
As atividades de e-commerce geraram receita de R$ 8,2 bilhões em
2008,30% a mais que no ano anterior, e devem registrar um volume
ainda mais significativo este ano. Pelo menos é o que espera o
mercado, estimulado pela mais que esperada entrada das Casas Bahia
na modalidade. Um sinal claro de consolidação da prática no País

pós alguns anos de
espera e expectativa, a
gigante do varejo, Casas
Bahia, entra de vez no
e-commerce. Porém,
.mais do que anunciar

esta nova estratégia de negócio, a
notícia avaliza o mercado, pois até
mesmo os concorrentes aguardavam
a estréia da líder do varejo.
Corroborando com essa premissa,
grandes lojas virtuais populares, para a
consultoria e-bit, são um motor
importante para o avanço das
empresas sobre novos clientes. Não
por acaso, a perspectiva do mercado
de e-commerce de faturar R$ 10
bilhões neste ano não soa mais como
um desejo por um número redondo.

Este montante representa um
crescimento previsto na ordem de 22%
em cima dos R$ 8,2 bilhões registrados
em 2008 pela consultoria e-bit - que
por sua vez significou 30% acima dos
valores de 2007. "O e-consumidor está
cada vez mais atento às possibilidades
no canal web. É um meio que oferece
múltiplos tipos de informação para os
usuários, que acabam se sentindo mais
seguros. Esse é um comportamento
que vem mostrando evolução ano a
ano, pois muitos já tiveram uma
experiência de compra pela internet",
assegura Pedro Guasti, diretor geral da
e-bit e vice-presidente de estratégia da
câmara-e.net.

Segundo Guasti, a confiança que a
internet passou a propiciar para seus
usuários é uma importante aliada à
elevação dos números. "A confiança do
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consumidor nas transações online
demonstra que o segmento tem cada
vez mais credibilidade junto ao público,
que procura sanar todo o tipo de dúvida
antes de efetuar sua compra. Em 2008,
por causa da crise, esse processo
tomou-se ainda mais explícito", explica.

Be ressalta que o ingresso de
grandes redes varejistas neste
processo, como a Casas Bahia, traz
ainda novos públicos para o comércio
eletrônico. "A fidelidade de alguns
consumidores faz com que eles
associem a marca da loja física à virtual
e, chegando ao portal, esse consumidor
irá se deparar com melhores preços e
condições de pagamento, possibilitando
o seu retorno", conclui Guasti.

Pode vir
Mesmo os possíveis concorrentes

demonstram ser positiva a entrada da
Casas Bahia. Todo novo grande
concorrente contribui para a melhoria do
mercado. É mais gente pesquisando,
mais gente comprando e isso é muito
bom para um canal que ainda tem
muito para se desenvolver no País",
aponta Flávio Dias, diretor de
e-commerce do Wal-Mart, cujo site foi
lançado em outubro de 2008.

Na estrada do "quanto mais players
melhor", Alípio Camanzano, CEO da
Decolar.com, site de turismo, acredita
que o entrante pode servir ainda come
um fator para o mercado revisar suas
estratégias. "O usuário ou consumidor
não é cativo, ele busca uma
experiência boa na web. Se ele
descobre um ferrarnental melhor, com
uma "entrega" bacana, ele migra
mesmo. O Grupo B2W (conheça mais
no Box Sem Palavras), por exemplo,
disseminou a logística do Submarino
para seus co-irmãos e todos saíram
ganhando", compara.

Para o já veterano no setor, Steílec
Tolda, diretor-presidente do Mercado
Livre, as coisas podem não ser tão
simples. O sucesso da marca Casas

Bahia no mundo físico não é transferido
automaticamente para o universo online.
"Não se sabe se eles vão conseguir
entender a mecânica de web. A Globo,
com ainda não é na internet algo
parecido com a nave-mãe, a Rede
Globo. O jogo é diferente no mundo
virtual e eles agora precisam se
adaptar. Mas, no geral, vejo como
positivo, porque traz um novo público e
oferece rnais credibilidade para o
e-commerce", assegura.

Na incubadora
Há três anos, a Casas Bahia

desenvolve seu projeto, e os planos são
de longo prazo: em 10 anos, a iniciativa
deve responder por 25% do mercado
local de e-commerce. No dia 02 de
fevereiro foi dado o primeiro passe

nesse sentido, com o lançamento da
chamada filial 5000 (veja mais no Box:
Bastidores da loja 5000). que pode ser
encontrada em www.casasbahia.com.
br ao custo de R$ 3,7 milhões.

