
Vendas on-line da Insinuante e Lojas Maia terão suporte de lojas 
José Pacheco Maia Filho 
 
As duas maiores redes nordestinas de varejo preparam-se para a disputa do concorrido 
comércio eletrônico. A baiana Insinuante está investindo R$ 1 milhão em sua operação on-line, 
que começou em agosto ainda numa versão piloto, somente atendendo aos internautas de 
Salvador. A paraibana Lojas Maia, por sua vez, aplica R$ 500 mil em seu projeto de e-
commerce, mas ainda não começou a realizar vendas no site, que foi completamente 
reformulado há dois meses.  
 
Com 260 lojas em 11 estados brasileiros os nove da região Nordeste e mais Espírito Santo e 
Rio de Janeiro e faturamento de R$ 1,85 bilhão no ano passado, a Insinuante chegou a manter 
um site na internet para o comércio eletrônico, mas o desativou há dois anos. Agora volta, 
segundo o presidente Luiz Carlos Batista, com uma proposta mais moderna e inserida no 
conceito de varejo multicanal que consiste em estabelecer um relacionamento com o 
consumidor e atendê-lo onde, quando e como ele quiser.  
 
"Estamos começando com uma versão piloto, somente atendendo a cidade de Salvador, para 
depois ampliar o raio de atuação para todas as regiões em que estão as nossas lojas físicas", 
informa Antônio Roberto, diretor de tecnologia da Indados, braço de tecnologia do Grupo 
Insinuante. O projeto da Insinuante envolveu cerca de 20 profissionais, da Indados e de 
terceiros, durante seis meses. "A curta duração do projeto foi possível graças à evolução do 
comércio eletrônico do País, que tornou disponível ao mercado as ferramentas para a operação 
do e-commerce de forma segura", explica.  
 
Presente nos nove estados nordestinos, com 140 lojas, e faturamento anual de R$ 590 
milhões, a Lojas Maia ainda avalia os estudos de viabilidade da logística e da segurança do 
sistema a ser adotado no projeto de seu ponto de venda virtual. Depois de contratar uma 
empresa nacional especialista no desenvolvimento de e-commerce, o primeiro passo da 
investida na internet foi a reformulação do site da companhia, que se tornou mais dinâmico e 
interativo, mas ainda sem vendas on-line. "Estamos no momento direcionando as vendas para 
nossas lojas", diz o diretor comercial Armando Gonçalves.  
 
A entrada no comércio eletrônico é irreversível, admite Gonçalves. "Houve uma resistência 
inicial, mas reconhecemos a importância da ferramenta para o consumidor", diz. Segundo o 
diretor comercial da Lojas Maia, a ação na internet será conjugada com as lojas físicas. "Nos 
terminais das lojas, o site estará disponível e os clientes poderão encomendar produtos que 
não estejam expostos no local, como televisores de LCD acima de 60 polegadas". Também 
será possível realizar o cadastro, fazer a compra pela internet e pegar o produto na loja com 
hora marcada.  
 
Para o presidente da Insinuante, Luiz Batista, o comércio eletrônico deve se transformar numa 
ferramenta de apoio às lojas físicas. O projeto da companhia baiana se fundamenta nesta 
premissa. Embora não sejam revelados detalhes, a idéia é de uma relação complementar. Os 
estoques das lojas deverão atender os pedidos dos internautas, facilitando a logística.  
 
Uma vantagem destacada pelas duas companhias do varejo tradicional sobre os concorrentes 
que são apenas virtuais é o poder de barganha com os fornecedores. "Já temos um volume de 
compras grande para abastecer nossas lojas físicas e poderemos conseguir preços mais 
competitivos nas negociações com as indústrias", diz Armando Gonçalves, da Lojas Maia.  
 
