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Lojas virtuais investem mais em
segurança para elevar ganho

Aumento de vendas
no varejo em fevereiro
é recorde para o mês

O crescimento
das vendas pela Internet
está elevando
os investimentos
dos varejistas na
área; segurança é
questão chave

rio de janeiro

são paulo

As vendas através da Internet estão ganhando participaçãono lucro dos principais varejistas brasileiros. Só no primeiro trimestre
deste ano,o faturamentodos sites
de vendas ao consumidor cresceu 53%. A previsão da e-bit, empresa de marketing que realiza
pesquisas sobre hábitos e tendências de comércio eletrônico
no Brasil para 2007 é que o comércio eletrônico tenha um faturamento na casa dos R$ 6,4 bilhões.
Uma das questões que devem
ser atacadas pelos varejistas para
que as vendas sejam ainda maiores é a segurança, que ainda impede que vários brasileiros, mesmo com todas as condições necessárias, fujam do comércio virtual. O Movimento Internet Segura (MIS), comitê da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico (camara-e.net) dedicado a orientar o
usuário da redequanto às melhores práticas denavegação na web,
acaba deanunciar queapoiará os
esforços da indústria de cartões
para que as lojas de varejo eletrônico adotem o padrão PCI-DSS
(Payment Card Industry) -Data
SecurityStandard) emsuasestruturas de tecnologia para reduzir a
possibilidade da aplicação de

golpes com este meio de pagaAs principais ações adotadas
mento.
pela empresa para elevar suas
Desenvolvido em parceria en- vendas eletrônicas são a troca do
treas principaisbandeiras decar- sistema que gerencia as vendas,
tões de crédito (Visa, Mastercard ampliação das formas de pagae American Express), o PCI lista mento, o oferecimento de serviações de controles que deverão ços integrados com lojas físicas,
ser implantadas por vaalém do reforço na corejistas, companhias de
municação e segurança.
comércio on-line, proGuilherme Matiello, gecessadores de dados e
rente de Marketing do
outros negócios. Ele
Extra.com analisa que
também estabelece a
tem uma vantagem sonecessidade da criptobre os concorrentes que
grafia de dados, o connão tem rede de lojas fíIke Zarmati
trole do acesso dos
sicas. “O cliente se sente
usuários finais e o moseguro sabendo que ponitoramento deativida- «NOVENTA POR de reclamar em qualdes e processos judi- CENTO DOS QUE quer uma denossas lojas
DECLARAM
ciais.
caso haja uma fraude”.
IMPOSTO DE
A Livraria Cultura, a
RENDA ENVIAM OS
primeira livraria brasiInvestimentos
DADOS PELA
leira a criar uma operaPara o diretor executivo
INTERNET; NÃO HÁ
ção é outra das empresas
do PontoFrio.com, Ike
O QUE TEMER»
que está comemorando
Zarmati, existe um mito
os resultados de suas
em relação ao tema segurança . “Noventa por cento dos vendas virtuais.
“Hoje, 17,5% das nossas venque declaram imposto de renda
enviam a declaração pela rede. das são realizadas pelo site”, diz
Temos de adquirir essa confiança Sônia Goldfeder, assessora da
para alavancarmos um número empresa.
maior das vendas” desabafa.
As vendas pela internet repre- Eletrônicos
sentaram 6% do faturamento da A ampliação das vendas de eleempresa, que em 2006 foi de R$ troeletrônicos registrada ao lon3,8 bilhões. Zarmati prevê que go de 2006 deve resultar num auneste ano, as vendas eletrônicas mento do tíquete médio das
cheguem a 7% do total.
compras on-line.
O grupo Pão de Açúcar, maior
Em2006, cadacompra teveum
empresa de varejo do país, vê no valor médio de R$ 296. Para este
comércio eletrônico a saída para ano, a expectativa valor médio
aumentar seu faturamento. Para anual suba para mais de R$ 300
tanto o grupo investirá R$ 40 mi- por compra, segundo a e-bit.
lhões até 2010 e espera faturar R$
A categoriacom produtosmais
1 bilhão com suas operações via vendidos no primeiro trimestre
Internet no mesmo período.
de 2007 continuou a ser a de li-
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É preciso avançar
da teoria à prática
Pequenos varejistas podem
atender melhor que grandes redes

do consumidor por novidade ou reconhecimento.
Dificilmente você se preocupara em ser ‘o tal’
em todos esses aspectos, deve ter percebido e perseguido um ou talvez dois aspectos.
Mas, certamente, não terádeixado sua empresa
se descuidar demais da maioria deles. A busca da
vantagem no varejo passa por conseguir vislumbrar e seguirum caminho a prioriouà medida que
situações nãoprevistas afetamos negóciosda empresa.
Para isso é importante conseguir ler o cliente por
meio das suas manifestaçõese evidencias das suas
escolhas, mas também conhecer o mercado em
que atua e sua dinâmica.
Entender que apesar das cadeias e redes demandarem ações operacionais muitas vezes em
nível global as escolhas do consumidor ocorrem
no mercado em que ele está e, portanto a vantagem competitiva se materializa localmente. Assim, o desenho da organização e seus processos
devemconsiderar aspeculiaridadesdos locaisonde a empresa atua.

