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Cerca de 85% do varejo on-line no Brasil é feito por pouco mais de 20 empresas  
 
Vivemos a era da sociedade da informação. A Rede Mundial de Computadores abriu o caminho da 
globalização do conteúdo. Países distantes, línguas diferentes, culturas diversas se integram pelo 
www em segundos. Só no Brasil, o número de usuários já chega à cerca de 20 milhões de 
pessoas, de acordo com estudo divulgado pela agência de pesquisa e marketing on-line e-Bit.  
 
Cerca de 12% desse contingente já vai às compras sem sair de casa, com a mão no mouse e 
plugado na rede mundial de computadores. Esse hábito foi responsável, no primeiro semestre 
deste ano, pela movimentação de R$ 745 milhões em compras realizadas online. Na comparação 
com o mesmo período de 2003, o resultado representa um aumento de 51%.  
 
E se de um lado estão os compradores, do outro aparecem os vendedores: cinco mil lojas virtuais 
acenam com ofertas cada vez maiores de produtos que podem ser comprados em seus sites. Tudo 
se vende - de livros a cds, de casas a automóveis. A tendência, segundo a pesquisa, é que as 
vendas cresçam ainda mais nos próximos anos. A expectativa da Câmara Brasileira de Comércio 
Eletrônico é que o comércio eletrônico chegue em 2005 a movimentar cerca US$ 12,8 bilhões por 
ano no mercado nacional.  
 
Incentivados pelo sucesso das empresas ponto.com, muitos acharam que o comércio eletrônico 
substituiria o comércio do mundo real. Isso jamais irá acontecer, acredita o diretor executivo da 
Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico, Cid Torquato. “O comércio eletrônico sempre será 
pequeno diante do comércio dos shoppings e de rua. Isso porque as pessoas compram por 
estímulo, principalmente visual. Sair para fazer compras ou mesmo passar em uma loja no trajeto 
para casa é um prazer que não se pode substituir”.  
 
Por isso, o consumo de bens via online representa apenas 1,5% do total de varejo no Brasil. Para 
Torquato, o comércio eletrônico é só uma ponta - vantajosa muitas vezes - da maneira de ser 
fazer negócios de um empresário.  
 
Apesar dos números gigantescos e a exemplo do que acontece no mundo real, o comércio 
eletrônico no Brasil ainda está concentrado nas mãos de poucos. Cerca de 85% do varejo online 
no Brasil é feito por pouco mais de 20 empresas, diz o diretor executivo da Câmara Brasileira de 
Comércio Eletrônico. Em sua análise, as pequenas não têm vez porque todo raciocínio do mundo 
corporativo em relação à tecnologia da informação está voltado para o topo da pirâmide.  
 
“Uma das grandes promessas da internet é a democratização do acesso aos mercados, inclusive 
para as pequenas e média empresas. Essa promessa, aqui no Brasil, ainda não se cumpriu. É 
mais do que universalizar, é democratizar o acesso”, defende o diretor.  
 
Apesar de estar cada vez mais barato iniciar um pequeno negócio pela internet ou fazer uma 
comercialização em site, os processos de absorção do conhecimento ainda são difíceis e caros e 
não têm uma perspectiva de uso para a sociedade. Faltam canais que falem disso de forma 
sistemática e promovam a integração da pequena empresa com esse universo, acredita o diretor. 
Ele pergunta: quantos pequenos empresários que têm sites na internet ou fazem comércio 
eletrônico vêem a ferramenta como um processo de gestão? Muito poucos, seria a resposta.  
 
Segundo Torquato, a Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico, juntamente com o Sebrae e os 
Correios, tentam, por meio da realização de seminários, ampliar a base de informações sobre e-
commerce para as micro, pequenas e média empresas. O ciclo de seminários "Comércio Eletrônico 
para a Micro, Pequena e Média Empresa", começou em abril deste ano nas cidades de São Paulo e 
Campinas.  



