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«O cartão de crédito
nas compras on-line
conquistou a
preferência dos
consumidores pela
segurança»
FERNANDO CHACON
DIRETOR DE CARTÕES DO ITAÚ

são paulo
Os bancose as operadorasde car-
tão de crédito estão se aproxi-
mando do e-commerce. A inten-
ção é ampliar a base de clientes,
aumentar o valor do tíquete mé-
dio das operações e aproveitar os
ganhos com os menores custos.

Enquanto o valor das transa-
ções no varejo tradicional, feitas
com o plástico, são de R$ 91 em
média, na webo tíquete passa pa-
ra R$ 310. As operadoras buscam
atrair os consumidores de regiões
interioranas, cujo gasto na web é
maior do que os das capitais, para
ampliar a basede plásticos. Outro
fator, citado pelas empresas de
cartões, é que nas operações co-
merciais da Internet, o risco de
fraude no cartão de crédito é me-
nor do que os 0,07% da média
mundial do varejo tradicional.

O Banco Itaú, que tem acordo
de parceria em serviços financei-
ros com as Lojas Americanas e
com o Grupo Pão de Açúcar no
varejo tradicional, prepara pro-
dutos e serviços diferenciados
para essas duas empresas no
e-commerce, revela Fernando
Chacon, diretor de Marketing de
Cartões do Itaú.“Não sabemos se
seráum cartãode créditopróprio
para compras on-line, mas segu-
ramente este ano essas duas em-
presas terão ações e produtos es-
peciais para a fidelizarem os seus
clientes”.

A Lojas Americanas se asso-
ciouemnovembro de2006como

PESQUISA

Confiança d
entre os ma
são paulo
O Índice de Confiança do Con-
sumidor (ICC) de fevereiro caiu
2,2% com relação a janeiro entre
as famílias com renda acima de
dez salários mínimos e teve alta
de 1,7% entre os consumidores
que ganham menos que dez sa-
lários. Sem levar em conta a seg-
mentaçãoporrenda, oíndicete-
ve variação de 0,3% no mesmo
período.

Os mais ricos apresentaram
umataxa deotimismode 138,9e
os mais pobres de 132,2 — a esca-
la usada pelo ICC varia de zero

ELETRO

Varejista
Casas Ba
Rede Salfer tinha cinco lo
varejista chegou em seu e
unidades espalhadas por 

são paulo
O ano era 1996, quando a maior
rede de móveis e eletrodomésti-
cos brasileira, a Casas Bahia, re-
solveu desembarcar na cidade
catarinense de Joinville.A amea-
ça vinda da concorrente, aliada à
estabilidade econômica promo-
vida pelo Plano Real, lançado
dois anos antes, foi decisiva para
arede localSalferdarinício aseu
plano de expansão. As cinco uni-
dades existentes no município à
época da entrada da Casas Bahia
transformaram-se em 81 lojas
no início deste ano, localizadas
no Paraná e Santa Catarina.
DC IÉ RC I O  | Sexta-feira, 9 de fevereiro de 2007

INFORMÁTICA Cartão de crédito responde por 73% do volume financeiro das vendas

Cartões usam comércio eletrônico
para ampliar a base de clientes
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Pão de Açúcar estuda vender música através da Internet

Já publicamos 476 reportagens sobre

E - CO M M E R C E
Para mais informações sobre esse tema, use

nosso buscador nos sites:

www.dci.com.br
www.panoramabrasil.com.br

O Grupo Pão de Açúcar, maior va-
rejista do País, estuda a possibili-
dade de vender música pela Inter-
net. A informação partiu de Luis
Mangini, gerente da categoria de
Bazar e Cultura do Extra, durante
entrevista ao DCI. A empresa está
em reestruturação organizacional
para melhorar o sortimento de
CDs, DVDs e livros nas lojas. Esse
pode ser o primeiro passo para a

comercialização de música pela
Internet”.
A companhia não dá maiores de-
talhes sobre os formatos e nem
revela quando será o início da co-
mercialização do projeto, que es-
tá em “fase embrionária”, segun-
do Mangini.
Caso se concretize, será o primei-
ro caso no Brasil de uma grande
rede supermercadista que comer-

cializará música pela web A ope-
ração abrirá espaço para que,
posteriormente, o consumidor te-
nha acesso a downloads de filmes
e outros formatos de vídeo. O
Wal-Mart já comercializa música
pela Internet nos Estados Unidos.
Agora, a varejista, sediada em
Bentonville, no Estado de Arkan-
sas, está lançando serviços de
downloads de filmes.

Os pagamentos feitos com cartões de crédito
nas compras pela Internet são três vezes e
meia maiores quando comparadas com o va-
rejo tradicional, o que atrai as operadoras do

dinheiro de plástico. Além disso, como os gastos
dos consumidores residentes fora dos grandes
centros urbanos são maiores do que os residentes
nas capitais, as empresas buscam ampliar base.

