
QUEM TEM MEDO DE
VENDER NA REDE?
O VAREJO AINDA NÃO MIGROU EM SUA TOTALIDADE
PARA O E-COMMERCE, UM NEGÓCIO QUE CRESCE
40% AO ANO. EXISTEM CASOS DE EMPRESAS PURAS DE
WEB DE SUCESSO COMO O SUBMARINO E MERCADO
LIVRE, MAS GIGANTES COMO O WAL-MART,
AS CASAS BAHIA, O CARREFOUR E OUTROS AINDA
ESTÃO LONGE DO MUNDO VIRTUAL
por Cláudio Ferreira

O
Carrefour vende de tudo em
seu site, dos produtos
presentes em suas prateleiras
como frutas e verduras a
ingressos para shows e

eventos. Não, isto não acontece no Brasil
e sim na matriz. Aqui, o grupo francês tem
apenas e tão somente um site institucional.
Estranho, não? Mas essa é a tônica no
mercado de varejo brasileiro e, em
especial, quando falamos das grandes
redes de supermercados. O mesmo

acontece com o Wal-Mart, um gigante
tanto no mundo dos "tijolos e cimento"
quanto na Internet norte-americana,
com o Pão de Açúcar - que hoje
possui uma atuação tímida se comparada
com o projeto Amélia -, e empresas de
outros segmentos como Leroy Merlin,
Casas Bahia e C&A, entre outras, todas
fora da web.

Tal desinteresse, no entanto, não pode
ser causado pelo atual cenário do e-
commerce. Afinal, seus números não

podem ser desprezados. De um total de
32 milhões de usuários, 11 milhões são
usuários residenciais considerados ativos
na Internet e em janeiro foi superada a
barreira dos 50%, com 5,5 milhões de
pessoas fazendo compras na rede (veja
quadro de evolução do e-commerce no
País). Os detratores podem dizer que essa
matemática ainda é baixa quando se
pensa em uma população de mais de 130
milhões de pessoas, porém existe uma
evolução acelerada e constante dos
usuários e da modalidade de compras.

Em 2000, apenas 16% dos internautas
realizavam compras na rede segundo o
Ibope, contra os 50% atuais. E as vendas
de e-commerce tem crescido na razão de
40% ao ano, sendo que no primeiro
trimestre as últimas pesquisas apontaram
uma evolução de 50%. Bem de acordo
com o que o Forrester Research aponta
para o e-commerce mundial, algo como
30% até 2010. Como perguntariam alguns:
o que cresce nessa proporção no Brasil?

Os números prometem ficar ainda mais
atraentes. "Existe uma evolução no perfil
do usuário. Em média ele demora um ano
e meio para se aclimatar com a web,
quando começa a fazer pesquisas de
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preço, e ao completar dois anos de uso da
ferramenta ele se inicia como comprador.
Quem entra em 2005, no entanto, deve
fazer essa migração muito mais rápido",
admite Alexandre Sanches Magalhães,
coordenador de análise do
Ibope/NetRatings. Para se ter uma idéia do
quanto a web pode representar nos
negócios do varejo, uma pesquisa feita
recentemente para uma montadora de
automóveis constatou que 74% das
pessoas que compraram um determinado
modelo o fez depois de realizar pesquisas
na web.

REFLEXOS NO MERCADO
O consumo de CDs, livros e por que

não dizer carros, por exemplo, está bem
consolidado, porém o varejo puro, em
especial o de produtos de consumo rápido
como limpeza da casa, comida e bebidas
- que pode ser caracterizado como o core
dos supermercadistas - ainda tem muitas
lacunas para ser preenchido. "Talvez o
"efeito Amélia" tenha repercutido
negativamente no setor e, em especial,
entre as grandes redes de
supermercados", argumenta Dailton
Felipini, consultor e professor de gestão de
empresas ponto-com na Universidade
Ibirapuera e autor de quatro e-books sobre
negócios na web.