Em seu primeiro ano de
funcionamento, a perspectiva é que o
empreendimento represente algo como
2% do faturamento da companhia. "As
Casas Bahia entra na internet com um
modelo diferenciado, que não afeta as
vendas das lojas físicas. A idéia é que
um canal auxilie o outro e que os dois
preservem o nosso padrão de
atendimento. Além disso, a loja virtual
utiliza uma tecnologia que tem absoluta
sinergia com a gestão de negócio em
tempo real que a empresa faz", afirma
Michael Klein, diretor executivo da rede
e filho do fundador da empresa.

O objetivo explícito do portal de
vendas é concorrer no preço e buscar
todas as camadas sociais que possam
acessar a internet, algo que trará o
público tradicional da empresa (C. D e
E) a um mundo ainda dominado pelas
classes A e B.

A universalização que tornou
possível o investimento para as Casas
Bahia começou a partir da aceitação de
cartão de crédito em suas lojas físicas,
um primeiro passo para chegar a web.
"Contabilizamos 5 milhões de cartões
de crédito private label, em parceria
com o Bradesco. Construímos essa
base em três anos, dando oportunidade
às classes menos favorecidas de terem
seus primeiros cartões. Com isso,
facilitamos, também, de alguma forma,
o acesso do público às compras
online", argumenta Klein.

A loja da rede na web possui 13
categorias de produtos diferentes para
o e-consumidor como: móveis,
eletrodomésticos, eletroportáteis,
informática, bebê, saúde e beleza,
esporte e lazer e brinquedos e games.
Ao todo, serão comercializados, na
fase inicial, cerca de 4 mil produtos,

"O consumidor
busca uma
experiência boa
na web. Se ele
descobre um
ferramental
melhor, com uma
"entrega"
bacana, ele
migra mesmo"
ALÍPIO
CAMANZANO, DA
DECOLAR.COM

MICHAEL KLEIN,
DAS CASAS BAHIA:
OBJETIVO DO
PORTAL É
COMPARTILHAR
EXPERIÊNCIAS E
CAPTAR CLIENTES
PARAOS DOIS
CANAIS
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"O jogo é
diferente no

mundo virtual,
mas, no geral, a

entrada das
Casas Bahia

oferece mais
credibilidade

párã o
e-com mercê",
STELLEO TOLDA,

DO MERCADO
LIVRE

com algumas exceções daquilo
que é vendido no mundo físico, como
os aparelhos celulares e itens do
portifólio de móveis.

Para cima
Mesmo no meio de um cenário de

crise, as perspectivas para o setor - até
antes da iniciativa de lançamento das
Casas Bahia - vão contra a maré do
mundo real. É certo, no entanto, que
ainda existe um grande abismo entre os
consumidores, pois apenas 7% dos
brasileiros efetuaram compras através
de lojas virtuais, de acordo com
pesquisa do Ibope Mídia.

No entanto, a presença do mundo
virtual, seja na compra propriamente
dita ou em pesquisa, cresce
exponencialmente, assim como o
número de usuários. As categorias que
mais cresceram em audiência única em
janeiro deste ano na comparação com
o mês anterior foram Automóveis
i(14,2%, atingindo 4 milhões de usuários
únicos); e Viagens, que aumentou
13,3% e chegou a 7,8 milhões de
pessoas (veja mais sobre o
comportamento do usuário no Quadro:
É tempo de E-commerce). "Nos sites
de automóveis, destacaram-se os
anúncios classificados. Nos sites de
viagens, além do crescimento constante
do uso de mapas, também aumentou
em janeiro a procura por agências de
turismo", informou José Calazans,
analista do Ibope/NetRatings.

Os dados indicam que para os

brasileiros a internet continua
crescendo como forte referência para
a aquisição de produtos e serviços. "A
recente diminuição da venda de carros
não se refletiu na web no último mês,

RS 10 BILHÕES É A CIFRA
QUE O E-COMMERCE DEVE
MOVIMENTAR ESTE ANO

já que a busca por sites de
classificados de veículos novos e
usados aumentou em dezembro e em
janeiro", completa Calazans.