Submarino, criando a B2W, maior
empresa do setor, com 56% de
participação nas vendas do co-
mércio eletrônico no Brasil. Já o
Grupo Pão de Açúcar, maior em-
presa varejistado País, possuio si-
te do Pão de Açúcar, que comer-
cializa alimentos, e o Extra.com,
que comercializa os não alimen-
tos. A empresa irá investir R$ 40
milhões até o ano de 2010 em co-
mércio eletrônico. “Estamos defi-
nindo quais serão os benefícios
que os clientes fiéis dessas duas
companhias terão na web, mas
até o finaldo ano isto jáestará em
curso”, diz Chacon.

Ocartãode créditojáresponde
por R$3,2 bilhões ou73% volume
financeiro movimentado pelas
vendas on-line no País, que em
2006 foram de R$ 4,4 bilhões, de

acordo com dados do Itaú e da
e-bit, empresa de pesquisa e mar-
keting on-line. O e-commerce
cresceu 76% em 2006, na compa-
ração com o ano de 2005.

Em volumede vendas,o cartão
de crédito representou 68% das
vendas em2006. Para2007, oItaú
projeta que, no volume financei-
ro, o plástico mantenha os 73% e
cresça para 75% em volume de
vendas. O volume financeiro se
manterá no mesmo nível, devido
à deflação de 8,13% nos produtos
vendidos na Internet em 2006, se-
gundo pesquisa do Provar/Canal
Varejo, que faz com que sejam
vendidos mais produtospara que
se tenha o mesmo faturamento.

Dados da Associação Brasileira
das Empresas de Cartões de Cré-
dito e Serviços (Abecs) revelam

que,em2006, astransaçõestotais
realizadas por cartões de crédito
totalizaram R$ 150,1 bilhões,
contraR$ 3,2bilhõesno meiovir-
tual. “O cartão de crédito nas
compras on-line conquistou a
preferência dos consumidores
pela segurança, comodidadee fa-
cilidades, como o pagamento
parcelado”, afirma Chacon.

Devido a uma maior concen-
tração de lojas do varejo tradicio-
nal no Sudeste, cerca de 65% das
vendas on-lineforam feitasnessa
região em 2006. Dessas, 79% fo-
ram pagas com cartão de crédito.
“Temos grandes varejistas nessa
região, o que facilita a logística e
também porque o consumidor
está mais acostumadoa comprar
comcartão decrédito”,argumen-
ta Chacon.

Em 2007, oe-commercedeverá
ter umcrescimento de45% eatin-
gir um faturamento de R$ 6, 4 bi-
lhões. Na estimativa dos especia-
listas, regiões interioranas terão
umcrescimento acimadessenú-
mero. O tíquete médio, que em al-
gumas cidades brasileiraschega a
R$ 150, também é superior fora
dos grandes centros urbanos. “O
comércio eletrônico tem grande
potencial fora das capitais, pois o
consumidor tem carência de
grandes lojas e supre essa neces-
sidade através do comércio ele-
trônico”, diz Pedro Guasti, dire-
tor-geral da e-bit , empresa de
pesquisa e marketing on-line.

O crescimento do e-commerce
também se dará com a atuação
mais forte de varejistas que estão
na Internet, como Pão de Açúcar,

Marabraz e Pernambucanas e a
possível entradade grandesredes
como Wal-Mart, Carrefour e Ca-
sas Bahia.

Com isso, além de combate-
rem aB2W, asempresas varejistas
diversificarão ocanal deatuação,
mudarão o porte do negócio, te-
rão acesso a um perfil de público
diferenciado, além de estarem
em um segmento que cresce aci-
ma do varejo tradicional, expli-
cam os analistas.

“As empresas que não entra-
ram na Internet vão acelerar o
processo porque senão perderão
clientes. Os hábitos de consumo
são outros e as empresas do mun-
do físico terão de entrar na web
para competir”, diz Manuel Ma-
tos, presidente da Câmara Brasi-
leira de Comércio Eletrônico.

cristiano elói

o consumidor cai
is ricos em fevereiro

(pessimismo) a 200 (otimismo).
Esses números representam
umainversão detendência,por-
que tradicionalmente a variação
do ICCé superiorentre osgrupos
de maior poder econômico do
que entre as faixas de menor po-
der aquisitivo. Em 2006, essa in-
versão só ocorreu em dois mo-
mentos: quando foi feito o paga-
mento da primeira parcela do
13º dospensionistas eaposenta-
dos, em setembro, e quando o sa-
lário mínimo aumentou de R$
300 para R$ 350, em abril.

Entre osmais jovens,com ida-

de inferior a 35 anos, o otimismo
foi avaliado em 138,6 pontos. Na
faixa etária acima de 35 anos, o
ICC de fevereiro é de 127,6.

Já com relação a fevereiro de
2006, o ICC teve queda de 2,7%,
atingindo 134,5 pontos, contra
138,2 no ano passado. “Embora
os indicadoreseconômicos (ren-
da, inflação, taxa de juros, câm-
bio e risco País) estejam melho-
res doque osregistrados emigual
período de 2006, o consumidor
está mais atento aos rumos da
economia. Isso reflete os efeitos
do tímido crescimento registra-

do no ano passado”, acredita o
presidente da Fecomércio,
Abram Szajman.

