
Lojas ‘on-line’ projetam venda 30% maior 
Vivian Costa 

As lojas virtuais que estão hospedadas em shoppings on-line projetam aumentar suas vendas em 
até 30% neste ano. Geralmente essas lojas economizam em gastos com divulgação, já que isso 
fica por conta dos centros comerciais. Fabiana Yazbek, diretora de produtos e de marketing da E-
bit, afirma que esta é a principal vantagem de estar hospedado em um shopping. De acordo com 
a E-bit, o crescimento do comércio eletrônico esse ano será de cerca de 30%, se comparado ao do 
ano passado.  

Alguns shoppings virtuais esperam aumentar em até 60% as vendas, isso porque algumas lojas, 
como por exemplo, de eletroeletrônicos, estão em franca expansão. De acordo com a E-bit, isso 
acontece porque alguns segmentos já estão consolidados, como CDs e livros.  

Segundo ela, é mais fácil atingir comunidades. Por isso, se investir em nichos o retorno será 
muito maior. “É pensando nisso que os shoppings virtuais estão se multiplicando, como os de 
bancos e portais”, observa.  

As lojas que estão no shopping QualiVillas — do Banco ABN Amro , esperam acompanhar o 
crescimento do setor, depois que ele permitir que suas vendas sejam parceladas. Isso vai 
acontecer na 2ª quinzena de outubro, quando entrar no ar QualiVillas II. O shopping fechou o 
primeiro ano com 34% acima da meta de vendas estabelecida.  

O shopping possui atualmente 70 lojas contratadas, sendo 54 no ar, 61 mil usuários cadastrados 
e 4,1 milhões de visitantes únicos. O tíquete médio gira em torno de R$ 245,00, muito próximo da 
média no mercado virtual que vai de R$ 250,00 a R$ 300,00, segundo dados do instituto E-bit. 
Entre os itens mais vendidos estão: artigos relacionados a perfumaria, calçados, informática, 
eletrônicos e livros. O shopping virtual ShopFácil — do Banco Bradesco , que está no ar há quase 
três anos, tem crescido gradativamente, em virtude do parcelamento, afirma seu diretor, Antranik 
Haroutiounian.  

A expectativa de crescimento de vendas para esse ano é de 50% a 60%, se comparado ao ano 
passado, afirma o diretor. Hoje, segundo ele, o centro comercial on-line conta com 1.700 lojas 
cadastradas, sendo 869 direcionadas para todos os clientes virtuais, já que há lojas para públicos 
específicos.  

Cerca de 60% dos clientes do shopping virtual são correntistas do banco do Bradesco. O centro 
comercial virtual tem uma média mensal de 370 mil acessos diários, sendo que a taxa de 
conversão para compras em algumas das lojas é de cerca de 6%.  

Para manter o crescimento acelerado o shopping proporciona algumas promoções relâmpagos, 
para atrair o seu público. O tíquete médio do shopping está entre R$ 250 e R$ 300.  

O diretor observa que o shopping tem outros sites direcionados para públicos específicos para o 
funcionário e há um mês para universitários. “No shopping direcionado para funcionários, o 
tíquete médio é de R$ 700”, afirma. Nesse shopping há 20 lojas. Já os dos universitários, o 
número é de 12 lojas.  

O TerraCompras , do portal do Terra , que está no ar desde 1999, tem hoje 140 lojas. O gerente-
comercial do shopping virtual, André Prado, afirma que a rotatividade é muito grande. “Entram 
em média 12 lojas por ano e saem cerca de 6”, observa. E a expectativa do shopping é de chegar 
no final do ano com mais 12 lojas e incrementar suas vendas ao dobro. “Conseguimos alcançar de 
janeiro a julho desse ano o mesmo volume de vendas de 2002”, afirma.  



Leia Mais 

As vantagens de vender em portal  

Os empresários que atuam neste segmento ressaltam que a grande divulgação no mundo on-line 
e a credibilidade que o portal proporciona são algumas das vantagens de ter lojas nos shoppings 
virtuais.  

A loja Ronã Comércio tem um crescimento mensal de 15% em suas vendas desde a abertura há 
um ano, no Shopping QualiVillas — do Banco ABN Amro. Em outubro quando o shopping permitir 
parcelamentos, as vendas podem aumentar cerca de 30% afirma seu proprietário, Murilo Ronã 
Petris. Na opinião dele, depois que abriu sua loja virtual as vendas aumentaram em 
aproximadamente 20% no geral, ou seja, incluindo a física. Hoje, ele acredita que o desempenho 
de sua loja é bom e a loja faz, em média, 180 vendas mensais. Já o valor do tíquete médio é de 
R$ 180.  

Marysia Watanabe, proprietária da loja Perfume & Cia , afirma que a divulgação é muito 
importante para os pontos virtuais. De acordo com ela, a loja virtual serviu para conquistar 
clientes das classes A e B. Por isso, o tíquete médio costuma ser dez vezes maior que o das lojas 
físicas. A expectativa da empresária é de fechar o ano, da loja virtual, 15% a mais em suas 
vendas, em relação ao ano passado.  

Leia Mais: 

Satisfação com redes de eletrônicos é menor 

  

 

O nível de satisfação dos consumidores de produtos eletrônicos é de 8,42. Ele está inferior à nota 
média da Satisfação Geral do Consumidor Brasileiro, que é de 8,56. “O resultado revela que a 
performance dos lojistas deste setor ainda precisa ser aperfeiçoada para o consumidor melhorar o 
seu grau de satisfação e fidelização”. A informação é de Jorge Kodja, diretor da InterScience , 
responsável pelo estudo. 



Kodja acrescenta que, embora o preço baixo seja um fator de atração para a compra, “não é o 
único que determina a venda em uma loja. Os consumidores de produtos eletroeletrônicos 
querem vitrinas bem arrumadas, mix variados de produtos, uma maior opção de cores, 
embalagens bem feitas, cumprimento dos prazos de entrega, possibilidade de testar as 
mercadorias antes de efetuar a compra”. 

Dentre 5.880 entrevistas realizadas em 196 lojas de São Paulo — um mínimo de 30 por 
estabelecimento —, a InterScience ouviu a opinião de homens e mulheres, com idades entre 18 e 
70 anos, das classes A, B, C e D, freqüentadores das principais redes de varejo especializadas em 
eletroeletrônicos. A rede de lojas que apresentou o maior índice de satisfação junto a seus 
consumidores foi a Casas Bahia , com nota média de 8,70 e 24% de clientes “encantados”, 
critério utilizado para o grau de satisfação pela empresa. O Ponto Frio , com nota média de 8,44 e 
21% de clientes encantados, e a rede Pernambucanas , com nota média de 8,41 e 15% de 
clientes encantados, ficaram, respectivamente, em segundo e terceiro lugares, seguidos pelo 
Extra, Extra Eletro, Wal-Mart, Fast Shop, Carrefour e Arapuã.  

“Em nenhum momento, nos preocupamos em saber se a loja X ou Y estava vendendo mais ou 
menos, mas analisar com o consumidor ‘in loco’, o que o satisfazia no estabelecimento e do que 
ele não gostava. A análise dos resultados nos permite concluir que a performance das lojas 
precisa melhorar para alavancar vendas, pois os consumidores acham que elas poderiam atingir 
um maior nível de excelência”, afirma Kodja.  

O levantamento avaliou a satisfação do cliente em fatores como: atendimento, preço, condições 
de pagamento, produtos, ambiente, estrutura, organização, visual e vitrina, facilidade de acesso 
às lojas e serviços.  
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