Estamos longe do potencial
possível da internet, porém a curva

brasileira de utilização da web como
canal de vendas desnorteia. Afinal,
enquanto aqui se fala em crescimento
acima dos 20% este ano, os Estados
Unidos querem manter o mesmo
patamar de 2008. E, lá, no último
trimestre do ano, se registrou um
decréscimo de 3% nas vendas.
'Trabalho com um mercado 30% maior.
Várias grandes empresas estão
investindo no setor e diversos fatores
continuam contribuindo para esse
crescimento, como a penetração de
computadores, da banda larga e o
amadurecimento do consumidor
on-line", admite Dias, do Wal-Mart.

Sopa de letrinhas
Os vetores de crescimento passam

pelas classes C e D, alavancados tanto
pela aquisição de computadores como
pelo acesso em lan-houses em suas
comunidades/bairros. Para chegar a
esse novo público, a linguagem dos
sites precisa ser adaptada, assim como
os ícones que serão utilizados, uso de
cores e outros detalhes de navegação
simplificada. O consumidor C e D
carrega suas expectativas de
comunicação e elas, nem sempre, são
as mesmas das pessoas de maior
poder aquisitivo.

Independente das barreiras, o
futuro não é tão nebuloso assim. "O
cenário macroeconômico é muito
complicado, mas não sei se ele vai se
sobrepor negativamente. Não arrisco
percentual de crescimento do
mercado, mas, com certeza, vamos
crescer bem acima da economia real",
com para Tolda.

O executivo garante que a crise
ainda não proporcionou retração no
segmento no qual o Mercado Livre
atua; da venda de produtos por meio
de leilões e ofertas. Por não ter uma
operação baseada em crédito, o site
não sofre o impacto da restrição
monetária. Para Tolda, projetos que se
baseiam em demasia em produtos
caros, como eletroeletrônícos, é que
devem sair perdendo.

Muito além da curva, o Decolar,
com quer seguir no mesmo patamar
de crescimento dos últimos anos -
algo como 110% no ano passado e
150% em 2007. "O mercado de
viagens e turismo na web ainda está
sendo desbravado. Conseguimos ter
uma dinâmica bem consolidada e
sempre inovamos em ferramental. Por
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"Várias grandes
empresas estão

investindo no setor
e diversos fatores

continuam
contribuindo para
esse crescimento,

como a penetração
de computadores,

da banda larga e o
amadurecimento

do consumidor
on-line"

FLÁVIO DIAS,
DO WAL-MART

internet
conta da volatilidade do dólar, as
pessoas estão viajando mais
nternamente. Em uma estimativa
extremamente conservadora
vamos crescer no mínimo 50%",
•revela Camanzano.

Novos projetos
Concorrente da Decolar e

acreditando no crescimento do
mercado local, a sueca Travelstart -
uma das quatro maiores agências de
viagens do mundo, que opera 100%
online, iniciou suas atividades no Brasil
recentemente com investimentos de
US$ 500 mil e uma perspectiva de
vendas de R$ 36 milhões no primeiro
ano. Atuante em 13 países e com
faturamento de US$ 180 milhões, a
empresa processa, apenas na
Escandinávia, algo como 2 mil reservas
•de passagens online por dia.

Sua operação é baseada na
integração automatizada com os
bancos de dados das companhias
aéreas e pode oferecer aos
consumidores, em tempo real e online,
informações como o número disponível
de assentos nos vôos das companhias
com as quais trabalha e serviços
exclusivos de personalização dos vôos.
Como travei assist, permite a escolha
de refeições diferenciadas e opções de
seguro saúde, entre outras facilidades.

Outro nome novo é o da Track &
'Field. Completando 21 anos de
operação no mundo real este ano, a
empresa, especializada em moda
esportiva, montou sua loja de comércio
eletrônico fwww.tf.com.br) no final de
•ano passado. Nela, o consumidor
encontra os mesmos produtos

disponíveis nas suas 34 lojas físicas.
"Queremos atingir os consumidores das
cidades onde ainda não temos loja, mas
também encaramos o comércio

on-line positiva para os clientes, desde o
momento da pesquisa até o
recebimento do produto em casa. Cada
detalhe foi minuciosamente analisado
para transformar a compra eletrônica
em algo natural e confortável, sempre
dentro do padrão de atendimento da
marca", argumenta Chilvarguer.

