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Grandes redes do varejo reestruturam seus
planos de marketing em busca de uma
participação maior no bolso do consumidor

POR ANNA GABRIELA ARAÚJO

Casas Bahia redireciona o foco
de sua comunicação para atin-
gir também as classes A e B.
Ponto Frio investe no conceito

de advertainment ao patrocinar
a sétima edição do "Big Brother
Brasil". Lojas Americanas compra
Blockbuster por R$ 186,2 milhões.

Antes disso, no final do ano passa-
do, Submarino e Americanas.com
fundiram suas operações para criar

a B2W Companhia Global do
Varejo, terceira maior empresa de

comércio eletrônico do mundo,
que já nasceu com um faturamen-
to anual de R$ 2 bilhões. "A tran-
sação permitirá a combinação de
melhores práticas e possibilitará a
expansão do segmento de venda
à distância, que hoje tem repre-
sentatividade menor que 2% do

varejo total do Brasil", afirmaram
as empresas em nota, na época da
negociação.
Diante da estabilização da eco-

nomia e da iminente redução das
taxas de juros, o mercado assiste
agora ao início de um novo capí-
tulo na história do varejo nacio-
nal. Encenada por grandes nomes
do segmento, como Casas Bahia,
Lojas Americanas e Ponto Frio,
a trama mostra os bastidores de
uma acirrada disputa pelo bolso
do consumidor final. Aqui, o que
está em jogo é a liderança de
um mercado que movimenta algo
em torno de R$ 200 bilhões por
ano, no país. "Estamos assistin-

do a uma mudança grande das
relações em todos os níveis de
consumo, e a internet é um fator
marcante dessa revolução", obser-
va o coordenador-geral do Provar
(Programa de Administração de
Varejo, da Fundação Instituto de

Administração -- FIA), Cláudio
Felisoni.

Segundo ele, os grandes vare-
jistas passaram a vender com-



leração do processo de expan-
são da companhia, que passa
a contar com 127 novas lojas,
além de 330 mil clientes ati-
vos. O grupo pretende explorar
a venda de produtos nas lojas

modities. "Hoje, a compra de
eletroeletrônicos, linha branca e
linha marrom pode ser compara-
da à aquisição de um cacho de
bananas". Felisoni explica que o
consumidor sabe, por exemplo,
que uma TV de 14
polegadas custa em
média R$ 300, com
uma pequena varia-
ção de uma loja para
outra.
Dessa forma, quan-
do uma empresa
trabalha com pro-

dutos padronizados,
a única maneira de
aumentar a lucrati-
vidade é ampliar o
giro dos negócios.
Isso significa que
é preciso atuar em
diferentes segmentos
para buscar uma par-
ticipação maior de
mercado, fato que
explica a compra
da Blockbuster pela
Lojas Americanas:
"A aquisição se deu,
fundamentalmente,
pelos pontos-de-
venda e não pela
operação da loca-
dora de filmes, que
é deficitária não só
no Brasil como no
mundo inteiro. O
que interessa para
a Americanas é o
cadastro dos clientes
das classes A e B que
a Blockbuster manti-

nha em seu banco Americanas.com e Submarino realizam parceria para

geral do Provar. De acordo com
nota divulgada pela assessoria de
imprensa da Lojas Americanas, a
operação tem por objetivo a ace-

seu número de lojas. Na Região
Sudeste, por exemplo, passa de
144 para 249 unidades, e na
Grande São Paulo, de 41 para 100
lojas. "Esse movimento, soma-
do à fusão da Americanas.com

com o Submarino, é
uma grande ameaça
à posição de líder da
Casas Bahia", obser-
va Felisoni.
Outro ponto que pode
fazer ruir os pilares da
maior rede varejista
do país é o cresci-
mento das opções
de financiamento,
oferecidas principal-
mente pelo setor ban-
cário, que nos últi-
mos meses ampliou
seus investimentos na
divulgação desse tipo
de produto.
"A posição avantaja-
da da Casas Bahia na
aquisição de crédito

vem sendo ameaçada
por outras operações,
que vêm ganhando
expressão em todas
as camadas sociais",
informa Felisoni.
Ciente dessas ame-
aças, a Casas Bahia
tem investido cada
vez mais em estraté-
gias direcionadas para
as classes de maior
poder aquisitivo. No
início do ano, algu-
mas revistas semanais,
como a Veja, apre-
sentaram anúncios

de produtos premium,
como um conjunto de

geladeira, fogão e microondas em
inox que poderia ser adquirido
em 10 prestações de R$ 599,00,
sem juros no cartão de crédito. Já
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de dados", assegu-
ra o coordenador-

criar a terceira maior empresa de e-commerce do mundo

Blockbuster por meio do modelo
"Americanas Express", de lojas de
menor porte. Com essa iniciativa,
a Americanas amplia em 54% o