Se você em seu negócio tenta entregar o produto
ouserviçoqueseu clienteescolheu,naquantidade
que ele deseja, no momento em que necessita, no
local onde precisa, na qualidade que o satisfaz em
comparaçãocomopreço queeleefetivamentepaga você provavelmente trabalha no varejo.
Navegante
E se faz algum tempo que você está no mercado, Éumpouco comoahistóriado navegantequepartendo se mantido com um resultado relativamen- tiuem direçãoaonorteconhecido, massedeparou
te bom e talvez até apresentado algum crescimen- com ventos impossíveis de dominar; correntes
to você deve ter desenvolvido de maneira estrutu- que não conhecia; perda de parte da tripulação;
rada ounão um equilíbriorazoável entresua estra- instrumentos danificados; suprimentos racionatégiacomoempresa,a estruturaoudesenhoorga- dos; reparos em alto mar; baleias muito próximas;
nizacional naqual sedesenvolvem seusprocessos tubarões à espreita; piratas autônomos ou oficiais.
e o ambiente onde resolveu ou foi levado a atuar.
Com muita dificuldade nosso herói conseguiu
Se oseu negóciofor mesmo ovarejo esua estra- manobrar e administrar seu barco e com os recurtégiaestá dandocertoprovavelmente vocêconse- sos quetinha fazê-lochegar eventualmentea uma
guiu algum tipo de vantagem; se instalou num lo- praia desconhecida do leste onde diamantes brocalondetemmelhores condiçõesdeoferecerseus tam da areia como as pedras crescem em um jarprodutos e serviços ou conseguiu azeitar estrutu- dim japonês.
ra, processos e acesso a fornecedores de maneira a
Recebido e celebrado em sua terra natal como
operar com custos que permitem entregar seus personalidade do ano no mundo dos negócios, o
produtos e serviços por um preço mais baixo que seu grandemérito foi narealidade ter selançado ao
as demais opções presentes nos locais aonde o mareconseguiradequar-se àrealidadeincapazde
mercado propriamente dito ocorre.
prever. Ter sobrevivido à travessia apesar do plano
Pode ser também que tenha conseguido reco- original não realizado.
nhecer e entender seus reais clientes e suas necesTambém no varejo, pode-se preparar e planejar
sidades e tenha desenvolvido maneiras de aten- interminavelmente, mas enquanto buscarmos a
dê-losmelhor prestando-lhesum serviçosuperior certeza nos passos, a previsão sem erros e o modelo
sem complicaçõesou pode ser quetenha chegado perfeito permaneceremos um potencial que não
à conclusão que no seu negócio o tempo é o que se realiza, uma travessia que não se cumpre, uma
importa para os seus clientes e tenha conseguido vida empresarial que não se vive. Navegar é precisucesso em atendê-los mais rapidamente do que so, vivernão é preciso. Navegarpressupõe preparo
seus visinhos reais e virtuais.
porque o mar, a realidade, a vida são incontroláTalvez você tenha percebido que teria que ser veis.
grande e oferecer um bom sortimento concentrando-se em uma categoria específica, mas pode
ser tambémque vocêpercebeu queconsegue capNuno Fouto é coordenador doPrograma de Administraçãodo VaSão
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rejoDCI,
(Provar)
e doPaulo,
Canal Varejo.
tar tendências de consumo e é capaz saciar a sede Fonte:

vros, revistas e jornais, com 19%
de participação. O segundo lugar
da lista é dos produtos eletrônicos, como televisões, aparelhos
de som e câmeras digitais, com
14% de representatividade. O setor da informática ocupa a terceira posição com 13%, seguido por
CDs e DVDs em quarto com 8%
do total das vendas. O setor de
e-commerce foi responsável por
14,8milhões decomprasdurante
2006 contra os 8,8 milhões de
compras efetuadas em 2005.
Usuários

Em 2001, o Brasil contava com
pouco mais de 700 mil compradores virtuais. Hoje, segundo a
e-bit, pelo menos 7 milhões de
pessoasjá tiveramumaexperiência decompra em algumaloja virtual no Brasil. Um crescimento
significativo de 46% em relação
ao ano de 2005.
Pedro Guasti, diretor-geral da
e-bit chama atenção para 3 aspectos importantes para os empresários atingirem um maior
número de clientes: as ofertas
oferecidas, a facilidade de navegação,ea principaldelas,ascertificaçõesque garantemumacompra segura. “A tendência é que
melhorando a navegação com
novas políticas de segurança nas
formas de pagamento, o crescimento do setor dispare” disse o
diretor-geral.
helio nicioli
Já publicamos 5.000 reportagens sobre

