As quatro
mudanças
culturais do
e-commerce

Estudos indicam que o
comércio eletrônico vai
crescer 30% ao ano, até
2025, em países como Brasil
e México. A expansão está
relacionada à forte adesão de
novos usuários às compras
online na pandemia, mas
também a facilidades
geradas pelo acesso via
celular e por novos meios de
pagamento, como o Pix e as
carteiras digitais
Por Monica Miglio Pedrosa

O comércio eletrônico
ultrapassou os R$ 300 bilhões de
reais em faturamento em 2021,
segundo dados da Confederação
Nacional do Comércio (CNC).
O principal motivo foram as
restrições à circulação e ao
comércio tradicional, impostas
pela pandemia. Mas dois outros
fatores também tiveram peso
decisivo para a expansão do
e-commerce no Brasil e na
América Latina no período,
segundo o Relatório Beyond
Borders 2021/2022, da Ebanx:
a compra feita pelo celular e
a rápida adoção dos meios de
pagamento digitais, os e-wallets,
pelos consumidores da região.

No Brasil, o PIX já havia sido
adotado por 112,6 milhões de
usuários até o final de outubro
de 2021, movimentando R$ 3,9
trilhões em compras, segundo
dados do Banco Central. Nas
estimativas do Beyond Borders,
este método de pagamento
movimentou US$ 9,5 bilhões em
pagamentos online em 2021,
o que equivale a 6% de todo o
volume de comércio eletrônico
no Brasil no período.

Segundo o estudo, o
crescimento do comércio
online na América Latina foi
de 37%, em 2021, e, até 2025, os
maiores mercados da região,
Brasil e México, irão manter um
crescimento constante, de 30%
ao ano.
O Mercado Livre, maior
marketplace da América Latina,
já colhe os resultados deste
crescimento. Reportou lucro
líquido cinco vezes maior, no
terceiro trimestre de 2021, na
comparação com o mesmo
trimestre do ano anterior.
O resultado foi de US$ 95,2
milhões. No mesmo período,
a receita líquida atingiu US$
1,06 bilhão, aumento de 69%
em relação a 2020 - o Brasil
responde por 57% do total. Já
as vendas brutas do terceiro
trimestre foram de US$ 7,3
bilhões, sendo que 74% foram
feitas por dispositivos móveis, o
que corrobora o estudo Beyond
Borders. No terceiro trimestre, a
plataforma Mercado Livre fechou
30 compras por segundo, em
média, na América Latina.

Embora os números sejam
expressivos, o poder de
compra do consumidor
brasileiro vem caindo devido
ao recrudescimento do cenário
econômico. Com isso, as
compras priorizadas são itens
de necessidade básica, como
alimentos, bebidas, rações para
pets e produtos de limpeza.
Essas foram as categorias mais
procuradas pelos consumidores
na Black Friday do Mercado Livre
de 2021. As vendas de produtos
de supermercado cresceram
266%, quando comparadas às do
mesmo período de 2020.
Algumas empresas da nova
economia que surgiram a partir
da demanda de soluções para
o comércio eletrônico foram
fortemente impulsionadas
por investimentos nacionais
e estrangeiros, tornando-se
unicórnios em 2021. São elas:

O e-commerce de artigos para o
lar, foi o primeira do ano passado
a receber um aporte e a valer
mais de US$ 1 bilhão.

A plataforma de comércio
eletrônico, que iniciou 2021 com
25 mil clientes, tem hoje mais de
100 mil e cresce impulsionada
pela entrada dos pequenos e
médios varejistas.

A startup paulista de delivery
rápido, virou unicórnio em
dezembro de 2021, com apenas
dez meses de operação.

A IDTech cresce com soluções
para identificação digital que
ajudam a evitar fraudes no
e-commerce.

O app de social commerce
(o comércio realizado nas
redes sociais) inspirado no
chinês WeChat decolou com a
digitalização dos brasileiros.