Serão mais 10 seminários em 2004 – no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, 
Salvador, Curitiba, Porto Alegre, Bauru, Goiânia e Manaus. Inclusive, o seminário foi incluído em 
algumas edições da Feira do Empreendedor, organizadas pelo Sebrae em diversos estados.  
 
Um dos responsáveis pelos principais projetos de internet do Governo Federal, Torquato diz 
acreditar que um país que não estimula o desenvolvimento da tecnologia está fadado à 
dependência do setor. Para ele, o Brasil está estimulando de maneira muito vagarosa. “É preciso 
investir mais no desenvolvimento da tecnologia da informação no País e não apenas em 
computadores e em telecentros, achando que isso é democratização digital”.  
 
Para ele, o governo precisa adotar urgentemente políticas radicais de incentivo para a instalação 
da banda larga, diminuindo o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), por 
exemplo. Ou então fazer com que as linhas de financiamento do BNDES (Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico Social) “realmente funcionem”.  
 
Uma pesquisa realizada pela Câmara-e.NET revelou que a geração de emprego e renda passa pela 
inclusão digital das micro e pequenas empresas. O levantamento mostrou que a otimização dos 
processos foi direcionada para o departamento de recursos humanos, ou seja, com o ganho de 
produtividade, o corte no desperdício, as empresas investiram em contratação e capacitação de 
sua mão-de-obra. Já nas grandes empresas, o efeito é o inverso. Os investimentos em tecnologia 
nas grandes corporações acabam gerando demissões.  
 
Além da criação de políticas públicas e canais de estímulo ao desenvolvimento da tecnologia da 
informação e de sua democratização, cabe também aos pequenos empresários encontrar 
mecanismos de desenvolvimento de seus negócios.  
 
Business-to-business  
 
Um destes caminhos, principalmente para as pequenas empresas, segundo o diretor executivo da 
Câmara Brasileira de Comércio Exterior, é o comércio eletrônico entre empresas, o chamado B2B. 
“Quando falamos de negócios eletrônicos obrigatoriamente estamos falando de digitalização de 
processos primários de empresas, que são os processos das empresas com seus fornecedores, 
com seus funcionários”.  
 
Os B2B totalizaram R$ 92 bilhões no primeiro semestre de 2004, segundo dados da E-Consulting 
e da Câmara-e.NET, no início de setembro. No segundo trimestre de 2004, o volume de negócios 
atingiu R$ 53,8 bilhões, um aumento de 40,8%, se comparado aos R$ 38,2 bilhões registrados 
nos três primeiros meses do ano. O B2B Companies, praticado via portais proprietários das 
empresas, alcançou R$ 29,8 bilhões e R$ 42,8 bilhões no primeiro e no segundo trimestre, 
respectivamente.  
 
Pode estar nesse processo o “pulo do gato” da pequena empresa para fazer negócios dentro do 
mundo eletrônico, diz Torquato. Para ele, antes de tudo a empresa deve olhar para o seu próprio 
umbigo e se perguntar todo o tempo: onde eu posso ganhar eficiência nestes processos primários 
utilizando a tecnologia da informação? Que processos dentro da empresa, no relacionamento com 
meus funcionários, com meus fornecedores, eu posso agilizar, ter ganho de produtividade, 
transparência, liquidez e retorno do investimento?  
“Essas devem ser as escolhas que as empresas devem fazer”, diz.  
 
Em sua busca por respostas, os empresários poderão se deparar com várias escolhas: vou fazer 
uma loja virtual e sair vendendo, ou vou comprar dos meus fornecedores pela internet, ganhando 
tempo e logística. “A análise precisa ser muito bem feita, pois um ponto na internet pode ser a 
pior vitrine do mundo já que ninguém passa na frente dele”.  
 



