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O comércio eletrônico deverá movimentar cerca de R$ 180 milhões em maio, beneficiado por 
datas comemorativas como Dia das Mães e Dia dos Namorados. Em maio de 2004, as vendas 
acumularam R$ 143 milhões, segundo o E-bit , empresa que acompanha este nicho de mercado 
desde abril de 2000. De olho neste mercado, as lojas virtuais investem em parcerias com outros 
portais, fidelização de clientela e atendimento personalizado. Os investimentos na data chegam a 
ser até 40% maiores, na comparação com o mesmo período de 2004. Pedro Guasti, presidente da 
E-bit, diz que o segmento de eletrodomésticos estão entre os mais beneficiados com a data. “Os 
eletrodomésticos são bastante voltados para donas de casa, para a mãe, então caem bem no 
gosto do consumidor”. 
 
Para os setores de cosméticos e perfumaria, flores e eletrodomésticos, o Dia das Mães representa 
uma das melhores datas do ano. Empolgadas pelo bom desempenho do trimestre, as empresas 
destes setores já começaram a fazer suas encomendas.  
 
Segundo o site Buscapé (<www.buscape.com.br>), destinado à comparação de preços, a procura 
por produtos na rede cresceu 22,6% nas duas semanas que antecedem a homenagem às mães, 
em 2004. Para 2005, espera-se incremento de 25% a 30% a partir da última semana deste mês.  
A rede MagazineLuiza (<www.magazineluiza.com.br>), está com perspectiva de vender 175% 
mais do que no último Dia das Mães, no embalo das marcas obtidas no primeiro trimestre.  
 
O site bateu seu recorde de crescimento, superando-se em 180%, na comparação com o primeiro 
trimestre de 2004. Em geral, as lojas virtuais também começam a atentar-se para a importância 
do pós-venda e da fidelização. Oderi Gerin Leite, gerente de e-commerce da MagazineLuiza.com, 
diz que a loja virtual da Magazine Luiza tem crescido bem acima do alcançado pelas lojas físicas.  
 
Em março, o crescimento no varejo on-line chegou ao ponto de conseguir superar as vendas 
natalinas, de dezembro. Segundo ele, o crescimento obtido no segundo semestre de 2004 já 
estava sendo considerado acima do normal. “Estamos com uma política comercial agressiva. 
Desde dezembro estamos parcelando em 12 vezes sem juros nas compras acima de R$ 299 e 
nesse ano fizemos algumas ações pontuais baixando esse valor para R$199. Estamos com uma 
boa linha de produtos, e agora acertamos as nossas promoções, as formas de pagamento. A 
gente pega uma onda legal da economia atrelado a essa política”. 
 
Para a campanha do Dia das Mães, a ser implantada na segunda quinzena de abril, a 
MagazineLuiza.com investe 40% a mais do que o deslocado na campanha do ano passado. “É um 
pouco surpresa, mas a gente vai entrar com uma campanha diferenciada, com um apelo bacana 
com aspecto emocional. Há, realmente, um esforço de comunicação superior ao que a gente veio 
adotando”.  
 
Segundo Leite, a loja virtual, deve expandir sua cartela de 400 mil clientes cadastrados de forma 
mais lenta, dada a maior atenção no relacionamento e na fidelização dos clientes atuais. “Nesse 
trimestre aumentou muito a freqüência de compra, mas até o ano passado a cartela de clientes 
vinha seguindo as taxas de crescimento. Agora a tendência é a gente estar fortalecendo o 
relacionamento e a fidelização da base”. No ano de 2004, o tíquete médio da loja virtual ficou em 
R$ 430. Leite prevê que a loja ponto com feche o semestre com crescimento de 173% sobre igual 
período do ano anterior. 
 
No que tange a despesa com embalagens e materiais para a confecção dos arranjos de flores, a 
Giuliana Flores (<www.giulianaflores.com.br>) já deu iníc io à sua encomenda. . 
 
Clóvis Souza, diretor geral da empresa, diz que a projeção é vender 25% mais do que o praticado 
no ano passado.  



“A gente começa a criar este mês os produtos que iremos comercializar para data. Produzimos de 
20 a 30 produtos para o dia das mães”. No trimestre, a empresa aumentou em 30% no número 
de entregas. Atualmente, seu tíquete médio está em R$ 75. 
 
