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A vida de quem ataca se mostra
mais fácil, num mercado em fran-
ca expansão como o varejo ele-
trônico brasileiro. “No ano pas-
sado, vendemos duas vezes e
meia mais do que havíamos pre-
visto no plano de negócios”, dis-
se Flávio Dias, diretor de comér-
cio eletrônico do Walmart. “To-
das as expectativas foram supe-
radas. Tivemos que adiantar in-
vestimentos em infraestrutura
tecnológica e logística.”

Na sua estreia, o site do varejis-
ta americano tinha 11 categorias
de produtos e 10 mil itens. Atual-
mente, tem 18 categorias e 50
mil opções de produtos. “A déci-
ma-oitava categoria foi cama,
mesa e banho”, afirmou Dias. “A
meta para este ano é dobrar as
vendas em relação a 2009.”

O Walmart já vende itens de
supermercado (alimentos e pro-
dutos de limpeza) em Porto Ale-
gre, com sua rede Nacional, e em
Curitiba, com o Mercadorama.
“Essas operações têm caracterís-
ticas bem distintas, baseadas
nas lojas e no atendimento local,
mas o potencial de mercado é
enorme”, disse o diretor do Wal-

mart. “É um dos novos negócios
que vão estar na nossa pauta, as-
sim como vestuário. Em um ano
ou dois, deveremos estar nessas
categorias.”

Evolução. No início, o comér-
cio eletrônico era dominado por
produtos como livros e CDs.
Atualmente, a maior parte da re-
ceita vem de eletrônicos e eletro-
domésticos. No último semes-
tre, a Copa do Mundo incenti-
vou a venda de televisores de te-
las planas. Com o fim do incenti-
vo tributário à linha branca, mui-
ta gente adiantou a compra de
geladeiras.

Segundo o E-bit, existem 20
milhões de consumidores onli-
ne. Cerca de metade pertence à

classe C. Isso quer dizer que,
mesmo se a base atual de 67,9
milhões de usuários de internet
ficasse estagnada, o potencial de
crescimento do e-commerce se-
ria grande.

Ainda existem setores pouco
explorados, como a venda de rou-
pas. “Redes como C&A, Riachue-
lo, Renner e Pernambucanas ain-
da têm uma presença tímida no
comércio eletrônico”, disse Ale-
xandre Umberti, diretor de ma-
rketing da consultoria E-bit.
“Em seis meses, as grandes vare-
jistas de roupas devem entrar na
internet”, afirmou Alejandro Pa-
dron, consultor da IBM.

Espaço. Por muito tempo, os
varejistas virtuais disseram que
era complicado vender roupas,
por ausência de padronização e
pela falta de hábito do consumi-
dor brasileiro. As outlets vir-
tuais, que vendem, por tempo li-
mitado, produtos de ponta de es-
toque de grandes marcas com
até 90% de desconto, têm prova-
do que a tese está errada.

O outlet virtual Brandsclub
foi criado em março de 2009 por
Paulo Humberg, pioneiro da in-
ternet brasileira, responsável pe-
lo site de comércio eletrônico
Shoptime e pelo serviço de lei-
lões Lokau. Tem como conse-
lheiro e investidor Flávio Jan-
sen, fundador do Submarino.
“No mundo, o vestuário é núme-
ro um em vendas”, disse Hum-
berg. “Quem participou da pri-
meira onda do comércio eletrô-
nico no Brasil está voltando.”

No ano passado, o Brandsclub
faturou R$ 25 milhões, e projeta
triplicar as vendas neste ano,
com mais de 2 milhões de clien-
tes cadastrados. “As pessoas não
compram eletrônicos sempre.
Roupa pode ser toda semana”,
afirmou o executivo. / R.C.

Mercado prepara
novas ondas de
crescimento
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Nos últimos quatro anos, o total
de brasileiros com acesso à inter-
net mais do que dobrou, passan-
do de 31,9 milhões em 2005 para
67,9 milhões no ano passado, se-
gundo o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).
O faturamento do varejo online
avançou respeitáveis 40% no pri-
meiro semestre, quando compa-
rado ao mesmo período de 2009,
somando R$ 6,7 bilhões, de acor-
do com a consultoria E-bit. A ex-
pectativa de crescimento para es-
te ano todo é de 35%.

Diante de tantos números su-
perlativos, a liderança do varejo
virtual brasileiro pode parecer
uma posição confortável. Longe
disso. A B2W, protagonista des-
se mercado, enfrenta competi-
ção cada vez mais acirrada de va-
rejistas tradicionais. Dono da
Americanas.com, do Submarino
e do Shoptime, o grupo tem regis-

trado queda de participação e
perda de valor de mercado.