Como "efeito Amélia" entenda-se o alto
investimento no projeto, em especial no
marketing, em uma época de baixa
penetração da web no Brasil e
conseqüentemente de vendas escassas, o
que pode ter resultado em números ruins.
Procurados pela TI Inside, o Pão de
Açúcar alegou que não poderia participar
da reportagem, deixando dúvidas quanto
às razões do freio no investimento em
e-commerce do Grupo. "Não entendi no
primeiro momento a razão para eles
criarem uma nova marca com o Amélia,
achei uma divisão de esforços
desnecessária. E o retorno não deve ter
sido o esperado, o que fez com que eles
recuassem com a recessão da economia",
argumenta Magalhães.

O momento atual do e-commerce é
muito mais saudável e concreto do que
aquele de quatro anos atrás. Para Stelleo
Tolda, diretor presidente do Mercado Livre,
site de leilão de produtos, o e-commerce
no Brasil está em seus primeiros passos
mas apresenta rápida evolução. "O boom
de 1999 e 2000 se deu por conta do
excesso de capital e não exatamente pelos
negócios realizados. De lá para cá apenas
as idéias que tinham massa crítica
sobreviveram e agora é possível planejar
com segurança e estabilidade", garante.

Tolda e Felipini apontam que a extensa
lista de perecíveis entre os produtos
trabalhados pelos supermercadistas pode

"O que faz a
modalidade de
compras pela
web crescer é o
aumento da base
de usuários, e isto
tem acontecido
de forma constante
e alta"
Sfe//o Tolda,
do Mercado Livre

ser uma explicação para os investimentos
escassos do setor em e-commerce. Em
resumo, a logística para transportar tais
produtos é cara e ainda não foi
equacionada para fazer com que a
operação seja rentável ou pelo menos que
o investimento não seja tão alto. Mas
Magalhães, do Ibope, não endossa essa
idéia. "Acho que a principal razão pode ser
muito mais pela cultura ou pelo foco da
empresa em outra estratégia", aponta.

RAZÕES E VERSÕES
Um dos fatores que podem explicar

esse fenômeno é o ambiente altamente
competitivo do setor que tem como
principal motor a consolidação das redes,
com os players voltados para aquisições e
fusões. A mais recente delas, a que
envolveu a compra de parte da holding do
Pão de Açúcar pelo grupo francês Casino.

Outros analistas alertam que o
conservadorismo se deve ao
perfil familiar na administração,
casos do Pão de Açúcar e

das Casas Bahia.
Entretanto, no Brasil, o
Carrefour ou um Leroy
Merlin, ambas
multinacionais francesas,
não podem justificar
essa premissa.

As Casas Bahia, por
exemplo, apontam que

não querem trabalhar no e-
commerce porque o foco da

rede está nas classes C, D e
E, mesmo depois de agregar o

público B nos últimos tempos, com a
Super Casas Bahia - loja sazonal que
ocupou o Anhembi, em São Paulo, no final
do ano - ou mesmo com a entrada dos
cartões de crédito como forma de
pagamento - que representa hoje algo
como 17% do total de vendas. "E
o nosso público quer tocar e conhecer
o produto para ter certeza da compra,
que geralmente é por necessidade",
admite Michael Klein, diretor-executivo
das Casas Bahia.

No faturamento da rede, loja por loja, o
retorno do site seria menor que o de uma
mera loja física - estudo feito pelas Casas
Bahia -, até porque a maior parte dos
consumidores da companhia não teria
como comprar pela web. A concessão de
crédito no "esquema carne" que fez a rede
famosa ainda não é permitida no e-
commerce. Pior, a maioria dos clientes não
conta nem mesmo com conta bancária.
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"Nosso estudo de impacto interno para a
entrada no e-commerce apontou que é
melhor financiar o público e o fidelizar
retendo na loja que investindo na web",
conclui Klein.

