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Desde o estouro da bolha da internet, quando muitas empresas digitais sucumbiram, o comércio 
eletrônico parecia destinado a se tornar um território exclusivo das grandes empresas. O que se 
dizia, então, é que só companhias com marcas reconhecidas e de grande escala - como a Amazon 
nos Estados Unidos ou as brasileiras Submarino e Americanas.com - conseguiriam sobreviver. 
 
Agora, porém, à medida que o e-commerce aumenta e o interesse do consumidor se diversifica, 
os resultados consistentes de pequenas empresas estão desafiando as convenções do setor. 
 
Se há dois anos as 20 maiores lojas virtuais do Brasil ficavam com 80% dos negócios, em 2004 a 
fatia das 10 maiores será de 38%, deixando às pequenas e médias os demais 62%, revela a 
consultoria E-bit. As grandes vão encerrar o ano com uma receita de R$ 684 milhões, enquanto as 
pequenas dividirão um faturamento de R$ 1,16 bilhão, igual à receita total do e-commerce no ano 
passado. O levantamento não inclui a venda de automóveis, passagens aéreas e sites de leilão. 
 
O crescimento das pequenas está ligado a uma série de fatores, que inclui sites mais atraentes e 
fáceis de navegar, mas a palavra-chave parece ser foco. Em vez de concorrer na venda de 
produtos como CDs e livros - que exigem preço baixo e venda em larga escala -, as pequenas 
estão abordando áreas pouco exploradas, que requerem maior especialização. "Elas estão se 
destacando em categorias nas quais as grandes não atuam, como flores, perfumes e artigos de 
cama, mesa e banho", diz Fabiana Yazbek, diretora de marketing da E-bit. 
 
São os casos da carioca Sack's, de perfumes e produtos de beleza, da Flores Online e da 
Imigrantes Bebidas, as duas últimas de São Paulo. Com quatro lojas físicas no Rio de Janeiro e 25 
anos de experiência, a Sack's criou uma companhia independente há quatro anos, só para cuidar 
das vendas na web. Nesse curto intervalo, a venda virtual superou a tradicional. "Somando as 
duas empresas, o comércio eletrônico já representa 80% dos negócios", diz Eduardo Castro, 
diretor operacional da companhia on-line. 
 
Com 100% da receita baseada na web, a Flores Online vai encerrar 2004 com crescimento de 
40%, o equivalente a uma receita de R$ 6,8 milhões. "É um resultado importante considerando 
que a operação já tem seis anos", afirma Eduardo Casarini, diretor da empresa. Nos anos 
anteriores, como a base de comparação era mais fraca, a empresa cresceu a taxas entre 70% e 
80%, conta Casarini. Para 2005, a expectativa é manter o crescimento entre 35% e 40%, o que 
deve exigir mais investimento em marketing. 
 
Na Imigrantes Bebidas, a operação virtual é mais recente - entrou no ar no ano passado - e ainda 
tem uma participação discreta, de 10% da receita. O resto vem da loja física. O negócio na web, 
porém, cresce rapidamente. Entre janeiro e agosto, aumentou 312%. "Mês a mês, a tendência é 
de um crescimento de 20%", diz Alexandre Campos, diretor da companhia. Além disso, muitos 
clientes entram no site, consultam o preço e vem comprar na loja." 
 
Com a web, as pequenas empresas ganham acesso rápido a um público de alto poder aquisitivo. 
Na Sack's, dona de um rol de 110 mil clientes, uma compra média na web é de R$ 330, enquanto 
na loja física não ultrapassa os R$ 70. Na Flores Online, o valor médio das encomendas é de R$ 
65. 
 
Apesar do avanço, porém, a maioria dos empresários não tem mais ilusões sobre a internet e esta 
é uma diferença importante em relação à fase inicial do e-commerce. "Ao abrir um site, o 
empreendedor de Cumbucu, no Ceará, pode pensar que está abrindo uma janela para o mundo, 
mas isso é uma falácia", diz Cid Torquato, diretor da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico. 
"Ele não vai vender para a República Tcheca. Vai, sim, vender mais para quem já é cliente." 
 



Essa é uma observação que tem se provado verdadeira na Closet, que há cinco anos faz camisas 
sob medida e as vende na web. "Dos sete mil clientes atuais, cerca de 30%, ou 2,5 mil 
consumidores, foram conquistados nos primeiros quatro meses de operação. A recompra é muito 
alta", diz Rogério Schander, diretor-executivo da empresa. 
 
A regra de ouro tem sido combinar os negócios on-line e off-line, considerando a internet um 
canal importante, mas não o único. A Imigrantes Bebidas, além da loja física, conta com o apoio 
de uma empresa-irmã, a distribuidora Comercial Água Funda, que tem 105 vendedores e 36 
caminhões de entrega. Já na Flores Online, uma das sócias é dona de um negócio especializado 
em arranjos para eventos. Mas a prova definitiva do acerto deste modelo talvez venha da Closet. 
Entre 1999 e 2002, os negócios da empresa cresceram 15% ao ano com a venda exclusiva via 
web. Em 2003, já com uma loja real em funcionamento, o aumento foi de 25%. Agora, a Closet 
prepara-se para vender camisas em domicílio. Espera, com os três canais, crescer 40% ao ano. 

