WE BRING PRESENTATION TO THE
NEXT LEVEL

!

Etiam porta sem malesuada magna
mollis euismod. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient
montes.Etiam porta sem malesuada
magna mollis euismod.
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Atual cenário do e-comerce no Brasil

Antes de apresentar algumas previsões para 2014, vamos relembrar
alguns números de 2013:

Veja a evolução do faturamento
do Brasil em e-commerce

• Faturamento total do mercado online no Brasil: mais de 31 bilhões de
reais, um crescimento de 25%;
• Somente no primeiro semestre de 2013 foram mais de R$12,74 bilhões;
• Neste mesmo período foram registrados 35,54 milhões de pedidos;
Como pode-se notar os números são fantásticos e mostram uma
evolução substancial do segmento de compras online.
Para 2014, segundo a consultoria e-bit, projeta-se um crescimento
contínuo ultrapassando os 20%, principalmente com a entrada de grandes
redes varejistas no segmento de e-commerce.
Boa parte desse bom desempenho se deve aos consumidores entrantes.
Em 2013, o comércio eletrônico do Brasil ganhou cerca de 10 milhões de
novos consumidores, alta de 20% ante 2012.
Nesse cenário as redes sociais devem receber uma atenção especial por
parte dos lojistas de internet. Segundo pesquisa que faz um balanço do
acesso às mídias socias no ano de 2013, divulgada no dia 30 de
dezembro pela Pew Research Center, 71% dos internautas estão no
Facebook, mantendo o site como a rede social favorita dos usuários de
internet. Na segunda posição já aparece o Linkdin com 22%. O Twitter
com 18% caiu para o quarto lugar, já que o Pinrerest têm aumentado a
sua popularidade e agora ocupa o terceiro lugar com 21%. O Instagram
aparece em quinto com 17%.
As pessoas que compram pela internet são as mesmas que se relacionam
pelas redes sociais. Se você quer ter sucesso nas vendas em 2014, aposte
na qualidade de atendimento mantendo foco na inovação do processo
para se diferenciar dos grandes cases.

!
fonte: http://img.ebit.com.br/webshoppers/pdf/WebShoppers2014.pdf
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Para 2014, as apostas do e-commerce estão
relacionadas com a realização da Copa do Mundo de
Futebol. Historicamente o período que compreende
o torneio sempre teve as vendas aquecidas.
Televisores, artigos de telefonia celular, tablets,
materiais esportivos, camisetas de seleções devem
impulsionar as vendas.
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Análise do mercado e dos principais concorrentes

Segmentos de atuação das
empresas participantes
20
15
10
5
0

25%
Moda e Beleza
Eletrônicos e informática
Saúde e bem estar
Livros / DVD / Jogos
Alimentos e Bebidas
Calçados
Automotivo
outros

Principais concorrentes:
!
Concorrentes direto 2:
!
Extra.com.br (loja de deparpamentos)
Magazine Luiza (loja de deparpamentos)
Ricardo Eletro (loja de deparpamentos)
Walmart (loja de deparpamentos)
FastShop (loja de deparpamentos)
Kabum (loja de deparpamentos)
Ponto Frio (loja de deparpamentos)
Balão da informática (loja de deparpamentos)
LojasMM (loja de deparpamentos)
shopfato (loja de deparpamentos)
!
Concorrentes direto 1:
!
Cissa Magazine (Telefonia/Celulares)
gogeek.com.br (Telefonia/Celulares - Fundos estrangeiro)
Gurivéio (Telefonia/Celulares)
SamStore (Telefonia/Celulares)
Monstro Celular (Telefonia/Celulares)
Celular Direto (Telefonia/Celulares)
Magazine do Smartphone (Telefonia/Celulares)

2 - Segmento
Análise do mercado e dos principais concorrentes

Faixas de Ticket médio em R$
no mercado brasileiro

14%

27%

37%
22%

Até R$100
Entre R$ 100 e R$ 175
Entre R$ 175 e R$ 300
Acima de R$ 300

TICKET MÉDIO
• 14% das empresas pesquisadas
possuem
!
Ticket médio inferior a R$ 100,00. 37%
possuem Ticket médio! entre R$ 100,00 e
R$ 175,00. 22% possuem Ticket médio
entre R$ 175,00 e R$ 300,00 e 22%
possuem Ticket médio! superior a
R$ 300,00.
!
!
• É possível verificar uma grande variação de
valores de Ticket médio entre as empresas
!
pesquisadas, contudo destaca-se de fato
que 51% trabalham com valores até R$
!
175,00.
!
O ticket médio da Leoeletro
esta em
!
!
R$1.045,16
!
!
Com uma média de 100 a 230 pedidos/dia

