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TENDÊNCIAS

ELETROS/MÓVEIS Rede de Silvio Santos acha alternativa para reforçar seu posicionamento

Leilão reverso dá destaque a varejista
terminados momentos a indús-
tria pode fazer negociações pon-
tuais como rachar uma campa-
nha publicitária com o varejista.
“Tudo vai depender do interesse
no momento”, diz.

Além da economia com publi-
cidade, Sprovieri também avalia
que o leilão reverso é uma “ma-
neira de despertar a curiosidade
do público e isto leva o consumi-
dor para a loja”.

Rede do carnê
A Lojas do Baú está tentando se
firmar como varejista e para isto
promove uma série de mudan-
ças. Em algumas lojas da capital
paulista, por exemplo, o quadro
de funcionários está sendo reno-
vado. Além disso, os colaborado-
res estão sendo treinados para
atuar no varejo. A rede de Silvio
Santos também está preocupada
em melhorar seu Serviço de Aten-
dimento ao Consumidor (SAC).

Há um ano atuando no varejo,
a rede não quer mais só ser co-
nhecida por sua atuação com o
carnê. O leilão ao contrário exibi-
do nas tardes de sábado no pro-
gramaSessão Premiada,doapre-
sentador Celso Portiolli, é mais
uma aposta nestesentido. “O Baú
está usando desteexpediente pa-
ra reposicionar sua marca no
mercado e torná-la mais conhe-
cida como varejista”,afirma Spro-
vieri.

cintia esteves

O Ponto Frio, segundo maior
varejista de eletros do País,
também aposta em uma ação
de marketing diferenciada.
Com um quiosque instalado
nos jardins da casa do “Big
Brother Brasil 7”, reality show
da TV Globo, o varejista reúne
os concorrentes do programa
para participarem de um quiz
em que eles têm de responder
questões relacionadas aos pre-
ços dos produtos oferecidos
pela rede.

Os integrantes do programa
de TV participam de um sor-
teio. Três contemplados vão
até ao corner da empresa para
tentar adivinhar questões for-
muladas pela produção do pro-
grama. As respostas corretas
ou que mais se aproximam das
práticas do Ponto Frio são pre-
miadas com produtos expostos
no programa. Segundo Valéria
Carrete, diretora de Marketing
da rede, “a idéia é divulgar no
horário nobre e para um pú-
blico qualificado o diferencial
de comprar no Ponto Frio”.

De acordo com o Ponto Frio,
as lojas com maior espaço fí-
sico terão área simulando o
ambiente mostrado no
“BBB7”, em local de destaque,
com os produtos que foram
apresentados no programa. As
demais lojas, além da referên-
cia à campanha, também ofe-
recerão produtos que foram ao
ar na mesma semana.

Ponto Frio amplia
aposta no
horário nobre
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Lojas do Baú e
Eletrodireto vêem na
estratégia uma maneira
econômica e
diferenciada de fazer
propaganda de suas
marcas na televisão

são paulo

As varejistas de eletros cansaram
de assistir às propagandas da Ca-
sas Bahia na TV e resolveram for-
talecer suas posições na memória
do consumidor. Mas como elas
não possuem o poder da líder do
setor para fazer o mesmo número
de propaganda, a estratégia que
está se intensificando são os pro-
gramas de leilão reverso veicula-
dos na TV.

A primeiraa apostarna idéiafoi
a Eletrodireto, maior atacadista
de eletroeletrônicosdo Paíse que
tambématuano varejo,emagos-
to do ano passado, com inserção
do “leilão” em um programa da
Band. Em dezembro, a empresa
iniciou o mesmo formato na Re-
cord. Recentemente foi a vez da
redede lojasdo Baú,do GrupoSil-
vio Santos, iniciar o programa no
SBT.

Os telespectadores ligam e di-
zemoquanto gostariamdepagar
pelo produto em oferta. Leva o
produto quer oferecer o menor
lance, porém único. Para se ter
uma idéia, em fevereiro, um kit
com computador, MP3 player e
câmera digital foi comprado por
R$ 22,86, no programa Oferta
Única, da Record. Apesar de não
ganharem com a venda, já que os

Rodrigo Etchenique

produtos são arrematados por
valores muito baixos,as varejistas
ganham com a propaganda. Se-
gundo especialistas, a indústria
costuma oferecer descontos nas
negociações com varejistas para
que eles invistam na propaganda
dos produtos. É a cha-
mada verba cooperati-
va. Dessa forma, como a
Casas Bahia compra
muito, elaconsegue au-
mentar sua verba para
propaganda.

