
A guerra das redes varejistas vai esquentar
nos próximos meses, pelo menos no que
diz respeito ao mundo digital. Cautelosos,
os principais envolvidos na disputa evitam
abrir o jogo sobre suas estratégias. Mas, por
trás do relativo silêncio, especialistas têm
trabalhado arduamente para descobrir for-
mas de sair na frente da concorrência e con-
quistar o consumidor do dispersivo universo
da internet. O gerente geral de e-commerce
do Magazine Luiza, Francisco Donato, avisa
que é preciso cuidado para não embarcar
"nas ondas" por puro modismo. Por outro
lado, diz que a empresa está atenta à força
das mídias sociais. Segundo o executivo, o
Magazine Luiza só não entrou de cabeça
nessas novas plataformas de comunicação
pflrque acredita que é preciso participar de
modo relevante e consistente. Isso não quer
dizer que a empresa está parada. O Magazi-
ne Luiza já possui uma estratégia para es-

trear no mundo das comunidades digitais.
Como o Magazine Luiza, gigantes como

Wal-Mart, Casas Bahia, Ponto Frio, Pão de
Açúcar e Carrefour também estão na briga
para conquistar os consumidores digitais.
As soluções são diversas. O Wal-Mart, por
exemplo, decidiu investir nas redes sociais
para aumentar o relacionamento com os
clientes. "Para vendermos produtos a pre-
ços baixos, precisamos ser criativos", afir-
ma Flávio Dias, diretor de e-commerce do
Wal-Mart. A Casas Bahia, que até bem pou-
co tempo não demonstrava muito interesse
no universo digital, enfim se rendeu ao po-
der da web. Em fevereiro deste ano lançou
a primeira ação, a loja virtual. Antes, a va-
rejista havia realizado apenas campanhas
promocionais na internet.

O Magazine Luiza fez um plano estra-
tégico focado no digital. Entre as ações,
um novo site. "Esse projeto trará várias

novidades, coisas diferentes daquelas que
o mercado pratica hoje. É uma estratégia
de diferenciação que permitirá ao Magazi-
ne Luiza ingressar com muita propriedade
nas redes sociais", afirma, sem revelar de-
talhes da iniciativa.

O cuidado do Magazine Luiza em ocultar
seus planos para o mundo digital tem como
base o próprio sucesso que a empresa já ob-
teve nesse novo ambiente de negócios. Nin-
guém quer que o concorrente seja pioneiro,
ainda mais quando se trata de ganhar mer-
cado e consumidores. Atualmente, o canal
de vendas virtuais da varejista - que inclui,
além do site, o sistema de televendas e ven-
das corporativas - é responsável por 13%
do faturamento da companhia. "Em 2008,
somente nesses canais, faturamos R$ 411
milhões, isto é, crescemos 56%, enquanto o
mercado cresceu aproximadamente 30%",
afirma Donato.



MERCADO EM EXPANSÃO

Tornar sites e estratégias digitais mais efi-
cientes é um desafio e tanto. O comércio ele-
trônico tem crescido ano após ano no Brasil,
assim como a complexidade dessas opera-
ções, o que torna urgente a criação de ferra-
mentas de análise exclusivamente voltadas
para o segmento. Segundo o Ibope Nielsen
Online, em julho deste ano 25,2 milhões de
pessoas navegaram em sites de comércio
eletrônico na internet brasileira a partir de
suas casas ou locais de trabalho. Esse nú-
mero representa 11,8% na comparação com
os 22,5 milhões do mês anterior. Desse to-
tal, 69,1% entraram em sites de compras. No
mês anterior, foram 67,9%.

O levantamento reúne na categoria comér-
cio eletrônico sites de classificados e leilões,
guias e comparadores de preços, cupons e
recompensas e, claro, lojas de varejo. O al-
cance desta última subcategoria evoluiu de
45,5% em junho para 47,2% dos internautas
residenciais em julho. Na comparação anu-
al, esse número saltou de 59,5% para 47,2%.
Ou seja, em julho de 2008, 39,5% de todos os
internautas residenciais entraram em sites
de lojas de varejo. Em julho de 2009, 47,2%
navegaram nesses sites.

