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Tão perto... 
tão longe

Carrefour, Casas Bahia e Wal-Mart ameaçam fincar suas
bandeiras de vez no comércio eletrônico. As estratégias
ainda são nebulosas e pouco explicativas, mas o movimento
pode alterar o padrão de compras virtuais no Brasil

A CONVERSA NEM É
TÃq:NOVA ASSIM, MAS
VEIO EM BLOCO. MUITO
CRITICADAS POR NÃO
DELINEAR SEUS PASSOS
RUMO AO COMÉRCIO
ELETRÔNICO, TRÊS GRANDES
REDES VAREJISTAS JÁ
COMEÇAM A DESENHAR
SUAS ESTRATÉGIAS PARA,
DEFINITIVAMENTE ESTREAR
SUAS VENDAS ON-LINE.
Em um espaço curto de tempo,
nada mais nada menos que
Carrefour, Casas Bahia e
Wal-Mart prometem levar suas
marcas e conhecimento do
mercado ao alcance do mouse
dos usuários. E os aspectos
positivos nisso tudo são muitos.
Haverá uma valorização do
modelo virtual como ferramenta
propícia para a realização de
compras. A entrada de marcas
fortes e já consolidadas pelo
varejo tradicional - ou seja, do

mundo real — mostra que há
um grande potencial de
crescimento desse modelo e
também ajudará a estabelecer
mais confiança no processo de
compra na web. O consumidor
também sairá ganhando.

Especialmente depois da
aquisição do Submarino pela
Americanas, que aconteceu
no final do ano passado, o
mercado acreditava em uma
pequena retração do comércio
eletrônico em virtude da
concentração das lojas.
Restariam, entre os grandes e
com variedade de produtos,
Americanas, Magazine
Luiza e Ponto Frio. Com os
novos entrantes, o cenário
deve ser outro. O
aumento da competição
entre esses principais
players vai, certamente,
causar uma briga
intensa por preços,

condições de pagamento,
melhorias nos sistemas de
navegação, reformulações
logísticas, entre diversos outros
recursos. Tudo para fisgar clientes.

Uma leva de novos
consumidores on-line em breve

Michael
Klein
complemento
da venda
das lojas



também estará disponível.
Programas de incentivo fiscais
e a queda de preços dos
computadores vão gerar uma
nova camada de internautas
e aumentar a presença de
usuários das classes C e D
conectados. Mesmo que levem
um tempo até se tornarem reais
compradores em lojas virtuais
— estima-se que entre três
e cinco anos — podem ser
considerados um público em
potencial desprovido ainda
de experiências de compras
no e-commerce.

Por conta dessa expectativa,
as lojas virtuais já atuantes
preferem não comentar o
assunto. E quem chega tem
bastante vontade de ocupar
espaço. "O motivo pelo qual
estamos estudando nossa
entrada há algum tempo é
exatamente porque não
queremos ser meros
coadjuvantes do mercado.
Vamos entrar sabendo que
podemos conquistar um espaço
que o nome Carrefour merece
na internet", avalia o diretor de
serviços e novos negócios da
rede, Alexandre Ribeiro.

Segundo o executivo, a porta
de entrada do varejista será o
Carrefour Turismo, divisão da
rede que existe há um ano e
tem apresentado resultados
satisfatórios. É também, um
segmento bem estruturado na
internet, por isso, em novembro,
os primeiros pacotes serão

comercializados por meio
eletrônico. "As pessoas já se
habituaram a comprar pacotes
turísticos pela internet", ressalta.

A intenção do Wal-Mart de
também se aventurar nas águas
da economia digital começa aos
poucos a ganhar mais forma e
sair do papel. Segundo
informações da assessoria de
imprensa da rede no Brasil,
embora a empresa não esteja
se articulando oficialmente
para lançar ofertas na web, a
divisão especial do grupo
- departamento responsável por
todas as áreas que não fazem
parte do varejo tradicional em
si como serviços agregados,
farmácia, laboratórios de
revelação, postos de gasolina etc.
- ficou também encarregada de
tratar dos projetos de
e-commerce da companhia.

Mantendo as operações de
comércio eletrônico herdadas da

Sonae Distribuição Brasil (que
compreende as marcas Big,
Nacional, Mercadorama e
Maxxi), comprada pelo
Wal-Mart em janeiro do ano
passado, o próximo passo da
empresa agora é adequar a
plataforma que dará suporte a
sua futura entrada na internet
como Wal-Mart ao sistema
atual em que operam as bandeiras
da Sonae no Sul do País.

Antes das Casas Bahia
entrarem para o comércio
eletrônico, a empresa tem como
prioridade aumentar a base de
clientes com cartão de crédito
private label - Casas
Bahia/Bradesco/Visa. Hoje a
rede tem 2,5 milhões de cartões
emitidos e, quando chegar ao
patamar de quatro milhões,
poderá começar a programar sua
entrada no e-commerce.
Somente a partir desse ponto é
que a linha de trabalho e a



estrutura do projeto de vender
pela internet serão definidas.

"Estamos pensando em
fazer uma web diferenciada.
Estamos fazendo pesquisas
para na hora em que formos
lançar a venda pela internet
ser um processo simples e fácil
de ser usado. Produtos que o
consumidor não achar na loja
ele vai encontrar na internet.
Será um complemento da
venda das lojas. Nós não
queremos migrar o cliente de
loja para a internet. Queremos
somar o cliente da internet
que não vai à loja e atender
melhor ainda o que quer
continuar indo à loja", afirma
Michael Klein, diretor-executivo
da Casas Bahia.

Maratona
Há alguns anos, o mais

difícil era lançar-se no
comércio eletrônico e
conseguir ter uma operação
minimamente boa. Hoje o
mais difícil é atender à
expectativa que já existe e foi
criada nesse segmento. No
passado, quem entrou não
tinha padrões nacionais -
mesmo internacionais -
já que a única loja virtual que
vingava era a Amazon.com.

Nos últimos anos,
entretanto, o internauta
construiu premissas de
serviço, política de pagamento
e de logística. Essas
características vão impor

alguns desafios para os
gigantes do varejo. A primeira
dificuldade será conseguir
entrar no setor com essas
barreiras já resolvidas. A
experiência inicial dos
clientes, portanto, terá de ser
surpreender. Justamente pelo
fato de já terem comprado
em lojas virtuais.

Desenvolver formas de se
diferenciar no e-commerce
também deverá estar na pauta
dos grandes varejistas. Caso
contrário, o consumidor não
vai migrar para os novos
portais, mesmo que seja apenas
para experimentar. Outro
aspecto a ser considerado é a
gestão operacional e logística
do negócio.

Não se pode confundir o
varejo tradicional com on-line,
são coisas completamente
diferentes. Usando como base a
distribuição geográfica, esses

varejistas terão de trabalhar
muito bem o aspecto de
entregas, com centros de
distribuição estratégicos.
"A grande vantagem poderá
ser o aproveitamento das
lojas físicas como pontos de
distribuição do varejo on-line",
revela o diretor-executivo da
Câmara Brasileira de
Comércio Eletrônico
(Câmara-e.net), Gerson Rolim.

De acordo com ele, o que
motiva essas empresas a
partirem para as vendas na
internet não é simples fato de
participar de um mercado, mas
o volume que esse setor pode
apresentar. "O e-commerce tem
crescido mais de dois dígitos
há dois anos. É um canal que
efetivamente aumenta
o faturamento", revela.
O mercado - em especial
o consumidor - agradece
a competição. BB
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