VAREJO
Para mais informações sobre esse tema, use
nosso buscador nos sites:
www.dci.com.br
www.panoramabrasil.com.br

O aumento de 9,4% nas vendas
do comércio varejista em fevereiro,na comparaçãoafevereiro
de 2006, foi o maior para o mês
apurado na série histórica do
Instituto Brasileirode Geografia
e Estatística (IBGE) iniciada em
2001, segundodestacou otécnico da coordenaçãode comércio
e serviços do instituto, Reinaldo
Pereira. Segundo ele, a justificativa para o bom desempenho do
setor é o comportamento macroeconômico em geral.
Ele citou a queda na inflação e
nos juros, ocâmbio estabilizado
em torno de R$ 2por dólar, o aumento da renda real, as condições favoráveis de crédito e os
incentivos fiscaispara osetor de
informática como estímulos
para as vendas do varejo.
O comércio varejista vem registrando variações positivas
consecutivas nas vendas ante
igual mês de ano anterior desde
dezembro de 2003.
Móveis e eletrodomésticos

As vendas demóveis e eletrodomésticos caíram 4,2% em fevereiro ante janeiro, mas mantiveram a trajetória de crescimento
ante igual mês de ano anterior,
com expansão de 19,1% na
comparação com 2006.
Reinaldo Pereira, do IBGE,
disse que a queda nas vendas
desse segmento ante mês anterior ocorreu após um forte aumento (17,2%) apurado em janeiro antedezembro. Paraele, o
recuo em fevereiro pode ter
ocorrido como acomodação
apósa“queima deestoque”que

aconteceu nas lojas de eletrodomésticos em janeiro.
Por outro lado, a expansão
nas vendas ante fevereiro de
2006 ocorreu, segundo ele, em
conseqüência da manutenção
de condições favoráveis de crédito, alta no rendimento e emprego e quedanos preços (neste
caso com efeito do câmbio).
Supermercados

Segmento com maior peso na
pesquisa de comércio varejista
do IBGE, o grupo de hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo registrou estabilidade nas vendas
(0,1%) ante mês anterior e crescimento de 6,9% na comparação com fevereiro de 2006.
O técnico da coordenação de
comércio e serviços do IBGE
acredita que a estabilidade nas
vendas desse segmento ante
mêsanterior podeterrespondido ao aumento de preços em
produtos alimentícios. No que
diz respeito à expansão ante fevereiro do ano passado, ele atribui a alta especialmente ao aumento da massa salarial.
A expansão da massa salarial
foi tambéma justificativaapontada por Pereira para o crescimento nas vendas de tecidos,
vestuário e calçados (3,6%) em
fevereiro ante igual mês do ano
passado. Esse segmento registrou, porém, recuo nas vendas
de 2,5% ante janeiro deste ano.
Neste caso, Pereira disse que
tem sido registrada uma instabilidade nodesempenho “difícil
de explicar”.

agência estado
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Comércio de autos
cresce 33,63% na
primeira quinzena

Confiança em São
Paulo segue alta

são paulo

são paulo

O emplacamento de automóveis
ecomerciais levesteve umcrescimento de 33,63%, nos primeiros
15 dias de abril em relação ao
mesmo período do ano passado.
Segundo os dados do Registro
Nacional de Veículos Automotores (Renavam), foram vendidas
79.944 unidades nessa primeira
quinzena, ante 59.823, em 2006.
“Provavelmente este mês será o
melhor abril de toda história em
vendas de automóveis”, aposta
Raphael Galante, analista do setor automotivo.
A média de carros vendidos
por dia, quando calculada nos
primeiros 15 dias de abril, registrou umacréscimo de2 milcarros
comercializados em relação ao
mesmo período de 2006.
“No ano passado, na primeira
quinzena do mês de abril, foram
vendidos em média 6 mil carros
pordia. Esteano,a médiacresceu
para 8mil unidadesdiárias”, revela Galante.
Segundo ele, o principal motivo para o crescimento constante
nas vendas de carros este ano são
os parcelamentos via leasing.
Os outros segmentos também
tiveram crescimento significativo na primeira quinzena de abril
deste ano, em relação ao mesmo
período em 2006. Avenda de motocicletas acompanhou a sua linha de crescimento e registrou
uma alta de 22,48%, com 65.355
motos vendidas. Caminhões tiveram um acréscimo de 18,07%,
totalizando 3.815 unidades comercializadas. E os ônibus registraram um crescimento de
25,52%, com 900 chassis vendidos. “No caso dos ônibus deve ter
ocorrido alguma sazonalidade
no mês. Algum órgão público ou
prefeitura deve ter feito alguma
compra grande”, finaliza Galante.