6

2 - Segmento

7

Análise do mercado e dos principais concorrentes

A Ebit conquistou destaque no desenvolvimento do comércio
eletrônico no Brasil e hoje é reconhecida como a mais respeitada
fonte de informações desse segmento. Conta, atualmente, com
mais de 10 milhões de pesquisas coletadas desde o ano 2000 em
mais de 7 mil lojas virtuais afiliadas.

A Leoeletro encontra-se em destaque de 1 lugar em duas
categorias na home no ebit

!

A empresa Leo Eletro foi fundada em 1995 e foi atuante no mercado
varejista paulista, comercializando eletrônicos, eletroportáteis e artigos
de fotografia.
!
A empresa viu com bons olhos o crescimento do acesso à internet pela
população brasileira e viu nesse campo uma excelente oportunidade de
!
alcançar um público maior que o alcançado
até então, visto que estava
restrita aos consumidores de São Paulo.
Os diferenciais da Leo Eletro são a segurança das informações fornecidas,
!
procedência dos produtos e o respeito às pessoas, a qualidade e a
rapidez nas respostas aos clientes, ética comercial, agilidade,
confiabilidade, honestidade e transparência.

!

fonte: http://www.leoeletro.com.br/a-empresa

!

fonte: http://www.ebit.com.br/

Em um espaço de
apenas 6 meses a
Leoeletro conquista o
mais alto
reconhecimento do
ebit como sendo loja
selo diamante

!
!
!
!
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Inovação do processo

Missão – Apresentar soluções inovadoras para satisfazer as necessidades do
nosso cliente valorizando nosso produto, trabalhando com responsabilidade
social.

!
Valores – Qualidade, ética, transparência, respeito.

!
Visão – Ocupando lugar de destaque entre empresas do ramo.

!
Sonho – Transformar desejos de nossos clientes em realidade.

!
Negocio – E-commerce.

fonte http://www.leoeletro.com.br/video-games/playstation/playstation-3-super-slim-ps3-250gb-sony.html

3 - A Empresa
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Inovação do processo

Nossos diferenciais:

+ de 257 comentários de clientes em
apenas um só produto!

Excelente atendimento.
Entrega super rápida e
!acompanhamento do
produto sempre atualizado.
!Recomendo a loja para
todos e obrigado pelo
!atendimento!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
fonte: http://www.reclameaqui.com.br/

fonte http://www.leoeletro.com.br/video-games/playstation/playstation-3-super-slim-ps3-250gb-sony.html
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Inovação do processo

Dados complementares retirados do GA:

fonte http://www.leoeletro.com.br/video-games/playstation/playstation-3-super-slim-ps3-250gb-sony.html
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4 - A Plataforma
Porque a escolha do Magento?

Magento é a plataforma open
source para ecommerce mais
reconhecida em todo o mundo e
possui uma vasta comunidade
online. Não é só uma plataforma
robusta com todas as vantagens
de um CMS, mas também é um
sistema user-friendly que
proporciona uma UX (user
experience) agradável tanto no
backend como no frontend.
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Porque a escolha do Magento?

1
A arquitectura
Magento baseia-se
no conceito MVC e
tem como base a
framework Zend.
Utiliza os conceitos
de programação
orientada por
objectos e padrões
de desenho
conhecidos, o que
a torna bastante
versátil e
extensível.

2
Magento eCommerce é uma
empresa do grupo
eBay, a maior
empresa de
comércio eletrônico
do mundo. O eBay
possui atualmente a
maior expertise em
vendas online que se
tem notícia e seu
investimento na
plataforma Magento
é mais uma chancela
para a adoção desta
tecnologia por
milhares de
empresas que
desejam ingressar
no comércio
eletrônico.

4

5

Plataforma de ecommerce mais
utilizada
mundialmente por
grandes cases, tais
como: Samsung,
Lenovo, Sony,
Nike,....

Possui enorme
apoio da
comunidade e mão
de obra mundial.
Em suma, o
Magento é uma
plataforma
completa,
extensível e
personalizável que
nos permite
desenvolver lojas
online com a
garantia e
fiabilidade
necessárias para o
sucesso do seu
negócio.

