém e,
com certeza, este é o consumidor
final. “A logística é muito cara e,
claro, esse valor acaba sendo em-
butido no preço da garrafa”, diz.

Numa consulta pelos sites de al-
gumas empresas consultadas, a re-
portagem constatou que comprar
online só vale a pena se for mesmo
em grandes quantidades. Por uma
garrafa de vinho que custa R$ 18, o
frete para São Paulo pode ultrapas-
sar os R$ 40 e demorar até sete dias
para chegar. Em alguns casos, tam-
bém é possível escolher o meio de
entrega — se rodoviário, aéreo e
correios (PAC ou Sedex) —, o que
também muda o preço e o tempo
de entrega.

Outro problema, segundo o
professor, é o tempo que se leva
para o vinho chegar a determina-
das regiões. “O vinho é um pro-
duto perecível. Além disso, na lo-
ja física há o auxílio de um som-
melier ”, diz, não sem negar a im-
portância do comércio on-line
para a propagar a enologia.

José Augusto Saraiva, da Vini -
tude, conta que a empresa tem
clientes em vários Estados e, para
realizar as entregas, tem parceria
com os Correios. “Claro que te-
mos um custo alto com logística
e embalagens, mas fazemos de
modo que (o preço) se torne
acessível para muita gente”, afir-
ma. “Muitas vendas são feitas em
lugares onde a oferta de vinhos é

reduzida, o que torna a compra
v a n t a j o s a”, explica. “Temos clien-
tes no interior do Pará, onde o vi-
nho leva até 25 dias para chegar,
e eles ‘c u r t e m’ porque terão o
produto à disposição.” A embala-
gem, diz ele, é reciclável, o que,
na maioria das vezes compensa o
custo elevado.

A Wine.com.br possui arma-
zém próprio em Vitória, no Espí-
rito Santo, onde fica a sede da
empresa, e possui parcerias com
companhias aéreas para realizar
as entregas em longas distâncias.
São mais de 320 funcionários pa-
ra dar conta de fazer chegar ao
consumidor final as mais de 3
milhões de garrafas comerciali-
zadas por ano. Para 2014, a em-
presa ampliará sua logística, área
que, segundo Rogério Salume,
presidente da empresa, é parte
fundamental para fidelizar o
cliente.

Alexandre Miolo, da Miolo Wi-
ne Group, diz que a empresa
“oferece custo gratuito” no frete
de quem comprar produtos em
grande quantidade. A empresa
vem testando um novo método
de entrega em pequenos volu-
mes pelos Correios para atender
demandas menores.

Para o coordenador do curso
de Wine Business da FGV, a aber-
tura do mercado nacional a pro-
dutos importados forçou as viní-
colas brasileiras a melhorarem a
produção. Hoje, especialmente
nos espumantes, o Brasil não de-
ve nada a nenhum país em ter-
mos de qualidade, no entanto,
precisa mudar a percepção do
brasileiro em relação ao custo-
benefício. “Temos vinhos muito
bons no Brasil, mas a percepção
do brasileiro é de que, compara-
tivamente aos nacionais, os im-
portados são melhores e mais ba-
ratos”, diz. (AC)
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 29, 30 nov. e 1 dez. 2013, Especial: pequenas e médias empresas, p. F8.