Segundo a 20a edição do WebShoppers,
estudo realizado pela e-bit e divulgado no
final de agosto, o primeiro semestre deste
ano foi bastante positivo para o comércio
eletrônico: foram faturados R$ 4,8 bilhões,
crescimento 27% superior ao registrado no
mesmo período do ano passado. Outro dado
importante revelado pelo levantamento foi o
alto valor do tíquete médio. Os consumido-
res gastaram, em média, R$ 323 por compra,
o que pode ser creditado à venda de produ-
tos de maior valor agregado, como eletrodo-
mésticos e artigos de informática.

Uma explicação para resultados tão posi-
tivos é maior confiança na hora de adquirir
um bem pela internet De acordo com levan-
tamento da e-bit em parceria com o Movi-
mento Internet Segura (MIS), 86% dos con-
sumidores brasileiros estão satisfeitos com o
comércio virtual. De acordo com o relatório
WebShoppers, esse alto índice de confiança
é fruto da facilidade oferecida pelo e-com-
merce, que apresenta diversas condições de
pagamento para seu consumidor, que pode
parcelar sua compra diversas vezes e, muitas

"A própria experiência pessoal conta.
Os compradores estão comunicando uns
aos outros que está mais fácil e seguro
comprar pela internet"
- Alexandre Crivellaro, diretor de inovação do Ibope Media

vezes, não precisa pagar o frete. Para Alexan-
dre Crivellaro, diretor de inovação do Ibope
Media, o crescimento do comércio eletrônico
é explicado por uma combinação de fatores,
como o aumento das opções de pagamento e
a entrada de novas empresas no ramo, como
a Casas Bahia, o que permitiu que uma par-
cela da população de menor renda também
se interessasse pelo e-commerce. "A própria
experiência pessoal conta. Os compradores
estão comunicando uns aos outros que está
mais fácil e seguro comprar pela internet",
observa. A falta de tempo nos grandes cen-
tros e o próprio crescimento da rede no Brasil
completam a lista de Crivellaro.

MEDINDO O VAREJO DIGITAL

Não à toa o Ibope Media planeja lançar, no
início do próximo ano, um produto de aná-
lise voltado exclusivamente para o comércio
eletrônico. "O Ibope percebe que esse é um

ramo que ainda carece de informações. Fare-
mos um mapa do mercado inteiro", promete.
A intenção é criar uma ferramenta que en-
volva todo o processo de compra por meio da
rede, desde a navegação até a forma com que
os produtos são anunciados pelas empresas
em portais. "Queremos entender como a
compra acontece, por onde as pessoas na-
vegam na internet para buscar informações
sobre determinado produto, como elas che-
gam aos sites, o que fazem quando entram lá,
quais produtos observam e o porquê", diz.

Crivellaro também opta pela discrição e
não revela detalhes do projeto. "Já temos um
roteiro completo, mas começaremos com
algo simples. É uma iniciativa complexa, que
depende de um número razoável de colabo-
radores e de um software analítico robusto",
despista. Para ele, tal ferramenta é mais do
que necessária ao atual estágio do comércio
eletrônico nacional e ajudará as empresas de



De forma consistente, a internet se transformou em poderoso canal de venda

diversificação de itens disponíveis no site da
varejista. Em 2008, a companhia começou a
ampliar o mix de produtos que disponibiliza
no seu endereço eletrônico. Até então, ela ven-
dia pelo site aquilo que já comercializada em
suas lojas físicas. Segundo Donato, a mudança
foi responsável por boa parte do crescimento
de 56% que o comércio eletrônico do Magazi-
ne Luiza obteve no ano passado.

Vender um pouco de diversos itens: no
mercado, esse conceito é conhecido como
long tail, isto é, cauda longa, termo popula-
rizado pelo livro A Cauda Longa, do editor
chefe da revista Wired, Chris Anderson. No
Magazine Luiza, a opção por tal estratégia se
mostrou acertada. Para colocá-la em práti-
ca, porém, é preciso que a operação física e
a operação digital falem a mesma língua. "A
internet permite que você trabalhe com mais
produtos e de forma segura, sem ter proble-

mas com estoque", observa Donato. A meta
da empresa é avançar ainda mais no uso da
cauda longa, principalmente em 2010. Entre
os novos produtos que o consumidor poderá
encontrar no site do Magazine Luiza estão os
de alto giro, como livros e DVDs. "Pensamos
em incluir esse tipo de categoria porque ela
possui a capacidade de gerar tráfego e novos
clientes. O tíquete médio é baixo, o que atrai
compradores e estimula a conversão de visi-
tas em vendas", detalha o executivo. Segundo
o estudo WebShoppers, no primeiro semes-
tre deste ano os produtos mais vendidos nos
sites de comércio eletrônico foram livros, re-
vistas e assinaturas.

