
Varejo tradicional
ainda resiste à internet
Avanço do comércio eletrônico e histórias de sucesso do setor
não convenceram uma boa parte das redes que atuam no Brasi
JOÃO PAULO Nucci

O varejo virtual já é uma
realidade no Brasil. Neste ano,
as lojas online deverão faturar
R$ 4 bilhões, segundo a con-
sultoria e-bit, contra R$ 2,5
bilhões no ano passado. Esse
número inclui apenas a comer-
cialização de bens de consumo,
o que deixa de fora da conta as
passagens aéreas, os veículos e
o volume movimentado pelos
leilões. Se esses itens forem
incluídos, o montante chega a
R$ 10 bilhões.

É uma bolada que garante o
sucesso de operações pioneiras
na rede brasileira, como as do
Submarino, daAmericanas.com,
do Shoptime e de uma infinidade
de outras lojas online, dos mais

variados portes. Mas os bons
ventos que sopram no mundo
virtual ainda não foram suficien-
tes para amolecer a resistência
de algumas grandes companhias
de varejo, que permanecem fora
ou só agora estão despertando
para esse mercado nessa
última categoria se encontram a
Casas Pernambucanas, que está
prestes a lançar sua operação de
internet, e o Extra, que resolveu
reforçar sua presença online.

"Muitas empresas não fi-
zeram suas apostas por causa
da baixa penetração da rede
no Brasil", diz Pedro Guasti,
diretor geral do e-bit. "Só que o
comércio eletrônico começou a
crescer de forma consistente e

Exemplos de timidez virtual
Vestuário — Nesse se-

tor, a presença na internet é
ainda mais tímida, talvez pela
dificuldade que as pessoas
têm de comprar roupas sem
experimentar as peças. A C&A,
por exemplo, tem um belo site,
alinhado com a comunicação
visual da coleção atual. Mas o
máximo que o consumidor pode
fazer é conhecer as roupas e se
cadastrar para receber novi-
dades. A Renner também tem
um site bastante caprichado,
em que é possível ver todas
as mercadorias à venda. Cada
peça ofertada traz o preço e um
botão para imprimir, mas não
é possível fechar a compra na
loja virtual. O site da Riachuelo,
bastante modesto, só oferece
transação comercial virtual
para os fornecedores, no link
B2B. A exceção, no setor, é a
Marisa, que oferece a venda de
suas coleções pela internet.

Supermercados — Dentre
os grandes supermercados bra-
sileiros, apenas o Pão de Açúcar
tem um site de vendas. Bem
modesto em relação aos planos
iniciais do Amélia, o portal da
dona de casa idealizado pela
companhia no início da década,
mas plenamente funcional. O
Extra, do mesmo grupo, agora
oferece linhas completas de
eletroeletrônicos, móveis, tele-
fonia e até livros e ferramentas.
Outras duas bandeiras da em-

presa - - CompreBem e Sendas
- mantêm apenas páginas de

ofertas, sem a possibilidade de
compra virtual.

Já o site do Wal-Mart é
basicamente institucional e
direcionador de contatos com a
empresa. Não é muito diferen-
te do concorrente Carrefour,
que pede o Código de Ende-
reçamento Postal (CEP) do
visitante na página inicial para
indicar a loja mais próxima. A
página traz também as ofertas
da semana, mas não permite
que a compra seja fechada
eletronicamente.

Os supermercados que per-
tencem ao Sonae - - recente-
mente adquirido pelo Wal-Mart

- têm atuações regionais. A
bandeira Big, por exemplo,
vende eletroeletrônicos pela
rede - - mas só no Estado de
Santa Catarina. A bandeira
Nacional também permite a
compra virtual, só que restrita
ao Rio Grande do Sul - - assim
como o Mercadorama, que en-
trega nas cidades paranaenses
onde atua.

A rede Zaffari, também do
Rio Grande do Sul, não permite
a compra virtual. Mas criou um
catálogo eletrônico que permite
ao consumidor fazer a lista de
compras na internet antes de
ir à loja. O serviço, no entanto,
peca por não mostrar o preço
das mercadorias.

mais de 6 milhões de pessoas vão
fazer compras online neste ano.
O problema, para quem ainda
não está na rede, é que o inves-
timento necessário hoje é muito
maior, por causa da concorrência
já estabelecida."

O grande exemplo de loja
desconectada é a Casas Bahia,
o maior varejista brasileiro,
que faturou R$ 12 bilhões no
ano passado. Durante o mês de
dezembro, a empresa fez uma
experiência no mundo virtual,
ao colocar seus produtos à venda
no ShopFácil, o shopping eletrô-
nico do Bradesco. O resultado
da investida, que inicialmente
estava programada para durar
até março, não foi divulgado. A
assessoria de imprensa da rede
também não informa quais são
os planos para o mundo virtual.
O site atual da Casas Bahia traz
como destaque uma seção de
notícias, atualizada com repor-
tagens publicadas na imprensa.
Tem ainda um perfil da empresa
e uma área dedicada aos Móveis
Bartira, do mesmo grupo. Nada
de comércio eletrônico.