Para atender à demanda virtual, foi
realizada uma reestruturação dentro da
empresa e montada uma área dedicada
exclusivamente às transações de
comércio eletrônico. O projeto de
construção da loja online levou cerca de
um ano e disponibilizou, de imediato,
cerca de 700 itens, entre eles o da
coleção verão 2009.

É um luxo
E não é só baseado nas classes C

e D que o mercado quer avançar. O
cliente AM se mantém no radar das
empresas, a exemplo do que vem

LOJA VIRTUAL DAS CASAS BAHIA POSSUI
13 CATEGORIAS DE PRODUTOS PARA O E-CONSUMIDOR
eletrônico como um novo meio para o
nosso público estar em contato
conosco, oferecendo a eles a
oportunidade de comprar sem sair de
casa', aponta Sérgio Chilvarguer, diretor
de e-cornmerce da companhia.

O site dispõe de ferramentas que
integram todo o conteúdo de
informações produzido pela empresa,
incluindo o que é publicado no blog, na
revista e vídeos corporativos. Desta
forma, o internauta tem acesso a uma
gama de informações sobre os
produtos antes de optar pela compra.
"Nossa meta é criar uma experiência

SEM PALAVRAS
^igante do setor, fruto da fusão do Submarino com a Americanas.com em 2006, a
r B2W Companhia Global de Varejo possui atualmente mais de 50% do mercado
de o-commerce no País. Além dos do/s nomes, ainda carrega as marcas

Shoptíme, Blockbuster Online, tngresso.com, Submarino Rnance e B2W Viagens.,
oferecendo conjunto mais de 30 categorias de produtos e serwços e atuando através dos
canais de distribuição na Internet, teievendas, catálogos, TV e quiosques/lojas.

Nada mais justo, portanto, do que ouvir & conhecer os pianos do grupo, certo?
Errado. Depois de um contato inicial, chegou, por meio de sua assessor/a cie imprensa,
o seguinte comunicado lacônico: "Infelizmente não poderemos participar da sua
matéria. As empresas do grupo B2W são muito discretas e não costumam dar
entrevistas nem divulgar informações sobre mercado e vendas". Como disse um
analista certa vez, a concentração de mercado - qualquer mercado -só é boa para
quem é dono ou sócio da empresa em questão.

fazendo o Coquelux, cuja proposta é
oferecer oportunidades de compras a
seus sgcios. O portal tem menos de um
ano e atua como um clube de consumo
fechado. Para entrar é preciso convite e
disposição financeira para adquirir
roupas, acessórios, artigos de beleza,
design e "art de vivre" de alto valor. O
sócio, no entanto, garante descontos
que podem chegar a 70%.

A cada semana, a Coquelux
disponibiliza novas oportunidades de
compra - uma marca de cada vez,
durante dois dias. Os sócios são
informados urna semana antes do
evento e podem gerar um lembrete,
por e-mail, avisando da abertura da
campanha. Os franceses Pierre-
Emmanuel Joffre e Laurent Zago são
os responsáveis pela idealização e
criação do site. Após anos no
mercado de luxo internacional, eles
escolheram o Brasil para fixar
residência e dar origem ao projeto.

Marcas renomadas como Everlast,
Dior, Dom Pérignon, Oliviers & Co., Cia
Marítima e Juliana Jabour já
participaram da proposta da Coquelux.
O personagem Sofia, que é quem
convida para os eventos, tem também
um espaço dentro do site, intitulado "O
Clube", que funciona como um blog no
qual ela escreve histórias e curiosidades
sobre as marcas e os criadores.

22 TI I N S I D E A R C O D E 2



internet
Além do componente de

relacionamento 2.0, o site trouxe a
ferramenta "Manequim virtual" para
auxiliar os clientes. Com ele, o sócio
pode criar até quatro manequins e,
junto com um guia de medidas, pode
garantir que sua mais nova compra sirva
perfeitamente antes que ela seja
entregue em sua casa.

