
Comércio virtual é atrativo, mas exige cuidados  
Vera Dantas  
 
Rotatividade nos sites é grande e empresas precisam investir em marketing  
  
O investimento baixo, a possibilidade de colocar produtos numa vitrine que pode ser vista por 
milhões de pessoas, aumentando as chances de vendas de uma empresa, têm levado micros e 
pequenos empresários para os shoppings virtuais. Os números do comércio eletrônico são 
atrativos. No ano passado as compras pela internet somaram R$ 900 milhões e o tíquete médio 
de vendas passou de R$ 200 para R$ 230, um crescimento de 15% em relação ao ano anterior, 
segundo levantamento da e-bit, empresa especializada em pesquisas online.  
 
Mesmo assim, o índice de rotatividade das empresas que estão em sites de vendas é grande. 
"Quem entra na internet sem investir em divulgação e marketing corre um risco enorme de se dar 
mal", diz o diretor do e-bit, Pedro Guasti. Outro problema é a falta de foco. Conforme observa, as 
microempresas, principalmente, desconhecidas pelo consumidor, só vão se sobressair se tiverem 
um diferencial no seu negócio. "O mercado é centralizado em lojas de marcas fortes, como a 
Submarino e a Americanas."  
 
Para colocar o pé no mundo virtual a maioria das empresas de pequeno porte recorre a sites de 
comércio eletrônico ou shoppings virtuais, já que pelos custos não teriam condições de construir 
um site próprio como as grandes marcas. "Alugar espaço em um site especializado e receber 
assessoria para vendas é mais vantajoso", diz o diretor-geral da BPG, Maurício Meismith, que atua 
nessa área há quatro meses.  
 
O proprietário da NetShoes, uma loja de tênis e calçados femininos, Marcio Kumruian, está há um 
ano na internet e apesar de alguma dificuldade tem aprovado o resultado. "O interessante do 
negócio é vender para o público que mora fora de São Paulo, sem abrir outras lojas", diz.  
 
Para vender sapatos, considerado um produto difícil de ser comercializado pela via virtual, ele tem 
apostado nas marcas mais conhecidas do público.  
 
"Além de ter maior valor agregado, os tênis e sapatos de grife atraem", diz Kumruian. Do total de 
suas vendas, cerca de 95% são tênis. "Os sapatos, mesmo com três ou quatro fotos dos modelos 
mostrando detalhes, são mais difíceis de vender. É um produto que a maioria quer experimentar." 
Sua média de vendas na internet tem sido de 65 pares/mês, 4% do volume vendido na loja real, 
que também chama NetShoes e está instalada há três anos no Centro.  
 
Para aumentar as vendas ele fez parcerias com duas academias de ginástica, onde instalou 
computadores com acesso à loja virtual. Outro recurso tem sido a distribuição de brindes aos seus 
consumidores, como meias e cintos, nas vendas de tênis e sapatos.  
 
A microempresária Marysia Watanabe, que vende cosméticos na loja virtual Perfume&Cia, 
também distribui miniaturas de produtos de beleza para cativar e fidelizar clientes. Ela centraliza 
suas vendas em perfumes importados para o cliente de maior poder aquisitivo, que segundo 
pesquisas corresponde ao perfil do consumidor de shoppings virtuais. "Na minha loja de rua o 
tíquete médio de venda é de R$ 15 e na loja da internet de R$ 60 a R$ 70", diz. A média de 
vendas do seu negócio online equivale a 7% do faturamento da empresa, que ela prefere não 
revelar. "Claro que não dá para fechar a loja de rua e ficar só com a virtual, mas internet é um 
investimento para o futuro", diz Marysia.  
 
As dificuldades para os pequenos que estão no comércio eletrônico não diferem muito dos 
problemas enfrentados por empresas de porte maior, como o receio de fraudes. "Percebo que há 
muito preconceito ainda na compra pela internet, principalmente no pagamento com cartão de 
crédito. Embora os sites garantam segurança nas transações, o consumidor tem medo", observa a 



proprietária da Perfume&Cia. As despesas com produção de fotos e a manutenção da página 
virtual é o que mais pesa para o pequeno, de acordo com o empresário Marcio Kumruian, da 
NetShoes. Outra problema citado por quem está no comércio eletrônico é o não reconhecimento 
da venda feita com cartão. "O lojista acusa a venda, mas o portador do cartão informa que não 
fez a compra", diz um empresário.  
 
Perfil - O superintendente de e Businnnes da Qualivillas, shopping virtual do banco Real/ABN, 
Ednardo Figueiredo, diz que costuma chamar a atenção do cliente que deseja entrar no comércio 
eletrônico, sem ter o perfil adequado. "Internet não é para todo mundo. Alerto o empresário se 
percebo que ele está fora do perfil por causa de seu produto ou porque não está preparado do 
ponto de vista logístico", diz. A demora na entrega e a falta de cuidado com a embalagem são 
alguns destes problemas. Há um ano no mundo virtual, o Qualivillas tem 46 lojas, grande parte de 
pequenos e médios empresários. "Shopping virtual sozinho não funciona. Se a foto está maltirada 
e a descrição do produto é insuficiente para esclarecer o consumidor a chance de a venda não ir 
adiante é grande."  
 
Há cinco anos no mercado, o Shopfácil, do Bradesco, tem 1.654 lojas de portes e freqüência de 
venda bem diferenciada, segundo o superintendente executivo do site, Waldemar Ruggiero. 
"Temos 100 grandes lojas que vendem diariamente, de 200 a 300 que fazem em média uma 
operação semanal e um número maior de lojistas que tem um catálogo eletrônico de produtos, 
mas pouco vendem", diz.  
 
É o caso, por exemplo, de quem promete entregar um produto em 20 dias, prazo incompatível 
com a internet, que é associada à rapidez. Segundo o presidente do MercadoLivre.com, site de 
comércio eletrônico e leilão, Stelleo Tolda, a administração do pós-venda é fundamental no 
comércio eletrônico. "Muitos escorregam quando começam a vender mais do que planejavam. Não 
controlam estoques, prazos de entrega, pagamentos e perdem o que conquistaram."  
  
Fonte: O Estado de São Paulo, São Paulo, 1 jun. 2003.  
 


