
Como vender
pela Internet

comércio eletrônico deve movimentar
cerca de R$ 1,3 bilhão este ano, segundo
previsão do e-bit, empresa de pesquisa
e marketing online. E as médias e pe-
quenas empresas não precisam ficar fo-
ra desse movimento. Para entrar na

rede, pode-se formar uma loja virtual em por-
tais ou em site exclusivo, o que demanda do
empreendedor investimento a partir de R$ l
mil. O esforço só é válido, porém, quando há di-
vulgação do serviço.

Observando a movimentação financeira cres-
cente na Internet, Vânia Tepedino, da empresa
de comidas congeladas Viva Light, criou, há um
ano, um site para receber pedidos de clientes.
"Depois que entramos na Internet, as vendas
aumentaram. A relação custo x benefício da fer-
ramenta vale a pena. Em seis meses, tive re-
torno do investimento", conta Vânia.

Não há regras para definir o momento que
uma empresa pode entrar no varejo online.
Para o coordenador do MBA de Gestão de Pe-
quenos Negócios e Empreendedorismo da
Fundação Getúlio Vargas (FGV), Francisco
Marcelo Barone, assim que a companhia é con-
stituída deve procurar meios para adquirir in-
sumos mais baratos e ampliar mercado, sendo
a Internet um deles.

-A rede é um excelente canal de vendas e de

compras. Os serviços e produtos da empresa
estão disponíveis para qualquer pessoa e ferra-
mentas de pesquisa permitem acesso direto a
fornecedores - diz Barone, que aconselha pe-
quenos empresários a fazerem cursos para
aprender a utilizar a rede, incluindo softwares
de criação e administração de sites.

Pode-se contratar um web designer ou uma
empresa especializada em desenvolvimento de
sistemas para comércio eletrônico, que planeja
todo o mecanismo de exposição, venda e troca
de informações com clientes. Para pequenos e
microempresários, aconselha-se contratar al-
guém apenas para montar o site. A adminis-
tração de e-mails e informações pode ser inde-
pendente.

A estruturação da página começa com a
definição dos produtos que serão comercializa-
dos. Todos devem ser descritos com detalhes
sobre tamanho, peso e utilidade. "É importante
ilustrar com fotos. Imagem e texto enriquecem
a venda", diz Horst Kurt Loeck, diretor da HKL
Consultoria e Informática, alertando sobre a
boa gerência de estoque, com produtos para
pronta-entrega.

O próximo passo é a definição das formas de
entrega e de pagamento, para organizar a estru-
tura da página e a logística da empresa. A entrega
pode ser feita pelo correio ou por transportado-
ras. Dependendo do tamanho da empresa e do
tipo de produto, há a opção de entrega pessoal.
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Consumidor quer agilidade no pagamento
Quanto às formas de pagamento, pode-se us-

ar boletos bancários - que é impresso pelo
cliente para depósito em conta corrente -, ou
transferência direta pela Internet. Para produtos
de entrega pessoal, que não sejam presentes,
pode-se oferecer a opção de pagamento na hora
da entrega. Para ter pagamento imediato e
garantido, a melhor opção é o cartão de crédito.

- Como a venda é por impulso, é importante
facilitar as formas de pagamento para não
perder o internauta no exato momento em que
ele se interessou pelo produto - recomenda,
Loeck. Além do imediatismo do pagamento
com cartão e da comodidade oferecida ao in-
ternauta, esta forma garante o recebimento.
"No entanto, entra-se no jogo das grandes op-
eradoras, que cobram juros altos em casos de
parcelamentos", alerta Francisco Barone.

A estrutura perfeita de um site não garante lucro

sem divulgação, afirmam consultores e em-
presários do ramo. Para se fazer percebido no meio
de milhares de opções em sites de busca, Pérsio de
Souza Nunes, proprietário da Cestas Show, in-
vestiu em divulgação por meio de links patrocina-
dos, oferecidos pela empresa TeRespondo.

O mecanismo é simples: por meio de sistema
conectado a 25 portais (sites de busca), a TeRe-
spondo coloca o link da empresa nas primeiras
posições para determinadas palavras-chave. O
cliente só paga por clique, cujo valor inicial é de
R$ 0,10, sendo aumentado conforme a deman-
da. O valor mais alto para cliques, segundo
Guilherme Stoco, representante da empresa no
Brasil, foi de R$ 6 para a palavra flores.

- Para aumentar as vendas na Rede, é preciso
estar no lugar certo. Depois da TeRespondo, o
faturamento aumentou 50% - diz Nunes, que
vende 150 cestas no Dia das Mães.

Site tem investimento mínimo de R$ l mil
Custos com a preparação do site podem vari-

ar de R$ l mil a R$ l milhão, dependendo das
ferramentas disponibilizadas, como acompan-
hamento do pedido, identificador de endereço
pelo CEP, e cadastro gravado. Para manter o
site, Nunes estima gasto em torno de R$ 150.

Quanto ao retorno, o vice-presidente de cont-
role e finanças da Câmara Brasileira de Comércio
Eletrônico, Robert Dannenberg garante que, ofer-
ecendo facilidades, é possível fidelizar clientes.

"Recursos que permitam o cliente acompanhar
o status do pedido, lembranças em datas espe-
ciais, com e-mails mostrando opções de pre-
sentes e cadastro gravado para agilizar 0
preenchimento são alguns mecanismos para
conquistar e manter clientes ", diz.
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