Se a opção for por vender, o diretor aconselha a conhecer muito bem o mercado, já ter fidelizado 
o cliente ou então procurar um nicho específico onde não haja concorrência ou que a concorrência 
com os grandes não interfira nas vendas. Ele sugere, por exemplo, no caso de uma empresa que 
já tenha uma loja física, procurar criar uma vitrine virtual para os clientes da própria região onde 
está instalada a empresa. “Ofereça produtos com entrega em uma hora, rapidez que, com 
certeza, a grande empresa não pode oferecer. Não adianta querer conquistar o mundo sem 
pensar na logística e no bom atendimento”.  
 
Se a opção for comprar pela internet, escolha empresas reconhecidas no mercado por sua 
eficiência e rigor em cumprir prazos. Informe-se e abra bem os olhos. “Os negócios eletrônicos 
têm uma dinâmica inexorável. Em alguns mercados eles podem determinar a sobrevivência da 
empresa”, diz Torquato.  
 
O diretor repete o que vários especialistas e até mesmo consultores do próprio Sebrae falam em 
suas palestras: não adianta ter uma ferramenta e não saber manipulá-la. Os PCs têm que estar 
no planejamento estratégico de qualquer microempresa como uma ferramenta de gestão. 
Torquato dá três dicas para que a empresa participe da inclusão digital:  
 
1. Entenda o mundo que você está.  
2. Conheça e entenda as ferramentas disponíveis no mercado.  
3. Entenda como elas podem fazer parte da sua empresa.  
 
Além disso, reavalie alguns conceitos que as grandes empresas ponto.com colocaram no mercado, 
tais como, toda a empresa tem de ter um site na internet. “Não necessariamente”, diz o diretor 
executivo. Um site sem atualização de seu conteúdo é “absolutamente inorgânico”.  
 
Para completar o raciocínio, o empresário dá exemplos de segmentos de negócios que estão se 
fortalecendo no mundo virtual: leilões oficiais, setor automobilístico e setor imobiliário, como fator 
influente na decisão de compra de imóveis de alto padrão. O número de pequenas empresas a se 
aventurar por estes segmentos ainda é pequeno, mas corajosas, elas estão fazendo a diferença 
no mercado virtual.  
 
Correios: ferramenta para os pequenos negócios  
 
Algumas empresas já descobriram o filão dos pequenos negócios no mundo virtual. Uma das que 
mais se destacam no fornecimento de facilidades para a pequena empresa é a Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos.  
 
O maior courier nacional identificou que um dos piores gargalos da internet era a logística de 
distribuição dos produtos comercializados pela rede mundial. Para as pequenas empresas então o 
problema era maior, já que o custo de envio muitas vezes chega a ser mais caro que o próprio 
produto. Quando isso acontece perde o comprador, que deixará de ter a mercadoria que necessita 
e o vendedor que não consegue ampliar os seus mercados e perde credibilidade junto ao cliente.  
 
Tendo como missão no mundo físico o papel de facilitar a comunicação entre pessoas e entre 
corporações, os Correios entraram no mundo virtual para atender a uma demanda cada vez mais 
crescente. No final de 2003, criaram o CorreiosNet Shopping, um site que reúne várias lojas 
virtuais que aproveitam toda a estrutura tecnológica, comercial e logística dos Correios. A página 
já conta com 59 empresas cadastradas, a maioria de pequeno porte. Além disso, recebe cerca de 
1,4 milhão de visitantes únicos por mês, com um total de 13,5 milhões de pageviews/mês.  
 
Mas é a logística o ponto forte da estatal. Os Correios atendem 10 milhões de pessoas por semana 
nas agências em todos os 5.561 municípios cadastrados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística). Cerca de 32 milhões de objetos são distribuídos diariamente. A rede 
conta com 50 mil carteiros/as.  



 
Todos esses recursos estão à disposição também da internet. Por isso, só no ano passado a 
empresa movimentou, via internet, 3,3 milhões de remessas, ou 70% do comércio eletrônico 
existente no País, tornando-se líder nacional no envio de mercadorias pela rede mundial, diz 
Antonio Braquehais, chefe do Departamento de Negócios e Operações na Internet dos Correios.  
 