Paradoxalmente, o Magazine Luiza,
que também atua no extrato de clientes C,
D e E, tem uma azeitada operação de
e-commerce que é uma das referências
no setor de varejo. Mas para as Casas
Bahia, no entanto, não existe comparação,
"a rede baseada no interior (Magazine
Luiza) atua na web como uma forma de
atingir os grandes centros onde não
possui uma rede de lojas", justifica a
direção das Casas Bahia. Para
Magalhães, do Ibope, a estratégia de
somar públicos é acertada e poderia ser
utilizada por quem ainda trabalha apenas
nas classes menos favorecidas.

FATIAS DO BOLO
Felipini aponta que a estratégia de não

investimento no estágio atual da Internet
pode ser perigosa para as empresas de
varejo. "O cliente vai comprar cada vez
mais na rede e de quem está lá, a longo
prazo pode ser uma estratégia suicida não
participar desse bolo", garante. Empresa
criada diretamente na web em 1999,
primeiramente vendendo livros e CDs e
agora incorporando uma gama de outros
produtos como eletro-eletrônicos e
brinquedos, o Submarino acredita estar na
frente. "Quem entrar depois terá que
disputar o mercado com operações
estabelecidas. Logo, nós temos uma boa
vantagem", aponta Flávio Jansen, co-
fundador e CEO da companhia, que
recentemente abriu o seu capital na
Bovespa e contabilizava 974 mil clientes
ativos em 2004.

Mas será que as grandes redes
varejistas correm riscos de extinção ao não
entrar no jogo no médio prazo? "Eles

"Quem entrar
depois terá que
disputar o mercado
com operações
estabelecidas.
Logo, nós temos
uma boa vantagem"
Flávio Jansen,
do Submarino

devem entrar na web com o tempo, porém
não vejo que isto seja requisito para a
sobrevivência destas empresas. As
projeções mostram que a Internet terá um
percentual interessante para as vendas no
varejo, mas não será o canal principal",
assegura Jansen. Para o executivo, a
estratégia da empresa deu certo porque
está baseada no aumento do portfólio de
produtos e na qualidade dos serviços.
"Isso significa em nosso caso, um site mais
fácil de navegar, entrega confiável e
atendimento atencioso e
prestativo ao cliente",
completa.

De acordo com
as projeções das
pesquisas, o e-
commerce será
realmente mais
um canal,
um canal
importante,
mas não o
principal para
quem está no
mundo físico.
Mesmo nos Estados Unidos, a pesquisa
com os sites campeões em vendas (veja
quadro) aponta que o varejo tradicional
está no 5° e 6° lugares no ranking com,
respectivamente, o Target e o Wal-Mart.
Nas primeiras posições estão empresas
web puras como o E-Bay e Amazon, em
uma prova de que o varejo do "cimento e
tijolos" ainda não evoluiu totalmente na
rede. Já na Europa, o setor de
supermercados disputa, até pela
concentração geográfica, o cliente em
todas as trincheiras, e não poderia ser
diferente na web.

A situação econômica favorável pode
ser uma boa alavanca para o e-commerce
que, entretanto, não deve ser
superdimensionada. "O que faz a
modalidade de compras pela web crescer
é o aumento da base de usuários, e isto
tem acontecido de forma constante e alta",
completa Tolda, com um leve otimismo.
Para se ter uma idéia na prática, o

Mercado Livre contabiliza
4 milhões de pessoas
cadastradas, com um

volume de 300 mil
compradores/vendedores
em março de 2005 - um
crescimento de 114% se
comparado com o
mesmo mês no ano
anterior. Em volumes
de negócios, o site
registrou US$ 270

milhões em 2003 e atingiu
US$ 425 milhões no ano

passado - dentro de uma
operação na qual o Brasil é

responsável por algo entre 50% e 60%.
Algumas lições de quem já está no

jogo há anos não podem ser esquecidas.
"Olhando para a frente sem esquecer a
nossa experiência no e-commerce, é
inegável que o brasileiro sabe comprar pela
web e que o modelo será inevitável para as
empresas, o varejo incluído", garante
Jansen. Resta saber quando e seguindo
que cartilha os gigantes do varejo vão
entrar nessa disputa.
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