Além dele oferece
suporte a mais de
60 idiomas,
múltiplas moedas e
taxas de impostos.
Isso lhe confere a
habilidade de
expandir seu
negócio facilmente
no mercado global.
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Elastica e otimizada

Black Friday evidencia problemas de
infraestrutura dos e-commerce brasileiros
A Black Friday bateu um novo recorde no Brasil. Como em 2012, a
iniciativa das lojas de promoverem megadescontos primou pela
desorganização e, de acordo com o balanço final do site Reclame Aqui, a
Black Friday Brasil 2013 registrou um total de 8,5 mil queixas nas 24
horas do evento. Além disso, uma pesquisa realizada com os
consumidores que aproveitaram os descontos apontou que os sites de
compras não conseguem atender a uma demanda tão grande como a da
Black Friday virtual.
Os sites de e-commerce prometeram grandes promoções e descontos e
ficaram vários dias fazendo propaganda de divulgação do Black Friday. E,
mesmo com todo o volume de vendas esperado, parece que não se
prepararam (ou não quiseram se preparar) para atender a esta demanda.
Já nas primeiras horas diversos sites saíram fora do ar ou ficaram
extremamente lentos. Foi o caso do Ponto Frio e da Saraiva, conforme
relato do portal Infomoney. Já a Americanas.com e o submarino.com.br,
ambas do grupo B2W, foram um pouco mais "simpáticas" com relação aos
problemas. Quando não conseguiam atender à solicitação do cliente por
excesso de tráfego, apresentavam telas de erro, avisando que o usuário
deveria aguardar em uma fila.

Resumidamente todos os grandes varejistas (B2W,
NovaPontoCom ou Maquina de Vendas) tiveram
problemas com a infra e ficaram inoperantes
durante o evento.

Submarino

Americanas

5 - Infraestrutura
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Elastica e otimizada

Principais notícias veiculadas sobre o
Black Friday de 2013 no Brasil:
•

Infraestrutura de alguns lojistas virtuais falha na Black Friday Levantamento realizado pela Compuware com 50 websites aponta que
alguns registram baixo desempenho! e dificuldade para finalizar
transações.
fonte: http://computerworld.com.br/negocios/2013/12/04/infraestrutura-de-alguns-lojistasvirtuais-falha-na-black-friday/

!

•

!

Consumidores encontram sites fora do ar e ‘fila virtual’ na Black
Friday - Avisos na home de Americanas.com
e Submarino indicam
!
necessidade de espera para acessar ofertas que pode ultrapassar 10
minutos

!

fonte: http://oglobo.globo.com/economia/defesa-do-consumidor/consumidores-encontramsites-fora-do-ar-fila-virtual-na-black-friday-10918080

!
•

Balanço da Black Friday Brasil soma
! 8,5 mil queixas no Reclame
Aqui
fonte: http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/economia/2013/12/02/
internas_economia,477134/balanco-da-black-friday-brasil-soma-8-5-mil-queixas-no-reclameaqui.shtml

!

Com um pico de + 1.400 usuários simultâneos
perto das 0h do dia 29, Leoeletro se mantém
firme e estável por todo Black Friday e registra
novo recorde de vendas. Com uma média de
uma venda por minuto durante o evento e
faturamento bruto de mais de 900 Mil

!
•

'Black Friday' tem aumento das vendas e também das
!
reclamações
fonte: http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2013/11/1378872-black-friday-tem-aumentodas-vendas-e-tambem-das-reclamacoes.shtml

!

•

!

'Brasil ainda não está preparado para a Black Friday', afirma
Reclame Aqui

!

fonte: http://canaltech.com.br/noticia/internet/Brasil-ainda-nao-esta-preparado-para-a-BlackFriday-afirma-Reclame-Aqui/

fonte http://www.leoeletro.com.br/video-games/playstation/playstation-3-super-slim-ps3-250gb-sony.html
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Elastica e otimizada

Sobre nossa infra:
!