De acordo com da-
dos do Ibope Monitor,
somente no primeiro
semestre de 2006 a Ca-
sas Bahia comprou cer-
ca de R$ 960 milhões em
espaço publicitário nos
veículos de comunica-
ção do Brasil.

Leilão
A responsável pela cria-
ção do formato é a agência Sy-
napsys, de Rodrigo Etchenique,
sócio minoritário da Eletrodireto.
A tecnologia é da empresa dina-
marquesa Responsfabrikken.
Chegou ao Brasil através da Koch
Tavarese foiadaptadapara atele-
visão pela Synapsys . Segundo
Rodrigo Etchenique, presidente
da Synapsys, atualmente a agên-
cia temtrês dessesprojetos noar:
Lance Mania (Band) e Oferta Úni-
ca (Record), da Eletrodireto, e Pre-
ço Mínimodo Baú(SBT), daLojas
do Baú.

“Nossos clientes querem en-
trar em outros canais de TV, em
até doismeses teremosmais des-
ses programas noar. Também te-
mos sido procurados pelos pró-

prios canais de TV. Eles querem
vender produtos dessa forma”,
diz Etchenique. Segundo o em-
presário, apesar do pouco tempo
de vida do formato no Brasil, Et-
chenique já pensa em algumas
mudanças. “Estamos estudando

combinações mais atra-
tivas de produtos”, diz. A
agência ainda estuda
qual a melhor freqüên-
cia de veiculação dos
programas.

“Estamos buscando
entender se é melhor fa-
zer uma vez por semana
ou uma vez por mês, por
exemplo”, afirma. Ques-
tionado sobre a possibi-
lidade do telespectador
se cansar do formato Et-
chenique rebate: “O lei-
lão vem dando certo em
vários países. O tempo
de vida dele aqui no Bra-
sil vaidepender danossa

criatividade”.
Para Marco Aurélio Sprovieri

Rodrigues, presidente do Sindi-
cato do Comércio Varejista de
MaterialElétrico eAparelhosEle-
trodomésticosdeSão Paulo,olei-
lão reversoé umaexcelente opor-
tunidade para os varejistas me-
nores se destacarem. “Os descon-
tos para publicidade que a indús-
tria oferece aos varejistas costu-
mam variarde 2% a3% sobo valor
da negociação. Mas estes descon-
tos são mais comuns com as
grandes redes. A indústria leva em
conta o potencial de mercado do
varejista. Varejistas pequenos ga-
nham, quando muito, uma boa
tarde”, exagera Sprovieri.

Ele tambémafirma queem de-
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O aumento das importações
garantiu variedadee bonspre-
çospara ovarejono anopassa-
do efoi umdos fatoresrespon-
sáveispela diferençasignifica-
tiva entre o desempenho da
indústria (aumento de 2,8%
na produção) e do comércio
varejista (expansão de 6,2%
nas vendas) em 2006. Com a
estabilidade do câmbio,a ten-
dênciaé queo comércioconti-
nue ampliando as importa-
ções, segundo avaliam o presi-
denteda AssociaçãoBrasileira
de Supermercados (Abras),
Sussumu Honda e o econo-
mista-chefe da Gouvêa & Sou-
za consultoria, especializado
em varejo, Maurício Moura.

As importações de bens de
consumo cresceram 41,4%
(em US$) em 2006 ante o ano
anterior, segundo dados do
Ministério do Desenvolvi-
mento.

No caso de bens de consu-
mo não duráveis (alimentos,
calçados, têxteis) aumenta-
ram 29,9% no período, com
destaque para produtos ali-
mentícios (25,76%), bebidas e
tabacos (35,57%) e calçados e
confecções (64,13%).