O executivo explica que a empresa tem três tipos de serviços no meio virtual:  
 
1. A hospedagem de lojas cooperadas (reunião de empresas que se associam para ter uma loja na 
internet), cujo custo semestral é de R$ 25,00 por cooperado. É um serviço voltado principalmente 
para as micro empresas.  
2. Hospedagem de lojas individuais. Atendendo ao universo das pequenas empresas, os Correios 
já hospedam lojas de artesanato, informática, produtos têxteis, entre outros.  
3. Loja vinculada. Redes que já possuam suas lojas e só querem o vínculo.  
Nas três categorias, o empresário ganha a hospedagem na internet, com um serv iço de Help Desk 
(0800 570 0100) com funcionários preparados, suporte técnico, e-mails, e todas as ferramentas 
para integrar-se ao pagamento online. Nesta categoria, os Correios firmaram convênio com todas 
as operadoras de cartão de crédito e com o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Bradesco 
(que também oferece o débito eletrônico).  
 
Segundo Braquehais, estes serviços facilitam a vida do pequeno empresário, que não tem de 
correr atrás para firmar acordos com as operadoras e os bancos. Além disso, as entregas podem 
ser feitas de forma própria ou utilizando os serviços de encomenda dos Correios: Sedex, E-Sedex, 
PAC e Exporta Fácil. Neste caso, você escolhe quais serviços quer associar à sua loja e o 
consumidor escolhe por qual deles quer receber. Os fretes já são estimados no momento da 
compra e o cliente ainda dispõe de Sistema de Rastreamento de Objetos.  
 
O E-Sedex foi criado especialmente para o sistema online: é um serviço destinado às encomendas 
feitas via internet. Apesar de não estar em todas as praças, oferece várias vantagens, como: 
coleta ou entrega de mercadorias no mesmo dia (ou do dia seguinte, dependendo do horário), 
seguro embutido e garantia de devolução por parte do comprador (com serviço de coleta e 
entrega). O cliente pode também escolher as entregas aos sábados ou à noite.  
 
Nos próximos anos, de acordo com Braquehais, os Correios querem crescer muito neste mundo 
virtual de negócios. A meta é chegar a 2006 com mil empresas cadastradas.  
 
Pequena empresa na internet gerencia projetos de milhões de reais  
 
O mercado imobiliário brasileiro está mudando para a tela do computador. As placas, os panfletos 
e a publicidade nos jornais estão enfrentando um concorrente muito forte: a internet. Uma boa 
navegada pelas páginas da rede mundial à procura de ofertas é uma prática cada vez mais usada 
por compradores e até por candidatos a inquilino.  
 
Trabalhando como gerente de uma grande incorporadora, a empresária Vera Gouveia viu neste 
mercado do comércio eletrônico um nicho para montar seu próprio negócio, já que os negócios 
variam de R$ 60 mil a R$ 2 milhões. Há dois anos, ela criou o Web Talkers, uma pequena 
empresa especializada na prestação de serviços totalmente voltados para gestão dos negócios 
imobiliários.  
 
Por ser ainda um mercado muito tradicional, Vera diz que é preciso provar com números os 
resultados obtidos. “Se você anuncia em um jornal, revista ou rádio, não consegue comprovar que 
o cliente se originou daquele veículo, mas pela internet isso não acontece, já que fazemos troca 
de e-mails e conversas pelo chat”.  
 



A Web Talkers é uma empresa que oferece gerenciamento de resultados e contact center 
(atendimento via chat, e-mail e telemarketing) para o mercado imobiliário. A empresária orgulha-
se em dizer que nos últimos 18 meses, a empresa já ajudou a fechar R$ 28 milhões e responde, 
em média, por 15% das vendas dos empreendimentos atendidos. Segundo ela, as pequenas e 
médias construtoras ainda têm dificuldade em investir em comunicação e gerenciamento de 
imóveis pela internet. “A maioria constrói sites e depois nem atualiza porque os investimentos são 
altos nessa área”.  
 
