
As compras a um clique
Comércio eletrônico B2C deslancha e promete ainda mais crescimento, mas entraves
maiores são o lento crescimento de usuários e a falta de crédito para a compra

D epois da euforia e posterior
descrença que nortearam os
últimos anos do mercado vir-

tual, as empresas que apostaram
cm e-commerce business-to-consu-
mer não têm do que reclamar. As
vendas não param de crescer ape-
sar de o número de usuários de
Internet no Brasil estar em apenas
7,5 milhões de domicílios conecta-
dos (muito pequeno, obviamente,
se comparado ao meio TV, que está
ern quase 100% dos 35milhões de
domicílios). Também as montado-
ras de automóveis mostram que
estão encantadas com a possibili-
dade de conversar diretamente com
o consumidor, nem que isso acon-
teça dentro das concessionárias, que
mantêm quiosques com equipa-
mentos de acesso à rede, por meio

Zarmati, do Ponto Frio: sofisticação

na Internet não desperta interesse

dos quais cada vez mais as com pras
de veículos são consolidadas.

Desde a época jurássica da Web,
o Ponto Frio já demonstrava in te -
resse pelos negócios vir tuais . Fim
1995, colocou um site inst i tucional
online e dois anos depois começou
a vender timidamente pela Internet

porque não havia quem compras
se. Em 1999, já t i n h a consciência
que o novo modelo de negocio i r i a
crescer e a I n t e r n e t passou a ser
t r a t a d a como business. "No mês
mo período, o Ponto Frio desenvol-
veu vendas fora da lo ja . Leia-se ca-
tálogo, televendas e Internet", con-
ta o diretor executivo, IkeZarmati.

No entanto, para gerenciar essa
nova rotina e fomentar os negócios
na Web, era preciso desenvolver
uma estratégia especifica para o
meio. "Tinha de ser uma coisa sim-
ples, porque coisas sofisticadas i n t e -
lec tua lmente não despertam i n t e -
resse", diz o diretor. O que Z a r m a t i
chama de estratégia simples e a sepa-
ração da gestão das empresas on c
off-line, concepção de site de fáci l
navegação c disponibilização de pro

dutos para venda via Web. Até 1999,
o Ponto Frio vendia uma média de
R$ 100 mi l por mês e d ispunha de
apenas 200 produtos na loja virtual.

Mas de nada adiantaria incre-
m e n t a i o leque de produtos se as
pessoas não conhecessem o site do
Ponto Frio. "Numa conta simples,
percebemos que não tínhamos de
anunc ia r para l 70 milhões de pes-
soas, mas para apenas l O milhões
que t i n h a m computador c esta-
vam conectadas a In t e rne t " , diz o
d i re tor . Outra sacada foi que as
empresas que já existiam off-line
t inham m u i t o mais chance de dar
certo. "O Ponto Frio já tinha cul tu-
ra e e s t ru tu r a de entrega. Há 50
anos faz isso", af i rma.

Ao f i n a l de 1999, a loja virtual já
havia vendido R$ 3 milhões; em



2000, R$ 26 milhões, e o site torna-
va-se rentável. Em 2001, foram R$
36 milhões, mesmo com o efeito
apagão que achatou as vendas de
eletroeletrônicos. No ano passado,
as vendas ultrapassaram a marca
dos R$ 50 milhões. Outra face des-
ta mesma moeda foi o incremento
das vendas por telefone que, em
conjunto com a Internet, somaram
mais de R$ 100 milhões. O site do
Pon to Frio recebe 1 ,2 milhão de
acessos por mês e as televendas
atendem a mais de l50 mil ligações
mensais. "Mui ta gente consulta na
Internet e e le t iva a compra por te-
lefone", diz Zarmati. O tíquete mé-
dio e de R$ 700 e o público é das
classes A e B. Essa classificação é
possível por meio do cadastro do
comprador e pelos endereços de
entrega de mercadoria.

O diretor admite que o Ponto
Frio gostaria de popularizar as ven-
das pela Internet e isso não significa
que os consumidores potenciais,
especialmente da classe C, tenham
de adquirir um computador. "O
projeto de inclusão digital dos Cor-
reios c capaz de alterar o perfil do
comprador a médio prazo", diz.
Também é necessário esforço no
sentido de mudar as formas de pa-
gamento de compras feitas online.
"Tem de haver financiamento mais
acessível para pessoas de renda me-
nor", defende o diretor. Ele adianta
que novas possibilidades estão sen-
do desenvolvidas.

