
Leader volta a disputar clientes após recusar oferta de compra da Renner   
Chico Santos 
  
Recém-saída de um processo frustrado de venda de controle para a Renner, a rede varejista 
carioca Leader, especializada, principalmente, em vestuário, calçados e brinquedos, tenta 
recuperar o elã com as vendas de Natal. O presidente-executivo, Rogério Macedo, disse que a 
principal promoção da rede vendas com primeiro pagamento dois meses depois - atraiu em 
novembro 40% dos clientes do cartão Leader e que esses clientes compraram, em média, 40% 
mais do que o tíquete médio do cartão. A rede possui 4 milhões de cartões.   
 
Segundo Macedo, a idéia inicial era manter a promoção apenas em novembro, com primeiro 
pagamento em janeiro, mas "o resultado foi tão positivo" que a rede decidiu mantê-la em 
dezembro, com primeira prestação em fevereiro. Além disso, a Leader está promovendo um 
plano de renegociação de débitos para clientes com mais de 60 dias de atraso, dando 
descontos de até 100% dos encargos. Embora o pagamento possa ser feito em até 12 parcelas 
fixas, Macedo disse que 55% dos clientes que estão acorrendo à proposta estão preferindo 
liquidar os débitos à vista, recobrando a capacidade de comprar a crédito na rede.   
 
Outra varejista que se diz satisfeita com o movimento de vendas de novembro é o 
Comprafacil.com site de vendas pela Internet do grupo Hermes, conhecido pela tradição de 
vendas por catálogo. A empresa informou que as vendas de novembro deste ano (até o dia 
27) foram 70% maiores do que as do mesmo período do ano passado.   
 
Segundo Gustavo Bach, diretor de marketing do site, a empresa ainda não sentiu o efeito da 
crise sobre as vendas. "Isso poderá acontecer no começo do próximo ano, se as previsões de 
aumento do desemprego se confirmarem. Enquanto isso, o site aumentou de dez para até 12 
prestações sem juros o pagamento das compras feitas pelo cartão Visa. Os clientes que 
compram mais de R$ 399 - o tíquete médio do site é de R$ 400 - concorrem a vales-presentes 
de até R$ 1.000.   
 
Na rua Uruguaiana, o mais tradicional comércio de eletrodomésticos e eletrônicos do centro da 
cidade, o movimento das lojas ainda era fraco na sexta-feira passada, apesar das promoções. 
"Outubro foi melhor do que novembro", disse um vendedor das Casas Bahia. Mas há quem 
esteja aproveitando as facilidades para comprar seus objetos de desejo. Natan Santos, 15, 
estagiário de uma distribuidora de energia, deixou a loja abraçado a um notebook de R$ 
1.999, comprado em dez vezes sem juros.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 2 dez. 2008, Empresas & Tecnologia, p. B4. 