 
 
Leia Mais 
 
Era digital adapta as fórmulas da linha de produção 
 
Em um amplo galpão na Vila Leopoldina, zona oeste de São Paulo, 40 pessoas participam de uma 
linha de produção diferente: elas fazem arranjos florais. O trabalho, como não poderia deixar de 
ser neste caso, é artesanal. Mas diante da demanda, o cronograma precisa ser tão rígido quanto o 
de qualquer fábrica automatizada: diariamente, a Flores Online entrega 350 encomendas por dia, 
mas o fluxo pode chegar a 6 mil entregas em épocas de pico, como ocorreu este ano no Dia das 
Mães. 
 
"Na internet, não vendemos um produto, mas uma experiência de compra", diz Eduardo Casarini, 
diretor da Flores Online. Se o consumidor gostar, comprará pelo resto da vida na web. Caso 
contrário, pode rá desistir do meio eletrônico em si e não apenas do site em questão, afirma o 
empresário. 
 
É uma lição que o varejo on-line aprendeu a duras penas. Em 2000, no primeiro Natal do 
comércio eletrônico no país, a maioria das lojas não estava preparada para a demanda. O 
resultado é que muita gente recebeu presente atrasado e passou a duvidar da web. 
 
Na Flores Online, o prazo mínimo de entrega é de três horas, mas o processo interno é bem mais 
rápido que isso. Ao receber o pedido, o sistema verifica a validade do crédito com as operadoras 
de cartão. Nos casos negados ou com problemas, o consumidor é avisado por e-mail. Os 
aprovados chegam simultaneamente à produção e à área em que é impressa a nota fiscal. 
 
Os arranjos mais elaborados levam até meia-hora para ficar prontos. Os mais simples saem em 
15 minutos. Depois disso, bastam mais cinco minutos para embalar a encomenda. Além de 200 
opções de arranjo, o site oferece itens como cristais Swarovski e bolos da Amor aos Pedaços. 
 
As entregas comuns são feitas três vezes por dia. As expressas, que custam mais caro, saem 
sempre que necessário. Para outros estados, a companhia tem acordo com a DHL, de entregas 
rápidas. A última etapa do processo tem sido uma das áreas a que as lojas dedicam mais atenção. 
Muitos sites oferecem entregas no mesmo dia, dependendo do destino. 
 
Para acompanhar o movimento, as companhias de entrega investem para oferecer novos serviços. 
"Fazemos entregas verticais em prédios, aos sábados, à noite etc", diz Antonio de Paula 
Braquehais, chefe de operações na internet dos Correios. O movimento tem compensado. Os 
Correios entregaram 3,3 milhões de encomendas em 2003 e o volume vai chegar a 3,5 milhões 
neste ano. "A receita com encomendas tem crescido mais de 10% ao ano e um dos 
impulsionadores, sem dúvida, é o comércio eletrônico", diz Braquehais. 



 
 
Leia Mais 
 
Segurança e crédito são armas para atrair cliente 
 
Pagamento facilitado, investimento em segurança e o surgimento dos shoppings eletrônicos são 
três itens que têm ajudado as pequenas lojas a ampliarem seus negócios na internet. 
 
A Imigrantes Bebidas, por exemplo, multiplicou as formas de pagamento para driblar o medo do 
consumidor de colocar na internet o número do cartão de crédito - um receio cada vez menor, 
mas que ainda existe, principalmente entre os consumidores de primeira viagem. "O cliente pode 
pagar em dinheiro na entrega, por meio de boleto ou por transferência bancária on-line, entre 
outros meios disponíveis", diz Alexandre Campos, diretor da empresa. 
 
A oferta de crédito é outro fator importante. A Sack's, de perfumes, ampliou o financiamento de 
cinco para dez vezes no site. "Isso complica o fluxo de caixa, mas joga para cima o valor médio 
das compras", afirma Eduardo Castro, diretor operacional da companhia. 
 
Cortejar o cliente não é incomum no comércio, mas no varejo on-line tornou-se uma questão de 
vida ou morte. A recomendação de amigos representa 8,8% da motivação de compra nas 
pequenas lojas, participação idêntica ao dos anúncios eletrônicos ou banners, segundo a 
consultoria E-bit. "A diferença é que os banners são pagos e o boca-a-boca, de graça", diz Fabiana 
Yazbek, diretora da E-bit. 
 
No palheiro da internet e seus bilhões de páginas, a criação dos shoppings eletrônicos, que 
reúnem várias lojas em um único espaço virtual, também tem se mostrado eficiente. "As 
pequenas empresas ficam fora da web por falta de conhecimento", diz Cid Torquato, diretor da 
Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico. "Em geral, um consultor custa muito caro." 
 
Para superar essa barreira, iniciativas como as da Qualivillas (do ABN Amro Real) e da Mirácula 
(que integra o grupo Nexxy) fornecem a infra-estrutura e dão consultoria ao empreendedor, além 
de incluir a loja no shopping. O modelo conquistou até os Correios. "No ano passado, percebemos 
que o comércio eletrônico estava muito concentrado", diz Antonio de Paula Braquehais, chefe de 
operações na internet. A decisão foi criar o CorreiosNet Shopping, que hoje tem 50 empresas. 
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