Para a campanha de vendas, o site desenvolve cerca de três novas páginas com os produtos 
extras e estará contando também com uma parceria com a Livraria Siciliano e o Banco Bradesco , 
realizada dentro do Estado de São Paulo. “Vamos oferecer um diferencial para o cliente Bradesco, 
que receberá um desconto e uma caixa de chocolate. Nas lojas físicas da Siciliano, será distribuído 
um tablóide. É uma campanha de 90 dias, pegando desde o Dia das Mães até o Dia dos 
Namorados”.  
 
Há quatro anos no comércio eletrônico a Giuliana Flores conta hoje com 63 mil clientes 
cadastrados, enquanto tinha 47 mil há 12 meses. Hoje, a loja virtual já significa 60% do 
faturamento da empresa, que também conta com duas lojas físicas em São Caetano, São Paulo. 
 
Na Uniflores (<www.uniflores.com>), a expectativa é de que sejam entregues cerca de 4.500 
pedidos, alta expressiva sobre os 2.516 arranjos comercializados nas vendas para o Dia das Mães 
de 2004. Douglas Pedrosa, diretor de produtos e marketing da empresa, diz que o primeiro 
trimestre deste ano superou o do ano passado em 80%. Além disso, o cadastro de clientes pulou 
de 20 mil para cerca de 50 mil, enquanto o tíquete médio passou de R$ 81,25 para R$ 85. 
 
Na Senses (<www.senses.com.br>), loja virtual de cosméticos e perfumaria, a data é considerada 
a segunda melhor do ano. Fernando Pasquini, sócio -proprietário da empresa diz que as vendas 
para o Dia das Mães devem aumentar em até 40%, sobre igual período anterior. No trimestre, a 
empresa registrou um crescimento entre 25% a 30%.  
 
Para alavancar as vendas, a Senses começou a investir no atendimento personalizado. Além 
disso, ontem a empresa colocou no ar a revista eletrônica News Senses, trazendo conteúdo 
informativo para um site de comércio. “Estamos criando também um sistema de consultoria on-
line, onde oferecemos consultoras e colocamos os clientes dentro de algumas comunidades no 
site, dando condições especiais para o cliente comprar a marca da comunidade a qual pertença”, 
diz. 
 
Segundo Pasquini, a empresa deve se dedicar à aproximação com um cliente que, fisicamente, 
está muito distante. “Com o cliente distante, na Internet, é preciso muito mais atenção do que 
com o cliente que está na loja física. Você pode perder ele a qualquer momento, então tem que 
intensificar o pós-venda, ver se ele entendeu como usar o produto”. 
 
A Sack’s (<www.sacks.com.br>), loja on-line de cosméticos e perfumaria, projeta dobrar as 
vendas neste Dia das Mães de 2004, bem como sobre as do semestre. Eduardo Castro, sócio-
proprietário da empresa, diz que ela obteve incremento de 93% no comparativo entre os 
trimestres. A empresa investirá 20% a mais nas mídias tradicionais de comércio eletrônico, tais 
como ferramentas de busca e comparações de preços. Hoje, a empresa conta com um cadastro de 
150 mil clientes, o dobro do que tinha há um ano. Seu tíquete médio atual está em R$ 220. 

 
 
Leia Mais 
 
Siciliano investe o dobro 
 
Para as vendas do Dia das Mães, a loja virtual da livraria Siciliano (<www.siciliano.com.br>) 
estará investindo o dobro do orçamento utilizado no mesmo período do ano passado. Alessandra 
Gastão, gerente de e-commerce da empresa, afirma que a campanha será integrada com a 
realizada nas lojas físicas. “Temos a mesma linha de raciocínio que a loja, a gente tenta a mesma 
comunicação”. Segundo ela, as vendas eletrônicas tendem a crescer cerca de 25%. 



Segundo Alessandra, a empresa também pretende assumir a liderança entre as livrarias virtuais 
— posição hoje ocupada pela versão on-line da Saraiva. “Estamos com a meta de ser a maior 
livraria virtual da Internet. Acredito que até o final do ano nós vamos atingi-la. E até a metade do 
ano esperamos chegar a um incremento de 50% nas vendas”. No trimestre, as vendas da loja 
cresceram 38%.  
 
Segundo a gerente, o comércio de livros é mais difícil no meio eletrônico. Gastão explica que 
resenhas e críticas dos títulos estão muito mais próximos do internauta do que se imagina. 
“Fortaleza Digital, de Dan Brown, por exemplo — é um estouro. A tendência é vender mais, só 
que a crítica não está falando bem. E essa venda, na web, cai muito mais rápido do que no ponto 
de venda. A velocidade de informação desse consumidor é muito maior”. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 5 abr. 2005, Comércio, p. B-4 
 