Se neste ano o Magazine Luiza recrutou um
profissional da concorrência para reforçar sua
operação digital, em 2007 a empresa viu Flá-
vio Dias deixá-la e assumir a diretoria de e-
commerce do Wal-Mart "No Magazine Luiza
eu era responsável pela operação de comér-
cio eletrônico. Ingressei em um negócio que
já estava andando. O Wal-Mart me chamou
para ajudar a construir a operação do zero",
conta Dias. O e-commerce da empresa entrou
no ar em outubro do ano passado, após dois
anos de planejamento de investimentos de
R$ 25 milhões. Dias garante que a iniciativa
é um sucesso, mas não revela dados como
faturamento e crescimento. Ele afirma que a
empresa prevê que em dezembro deste ano
venderá, por meio do site, cinco vezes mais
que no mesmo mês do ano passado. "É uma
taxa de crescimento absurda. Isso tem exigi-
do que nos movimentemos rapidamente do
ponto de vista de criação de infraestrutura,
principalmente nas áreas de tecnologia e lo-
gística." De acordo com o executivo, o site do
Wal-Mart está baseado em três pilares: preço
baixo, experiência de compra e, a exemplo do
que ocorre no Magazine Luiza, sortimento de
produtos. "Optamos pela cauda longa, que sig-
nifica trabalhar com uma grande variedade de
produtos, já que o site não possui as mesmas
limitações das lojas", reforça.

REDES SOCIAIS

Aliás, a estratégia de oferecer preços meno-
res do que a concorrência levou o Wal-Mart
a explorar as redes sociais. A empresa possui
contas no Orkut, Twitter, YouTube e tam-
bém mantém um blog. Dias explica que, para
conseguir vender produtos a preços baixos, a



companhia necessita ser criativa e eficiente
em suas estratégias de comunicação. Afinal,
cada centavo conta. É aí que entram as redes
sociais. Elas são uma forma de se comunicar
com o consumidor que não encarece a ope-
ração e, consequentemente, o produto final.

Segundo Dias, o Wal-Mart também monito-
ra os principais blogs brasileiros para saber o
que os internautas falam da marca. Só que não
se trata de um monitoramento passivo. "Pro-
curamos criar um canal de relacionamento.
Interagimos com esses consumidores nessas
comunidades. Se há algum problema, alguma
dúvida, procuramos uma solução, fazemos
contato, esclarecemos ali, na hora, na comu-
nidade", afirma. Além disso, a empresa usa
os perfis que possui nas redes sociais para di-
vulgar promoções e produtos. "Entramos em
comunidades de quem gosta de jogos eletrôni-
cos e veiculamos uma oferta para o público",

exemplifica. No Twitter, a empresa tem feito
promoções exclusivas para seus seguidores.

NOVATA

A Casas Bahia foi a mais recente varejista a
entrar no mundo digital. Em fevereiro des-
te ano, a empresa lançou sua loja virtual, na
qual investiu R$ 3,7 milhões. Segundo o dire-
tor de marketing da empresa, Raphael Klein,
3% do faturamento da loja virtual é atual-
mente destinado a ações digitais da marca,
que incluem um mix de ferramentas que
envolvem otimização dos sites da empresa,
marketing em mecanismo de busca, e-mail
marketing e ativação em redes sociais e sites
de compartilhamento, como o YouTube.

Antes da inauguração da loja virtual, a Ca-
sas Bahia já realizava promoções pela rede.
No aniversário de 56 anos da empresa, no
final do ano passado, os internautas foram

54

convidados para uma espécie de festa virtu-
al que eles mesmos criavam dentro de uma
espécie de jogo. Segundo Klein, a ação atraiu
mais de l milhão de visitantes e quase 2 mil
festas foram enviadas pela rede. As melhores



foram premiadas com notebooks e TVs.
Já no último Dia dos Pais, a empresa colo-

cou no ar um hotsite no qual os visitantes po-
diam criar avatares de seus pais e depois os
enviavam por e-mail. Em outra ação, a com-
panhia veiculou peças no MSN e no Yahoo
convidando os usuários a participarem de
um quiz. Em pouco mais de dez dias, a ação
obteve mais de 4 milhões de interações, o
que significa que 35% dos usuários expostos
à campanha interagiram com as peças.

