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O que é novo gera lucro
E-COMMERCE Crescimento das vendas online estimula empreendedores a lançar novos canais de tráfego de produtos e serviços
Leonardo Spinelli
lspinelli@jc.com.br

A

ARTE, HISTÓRIA E PAIXÃO Comuns nas décadas passadas, os apertados antiquários eram procurados por famílias ricas do Recife e Olinda. Hoje, antiguidades ou produtos de época são pouco procurados

O que é antigo tem seu charme
COMPORTAMENTO Antiquários sobrevivem no Recife, mas têm um desafio e tanto: conquistar os filhos e netos de seus velhos clientes
Felipe Lima
flima@jc.com.br

O

OPÇÃO Benevides: preferência por peças sacras

corredor estreito obriga o visitante a caminhar sem abrir os braços. Um movimento brusco pode derrubar uma louça
da década de 20. A cristaleira francesa secular, toda em madeira trabalhada, abriga armações de
óculos, leques, pratarias, vasos, puxadores de cerâmica, copos, bustos de Beethoven e de Liszt e
até um microscópio. É uma dentre tantas abarrotadas de história. O cheiro de espiral sentinela para afastar muriçocas domina o ambiente. Tudo lá
é antigo, fora de circulação. O Brechó Pátio de
São Pedro é um dos diversos antiquários espalhados pelo Grande Recife. Há cerca de 40 anos, encontra-se espremido no casario do bairro de São
José. E, assim como outros estabelecimentos do
ramo, vive um momento de transição. Mas sem
perder o seu charme.
O maior desafio dos antiquaristas atualmente é
renovar a clientela. Em décadas passadas, os locais se multiplicaram por Recife e Olinda. Eram
bastante procurados pelas famílias abastadas de
Pernambuco. Porém, com o tempo, assistiram
seus principais clientes falecerem e filhos e netos
perderem o costume de adquirir peças raras. Nézia Maria Batista, assessora do proprietário do
Brechó Pátio de São Pedro há 22 anos, comenta
com a voz amarga que hoje em dia “as pessoas só
querem gastar dinheiro com celular, com diversão, academia. Além disso, quando resolvem comprar algo são peças baratinhas, acessórios”.
Dono do antiquário Bons Tempos, no bairro
de Santo Amaro, Carlos Benevides fala com rara
propriedade sobre o assunto e confirma que a atividade é “delicada”. Entusiasta desde os 17 anos,
com uma predileção especial para imagens sa-

cras, o jornalista por formação se tornou empreendedor da área há cinco anos. Buscou como
diferencial se instalar em um local onde há intensa circulação de um público jovem – na Rua Mamede Simões –, próximo a bares frequentados pelos mais moços. Aos poucos, conquista um novo
perfil de consumidor. Uma tarefa árdua, ressalta.
A falta de um clientela fiel aliada a uma dinâmica comercial incomum fazem dos antiquários um
atividade movida mais à paixão que aos lucros.
Não há época de boom de vendas. Cada dia é
uma aventura. Pode-se vender um copo da década de 50 por R$ 30 ou uma cômoda do século 19
por R$ 5 mil. É imprevisível. Não há regras também para formar um estoque. Em uma tarde comum, alguém pode chegar com uma peça raríssima, herdada de um parente e oferecê-la ao antiquarista. Ou, pode-se ir às principais feiras de antiguidade da cidade e não encontrar nada de real
valor.
E é preciso um olhar clínico na hora de avaliar
as peças, porque muitas pessoas chegam pensando que vão enriquecer com a venda de um artigo.
“Muitos aparecem contando histórias de que a
peça pertenceu a um rei, um barão, uma duquesa”, explica Benevides.
Ao interessados em procurar um antiquário para fazer negócios, é preciso, antes de tudo, saber
diferenciar uma peça antiga de uma “de época”.
As antiguidades são aquelas com mais de 100
anos de idade. Já as do segundo tipo foram produzidas nas décadas de 30, 40, 50 e 60. Mas o
tempo não é o único parâmetro de valorização.
Peça rara é peça exclusiva. Catalogada, de preferência. Outro fator determinante sãos os períodos artísticos em que o artigo está inserido. Hoje,
exemplares da art noveau (anos 30) e da art déco
(anos 40 e 50) são extremamente apreciados.