Quando o P o n t o Frio u l t r a -
passava o break even, o mercado
conhecia mais um personagem
de peso do e-commerce . A
Amer icanas .com, braço digital
das Lojas Americanas, estreou
na I n t e r n e t sob aposta de US$ 7
mi lhões , que em cerca de oito
meses já haviam sido convertidos
em USS 80 milhões. Além disso, a

Só online
O Submarino começou seus

negócios a partir do espólio da
BookNet, ancorado na venda de
CDs e brinquedos, mas desde seu
lançamento, em novembro de
1999, desenvolveu estratégia de
crescimento com base no aumen-
to do leque de mercado rias. Hoje
oferece 700 mil produtos distin-
tos sem contabilizar livros im-
portados. "Com dois meses de
operação vendemos R$ l mi-
lhão", lembra o diretor geral Flá-
vio Jansen. A ascensão foi fulmi-
nante: em 2000 registrou ven-
das de R$ 24,2 milhões; em
2001, R$ 76 milhões; em 2002,
R$ 130 milhões e para este ano a

expectativa é de atingir algo entre
R$ 180 milhões e R$ 200 milhões.

Em 2000, o Submarino introdu-
ziu no seu rol de produtos livros
importados, equipamentos de in-
formática, eletrônicos, DVDs, games
e telefonia. No ano seguinte lançou
a loja de hobby e lazer; em 2002
cinefoto, utilidades e eletrodomés-
ticos; e neste ano estréia seções de
saúde e beleza,presentes fínos e pet
shop. A logística de entrega de mer-
cadorias do site é feita a partir de um
centro de distribuição em São Paulo
de onde saem as encomendas para
todo o País. "Utilizamos os Correios
e transportadoras", conta Jansen.
Quanto aos lucros, ele diz que o
Submarino ainda não está na última
linha, mas desde 2002 mantém o
break even. "Ainda não temos lucro

Quiroga, da Americanas.com: cobertura
agressiva da demanda do mercado

empresa recebeu injeção de US$
40 milhões quando abriu um terço
do capital em plena queda da Nas-
daq. uAs poucas companhias que
fizeram captação internacional en-
cheram os tanques antes do rom-
pimento da bolha da Internet no
Brasil", diz o diretor de marketing
e tecnologia, German Quiroga. Por
conta disso, a Americanas.com não
teve de refazer os planos e no fim
de 2001 já apresentava resultados
positivos. Auditoria assinada pela
P r i c e w a t e r h o u s e apon tou a
Americanas.com como líder de
vendas no varejo online. Em 2000
as vendas somaram R$ 25 milhões,
em 2001, R$ 81 milhões e em
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Jansen, do Submarino: muito

investimento na marca e tecnologia

porque há muito investimento na
marca e também em tecnologia", re-
vê Ia o diretor.

O tíquete médio do Submarino é
de R$ 150, sendo que no início das

operações não ultrapassava R$ 50.
A maior parte das compras ainda é
de um único item. "Atualmente o
que impulsiona o mercado é a conve-
niência de comprar pela Web. É uma
compra rápida e com entrega ga-
rantida, bem diferente do que se
tinha no começo da Internet", diz
Jansen. Ele destaca as dificuldades
do início das operações de e-com-
merce no País quando o mercado
não tinha controle do processo.
"Duas coisas entravam o pleno de-
senvolvimento dos negócios virtu-
ais: a baixa inclusão digital e a limi-
tação de crédito", comenta o dire-
tor. De acordo com Jansen, existe

ainda a questão cultural de adapta-
ção ao novo formato de compra e
também há um mercado conectado
que ainda não é comprador.



2002, R$166 milhões.
O salto no volume de vendas se

deu quando a Americanas.com in-
troduziu as linhas branca, marrom

e de informática no leque de produ-
tos comercializados online. "Co-
brimos a demanda do mercado de
maneira agressiva", destaca Quiro-
ga. A comercialização desses pro-
dutos significa 60% das receitas.