Tais ações da Casas Bahia evidenciam que
as redes de varejo também têm apostado na
internet como veículo de marketing e publi-
cidade. Porém, segundo Donato, do Magazi-
ne Luiza, no meio digital as negociações não
costumam ser mediadas por agências em 90%
dos casos. Isso ocorre porque os próprios por-
tais têm uma estrutura comercial para venda
de publicidade dedicada ao varejo. "Existem
formatos completamente diferentes para o
comércio eletrônico. A forma de negociar é
completamente diferente. Tudo é baseado em
métricas", pondera. Segundo o executivo, o
Magazine Luiza tem experimentado todos os
formatos existentes para fazer sua publicidade
na internet, mas o destaque são os links patro-
cinados, que recebem 40% dos investimentos
destinados às ações digitais. A segunda ferra-
menta mais utilizada são os comparadores de
preço, seguidos dos banners nos portais. So-
bre este último formato, Donato observa que,

apesar de terem um desempenho por clique
menor, eles são importantes por veicular a
marca. "Os portais expõem a marca. O público
dos principais portais tem um poder aquisitivo
geralmente maior do que o público de outros
veículos, algo muito positivo", avalia. Para o
Wal-Mart, que aposta na estratégia do preço
baixo, os comparadores de preço são uma fer-
ramenta particularmente importante. "Somos
um dos maiores investidores do Buscapé por-
que faz todo sentido para a nossa proposta de
valor sermos percebidos dentro desse canal,
no qual o consumidor já está muito avançado
no processo de compra. Ele quer saber o preço
do produto", afirma Dias.

MEIO ESTRATÉGICO

Para Donato, do Magazine Luiza, a internet
é fundamental para a empresa por dois mo-
tivos. Primeiro, pelo próprio resultado finan-
ceiro que o meio gera. Em segundo lugar está
a importância estratégica do canal digital. "A
companhia acredita muito na multicanali-
dade. Enxergamos o cliente como um só. Os
meios são escolhidos por ele. E cada vez mais
as alternativas de canais de vendas farão a di-
ferença na decisão de compra", observa. Para
o executivo, o comércio eletrônico é uma
operação complementar à loja física. Ou seja,
ambos os canais precisam se comunicar. A
prova de que a operação física e a digital se
ajudam ocorreu quando o Magazine Luiza,

após diversas tentativas, finalmente inaugu-
rou lojas na cidade de São Paulo, em setem-
bro de 2008. A divulgação gerada pela entrada
no maior centro consumidor do País elevou
as vendas no site da empresa. "Tivemos, na
semana da inauguração, um crescimento de
cerca de 20% nas vendas pela internet em re-
lação à semana anterior. Depois, baixou um
pouco e ficou em cerca de 10% em relação à
base, o que é muito significativo", afirma.

Já na opinião de Dias, do Wal-Mart, para
ser competitivo no comércio eletrônico, o mo-
delo de negócio da companhia precisa traba-
lhar com áreas focadas. "Temos um centro de
distribuição em Barueri (SP) exclusivo para a
operação digital. Ele é gerido por profissionais
que conhecem a logística de e-commerce. Afi-
nal, trata-se de uma disciplina à parte. Nossa
opção foi criar uma nova unidade de negócio,
e não encarar o e-commerce como apenas
mais uma loja", afirma, observando que, no
Brasil, o Wal-Mart tem a unidade de varejo,
uma de atacado e outra voltada ao comércio
eletrônico. Dias acrescenta outro aspecto im-
portante. Ele lembra que a internet permite à
empresa alcançar clientes em qualquer região
do País. E, além dessa vantagem geográfica,
há ainda ganhos demográficos. "Você passa-
rá a ter contato com um perfil de consumidor
que não compra necessariamente seus eletro-
domésticos ou produtos de informática nas
lojas físicas." • •
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