O aumento foi ainda maior
para os bens de consumo du-
ráveis (automóveis, eletrodo-
mésticos), com expansão de
115% nos veículos automoto-
res, mas ampliações significa-
tivas também em máquinas e
aparelhos de uso doméstico
(57,39%) eutensílios domésti-
cos (32,26%).
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Importação
ajuda varejo a
crescer 6,2%

durante 2006

VAREJO
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SUSSUMU HONDA
p re s i d e n t e @ a b ra s n e t . c o m . b r

A retomada do
crescimento
O ano de 2006 não foi nada bom para
os empresários do varejo brasileiro

Oanode 2006,noqueserefere aofaturamento,não
foi nada bom para o setor supermercadista: houve
uma queda de 1,65%, já descontada a inflação no pe-
ríodo.A principalcausa dessenúmeronegativo foia
deflação na cesta de produtos de primeira necessi-
dadeda categoriaalimentos, registradanos anosde
2005 e 2006. Algunsprodutos apresentaram quedas
substanciais nos preços em razão de problemas es-
pecíficos.Esse éocasodo frango,cujasexportações
foram afetadas devido àgripe aviária. Menor expor-
tação significa uma oferta maior no mercado inter-
no.E issoderruba ospreços. Oquilo dofrango in na-
tura,que noiníciode 2006era cotadoaR$ 2,50,che-
gou a ser vendido em promoções a R$ 0,89.

No entanto, apesar da queda no faturamento, o
volume de vendas nos supermercados aumentou
no ano que passou. Em 2006, houve um crescimento
de 5,3% no volume vendido. Ou seja, quase sete pon-
tos percentuais distante do índice de vendas finan-
ceiro.Vendemos mais,pormenos.Isso causaumsé-
rio problema para os supermercadistas. Quanto

mais se vende em termos de volume, maior é a ne-
cessidade delogística, infra-estruturae pessoalpara
suportar o aumento nas vendas. Esse tremendo des-
compasso entre o volume físico de produtos vendi-
dos eo quanto sevendeu em termosfinanceiros de-
ve ser diminuído em 2007. É claro que é normal ha-
ver uma diferença, mas essa já passa do razoável.

Mas, então, se o quadro se mostra tão negro, como
poderemos reverter essaqueda e até crescerde 3% a
4%, em termos reais? Para começar, a deflação dos
anosanterioresnãodevese repetirem2007.Issopor
si só já deve resultar em um maior alinhamento en-
treoíndicedevendase odevolume.Osnúmerosde
vendas de janeiro de 2007 corroboram essa visão. O
faturamento dos supermercados no primeiro mês
doano cresceu6,62%emrelação aomesmoperíodo
do ano passado. Mesmo que a base de comparação
tenhasidofraca(em janeirode2005,houveretração
de 2,16%), é um bom começo de ano. Esperamos
tambémque aestabilizaçãododólar empatamares
razoáveis e o aumento na cotação das commodities
— com a retomada da exportação de produtos como
carne e grãos— possam se reverterem recuperação
de preços no mercadointerno e, conseqüentemen-
te, em aumento do faturamento.

Além disso, o campo, por exemplo, que perdeu
mais de R$ 30 bilhões em renda, principalmente no
interior do País, deve retomar o caminho do cresci-
mento. O setor de varejo depende do desempenho
da economia e do aumento de poder de compra da
camada maisbaixa dapopulação. Historicamenteo
faturamento dos supermercados sempre esteve
atrelado ao Produto Interno Bruto.E como pôde ser
observado nos números de 2006 (crescimento do
PIB de 2,9%), a economia vem patinando.

Sussumu Honda é presidente da Associação Brasileira de Super-
mercados(Abras) epassa aescreverquinzenalmente àssegundas-fei-
ras nesta página
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Acessos ao WebMotors
têm crescimento de 20%

são paulo

A audiência do site WebMotors
subiu 20,6% desde dezembro de
2006, segundo o índice do Ibo-
pe/Net Ratings, que mede a au-
diência domiciliar de sites na In-
ternet. Na últimapesquisa, o Ibo-
pe registrou mais de 20 milhões

de page-viewse652 milvisitantes
no período de 31 dias, no domínio
www.webmotors.com.br.