Dedicada a facilitar a entrada de
varejistas em marketplaces, foi a
última startup a virar unicórnio
no ano passado, com um aporte
de R$ 1 bilhão.

CORRIDA POR UMA
ENTREGA CADA VEZ
MAIS VELOZ

Para o consumidor, que
durante o isolamento social
não tinha outra opção a não
ser comprar online, a demora
na entrega começou a ser
uma fricção na experiência
digital. Particularmente em
2021, grandes e-commerces e
marketplaces começaram a
apostar em serviços e parcerias
para agilizar a logística, em uma
corrida para manter a confiança
dos consumidores.
O Mercado Livre já consegue
fazer entregas no mesmo dia
em mais de 50 cidades do país
utilizando o modelo fullfilment,
em que todo o processo, desde
o armazenamento até a logística
do produto, está nas mãos da
empresa. Para outras 2,1 mil
cidades, a entrega acontece
em até 24h. Em 2021 a empresa
inaugurou três centros de
distribuição, totalizando oito em
operação no Brasil. São no total
1,2 milhão de m2 e mais de 12 mil
colaboradores nesse modelo.

A Loggi, empresa de logística
que se tornou unicórnio em
2019, também investiu em nove
cross-dockings, somente em
2021. Por meio deste método,
a mercadoria recebida não é
estocada, mas preparada para
envio de forma quase imediata.
“Ultrapassamos o marco de 3,5
mil municípios atendidos, o que
equivale a 86% de cobertura
no país”, conta Flávia Freitas,
gerente de estratégia e inovação
da Loggi.
Segundo a executiva,
atualmente são entregues
cerca de 300 mil pacotes por
dia. “Durante a Black Friday de
2021, ultrapassamos o pico de
500 mil pacotes diários”, diz. O
modelo Leve, que existe desde
2019, também agiliza entregas
por meio de transportadoras
associadas. São 450 Leves por
todo o país.

“

Durante a Black Friday,
entregamos 500 mil
pacotes por dia. Em
2021 inauguramos
nove cross-dockings
para agilizar e ampliar
a entrega nos 3,5 mil
municípios brasileiros
atendidos.
Flávia Freitas,
Loggi

DESAFIO PARA
PEQUENOS E
MÉDIOS VAREJISTAS

Se para os grandes a competição
começa a se acirrar, com a
investida de players globais
como Amazon, Alibaba e
Shopee, os pequenos e médios
varejistas ainda estão dando
os primeiros passos na jornada
digital. “Existe o Brasil dos
grandes centros e existe o Brasil
real, dos pequenos e médios
varejistas espalhados em todas
as cidades brasileiras. Essas
estão vivendo o mesmo varejo
da década de 1980, com os
mesmos problemas de sempre:
gestão, fluxo de caixa, ruptura
de estoque, má-administração
financeira e problemas no
atendimento”, afirma Luiz
Claudio Dias Melo, diretor de
produtos e supply chain da
Consultoria 360 Varejo.

O isolamento social mostrou
que essas empresas estavam
absolutamente despreparadas
para a transformação
digital. “Elas acreditam que
transformação digital é vender
por WhatsApp, ou que este é
somente um tema de tecnologia.
A TI é a parte mais fácil do
processo, devido às soluções
que existem hoje no mercado.
Diferente do que elas pensam,
ir para o digital não irá resolver
todos os problemas de gestão
que hoje já enfrentam em sua
operação física, pelo contrário,
eles serão agravados”, diz.

Segundo Melo, algumas dessas
empresas têm faturamentos
robustos, da ordem de R$ 200
a R$ 300 milhões, porém os
problemas básicos do negócio
precisam ser resolvidos antes de
ir para o digital.
“Uma das etapas de nossa
consultoria é a contratação de
profissionais para e-commerce
e, para agravar o cenário, há
uma ausência de profissionais
qualificados. Um coordenador
de e-commerce deve ter uma
visão 360°, ele não é somente um
profissional de tecnologia. Tem
que entender de finanças, de
logística, de gestão de pessoas,
de planejamento de compras, de
toda a cadeia”, afirma.