O forte da empresa é aproximar os compradores em potencial da equipe de vendas. “Por meio dos 
e-mails, do chat e até do telemarketing identificamos o cliente, construímos seu perfil e o 
colocamos para a equipe de vendas, medindo o resultado”, diz a empresária. Segundo ela, o 
compromisso é totalmente com a incorporada, diferente das imobiliárias, que normalmente 
trabalham com várias empresas.  
 
Além disso, toda a equipe da Web Talkers tem nível universitário e trabalha com no máximo três 
ou quatro produtos, já que a função é realmente de um consultor imobiliário. De acordo com a 
empresária, a empresa é pioneira neste segmento. “Não queremos competir com sites como o 
Planeta Imóvel, entre outros, porque são gigantes. Eles oferecem comunicação e nós, inteligência 
de negócios”.  
 
Para cada cliente atendido, os consultores e gestores da empresa fazem três inserções: se ele 
visitou o plantão, se ele se interessou pelo produto e se precisa de um outro produto. Isso tudo é 
feito por telefone ou e-mail. “Entre o atendimento e a venda nossa conversão está em 1,5% de 
vendas. É um ótimo número”. O valor médio dos produtos intermediados pela Web é de R$ 400 
mil.  
 
Técnica online  
 
Vera alerta que para montar uma empresa como a sua é preciso antes ter uma metodologia de 
trabalho muito bem desenvolvida. Ela dá as dicas: ter um cadastro atualizado, com telefone, e-
mails. Na conversa por e- mail, é preciso haver interação e correção de informações. “Como 
sensibilizar um cliente que compra um imóvel de R$ 1,5 milhão? Antes de você chegar nele é 
preciso passar antes por três secretárias e convencê-las de que o assunto realmente interessará 
ao chefe. Nós fazemos isso.”  
 
De acordo com a proprietária, o início foi difícil, principalmente pela resistência das imobiliárias 
que tinham medo de perder os clientes ou ver suas dificuldades expostas para as incorporadoras. 
Atualmente, as imobiliárias têm indicado a Web Talkers para outros clientes. “Mostramos a eles 
que o gerenciamento do cliente realmente funciona”.  
 
Apesar de trabalhar com imóveis, a pequena empresa de Vera funciona de segunda a sexta-feira 
em horário comercial. Diferente das imobiliárias, cujo maior movimento é aos finais de semana. 
Isso porque a maioria dos acessos é feita por pessoas de seus escritórios, que têm banda larga.  
 
A Web Talkers vem provar que o comércio eletrônico no Brasil ainda é embrionário e ainda há 
muito a ser explorado pelos empreendedores.  
 
Imigrantes Bebidas fotografa clientes que compram pela internet  
 
Mesmo com toda a tecnologia a serviço dos mais severos controles de informação pessoal online, 
um dos maiores medos do consumidor online é a clonagem de dados no momento da compra. Por 
mais seguros que sejam os sites, o cliente sempre fica com um pé atrás no momento de digitar o 
número do cartão de crédito ou dar informações sobre conta-corrente. Do outro lado do 
computador também tem um vendedor receoso.  



Muitas operadoras de cartão-de-crédito não têm seguro na hora da compra, cabendo ao vendedor 
arcar com o prejuízo de um cartão roubado ou clonado.  
 
A Imigrantes Bebidas, loja especializada em bebidas nacionais e importadas, inovou com sua loja 
virtual na internet e está causando polêmica no mercado paulista: o ent regador leva consigo uma 
câmera digital para fotografar os clientes no momento da entrega. O sistema de segurança off-
line é levado na brincadeira pela maioria dos clientes. “Alguns fazem caretas”, diz Alexandre 
Campos, proprietário da Imigrantes Bebidas.  
 