Outro diferencial é o atendimento ao público de locais onde haja lojas das redes ou estejam 
próximos. "Teremos vantagem na entrega dos produtos. Em muitos casos, os produtos saem 
de São Paulo para um consumidor na região nordestina", explica Gonçalves. Ele, no entanto, 
avalia que o peso do comércio eletrônico no resultado da empresa não deve passar de 5% 
quando a operação, que começa até o final do ano, estiver madura. A Lojas Maia continuam 
apostando nas lojas físicas. Este ano estão sendo investidos R$ 10 milhões em dez novas lojas 
em estados nordestinos. A Insinuante, por sua vez, investe R$ 100 milhões em mais 50 novos 
pontos de venda, 30 deles inauguram a operação da rede na Região Norte do País.  



 
 

Leia mais: 
 
Zona Sul já tem 7% das vendas no e-commerce 
Ana Cecília americano 
 
No Rio de Janeiro, pelo menos duas grandes redes têm, na web, um histórico consistente para 
enfrentar a concorrência nacional ou estrangeira sem temor. Zona Sul e Ponto Frio (Globex 
SA) tratam a Internet como um canal de vendas específico e demonstram versatilidade nas 
estratégias adotadas em suas gestões.  
 
No caso da rede de supermercados Zona Sul, a Internet foi uma conseqüência natural da 
tradição de serviço de entregas. Há 50 anos, a cadeia carioca, com suas 30 lojas nos bairros 
mais abastados do Rio de Janeiro, já dispunha de um telefone para atender aos pedidos de 
compras dos clientes, com entrega em domicílio. O serviço foi evoluindo, adotou o fax nos 
anos 80 e, em 1996, nos primórdios da internet, ousou lançar mão de um totem com tela 
sensível ao toque (touch screen) para clientes de um condomínio na Barra da Tijuca, no qual 
encaminhavam seus pedidos eletronicamente, conta o diretor comercial, Jaime Xavier. Hoje, 
comenta o executivo, o Zona Sul Atende recebe pedidos tanto por chamadas telefônicas e por 
fax, quanto por internet. Dos pedidos, 50% são eletrônicos, via web.  
 
A demanda do Zona Sul Atende tem crescido a taxas altas: no ano de 2006, bateu a casa dos 
85%. E, neste ano, informa Xavier, já representa 7% das vendas da empresa que, segundo a 
Associação Brasileira dos Supermercados (Abras), faturou no ano passado R$ 767 milhões. A 
divisão atende pedidos com, em média, 50 itens diferentes e quantidades superiores a 100 
unidades e seu tíquete médio é dez vezes superior aos das lojas de bairro.  
 
"O nosso mix na loja virtual é mais amplo que o das lojas reais", conta o executivo. São cerca 
de 9 mil itens ofertados via web versus os cerca de 5 mil, nas prateleiras e gôndolas das lojas 
de tijolo. "A internet nos possibilita trabalhar as linhas de eletroeletrônicos, brinquedos, livros, 
CDs e DVDs, que tomariam um espaço que não dispomos nas lojas tradicionais", explica.  
 
Xavier não teme a concorrência, nem no mundo real, nem na web. Mesmo em se tratando do 
Wal-Mart. "Na prática, eles já são nossos concorrentes: temos uma loja do outro lado da rua 
de uma das unidades deles, na Barra da Tijuca", exemplifica. Segundo o diretor, a estratégia 
da Zona Sul para enfrentar quem quer que seja é manter o foco no consumidor. A empresa 
cadastrou 85% dos seus clientes em um banco de dados com 300 mil nomes e suas compras 
são acompanhadas por meio de um cartão eletrônico distribuído aos consumidores.  
 