Somos reconhecidos
nacionalmente por nosso
conhecimento técnico em
otimização dos nossos
servidores para uso da
plataforma Magento!

fonte: http://www.webpagetest.org/result/140308_QF_2J3/

fonte http://www.leoeletro.com.br/video-games/playstation/playstation-3-super-slim-ps3-250gb-sony.html
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6 - Boas práticas
Preparando-se para o futuro

Plataforma atualizada na versão 1.8.1 do Magento. Contamos com
módulos exclusivos, padronizados e otimizados com base em
estudos no mercado brasileiro. Possuímos o total automatização do
processo de pagamento com checkout otimizado que possui
facilidades para pagamento como boleto por conciliação automática,
cartões de crédito com análise automática de crédito ao sistema de
antifraude Clearsale, pagamento possibilitando o uso de 2 cartões e
pagamento usando cartão + boleto juntos, que possibilitam a
divisão do saldo entre as opções desejadas.
Em nossa logística utilizamos o serviço dos Correios integrado com
Sigepweb, onde todo o processo de verificação de rastreio até
impressão da etiqueta é totalmente automatizada e online.
!
Outro ponto importante é nossa infraestrutura elástica garantido o
máximo de uptime e qualidade de acesso. Servidor seguro e
extremamente otimizado para uso da plataforma, utilizando as mais
novas e modernas tecnologias de cache.
!
Resumidamente estamos prontos para atender a demanda!

20
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Demonstração de Resultados Projetados Leoeletro Comercio de Eletronicos LTDA
ANO

2,013

Δ%

2,014

Δ%

2,015

Δ%

2,016

Δ%

2,017

Δ%

RECEITA OPERACIONAL

5,109,576

104%

20,444,085

104%

26,577,310

104%

34,420,502

104%

44,746,652

104%

Impostos sobre a Receita e Devol.

(217,594)

-4%

(838,207)

-4%

(1,063,092)

-4%

(1,376,820)

-4%

(1,789,866)

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

4,891,983

100%

19,605,878

100%

25,514,217

100%

33,043,682

100%

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS

(3,399,314)

-69%

(12,743,821)

-65%

(16,329,099)

-64%

(19,826,209)

LUCRO BRUTO

1,492,669

31%

6,862,057

35%

9,185,118

36%

2,018

Δ%

Acumulado

Δ%

58,170,648

104%

!

189,468,774

104%

-4%

(2,326,826)

-4%

-!

7,612,406

-4%

42,956,786

100%

55,843,822

100%

!

181,856,368

100%

-60%

(25,774,072)

-60%

(33,506,293)

-60%

-!

111,578,808

-61%

13,217,473

40%

17,182,715

40%

22,337,529

40%

!

70,277,561

39%

DESPESAS OPERACIONAIS
Despesas Administrativas

(132,499)

-3%

(531,025)

-3%

(637,855)

-3%

(826,092)

-3%

(1,073,920)

-3%

(1,396,096)

-3%

-!

4,597,487

-3%

Despesas com Vendas

(721,590)

-15%

(1,960,588)

-10%

(2,041,137)

-8%

(2,643,495)

-8%

(3,436,543)

-8%

(4,467,506)

-8%

-!

15,270,859

-8%

Despesas Fiscais

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

!

-00

0%

DESPESAS OPERACIONAIS

(854,089)

-17%

(2,491,612)

-13%

(2,678,993)

-11%

(3,469,587)

-11%

(4,510,463)

-11%

(5,863,601)

-11%

-!

19,868,345

-11%

RES. OPER. ANTES RES. FINANC. E
DEPREC.

638,580

13%

4,370,445

22%

6,506,125

26%

9,747,886

30%

12,672,252

30%

16,473,928

30%

!

50,409,216

28%

Depreciação

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

!

-00

0%

Resultado Financeiro Líquido

(105,796)

-2%

(85,000)

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

-!

190,796

0%

RESULTADO OPERACIONAL

532,784

11%

4,285,445

22%

6,506,125

26%

9,747,886

30%

12,672,252

30%

16,473,928

30%

!

50,218,420

28%

51.8%

49.8%

30.0%

30.0%

Receitas Não Operacionais

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

!

-00

0%

Despesas Não Operacionais

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

!

-00

0%

LUCRO ANTES DO IR E CS

532,784

11%

4,285,445

22%

6,506,125

26%

9,747,886

30%

12,672,252

30%

16,473,928

30%

!

50,218,420

28%

Imposto de Renda

(109,196)

2%

(1,047,361)

5%

(1,602,531)

6%

(2,412,972)

7%

(3,144,063)

7%

(4,094,482)

7%

-!