Test drive
Quando em 2000 a General Mo-

tors lançou o modelo Celta no mer-
cado, simultaneamente a monta-
dora começou a vendê-lo pela In-
ternet. O resultado, três anos de-
pois, é que entre 60% e 70% de sua
comercialização é feita online.
Em relação à totalização das ven-
das da GM, os negócios online
representavam 18% em 2001,
25% em 2002 e este ano a pre-
visão é de 26%. De acordo com
a gerente de e-business, Lucie-
ne Santos, o projeto de e-com-
merce da GM foi estruturado so-
bre quatro pilares: de casa o
consumidor efetua a compra e
só vai à concessionária buscar o
veículo podendo optar por pa-
gamento à vista, por consórcio
ou financiamento pelo Banco
GM;faturamento direto da mon-
tadora para o cliente final e a
concessionária entrega o veícu-
lo; preço único na Internet; e

No entanto, em volume, os CDs e
DVDs a inda l i d e r a m . A

Americanas.com é empresa inde-
pendente, com 60% do capital con-

trolado pelas Lojas Americanas.
Tudo funciona em separado, como
estoque e logística, mas Quiroga
não nega que a tradição da marca
em preços baixos e a universalida-

de de produtos ajudaram a alavan-

entrega rápida. "Temos uma pesqui-
sa que mostra que os consumidores
estão dispostos a esperar apenas
sete dias pelo produto comprado via
Internet", diz Luciene. Por conta dis-
soa montadora possui cinco centros
de distribuição no Brasil - Sul: um
próximo à planta de Gravataí, outro

Luciene, da GM: projeto de e-commerce

estruturado em quatro pilares

car os negócios online. Atualmen-
te, para manter os negócios saudá-

veis, 90% dos investimentos publi-
citáriosda Americanas.com são des-
tinados ao marketing virtual. 'Tam-
bém algumas ações em TV e jornal
têm dado certo", diz o diretor.

O site registra média de l mi-
lhão de Unique visitors por mês e

aproximadamente 3 milhões de

em São Bernardo do Campo, ou-
tro em Anápoles (GO), em Porto
de Suape (PE) e em Manaus. O
sistema de busca localiza o carro
escolhido pelo cliente que estiver
mais próximo. São comercializa-
dos pela Internet os modelos Cel-
ta de duas e quatro portas, Corsa

Hatch e Sedan Classice, tecni-
camente, nada impede a ven-
da de outros modelos pela
Web. "A decisão é estratégi-
ca", diz Luciene.

De acordo com a gerente,o
terror da concessionária dian-
te das vendas pela Internet já
passou. "As concessionárias
até gostam do processo por-
que não prensam mais estocar
veículos, precisam apenas do
show-room e do test drive", diz.
Prova de que o relacionamento
concessionárias e lnternet vai às
mil maravilhas é que a maioria
dispõe de quiosques onde o cli-
ente efetua a compra online de-
pois de ter explorado o veículo in

user section. De acordo com Qui-

roga, a maior parte dos acessos se
dá via favoritos ou por digitação

direta, l 5%via bannerse 15% via
e-mail marketing." O negócio vir-
tual mostra-se em ritmo de cresci-
mento mui to forte porque permi-
te um relacionamento mais quali-
ficado com o consumidor", de-

fende Quiroga.

Fotos: divulgarão

Kakinoff, da Volkswagen: na Internet,

consumidor monta o próprio carro

loco. "A vantagem do quiosque é
que o cliente se sente mais seguro
para realizara compra", diz a geren-
te. Luciene afirma que o marketing
da venda online está bem integrado
com o off-line e que a montadora
mantém parceria com os portaisiG e
Terra nos quais veicula os mesmos

conceitos divulgados por meio
de outras mídias.

A gerente destaca que o
perfil do internauta é muito
parecido com o de comprador
de carro. Leia-se mesmas faixas
etárias, poder aquisitivo e ou-
tros dados. "A proximidade de
perfis é ainda maior ern relação
ao comprador de Celta", diz Lu-
ciene. Na mesma esteira, a Vo-
lkswagen registra que os ne-
gócios online significam 40%
das vendas da montadora. De
acordo com o diretor de marke-
ting, Paulo Sérgio Kakinoff,
toda a família Gol pode ser ad-
quirida via Internet. "O Gol re-
presenta 40% das vendas da

Volkswagen", diz. Mas, o maior
frisson da marca online é a possi-
bilidade de o cliente ''montar" o
próprio carro. A iniciativa Monte
seu Gol permite ao consumidor
assinar o próprio nome numa série
especial do carro. Desde outubro,
500 modelos foram assinados.