Outra estratégia é construir a credibilidade do serviço. Ao ponto de a divisão de delivery do 
Zona Sul oferecer via internet, com sucesso, produtos normalmente pouco comercializados por 
esse canal: flores, frutas, legumes, tábuas de queijos e sorvetes. Parte do segredo do negócio, 
explica Xavier, tanto está no mix dos produtos, como na logística. É o que permite que um 
sorvete saia da central em um invólucro especial, sendo mantido no caminhão num ambiente 
isolante para evitar a perda de calor, e chegue à residência do cliente em boas condições de 
consumo. A empresa, no entanto, limita sua área de atuação na cidade do Rio de Janeiro a 
alguns bairros. Niterói, Itaipava, Petrópolis, Araras e Angra dos Reis também são atendidas.  
 
No caso do Ponto Frio, marca da empresa Globex Utilidades SA, o foco no atendimento via 
internet é tamanho, que ganhou uma empresa à parte. Em agosto, a Globex associou-se com 
um grupo de executivos com ampla experiência na internet para a criação da Pontofrio.com 
Comércio Eletrônico SA, tendo à frente o diretor-presidente German Quiroga. "O objetivo 
principal (dessa ação) é tornar a operação competitiva, exercendo todo o potencial que, de 
fato, pode ter. Vamos atender o consumidor do jeito que gostaríamos de ser atendidos", disse 
o executivo, na apresentação da nova empresa ao mercado, dia 15 de agosto.  
 

 
Leia mais: 



 
Perfumes e móveis são oferecidos na rede 
Juliana Wilke 
 
O e-commerce foi adotado há alguns anos pelas empresas de Santa Catarina, mas ainda tem 
pequena participação nas vendas totais. A fabricante de cosméticos Akakia, de Palhoça, 
município da Grande Florianópolis, foi criada há três anos e desde o início, através de um 
franqueado virtual, vende seus produtos na internet. "As vendas ainda são tímidas, de três a 
quatro pedidos por dia, de R$ 50,00 em média, cada. Nosso produto é novo e não se pode 
sentir o cheiro dos perfumes, dos xampus e dos cremes nas vendas on-line", justifica o 
proprietário Guilherme Jacob.  
 
O empresário afirma, porém, que este canal deverá ser implementado a partir de outubro, 
quando a Akakia estará investindo R$ 600 mil em marketing, na operação de fim de ano, em 
conjunto com a Rede Globo para promoção da marca no programa do Luciano Huck. 
"Esperamos que os acessos passem de 100 mil no primeiro final de semana só de pessoas 
curiosas". Jacob diz que o faturamento da empresa deverá atingir os R$ 25 milhões este ano, 
70% a mais do que o obtido em 2007 (R$ 15 milhões).  
 
A Akakia, que trabalha com o sistema de franquias, começou o ano com 126 lojas e vai 
terminar com 160. A maior concentração está em Santa Catarina e São Paulo, que respondem 
por 62% do faturamento. Jacob pretende conquistar os clientes virtuais com produto novos, de 
qualidade, e com preços competitivos. "Temos lançamentos constantes, cerca de um por 
semana", afirma. As entregas das vendas on-line são feitas pelos Correios e os custos variam 
conforme a escolha do consumidor, por Sedex ou encomenda normal.  
 
Móveis  
 
A rede de lojas de móveis e eletrodomésticos Berlanda, de Curitibanos (SC), ingressou 
timidamente no e-commerce há dois anos, mas também se prepara para alavancar o setor. 
"Vamos profissionalizar a área, transformando-a numa unidade de negócios", diz o gerente 
Augusto Dotti. "A estratégia é a de formar uma equipe voltada exclusivamente para 
acompanhamento das vendas on-line e uma logística mais apurada". Hoje o produto é 
entregue no mesmo prazo das lojas convencionais (dois dias, em média) se a compra for feita 
em Santa Catarina ou no Rio Grande do Sul, onde possui lojas. Em outras regiões, pode levar 
de seis a 15 dias.  
 