CRÍTICA Nézia reclama das despesas modernas

cada dia o consumidor
brasileiro compra mais
através da internet. Para se ter uma idéia, de acordo
com os números da e-bit, empresa especializada em comércio eletrônico, o volume de compras on-line no primeiro semestre deste ano já supera todo o
movimento de 2008: R$ 8,8 bilhões, contra R$ 8,2 bilhões de
três anos atrás. Na média, é um
crescimento que se dá numa velocidade de 25% ao ano.
Este grande mercado e a boa
perspectiva de crescimento estimula também novos empreendedores a lançar produtos e serviços para convencer os chamados e-consumidores a comprar
através de suas linhas. No ano
passado eram 23 milhões de
clientes on-line.
Na visão do empresário Cláudio Marcelino, fundador de serviços de compras on-line, entre
eles o Frankia Virtual, este é
um canal que, além de ter grande potencial, está muito mal explorado. “A maioria, 90% das lojas on-line são de amadores,
que eu chamo de camelôs virtuais. Outra parte, 5% delas
(que dominam o mercado) são
as lojas virtuais dos grandes grupos, que têm alto custo operacional e repassam para o preço”, argumenta.
Diante desta realidade Marcelino defende a sua idéia da
Frankia Virtual, que hoje já está
presente em outros países além
do Brasil, como Estados Unidos, Argentina e Uruguai. Por
meio de um investimento de R$
46 mil a empresa fornece toda a
estrutura para o interessado
montar a sua loja virtual, com
qualquer tipo de marca e direcionamento comercial. Da marca à estrutura de logística de entrega. A diferença é que o franqueado tem à disposição um estoque de mais de 500 tipos de
produtos, de câmeras fotográficas a perfumes, que fazem parte da rede Frankia Virtual. Segundo ele, já são 350 colabora-
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dores na rede e a empresa está
abrindo dois escritórios em Pernambuco, um no Recife e outro
em Santa Cruz do Capibaribe.
O empresário avisa que a
idéia da loja virtual é apenas
uma pequena fração do negócio
que ele oferece a quem quer investir. “Somos a única empresa
que
tem
serviços
de
capacitação do empreendedor
individual. Nosso negócio não é
vender bugiganga, mas incrementar os negócios”, resume.

Existem cerca de
23 milhões de
pessoas que
fazem compras
frequentemente
via internet
Uma empresa que está há menos tempo na estrada, mas tem
o mesmo objetivo de faturar na
rede é a Like Store. Na verdade,
trata-se de um serviço que usa
um novo conceito da internet, o
social commerce. A marca distribui um aplicativo que transforma a página pessoal do Facebook numa loja. “É uma junção
da força do e-commerce com a
mídia social”, relata o diretor
da Like Store, Gabriel Borges.
“A vantagem de ter uma loja
Like Store, comparada com o
e-commerce normal é a força
de divulgação da ferramenta social. É uma divulgação grande”,
ressalta. O aplicados começou a
ser distribuído no dia 9 de agosto e, de acordo com Borges,
1.400 pessoas já transformaram
seus perfis em lojas sociais. Não
há custo para baixar o programa, mas a cada venda realizada
através dele, o vendedor paga
uma taxa de 2% sobre o valor
comercializado. “Nosso objetivo é girar 150 mil vendas no primeiro ano, num tíquete médio
de R$ 120.”

CONSUMIDORES As amigas Gorete e Alexsandra valorizam mais a opinião dos amigos na internet
do que a de especialistas. O militar Mauro Senra discorda, apesar de também recorrer à web

Redes
sociais são
decisivas
As redes sociais têm influência
grande no comportamento de
compra das pessoas. A pesquisa
da Oh! Panel, realizada sob encomenda do MercadoLivre, aponta
que 61,4% das pessoas entrevistadas buscam informações com
seus amigos online sobre os produtos de seu interesse.
Para Gabriel Kenski, diretor
de Negócios da empresa Media
factory, especializada em análises de comportamento dos internautas, o boca-a-boca virtual é
mais influente do que a opinião
de especialistas. “As redes sociais facilitaram a circulação das
informações. Recomendações de
amigos e família, de pessoas de
seu círculo social, são decisivas
na hora da compra”, avalia o executivo. “É mais importante do
que a opinião de um especialista”, diz.
Nas ruas, o consumidor confirma os números. “Eu levo em consideração a opinião de meu grupo”, diz a gerente de vendas Gorete Paixão, “e as redes sociais facilitam essa interação”, complementa a sua colega, Alexsandra
Vieira. As duas concordam que a
opinião de amigos é mais confiável do que de especialistas.
Não é o que pensa, no entanto, o
militar Mauro Senra. “Gosto de
saber da opinião dos amigos mas,
dependendo, confio mais num
profissional, como no caso de suplementos alimentares. Sempre
procuro lojas especializadas.”
Kenski lembra que em época
de redes sociais é muito importante as empresas estarem preparadas para se relacionar com os
clientes. Na semana passada, por
exemplo, o Facebook da rede Zara foi inundado de mensagens
condenando a parceria da loja
com um fornecedor que mantinha operários em condições desumanas de trabalho.
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