A estratégia é utilizada apenas na primeira compra, feita com cartão de crédito e no valor acima 
de R$ 200,00. O objetivo é comprovar que o cliente recebeu a encomenda. Ao comprar e utilizar a 
opção do cartão, o cliente recebe uma mensagem para não digitar os números do cartão e uma 
operadora da empresa entrará em contato. Uma solicitação de declaração autorizando o débito é 
enviada ao cliente e encaminhada por ele via fax. Nessa declaração, o comprador também 
autoriza o entregador da mercadoria solicitada, a fotografar a pessoa que recebe a mercadoria 
solicitada.  
 
A história toda começou quando, logo no início do site, Campos tomou um calote que ele levou 
cinco meses para se recuperar financeiramente. “Fiquei tão atormentado, que quase desisti do 
comércio eletrônico”. Decidi então colocar o cartão de crédito, mas com algumas ressalvas, entre 
elas: não pegamos dados pelo site ou por e-mail.  
 
O empresário sabe que há desistências pelo caminho usando esta fórmula, mas está satisfeito 
com o método. Segundo ele, a taxa de conversão de clientes que se cadastram chega a 90%. A 
transação por cartão de crédito representa 45% do total de vendas, com dinheiro no ato da 
entrega, 30%, e o restante está distribuído entre os pagamentos via boleto bancário, 
transferência on-line e depósito identificado.  
 
Com 14 meses de site, já são mais de 1 milhão pageviews (no final de setembro) e o comércio 
eletrônico já chega a 10% do faturamento da empresa. Apesar de não querer falar, Campos dá 
uma dica a respeito do número de produtos vendidos. “Já estamos quase ultrapassando a barreira 
dos três dígitos”.  
 
Vantagens  
 
Hábil negociante, o jovem empreedendor enfrentou várias outras dificuldades para abrir o seu 
negócio virtual. A primeira foi o desconhecimento da ferramenta. Crente de que iria vender 
“horrores” pela internet, de cara veio a frustração. Ele esperou longos 15 dias para que o primeiro 
pedido fosse feito. “Minha primeira reação foi pensar ter feito algo errado. Ninguém sabia quem 
eu era. Nos sites de busca, eu aparecia na milésima página”.  
 
Os pedidos foram chegando aos poucos com uma mudança de estratégia: se fazer conhecer. 
Começou a comprar espaços em sites de busca e outros especializados no seu segmento, como 
gastronomia, importados e bebidas. Também contratou uma empresa de desenvolvimento de 
marketing. “Falei com eles por telefone, marquei uma entrevista e fui rezando para que eles 
fossem pequenos. Tinha gostado deles por telefone, mas não tinha disponibilidade de arriscar 
muito capital”.  
 
As preces do empresário foram ouvidas. A pequena empresa de marketing hoje faz o 
gerenciamento do site. No caminho certo, segundo os especialistas, Campos utiliza o comércio 
eletrônico como uma ferramenta a mais na expansão de suas vendas. Seu maior cliente online 
são os visitant es moradores próximos à loja física do empresário. “Tenho um cliente que já 
comprou 22 vezes pela internet”.  
 



Mas ele está abrindo novas fronteiras. Ampliou a área de atuação para atender um nicho 
específico, o cliente classe média alta que mora em Alfaville (região metropolitana de São Paulo). 
“O morador do condomínio planejado, distante do centro da cidade, não quer ter o trabalho de 
tirar o carro para comprar bebidas. É esse público agora que eu quero atingir”.  
 
A logística também é um gargalo que Campos está enfrentando. Apesar de ter uma frota de 
veículos disponível para a entrega, ele oferece prazo de dois dias úteis. “Se tiver algum problema, 
eu sou obrigado a entregar mesmo tendo prejuízo. Caso contrário, perco a credibilidade”.  
 
Um conselho que dá para os interessados em estender seu mercado via internet: tenha paciência 
e não dependa da loja virtual para sobreviver. Cuide-se em relação à logística e ao pagamento de 
fornecedores. Trate o cliente como um rei, seja confiável e ofereça bons produtos. Simples assim. 
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