12,410,605

7%

Contribuição Social

(47,951)

1%

(385,690)

2%

(585,551)

2%

(877,310)

3%

(1,140,503)

3%

(1,482,653)

3%

-!

4,519,658

2%

375,637 0

8%

2,852,394

15%

4,318,043

17%

6,457,605

20%

8,387,686

20%

10,896,792

20%

33,288,157

18%

LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) DO EXERC.
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Dados gerais das operações

2013
2015
2016
2017
2018

L.Liquido

Ebtida
100

100

75

75

50

50

25

25

0

0

April

May

June

July

April

May

June

July
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Março de 2014
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Março de 2014
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8 - Necessidades e projeções
Estimativas de crescimento

Análise SWOT

Fatores Internos da
Organização

Fatores Externos à
Organização

Forças

-

Comprometimento com cliente;
Pagamento em Dia;
Preços competitivos;
Estabilidade financeira;
Empresa 100% regularizada;
Produtos atualizados com mercado;
Estrutura Site, facilidade para compra;
Rapidez na entrega;

- Criar projeto de marketing;
- Unidades de negocio;
- Abertura de novas unidades físicas;

Fraqueza

- Baixa quantidade estoque;
- Baixo Mix produto;
- Localização centro distribuição;

- Concorrência desleal;
- Leilão de preços;
- Aumento carga tributaria;

28

8 - Necessidades e projeções
Estimativas de crescimento

Análise SWOT

Pontos Fracos
- Baixa quantidade de estoque
Analisar produtos de maior saída e manter estoque regulador médio.
Determinar tempo máximo em estoque, criar divulgações promocionais para saída de produtos obsoletos.
- Baixo Mix Produto
Verificar junto a fornecedores os produtos que estão em destaque no mercado.
Abertura de novos segmentos de produtos ligados a eletrônicos. (Ex: Informática, Acessórios,
Eletrodomésticos, Eletrônicos e eletroportáteis).
- Localização Centro Distribuição
Analisar região para implantação de uma unidade de distribuição, onde consiga reduzir custo de compra e
entrega a cliente. (Região sugerida inicialmente Campinas – SP, devido principais fornecedores está em um
raio de 80 km e para entrega aos clientes à possibilidade de abertura de novos parceiros para entrega).
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8 - Necessidades e projeções
Estimativas de crescimento

Análise SWOT

Ameaças
- Concorrência desleal.
Aumento no numero de empresas com vendas de produtos importados.
- Leilão de preços.
Analisar quais são os concorrentes de potencial para ter comparativos de preço.
- Aumento carga tributaria.
Não haver mudança na legislação onde suspende cobrança de tributos.

30

8 - Necessidades e projeções

31

Estimativas de crescimento

Análise SWOT

Pontos Fortes
- Comprometimento com clientes.
Manter estoque regulador dos produtos de maior saída para que pedidos sejam prontamente atendido.
- Pagamento em Dia.
Elaborar planejamento financeiro para que as compras efetuadas os pagamentos sejam antecipados.
- Preços competitivos.
Com compras efetuadas a vista, teremos um custo menor na aquisição, assim na venda teremos um preço
competitivo.
- Estabilidade Financeira.
Compras efetuadas a vista não teremos passivos com fornecedor, com isso não haverá necessidade de
antecipação de cartão, redução de despesa financeira.
- Empresa 100% regularizada.
Cumprimento de todos os pagamentos de tributos dentro de seus respectivos vencimentos, assim não
havendo passivo tributário, mantendo empresa regularizada dentro das entes competentes como
municipal, estadual e federal.
- Produtos atualizados com mercado.
Estar em constante contato com fornecedores para aquisição em imediato de lançamentos de todos os
segmentos que estiver no portfolio do site.
- Rapidez na entrega.
Continuidade de analise de região para direcionar melhor forma de envio, onde aja segurança e agilidade
na entrega com menor custo.

8 - Necessidades e projeções
Estimativas de crescimento

Análise SWOT

Oportunidades
- Criar projeto de marketing.
Elaborar planejamento para divulgação da marca nos principais meios de comunicação.
- Abertura de novas unidades.
Além da abertura de centro de distribuição, também criação de lojas comerciais físicas, efetuar analise de
mercado e ponto comercial.
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Preview do site
Visite: leoeletro.com.br

http://www.leoeletro.com.br

Nosso Design

Responsivo e exclusivo, baseado
sob estudos de navegabilidade
nos grandes players do mercado
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