COMPARAÇÃO
O consultor de varejo Eugê-

nio Foganholo, diretor da Mixxer
Desenvolvimento Empresarial,
diz que o varejo ainda não des-
pertou para a internet por causa
dos baixos volumes envolvidos

- os R$ 4 bilhões representam
0,6% do mercado nacional - - e
pela maneira específica como
cada rede tenta atrair seus
clientes. "Muitas preferem que
o consumidor se dirija ao ponto-
de-venda, onde fica mais fácil
fidelizá-lo. Além disso, grande
parte do público das grandes va-

rejistas populares ainda não está
na internet", afirma. Segundo o
especialista, a importância da
internet hoje para os varejistas
é mais sentida no momento da
pesquisa, antes da compra. "A
rede permite que o consumidor
faça comparações de maneira
extraordinária, principalmente
em relação a produtos que ele
não conhece."

Exemplo de varejista tradi-
cional que embarcou na rede
é o Ponto Frio, que tem uma
completa e funcional página
de comércio eletrônico. Toda a
linha de produtos da empresa
é oferecida virtualmente. Na
semana passada, o destaque,
como não poderia deixar de ser
em tempos de Copa do Mundo,
eram as ofertas de televisores.
O site traz várias ferramentas
úteis ao consumidor, como a
possibilidade de obter emprés-
timo pessoal virtualmente e a
venda de vale-presentes (que
o consumidor beneficiado pode
trocar por mercadorias da sua
escolha). A página também traz
um link para a revista Ponto, a
customizada da rede.

Outro bom exemplo de em-
presa tradicional que soube se
aproveitar muito bem do poten-
cial da rede é o Magazine Luiza,
que tem sede e concentra suas
lojas no interior de São Paulo. A
companhia é pioneira na venda
virtual no Brasil. No longínquo
1992, quando ainda não existia
a internet comercial, a rede co-
meçou a abrir lojas virtuais em
pequenas cidades do interior
paulista. "Em lugares em que
não há capacidade para abrigar
uma loja completa, abrimos pe-
quenos estabelecimentos com

terminais multimídia", diz Flavio
Dias Fonseca, gerente de comér-
cio eletrônico do Magazine Lui-
za. Hoje, são 50 lojas desse tipo
equipadas com computadores
e conectadas pela internet. Na
época do lançamento, os vende-
dores tinham de ter habilidade
no manuseio de um videocassete
para conseguir mostrar os pro-
dutos para os clientes.

Na internet, a empresa en-
trou em 1999. Em 200Í, come-
çou a divulgar o serviço com
mais intensidade. Hoje, o canal
virtual responde por 10% das
vendas, que atingiram R$ 1,9
bilhão no ano passado. Além
disso, a importância da internet
é estratégica para o crescimento
da empresa, por causa de sua
distribuição geográfica. Embora
esteja concentrada no interior
paulista e não tenha presença
física na capital, 34% das ven-
das no site têm como destino a
cidade de São Paulo.

CRÉDITO PESSOAL
Mas para cada bom exemplo

como o do Magazine Luiza é pos-
sível encontrar um contraponto.
A Insinuante, com sede na Bahia
e muito forte no Nordeste, por
exemplo, também negligencia
o mundo virtual. A página da
empresa na internet até tem uma
seção chamada Produtos e Servi-
ços, ilustrada com o tradicional
carrinho de supermercado. Só
que o clique nesse link leva a
uma página vazia de conteúdo.
A versão virtual da loja só serve,
de fato, para divulgar o cartão
da rede e a empresa dç crédito
pessoal do grupo - - mas o cré-
dito também só pode ser feito
pessoalmente.

A Lojas Colombo e a Lojas
Cem também servem de exemplo
para a falta de uniformidade nas
estratégias do varejo. Enquanto
a Colombo, que tem forte pre-
sença no Sul, tem uma página
de varejo bastante desenvolvida,
inclusive com ofertas de produtos
automotivos, a Cem apenas apre-
senta suas principais ofertas. Seu
cliente é convidado a visitar a loja
física mais perto de sua casa.

Tal cenário, no futuro, deve
ser bem diferente. "Muito em
breve, todas as lojas terão um
braço virtual. É um processo
inevitável", acredita Guasti, do
e-bit. Mesmo quem investiu na
hora certa na internet e conse-
guiu superar todas as crises para,
no ano passado, faturar meio
bilhão de reais, como o Subma-
rino, também considera que a
vantagem é provisória. Flavio
Jansen, presidente da compa-
nhia, diz que a concorrência com
o varejo tradicional na internet
já é sentida. "Esse processo vai
se intensificar. Os varejistas vão
usar todos os canais disponíveis,
entre eles a rede", diz o execu-
tivo. "Nossa vantagem é o foco
exclusivo na venda remota, que
leva à especialização."
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