Invista e ganhe
Se a concorrência tende a se

ampliar em todos os setores, a
navegação ou ferramental precisa ser
incrementado para se transformar em
um diferenciai que aumente suas
vendas (veja mais no Box: Como
aumentar o tiquete). A filial 5000 das
Casas Bahia, por exemplo, utiliza o site
^e compartilhamento de vídeos
YouTube como instrumento. O míx de
produtos - mais de 100 na fase de
lançamento - é apresentado por vídeos

CLIENTE AAA SE MANTÉM NO
APESAR DAS INICIATIVAS QUE

explicativos de 30 segundos a 2
minutos. A idéia é facilitar o
entendimento da funcionalidade das
mercadorias, suas características e
benefícios. Os vídeos serão atualizados
semanalmente e feitos pelos garotos-
propaganda da marca. O que para
muitos consumidores, cansados da
gritaria histérica dos spots televisivos,
pode ser um martírio.

Outra inovação é o Web
Colaboration, uma espécie de consultor
virtual que auxilia o visitante na
navegabilidade e permite que um
atendente estabeleça contato virtual
com o consumidor, entrando em sua
tela para auxiliá-lo no que for necessário.
E o internauta tem a opção de retirar ele
mesmo o produto adquirido na filial

BASTIDORES DA LOJA 5000
om identidade própria, chamada de loja 5.000, a operação cias Casas Bahia na web
tem como maior novidade o fato de ter sido montada na plataforma mainframe. A
tecnolog!a: que já atuava como o coração do processamento da companhia,

permite um ambiente virtual integrado do site com o da rede física em tempo real, no qual a
validação da compra, geração de cadastro, pedido de venda, baixa no estoque e entrega
são acionados para que a mercadoria seja levada ao cliente no prazo determinado.

Entre os parceiros de infra-estrutura, a companhia lista parceiros como a Clear Sale,
que checa informações transacionais no ambiente online; a Aúnica,
responsável pela implementação do Omniture, software líder mundial
em web analitics; e a Atlas Solutions, plataforma de monitoramento
e hospedagem de campanhas de mídia online. Além disso, traz
íerramenías de criptografia que asseguram que todas as
informações transacionais estejam codificadas.

A segurança do site - assim como a de mainframe - é fruto
de parceria com a IBM. "Trabalhamos duro para garantir a
inviolabilidade e a confidencialidade dos dados de cada transação.
Nossa loja utiliza tecnologia de ponta, o que na de mais "top" no
mercado. Afinai, segurança não é produto, é so/ução mais
processo", completa Klein.

Na integração do mundo real com o virtual, a Soja online
utiliza um sistema de logística próprio e só fará entregas nos
mercados nos quais a rede possui filiais. Para compras de
mercadorias na região Sudeste, com valor acima de R$ 299, por
exemplo, não haverá cobrança de frete. Para as demais regiões,
o preço do transporte será estipulado de acordo com o produto
adquirido, no ato da compra. E o serviço de garantia estendida
também está à disposição na loja virtual, como mais uma
opção ao cliente. Para atender os clientes, a companhia
montou um SLV (Suporte à Loja Virtual) com um
contingente de 100 profissionais que já atuavam na CB
Contact Center, braço da Casas Bahia na área de call
center e central de atendimento.

RADAR DAS EMPRESAS,
DESCEM A PIRÂMIDE

mais próxima, se assim o desejar.
Já o Wal-Mart quer facilitar a

busca dos produtos em sua loja
virtual. Um exemplo: na seção de
notebooks é possível utilizar filtros
simultâneos por marca, processador,
memória RAM, faixa de preço etc. Ou
seja, se o consumidor tem um budget
definido, e tem exigência de
configurações, preferências por uma
ou mais marcas, ele combina as
informações e encontra o equipamento
mais adequado.

"Durante sua navegação o
consumidor é apresentado a diversos
recursos de Web 2.0, que incentivam
a colaboração entre os usuários e
fornecem, em diversos momentos,
informações sobre o que os outros
consumidores estão vendo,
comprando ou buscando no site. Isso
significa que, com o tempo, a
experiência tende a ser ainda mais
rica, uma vez que mais consumidores
terão interagido com a plataforma",
revela Dias. Um exemplo desses
recursos é o uso de tags - palavras
postadas pelos próprios usuários que
viram referência de navegação e dicas
para os outros - do tipo "quem viu
acabou comprando", "quem
comprou, comprou também", e
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comentários sobre o produto, entre
outras possibilidades.