Quando se fala em estratégia
digital para pequenos e médios
varejistas, os marketplaces
aparecem como uma solução
pronta que abre o mercado
para milhões de consumidores.
“É importante dizer que não
se constrói uma marca em
um marketplace. Lá você vai
competir por preço e produto
apenas. O varejista deverá
construir seu relacionamento
direto com os consumidores,
seja por investimentos em mídia
paga, por um e-commerce
próprio ou por conteúdos nas
redes sociais. O marketplace é
somente uma parte da estratégia
digital”, diz o consultor.

“

O consumidor se
relaciona com a marca,
não mais com o canal.
Ele quer comprar um
produto e ser atendido
rápido, seja na loja
física, no WhatsApp,
ou no e-commerce. É
o varejo sem fronteiras,
as empresas precisam
conectar seus canais.
Luiz Claudio Dias Melo,
360 Varejo

QUATRO TENDÊNCIAS
DO E-COMMERCE

1

Varejo sem
fronteiras

Para Luiz Melo, a jornada de
compras é absolutamente
errática. Ela pode iniciar no
celular, ou no live streaming,
em uma loja física ou nas redes
sociais. O cliente vai construindo
a relação com a marca e pode
até não comprar imediatamente,
mas uma boa experiência poderá
ser o impulso para compra no
futuro. “Esse é um negócio para
poucos, é um segmento que
exige capital intensivo e por isso
grandes empresas capitalizadas
chinesas estão entrando no
Brasil. Vai ser uma briga de
‘cachorro grande’ nos próximos
anos”, afirma.

2

Ciência
de dados

Transformar os dados em
informação será essencial nessa
briga de gigantes. A entrada do
5G irá impulsionar ainda mais
a agilidade com que os dados
entram nos sistemas. A empresa
que conseguir transformar isso
em informação terá um imenso
diferencial competitivo.

3

Adaptar o
live commerce
para o digital

O conceito é antigo, mas a
adaptação para o digital é
o que será inovadora. Essa
modalidade de vendas consiste
na experiência de compra
online que permite que os
consumidores interajam com
influenciadores e vendedores
ao vivo. Magalu, Renner e
Americanas.com já iniciaram
testes de campanhas de
live commerce em 2021, em
especial durante a Black Friday.
O Mercado Livre lançou em
novembro uma plataforma
específica para transmissões ao
vivo, o Mercado Livre Live, com
tecnologia desenvolvida pela
própria empresa. Inicialmente
foram selecionadas 100 marcas,
vendedores e colaboradores que
farão a geração de conteúdo
diário. Esse número será
ampliado em um segundo
momento para novas marcas até
estar aberto a qualquer pessoa
que queira vender seus produtos
ao vivo.

4

Aceleração
da logística

Além dos investimentos em
centros de distribuição e crossdockings, o uso de algoritmos
e machine learning será um
aliado importante para encontrar
rotas mais eficientes, reduzindo
custos e agilizando a logística.
“As grandes empresas que
operam no varejo físico e digital
já usam suas lojas físicas como
minicentros de distribuição”,
afirma Melo. Outra tendência do
setor são as dark stores, comuns
em grandes redes nos EUA. As
chamadas “lojas escuras” servem
apenas para armazenamento,
separação e envio de produtos
comercializados online. Por isso,
não são abertas ao público. Elas
normalmente são menores do
que os centros de distribuição
e estão localizadas nos centros
urbanos – o que permite entregas
mais ágeis. A Marisa é uma
varejista que começou a usar
dark stores, em 2021.

Este ano, o e-commerce tende
a enfrentar desafios maiores
do que no auge da pandemia,
quando a concorrência com as
lojas físicas foi drasticamente
reduzida. O desemprego e
a inflação em alta também
comprometem a renda e o poder
de consumo do brasileiro. Mas
as transformações tecnológicas
e as novas práticas e processos
tendem a impulsionar o processo
de transformação digital da
economia e a manter o comércio
online aquecido.

