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A briga será forte entre as redes de comércio eletrônico (e-commerce) neste período que 
antecede as vendas de Natal, quando faturam até três vezes mais. Empresas como o Grupo 
Pão de Açúcar, Wal-Mart, Fnac e NetShoes estão otimistas em relação ao melhor período do 
ano para o comércio e esperam um maior número de vendas e acessos, tanto que se 
prepararam com antecedência ao fazer reforços de infra-estrutura e logística para realizar as 
entregas e suportar a demanda, que projetam ser forte.  
 
O Grupo Pão de Açúcar, que tem o portal Extra.com — um dos líderes do segmento ainda 
dominado pela B2W, que detém as marcas Americanas.com e Submarino.com—, afirma ter 
feito um "plano Natal", com a intenção de preparar seu braço no e-commerce para a data — 
vista como uma ótima oportunidade de alavancar vendas do site. "Nossa expectativa é de 
dobrar o volume de vendas no comércio eletrônico em relação ao ano passado. Apesar do 
cenário mundial, não fomos afetados ainda nessa área, e a nossa infra-estrutura segue com 
essa mesma meta", diz Oderi Gerin Leite, diretor de Comércio Eletrônico do Grupo.  
 
Mês passado, a rede também ampliou a capacidade de seu centro de distribuição (CD) em 
30%, para conseguir armazenar um maior volume de mercadorias, que começam a chegar em 
novembro. Segundo o executivo, as metas são repassadas com antecedência aos parceiros de 
logística — já em agosto. Para o diretor, a logística é um dos pilares mais importantes do e-
commerce, pois ele considera a entrega um apelo competitivo. Por isso, o grupo passou a 
fazê-las no mesmo dia na Grande São Paulo quando os pedidos são feitos até as 15h, o que já 
foi copiado por alguns de seus concorrentes.  
 
O diretor disse ainda que espera uma grande procura por produtos de eletrônica e informática, 
como notebooks, câmaras digitais e celulares, os segmentos já representam cerca de 60% do 
total dos produtos vendidos pela Internet. O e-commerce ainda ganha destaque e dobrou sua 
participação dentro do faturamento total do grupo nos últimos dois anos. Este ano, em que o 
consumidor está mais acostumado às compras eletrônicas, o "e-commerce está dentro das 
diretrizes estratégicas do grupo, estamos mais que dobrando e pretendemos continuar neste 
ritmo", diz. 
 
Outro líder supermercadista, o Wal-Mart, que entrou recentemente no comércio eletrônico, 
também garante ter sua loja virtual preparada para as vendas de fim de ano, sendo parte do 
estoque comprado no início do ano, mesmo os produtos importados — adquiridos a um câmbio 
mais baixo, o que poderá fazer com que o lucro da rede seja quase o dobro. "Não haverá 
problema, pois estamos abastecidos com a maioria dos produtos, adquirida antes da alta do 
dólar", afirmou Flávio Dias, diretor do Wal-Mart.com.br, que já teve resultados acima das 
expectativas. "A taxa de conversão de vendas está muito boa e a interação dos clientes com as 
ferramentas disponibilizadas também", disse.  
 
Livrarias 
 
A Fnac, rede francesa de livrarias, também espera que no seu braço no comércio eletrônico no 
Brasil tenha alta nas vendas este Natal. Jérome Pays, diretor do Fnac.com.br, afirma que há 
reforços no quadro de funcionários, em função de um volume três vezes maior do que em 
outros meses. "Sou bastante otimista. Como estrangeiro, vejo que o Brasil ainda tem muito 
potencial se compararmos com a situação da Europa, e ainda há um atraso em produtos de 
tecnologia que só agora está diminuindo", declarou Pays. 
 
A NetShoes, de venda de artigos esportivos pela Internet, espera alta de até 45% no Natal e, 
por isso, contratou 2 novos operadores logísticos para manter eficiência nas entregas, que 
devem ser feitas até dia 23 de dezembro. Há 8 anos no mercado, o site também passou por 
uma reformulação no final do ano passado, para ser mais moderno e de melhor navegação, 
segundo a empresa.  
 



Marcio Kumruian, diretor de Operações da NetShoes, que comanda seis outros sites, como as 
páginas oficiais e comércio eletrônico de times de futebol — como o do Corinthians —, afirma 
que antes do Natal as redes já começam a conversar com operadores logísticos, procurando 
trabalhar com operadores menores e que sejam mais rápidos. "A carga é muito alta no Natal e 
temos de entregar os produtos sempre o mais rápido possível, em todo o Brasil", explica.  
 
O diretor aposta na data, mesmo com a crise econômica. Ele acredita que o segmento ainda 
tem fôlego para crescer a taxas altas em relação ao ano passado. Kumruian conta que o site 
faz parcerias com fornecedores para trazer lançamentos exclusivos e impulsionar as vendas, 
além de criar promoções e oferecer frete gratuito — como muitas outras empresas do setor, 
que acabam subsidiando o frete, em função da concorrência. 
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