Acelerando no 2.0
Outra opção é o modo "Espiar",

que possibilita que alguns detalhes do
produto possam ser rapidamente
visualizados em uma "janela" sem que
seja necessário sair da página. Na home
page, dentro da ferramenta Wal-Mart
RSS, o consumidor pode fazer uma
assinatura para receber informações de

E-COMMERCE BRASILEIRO CRESCEU
MAIS QUE O NORTE-AMERICANO, EM 2008.
FORAM 30%CONTRA 7% NAQUELE PAÍS
ofertas da área desejada e as buscas
do dia, que mostra as palavras mais
buscadas em formato tag cloud - links
mais relevantes aparecem com fonte
maior e em negrito.

Como todos os sites, o Wal-Mart
permite o uso de cartões, mas traz a
possibilidade de dividir a compra em
dois cartões de crédito no próprio site,
bastando definir o valor de cada um
deles. E, na entrega, para as praças de
São Paulo e Rio, o site abre a
possibilidade de entrega expressa -
feita no mesmo dia da compra.
"Criamos ainda recursos de
personalização, que permitem a
exibição de 'prateleiras" de produto e
banners de forma customizada. E ainda
o "Meu Wal-Mart", espaço no qual o
consumidor pode criar seu perfil com
foto, preferências e informações
pessoais. Assim, o consumidor tem
fácil acesso aos pedidos que fez no
site, informações cadastrais, listas
criadas, tags, resenhas, últimos
produtos navegados e muito mais",
enumera Dias.

Estas facilidades são fruto do
investimento do Wal-Mart em uma infra-
estrutura terceirizada, com a garantia do

E TEMPO DE E-COMMERCE
ATUALMENTE, NO BRASIL, 97% DAS EMPRESAS ESTÃO CONECTADAS À INTERNET, ENQUANTO
20% DAS RESIDÊNCIAS ESTÃO LIGADAS À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. E, EM MÉDIA,
OS BRASILEIROS PASSAM 23 HORAS POR MÊS CONECTADOS, DE ACORDO COM O IBOPE/
NETRATTNGS. VALORES QUETEM CRESCIDO ANUALMENTE DE FORMA EXPONENCIAL

VEJA AGORA O TEMPO DE NAVEGAÇÃO POR PESSOA EM CATEGORIAS E SUBCATEGORIAS
SELECIONADAS, COM NÚMEROS REGISTRADOS EM HORAS, MINUTOS E SEGUNDOS, QUE
DEMONSTRA A BOA PERFORMANCE DO E-COMMERCE NO BRASIL

parceiro em relação a flexibilidade e
crescimento. Como a garantia, em
contrato, de rápida expansão em caso
de necessidade, e de maior carga em
momentos de pico das operações.

Crescer o bolo
A Decolar acredita em promoções

e na interatividade com o cliente.
"Montamos ofertas e pacotes
continuamente e sabemos que o
segmento de turismo precisa sempre
agregar algo, além da pesquisa pura e
simples", alerta Carnanzano. Política
que é complementada por
financiamento próprio, em até 18
vezes, com auxílio da Cetelen e
entidades de cartão de crédito.

A navegação é aprimorada regular
e continuamente. "Temos um pipeline
com muitas novidades de ferramental
e desenvolvemos tudo internamente.
Temos uma equipe de 80 pessoas na
Argentina para a América Latina, e um
grupo local, de seis profissionais, para
o que é específico da operação
brasileira", revela. Ainda em março
será lançada uma rede social da
empresa que vai focar em informações
e dicas dos destinos feita pelos
próprios consumidores. Os primeiros
posts, em regime de teste, foram feitos
pelos mil funcionários da companhia
em toda a AL.

Todas essas iniciativas visam
assegurar as boas perspectivas para
2009, que, apesar da crise, prometem
ser positivas. Principalmente se
compararmos a previsão de
crescimento dó Brasil com o dos
Estados Unidos. Mesmo com um
número menor se comparada aos
anos anteriores, o comércio pela
Internet deve alcançar a marca inédita
de R$ 10 bilhões de faturamento,
crescendo entre 20% e 25% em
relação a 2008 - enquanto o
crescimento no último ano foi de 30%.

Já o comércio eletrônico norte-
americano, que segundo o eMarketer
cresceu apenas 7%, gerando um
faturamento de US$ 136 bilhões, deve
seguir meio de lado este ano - na
melhor das hipóteses. Até por não ter
uma base de clientes em expansão
como acontece por aqui.
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