O Índice de Confiança do
Consumidor (ICC) é apurado
mensalmente pela Fecomercio
desde 1994. Osdados são coleta-
dosjuntoa cercade2.000consu-
midores na região metropolita-
na de São Paulo. O objetivo é
identificar o sentimento dos
consumidores levando em conta
suas condições econômicas
atuais e suas expectativas quan-
to à situação econômica futura.

Os dados servem como um
balizador para decisões de inves-
timento e formação de estoques
por parte dos varejistas, bem co-
mo para outros tipos de investi-
mento das empresas.

agência estado

 regional ultrapassa a
hia em Santa Catarina

jas quando a gigante
stado; hoje, são 81
51 municípios

Com esse número de unida-
des, a rede local conseguiu, pelo
menos na sua seara, ultrapassar
a gigante nacional que desper-
tou sua vontade de crescer. Nos
dois Estados, a Casas Bahia pos-
sui hoje 47 lojas.

Masaempresa aindanãoestá
satisfeitaeseus planosdeexpan-
sãovão além.Para2007, aexpec-
tativa é de abrir 30 novas unida-
des, um crescimento recorde
desde que a rede local foi criada
em 1958. “A boa notícia é que 22
delas estão contratadas, em re-
forma e em processo de forma-
ção de equipe”, afirma o diretor

administrativo-financeiro, Van-
derlei Gonçalves, destacando a
possibilidade de a empresa ul-
trapassar o total de abertura ini-
cialmente previsto. A receita
também deverá alcançar pata-
mar recorde, chegando a R$ 400
milhões neste ano. Segundo o
executivo, a média de cresci-
mento da rede nos últimos três
anosfoide36%. Em2006,avare-
jista faturou R$ 308 milhões.

Com a previsão para este ano,
a expansão ficaria em torno de
30%. Os investimentos serão os
maiores já realizados pela em-
presa, somando R$ 12 milhões
neste ano.

O dinheiro vai continuar a ser
aplicado nos Estados de Santa
Catarina e Paraná, onde a Salfer
atua hoje. A expansão para os
mercados de São Paulo e Rio

Grande do Sul, então prevista
para ocorrer entre 2006 e este
ano, foi adiada para o final de
2008 e início de 2009. “Como pre-
tendemos chegar a 130 pon-
tos-de-venda, achávamos que
seria difícil ficar somente no Pa-
raná e em Santa Catarina, mas
quandoconhecemos ascidades,
concluímos que elas têm condi-
ções de absorver as novas lojas”,
observa.

Das 30 novas lojas previstas
para este ano, 18 vão ser instala-
das no Estado paranaense. A me-
ta é alcançar 110 unidades neste
ano e o total de 130 em 2008.

Atualmente, do total de pon-
tos-de-venda, 61 estão no Esta-
do de Santa Catarina. Os outros
20localizam-seno Paraná.ASal-
fer está presente em 51 cidades.

agência estado

B E B I DA S

Cooperativas vinícolas lançam
central de compras

são paulo // A Federação das Cooperativas Vinícolas do
Rio Grande do Sul (Fecovinho), localizada em Bento
Gonçalves (RS), lançou ontem a Central de Compras da
Fecovinho. A iniciativa está sendo implantada para atuar
como uma articuladora de negócios das nove cooperati-
vas da Serra Gaúcha que participam da central. A ação
busca, essencialmente, a redução dos custos de produ-
ção de insumos vinícolas para a elaboração de derivados
de uva. O presidente da Fecovinho, Hélio Marchioro,
lembra que as cooperativas podem agregar conhecimen-
to aos produtores frente a ações de competitividade.

agência sebrae

SUPERMERCADOS

Vendas do Wal-Mart crescem
2,2%nos euaem janeiro

são paulo // O número um mundial da distribuição, o
grupo americano Wal-Mart, anunciou ontem um au-
mento de 2,2% em suas vendas em janeiro, e prevê para
fevereiro uma alta entre 1% e 2%.

As vendas da Wal-Mart aumentaram 2,2% nas cinco
semanas concluídas em dois de fevereiro, segundo dados
referentes a lojas representativas dos Estados Unidos, em
relação ao mesmo mês do ano anterior.

O aumento de janeiro pode ser explicado especial-
mente por um aumento do valor médio de cada compra.
Ao mesmo tempo, o número de clientes parou de cair.

panoramabrasil

SHOPPING CENTERS

brMalls incorpora a Ecisa
são paulo // Conforme o DCI adiantou, a BR Malls Partici-
pações S.A., empresa de incorporação, comercialização e
administração de shopping centers, confirmou, através de
fato relevante publicado no site da Comissão de Valores
Mobiliários (CVM), a incorporação das ações de suas
controladas Ecisa Engenharia Comércio e Indústria S.A. e
Ecisa Participações S.A.

Segundo o comunicado, “os demais acionistas das so-
ciedades controladas que, através da incorporação de
ações, se tornaram acionistas da companhia, passaram a
deter, em conjunto, 45% de seu capital social, correspon-
dendo à mesma participação por eles anteriormente de-
tida em cada uma das sociedades controladas”.

cintia esteves

Notas
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Fonte: DCI, São Paulo, 9 fev. 2007. Comércio, p. B4.