Levantamento divulgado ontem pela Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomércio-SP) apontou que o
otimismo da população da capital paulista com sua situação
econômica ficou inalterado em
abril, na comparação com o
mês anterior. De acordo com o
estudo, o Índice de Confiança
do Consumidor (ICC), atingiu
128,3 pontos, o mesmo resultado de março.
O índice é coletado com 2.100
entrevistados do município de
SãoPauloe variade0(pessimismo total)a 200(otimismo total).
Na comparação com abril de
2006 (133pontos), oICC recuou
3,6%.
Segundo a Fecomércio-SP, o
resultado deabril é frutoda melhora na avaliação dos consumidores sobre sua condição

vanessa musa

econômica atual e da piora nas
perspectivas em relação ao futuro, apesar do cenário de estabilidade verificado na economia brasileira. “O comportamento do índice, daqui para
frente, vai depender da capacidade da política econômica em
gerar resultadosmais concretos
para a população”, afirmou o
presidente da entidade paulista, Abram Szajman.
O levantamento da Fecomércio-SPmostrou queo Índicedas
Condições Econômicas Atuais
(Icea), que mede a avaliação do
consumidor sobre sua situação
presente, indicou alta de 2,5%
em abril, na comparação com o
mêsanterior, para136,5pontos.
Para a entidade, este movimento foi motivado pelas “condiçõeseconômicas tranqüilas”do
País.
agência estado

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2007
OBJETO: Contratação de empresa prestadora de serviços de
Envelopamento Manual – Manipulação de documentos de
segurança, documentos denominados – Certificado de Registro
e Licenciamento de Veículos – CRLV, nos termos do Edital e
seus Anexos.
ENTREGA DAS PROPOSTAS: Até às 14:30 horas do dia 09/05/07, na rua Mateus
Leme, nº 1142, Centro Cívico, Curitiba – PR.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O Edital completo encontra-se à disposição
dos interessados no endereço do sítio do Governo do Estado do Paraná, http://
www.pr.gov.br/compraspr.

SINDICATO NACIONAL DAS INDÚSTRIAS DE MATERIAIS DE DEFESA - SIMDE
Eleições 2007/2010 - Cédula Única
Informamos a Cédula Única c/Chapa registrada para as eleições da Diretoria, Representantes junto as
Federações e Conselho Fiscal do SIMDE, a serem realizadas no dia 27 de abril de 2007, das 09:30 às 12:00 h,
na Av.Paulista, 2644-12º andar - São Paulo - Capital: Diretoria: Presidente, Antonio Marcos Moraes de
Barros - CBC - Companhia Brasileira de Cartuchos; Vice-Presidente, Carlos Erane de Aguiar - Condor S/A
Indústria Química; Secretário Geral, Jairo Candido - Inbrafiltro Indústria e Comércio de Filtros Ltda.; 1º
Secretário, Antônio Rogério Prattes Salvador - Mectron Engenharia Indústria e Comércio Ltda.; Tesoureiro
Geral, Jorge Py Veloso - Forjas Taurus S.A; 1º Tesoureiro, Ivan Bentini - ARES - Aeroespacial e Defesa, Diretor,
Celso E. Fernandes Costa - DSDN Consub S/A; Suplentes, Robison Egydio Lopes - RJC Defesa e Aeroespacial
Ltda., Luiz Fernando Farina Barbosa - Equipaer Indústria Aeronáutica Ltda. e Luiz Manoel Dias Henriques Omnisys Engenharia Ltda.. Representantes junto às Federações: Efetivos: Antonio Marcos Moraes de BarrosCBC - Companhia Brasileira de Cartuchos e Jairo Candido - Inbrafiltro Indústria e Comércio de Filtros Ltda.,
Suplentes: Carlos Erane de Aguiar - Condor S/A Indústria Química e Antônio Rogério Prattes Salvador Mectron Engenharia Indústria e Comércio Ltda.. Conselho Fiscal: João Verdi Carvalho Leite - AVIBRAS
Indústria Aeroespacial S/A., Wilson José Romão - Logitec - Assessoria em Logística Ltda., Ieldo Tonassi Vertical do Ponto Ind. e Com. de Pára - Quedas, Suplente: Rogério A. Cascaes - Schmid Telecom Brasil Ltda.
Prazo p/ Impugnação de candidaturas: 26 de abril de 2007. Horário da Secretaria: Comercial
Carlos Frederico Queiroz de Aguiar, Presidente
São Paulo, 13 de abril de 2007