Segundo Dotti, hoje as vendas on-line representam menos de 1% das vendas e para 2009, a 
meta é atingir 5%. O tíquete médio de compras no e-commerce é de R$ 230,00 e nas lojas 
convencionais, de R$ 480,00. A empresa tem um mix de cerca de 50 itens e a pretensão é de 
ampliá-lo para 500, principalmente de eletroeletrônicos e portáteis. A Berlanda possui 100 
lojas em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Espera fechar o ano com 104. O faturamento 
em 2008 deverá alcançar R$ 200 milhões, obtendo crescimento de 20% sobre 2007.  
 

 
Leia mais: 
 
Paquetá começa a vender tênis das principais marcas pela internet 
Caio Cigana 
 
O grupo Paquetá, uma das principais redes varejistas de calçados do País, vai iniciar pela sua 
operação de artigos esportivos a venda pela Internet. De acordo com a gerente de marketing 
da rede, Paulina Bacher, os tênis das principais marcas têm, geralmente, uma padronização 
maior de número, o que facilita a comercialização sem a exigência de experimentá-los, como 
ocorre com os demais tipos de calçados, onde o risco da necessidade de troca da mercadoria 
seria maior. A Paquetá Esportes, que conta com 12 lojas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina 
e Rio de Janeiro, também vende outros artigos esportivos como acessórios, bolas, camisetas 
de times de futebol e confecções.  
 



Segundo Paulina, o e-commerce da Paquetá Esportes ainda está em fase inicial de 
desenvolvimento e deve entrar em operação apenas no final deste ano ou início de 2009. 
"Tínhamos essa vontade há mais tempo, mas vemos que agora a internet se consolidou como 
canal de vendas pelo acesso de todas as classes ao computador. A internet tornou-se mais 
democrática", entende Paulina, lembrando que o público da Paquetá Esportes tem 
familiaridade com a Internet. A entrega em todo o território nacional, a partir do Centro de 
Distribuição em Porto Alegre, será feita pelos Correios.  
 
O grupo Paquetá controla ainda as bandeiras Paquetá (que vende calçados em geral no Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Rio de Janeiro), Gaston (voltado para o público 
infantil, apenas no mercado gaúcho) e Esposende (rede localizada no Nordeste). No total são 
mais de 100 lojas. A tendência é que as demais também tenham vendas pela internet, mas 
não há prazo.  
 
Desconfiança no interior  
 
Já a Lojas Herval tem uma experiência de três anos de e-commerce, área de vendas que mais 
cresce na rede, a uma taxa superior a 30% ao ano. Apesar do avanço, o gerente de comércio 
eletrônico da empresa, Cássio Weber, diz que ainda se depara com certa resistência do 
consumidor gaúcho às compras pela internet, principalmente no interior, onde a rede tem a 
maioria de suas lojas. Segundo ele, o maior volume de compras é de consumidores de Porto 
Alegre e os itens mais procurados são os relacionados à informática, o que dá pistas sobre o 
perfil do cliente da loja virtual da Herval, sediada na pequena Dois Irmãos (RS). Segundo 
dados da Herval, rede que comercializa móveis e eletrônicos, o tíquete médio nas vendas pela 
internet é aproximadamente 50% maior que o das lojas.  
 
Weber lembra que a empresa teve de aprender "na marra" as peculiaridades do comércio 
eletrônico até acertar. "Nas lojas físicas, por exemplo, a questão logística é uma parte. No 
comércio eletrônico é o ponto chave", observa. Nas cidades onde a Herval tem loja, a entrega 
leva, no máximo, dois dias, com o produto transportado pela frota própria da empresa desde o 
Centro de Distribuição na matriz. No restante do País a entrega é feita por meio de 
transportadoras parcerias. Outro ponto importante é a segurança dos dados pessoais do 
cliente, questão que ainda gera desconfiança principalmente nos clientes do interior. Weber 
observa ainda que as vendas pela internet são facilitadas onde há presença de lojas físicas da 
Herval. "Isso dá a confiança de o cliente saber onde poderá recorrer em caso de algum 
problema", diz  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 1 set. 2008, Administração & Serviços, p. C9. 


