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Comércio eletrônico

O e-commerce volta a ganhar espaço entre as estratégias
de ampliação de vendas dos
grandes varejistas que atuam
no Brasil. O Grupo Pão de
Açúcar, por exemplo, divulgou
investimento de R$ 40 milhões
para aprimorar sua operação, e
o hipermercado Carrefour também entrará no varejo virtual,
em breve. Há expectativa ainda
de que o Wal-Mart não tarde a
entrar nessa briga.
E eles vêm com fôlego. No
Pão de Açúcar, o objetivo é
alcançar vendas de R$ 1 bilhão
em quatro anos. Atualmente, as
operações virtuais respondem
por menos de 1% das vendas
totais da companhia, de cerca
de R$ 16 bilhões em 2005. Mas
o site Extra.com.br vem registrando elevados patamares de
crescimento, ultrapassando em
150% em 2006 o faturamento
registrado no ano anterior.
O Carrefour fechou contrato
com uma agência de internet,
a TV1, para reestruturar seu
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Grandes varejistas aumentam investimentos

Leite, do Pão de Açúcar: Amélia estava à frente do seu tempo

portal, incluindo mais detalhes
de tecnologia e design. Um dos
principais objetivos seria fazer
dele um complemento para a
experiência dos consumidores
nas lojas físicas.
“Nossa operação sempre
existiu. O que estamos fazendo
é nos reestruturar para suportar o crescimento. Para isso,
um dos maiores investimentos
foi no centro de distribuição”,
explica Oderi Gerin Leite, diretor de comércio eletrônico do
grupo, destacando a questão
logística para o sucesso da
operação.
Justamente pela dificuldade
logística, a reestruturação começou pelo site — que tem foco
na venda de eletroeletrônicos e
eletrodomésticos —, uma vez
que uma das metas da companhia para este ano é expandir
as vendas de bens duráveis e
semiduráveis. Mais de 20 mil
itens são vendidos na loja virtual,
e essa quantidade também deve
crescer até dezembro.

Contudo, a empresa projeta
ainda melhorias para o site Pão
de Açúcar Delivery, que atua
com alimentos e outros itens
de consumo doméstico. As
novidades deverão ser implementadas a partir de março.
Hoje o serviço atende as praças
Grande São Paulo e Litoral, Rio
de Janeiro e Niterói, Brasília
e Curitiba. Antes disso, em
2000, foi lançado um portal de
serviços e comércio batizado de
Amélia. A idéia era vender toda
a gama de produtos disponíveis
nas lojas e oferecer outros serviços. A experiência fracassou
em pleno estouro da bolha da
internet, segundo Leite, por
se tratar de uma iniciativa “à
frente de seu tempo”.
Depois disso, o grupo decidiu
diferenciar os canais de venda
de alimentos e não alimentos.
Os alimentos ficaram sob o
guarda-chuva do Pão de Açúcar
Delivery, e os não alimentos, no
Extra.com. Hoje os dois nichos
estão alocados em cada uma das
unidades de negócios, com suas
respectivas vendas incorporadas
às marcas-mãe. Agora, quem
entra no site amelia.com.br visualiza os links para o Pão de Açúcar
Delivery e o Extra.com.
Cláudia Bredarioli
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Semp Toshiba estuda produzir celulares Glasberg vira
A Semp Toshiba deve colocar no mercado ainda neste
ano seus primeiros conversores
para TV digital (também conhecidos como set top boxes).
De acordo com o presidente da
empresa, Afonso Hennel, o plano era que esses equipamentos
fossem vendidos por cerca de
R$ 500, mas, em decorrência
do aumento de funcionalidades
que vem sendo exigido pelo governo, é provável que o produto
encareça ainda mais.
Está também entre os planos
da companhia entrar no setor
de celulares, seduzida pelas
expectativas de mercado de que
cerca de 30 mil telefones móveis
serão trocados em 2007. “Estamos avaliando e estudando este

segmento”, diz Hennel.
Em 2007 a empresa deve
aplicar R$ 30 milhões em
marketing. O primeiro passo
da investida da marca em mídia neste ano é o patrocínio do
programa Big Brother Brasil
7. O televisor através do qual
os confinados conversam com
Pedro Bial leva a assinatura
da marca, que fi ca visível na
transmissão toda vez que o
apresentador aparece.
Para a campanha, que tem
início em abril, continua a ser divulgado o conceito dos japoneses
criativos. O carro-chefe da ação
criada pela Talent, que atende
o cliente há 18 anos, serão os
aparelhos de TV. A comunicação
vai enfatizar a garantia de 50

Cena de um dos comerciais feitos pela Talent para a linha de televisores da marca

meses, que a fabricante afirma
ser a maior do mercado, e as
novas tecnologias que equipam
os produtos. Nesse segmento
a empresa registrou aumento
de 25% nas vendas de 2005 a
2006, totalizando 2,7 milhões de
unidades, crescimento motivado
pela Copa do Mundo.
Para este ano, a Semp Toshiba planeja passar a montar em
sua fábrica, em Manaus (onde
já estão sendo montados os
monitores que comercializa no
Brasil), também máquinas copiadoras. Ainda neste semestre, o
grupo, que teve faturamento de
US$ 2,2 bilhões, vai lançar novos
modelos de aparelhos de DVD,
rádios, telefones e monitores.
Rebeca de Moraes

Converge de olho no
mercado publicitário
A Editora Glasberg, especializada em publicações voltadas aos segmentos de mídia,
telecomunicações e produção
audiovisual, está promovendo
um reposicionamento e passa agora a atuar sob o nome
Converge Comunicações. A
nova marca abriga os quase
30 produtos do grupo, entre
eles as revistas (e respectivos
sites) Teletime, Tela Viva e
TI Inside, além do noticiário
online Pay TV News.
A mudança envolve também
a coligada Converge Eventos,
responsável pela realização
da feira e congresso da Associação Brasileira de Televisão
por Assinatura (ABTA). Outra
empresa ligada ao grupo é a Pay
TV Survey (PTS), instituto de
pesquisa voltado ao setor de TV
por assinatura.
Segundo o diretor da Converge, Rubens Glasberg, a mudança tem duas razões básicas:
identificar melhor os produtos
do grupo, particularmente
para o mercado publicitário, e
despersonificar o comando da
empresa, conhecida até agora

Glasberg: identificar melhor os produtos

como Grupo Glasberg. Além
do foco no branding, o grupo
busca expandir os negócios
ligados às publicações.
No âmbito desse reposicionamento foi contratado Leonardo Pinto Silva para o cargo de
diretor de marketing. Cearense,
o executivo foi diretor da Propeg, entre outras companhias, e
veio para São Paulo há três anos
a fim de implantar o portal de
voz da Editora Abril.