A pesquisa do Ibope também
revelou que os portais automoti-
vos registraram um crescimento
de 45% no número de visitantes
em janeirode 2007,em relaçãoao

mesmo período do ano passado.
A WebMotors consolida sua

audiência entre ossitesautomoti -
vos ao ocupar a primeira posição
do ranking nacional de sites de
automóveis. A pesquisa revelou
também informações sobre o
comportamento do internauta
que procura automóveis pela In-
ternet: cada usuário fica, em mé-
dia, 14 minutos conectado e che-
ga a visualizar 32 páginas.

panoramabrasil
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Seminário em
Erechim discute
ponto-de-venda

são paulo

Qual a vantagem de um pon-
to-de-venda atraente, que
conquiste oconsumidor eque
possa oferecer grandes pro-
moções? A resposta parece
simples e óbvia, mas instituir
corretamente esse local re-
quer muita informação. Em-
presáriosde microepequenas
empresas de Erechim, a 362
quilômetros de Porto Alegre,
poderão conferir e aprimorar
seus conhecimentos sobre o
assunto na palestra gratuita
“Ponto-de-venda – dicas mer-
cadológicas que valem ouro”,
que acontece no dia 13 de
março, às 19h, na unidade de
atendimento do Sebrae em
Erechim, Rua Torres Gonçal-
ves, 34. As inscrições podem
ser realizadas pelo telefone
(54) 3522.3077.

Serão abordados aspectos
como a importância do pon-
to-de-venda, a exploração em
profundidade das oportuni-
dades proporcionadas por ele,
as mudanças mercadológicas
e o novo perfil do consumidor
nos pontos-de-venda. De
acordocom oconsultor doSe-
braenoRio GrandedoSulCló-
vis Girardelo, que proferirá a
palestra, o objetivoé expor aos
empresários as alternativas e
as oportunidades para alavan-
car e otimizar os resultados de
suas vendas. “Vamos também
apontar dicas importantes de
como entender o comporta-
mento do consumidor, pois o
empresário deve se colocar,
permanentemente, no lugar
do cliente”, afirma.

O consultor explica que a
otimizaçãodos resultadosdas
vendas passa, obrigatoria-
mente, pela plena satisfação
do consumidor.

agência sebrae

são paulo

A Federação do Comércio do
Estado de São Paulo (Fecomér-
cio) disse na última sexta-feira
que o crescimento de 2,9% do
Produto Interno Bruto (PIB) em
2006 é muito pequeno para o
potencial econômico do País.

O resultado ficou dentro das
expectativas da entidade, que
previa um aumento entre 2,5% e
3%, em comparação com o ano
passado. O resultado do PIB foi
distribuído da seguinte forma:
Agropecuária (3,2%), Indústria
(3%), e Serviços (2,4%).

O setor de Serviçose o subse-
tor de Comércio, que tiveram
crescimento de 2,4% e 4%, res-
pectivamente, representam
juntos 60%do PIB. Naanálise da
Fecomércio, enquanto estes
dois segmentos continuarem
com avanços discretos como o
ocorrido em 2006, não será viá-
vel o crescimento sustentado
tão esperado.

Segundo o presidente da en-

tidade, Abram Szajman, o com-
portamento do comércio é fruto
do aumento pontual da oferta
de crédito e da renda média real
ao longo do ano passado. Além
disso,Szajman ressaltaquedifi-
cilmente o governo conseguirá
atingir o crescimento de 5% no
PIB apenas com o Pacote de
Aceleração do Crescimento
(PAC).

“Para que ocorra o cresci-
mentosustentado daeconomia
brasileiraéprimordial quesefa-
çam as reformas de simplifica-
ção dosistema tributário,traba-
lhista, previdenciário burocra-
cia, tão aclamadas pela socieda-
de”, comenta Szajman. É impor-
tante ressaltar, segundo Szaj-
man, que o Pacote de Acelera-
ção do Crescimento não contri-
buiu com nenhumamedida es-
pecífica paraatender osegmen-
to de Comércio e Serviços, que
emprega a maior parte da
mão-de-obra do País.

panoramabrasil

ANÁLISE

Fecomércio reclama
do pouco crescimento

COMUNICADO PÚBLICO
OFERTA PÚBLICA Nº 01/2007

VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA DE CURTO PRAZO

A UEG Araucária Ltda., produtor independente de energia elétrica, com sede na Rua
Visconde do Rio Branco nº 1341, 9º andar Centro, Curitiba - Paraná, inscrita no CNPJ
sob o nº 02.743.574/0001-85, comunica que publicará o Edital da Oferta Pública de
Venda de Energia Elétrica no Curto Prazo nº 01/2007 em sua página na Internet: http:/
/www.uegaraucaria.com.br a partir das 8h do dia 02 de março de 2007.

Text Box
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