VAREJO

para atingir o público jovem, um
comercial de TV criado pela Y&R
utilizou vinhetas de animação e
música eletrônica, em uma espé-
cie de videoclipe, para divulgar
uma oferta de computadores pes-
soais da loja.
Em outra frente, tratou de estreitar
a parceria com o Bradesco para a
ampliação da base de cartões de
crédito co-branded, Casas Bahia/
Bradesco. Ainda assim, a rede
fechou 2006 com 50 novas lojas
e um faturamento de R$ 11,5
bilhões, resultado equivalente ao
ano anterior. Rara este ano, a pre-
visão é de atingir um crescimento
de 10%, chegando a R$ 12,5
bilhões de faturamento. Parte
desse volume financeiro - R$ 2,5
bilhões - será gerada pela área de
cartões de crédito, com a emis-
são de 3 milhões de unidades, o
que representa um acréscimo de
200% desde 2005, ano em que
a rede oficializou sua parceria
com o Bradesco para a emissão
do cartão que leva a bandeira das
duas empresas.

E-COMMERCE
Na guerra pela liderança do mer-
cado, a Casas Bahia anunciou
ainda que até o final de março irá
inaugurar a CB Contact Center &
Multimídia, que será o suporte da
rede para sua futura plataforma de
e-commerce. Braço da empresa
na área de contact center e mul-
timídia, o novo empreendimento
conta com investimento de R$ 5
milhões e está voltado para servi-
ços terceirizados de atendimento
ao cliente, que envolve central de
relacionamento (call center, SAC,
recuperação de crédito, telemar-
keting) e novos negócios. Essa

nova central de relacionamento
contará com 700 pontos de aten-
dimento, 2 mil colaboradores e
previsão de faturamento de R$
40 milhões por ano. Presente em
250 municípios de oito estados
brasileiros (SP, RJ, MG, GO, MS,
RS, PR, SC), além do Distrito
Federal, a Casas Bahia tem hoje
540 filiais.
No meio desse fogo cruzado,
o Ponto Frio optou por investir
em uma campanha de mídia e

de ponto-de-venda com o con-
ceito de advertainment, estraté-
gia que combina entretenimen-
to e propaganda. Com o tema
"Verão Big Brother Ponto Frio: só
quem é Big pode ter preços tão
Brother", a iniciativa visa asso-
ciar o reconhecimento da marca
Big Brother com a rede varejista,
que conta hoje com 370 lojas,
incluindo uma megastore de 7
mil metros quadrados, em São
Paulo. "A idéia é divulgar no
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horário nobre e para um públi-
co qualificado o diferencial de
comprar no Ponto Frio", explica
a diretora de marketing da rede,
Valéria Carrete. Durante as dez
semanas de duração do progra-
ma, os participantes concorrerão
a eletrodomésticos, eletroportá-
teis, brinquedos, áudio, cine e
foto, informática, móveis, TVs

e vídeos, materiais de esporte e
lazer e telefonia. "O 'Verão Big
Brother Ponto Frio' quer mostrar

que só quem é big pode vender
a preços de brother", completa a

executiva.
Uma pesquisa feita pelo Provar
indica que o comércio eletrônico
no Brasil registrou um crescimen-
to real de 76% em 2006, em
relação ao ano anterior. Enquanto
isso, o maior crescimento apre-

sentado' no varejo tradicional, em
2006, foi de 11% para o seg-
mento de revenda de automó-
veis, seguido dos supermercados,

Maior rede de varejo do
país reformula sua comunicação
visando atingir consumidores
das classe A e B

que ampliaram seus negócios em
8%. No ano passado, o comércio
eletrônico brasileiro faturou R$
4,4 bilhões, segundo relatório da
pesquisa WebShoppers, da e-bit
(empresa de marketing on-iine
especializada em pesquisas sobre
hábitos e tendências de e-com-
merce no Brasil). O valor médio

anual gasto em cada compra foi
de R$ 296. Por conta do cresci-
mento da base de consumidores
fazendo compras pela internet,
o e-commerce nacional fechou
o ano com 6 milhões de pedidos
a mais que em 2005. Segundo a
avaliação, 7 milhões de consu-
midores já tiveram pelo menos
uma experiência de compra em
alguma loja virtual brasileira, o
que representa um crescimen-
to de 46% em relação ao ano
anterior. "A internet tem crescido

exponencialmente dentro do seg-
mento varejista. Dados do Provar
mostram que, hoje, o e-commer-
ce representa 2,5% do segmento
varejista. Mas já no final de 2007
as vendas on-line deverão dobrar
a sua participação, atingindo um
faturamento superior a R$ 6,5
bilhões", prevê Felisoni. Ele lem-
bra que quando a indústria des-
cobriu o petróleo ele era utilizado
apenas como material inflamável
para a iluminação. "Não passava
pela cabeça das pessoas que ele
pudesse ser utilizado no abaste-

cimento de veículos automotores
e até de aviões. Com a internet
acontece o mesmo: não somos
capazes de imaginar o que essa

ferramenta de comunicação irá
nos proporcionar no futuro. Estou
certo de que a internet será a gran-
de vedete dos próximos anos".
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Text Box
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