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O comércio eletrônico é um nicho de mercado a ser explorado por varejistas que 
pretendam apresentar um bom desempenho de vendas ainda este ano, como 
apontaram empresários ouvidos pelo DCI. “Mas é necessário achar um diferencial 
de produtos, que não tenham escala para serem vendidos nas lojas físicas”. A dica 
é do coordenador do Programa de Administração de Varejo da USP (Provar) João 
Paulo Lara de Siqueira. Ele adverte: o comércio eletrônico brasileiro já se encontra 
muito bem estruturado e quem se aventura a entrar neste canal terá de brigar com 
as gigantes do setor como a Submarino e a Americanas o que não é coisa fácil.  

Para obter sucesso é necessário partir para o diferencial, vender produtos que, até 
agora, ninguém vendeu — como óleo de dendê, brinquedos artesanais, produtos 
para feijoada. Ele afirma que uma das histórias mais originais que conhece é a da 
Closet Camisaria , “que está sozinha no mercado eletrônico do setor e fatura 
aproximadamente R$ 77 mil ao mês, vendendo 500 camisas e acessórios 
masculinos a internautas”.  

Lara de Siqueira afirma que o comércio eletrônico é um bom negócio pois os 
consumidores on line já atingiram 2,5 milhões, sua receita neste ano chegará a R$ 
1,2 bilhão e 25,7% dos internautas têm uma renda média de R$ 3 mil a R$ 5 mil. 
“O tíquete médio é de R$ 289, completamente sem comparações com o tíquete 
médio das lojas físicas”, diz Siqueira. “Mas, repito, não adianta querer vender o que 
as lojas líderes já abocanharam: elas dominam uma tecnologia que os iniciantes 
levarão anos de aprendizado para alcançar”.  

Siqueira destaca que algumas lojas virtuais do exterior já visualizaram nichos novos 
e estão vendendo bastante porque conquistaram o internauta com mercadorias 
que, aparentemente, ninguém pensaria em levar para a Internet. “Uma das 
histórias mais interessantes que eu conheço é o endereço (<www.hothothot.com>) 
que, embora pareça à primeira vista um site erótico, foi montado para vender 
molho de pimenta. O sucesso é absoluto: eles vendem pimenta para o mundo 
inteiro”.  

O coordenador do Provar diz que os comerciantes brasileiros poderiam se inspirar 
neste exemplo e partir para a comercialização de produtos nacionais como água-
de-coco, brinquedos artesanais. Ele diz que “pertences” para feijoada certamente 
fariam sucesso no exterior. “Não há quem viaje para fora e não tenha que levar 
estas mercadorias, porque os brasileiros querem fazer o prato e os estrangeiros 
querem conhecer a iguaria”.  

Siqueira define a história da Closet (<www.closet.com.br>) como a “de gente que 
parou para pensar antes de lançar produtos na Internet”. A primeira camisaria 
virtual brasileira foi aberta em 1999 pelo casal Andréa e Rogério Schandert. 
“Tínhamos uma oficina e fazíamos camisas para as principais grifes da cidade — 
como Hugo Boss , Minelli , Fórum —, mas apesar de trabalharmos muito a nossa 
lucratividade era muito baixa”.  

Andréa conta que foi de Rogério a idéia de abrir a loja virtual, que se tornou um 
grande sucesso e hoje vende cerca de 500 camisas por mês a preços que oscilam 
entre R$ 89 e R$ 219. A outra sócia do negócio é Claudia Candolo. “Todas as peças 
são feitas em algodão. As pessoas acessam o site, se cadastram, fazem a escolha 
do fio da camisa, do estilo social ou esporte, e optam entre 180 padrões de 
tecidos”, diz.  

DCI - 5/8/2003 