“Não é inesperado crescer
abaixo do mercado quando se é
líder”, disse Juliana Campos,
analista da Ativa Corretora.
“Mas a queda da margem bruta
mostra que a empresa está real-
mente apanhando da concorrên-
cia.” Segundo Juliana, a margem
bruta da B2W caiu 1,1 ponto por-
centual no primeiro semestre,
quando comparada ao mesmo
período de 2009, para 20%.

O discurso da B2W ao merca-
do é de defender a rentabilidade,
mesmo à custa de participação.
No primeiro semestre de 2007, a
empresa tinha quase 60% do
mercado. No mesmo período
deste ano, caiu para menos de
40%. Procurada, a empresa pre-
feriu não dar entrevista.

A concorrência à B2W se forta-
leceu nos últimos dois anos. Em
outubro de 2008, o Walmart co-
meçou a vender pela internet no

Brasil. Em fevereiro de 2009, foi
a vez da Casas Bahia e, em março
deste ano, do Carrefour.

Essas operações vieram se jun-
tar às de outros grandes, como
Extra, Magazine Luiza e Saraiva,
na briga pelo mercado domina-
do pela B2W. A ameaça será ain-
da maior quando a Nova Ponto-
com, empresa que será responsá-
vel pelos sites do Extra, do Pon-
to Frio e da Casas Bahia, estiver
em operação plena.

Perda de valor. A B2W valia,
na bolsa, R$ 3,2 bilhões na última
quinta-feira, o que representava
uma queda de 41,5% em 12 me-
ses, segundo dados da Economá-
tica. No mesmo período, a Boves-
pa subiu 15,2%.

Para Júlia Duarte, analista da
Brascan Corretora, os papéis da
empresa não estão sendo castiga-
dos pelo aumento da competi-
ção, com consequente perda de
participação do mercado, mas

por questões como o endivida-
mento da companhia e a demora
na integração logística e de siste-
mas entre os três diferentes si-
tes.

“A B2W tinha três centros de

distribuição, um para cada mar-
ca, e hoje tem dois, mas estes não
estão integrados”, disse Júlia.
“O projeto de integração de siste-
mas deveria terminar no primei-
ro semestre, mas atrasou.”

O endividamento bruto da
companhia atingiu R$ 1,5 bilhão
no fim de junho, um crescimen-
to 26% sobre o ano anterior. “A
B2W precisa renegociar as taxas
de juros para reduzir as despesas
financeiras, porque contraiu
uma parte da dívida quando o
mundo e o País estavam em cri-
se”, disse Júlia, acrescentando
que, se a empresa conseguir ter-
minar a integração e reduzir as
despesas financeiras, o panora-
ma deve mudar.

Pontocom. A B2W foi criada
em dezembro de 2006, com a
união entre a Americanas.com e
o Submarino. Apesar de não pos-
suir presença no mundo físico, a
empresa tem como maior acio-

nista as Lojas Americanas (com
54,95%), e aproveita essa siner-
gia. Os clientes da controladora
podem fazer compras em quios-
ques da Americanas.com, insta-
lados nas lojas.

“O varejo eletrônico estava
muito acomodado há dois
anos”, disse Alejandro Padron,
consultor de varejo da IBM.
“Desde então, houve uma trans-
formação, com grandes varejis-
tas lançando projetos muito sóli-
dos.”

Para Padron, o modelo vence-
dor, no mercado internacional, é
o de varejistas que conseguem
combinar bem a presença física
à virtual.

“A Amazon é uma exceção a
essa regra”, afirmou o consultor.
“Mas ela cria novos mercados di-
gitais, como fez com o Kindle.
Depois dela, na lista dos dez
maiores do comércio eletrônico
americano, todos têm opera-
ções físicas.”

FLÁVIO DIAS
DIRETOR DE E-COMMERCE DO
WALMART
“Artigos de supermercado são
um dos novos negócios que vão
estar na nossa pauta, assim
como vestuário. Em um ano ou
dois, deveremos estar nessas
categorias.”

ALEJANDRO PADRON
CONSULTOR DA IBM
“Em seis meses, as grandes
varejistas de roupas devem estar
na internet.”

Foi a valorização do índice
Bovespa até a última quinta-fei-
ra, num período de 12 meses
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Submarino sofre ataque de gigantes
A chegada de concorrentes fortes impõe à B2W o desafio de defender sua liderança de mercado sem prejudicar os resultados

Foi a queda do valor de merca-
do da B2W no mesmo período,
para R$ 3,2 bilhões

Depois de livros e CDs,
vieram eletrônicos e
eletrodomésticos. Ainda
existem setores pouco
explorados, como roupas
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VAREJO ONLINE X B2W

COMPETIÇÃO ACIRRADA
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Nos últimos anos,
receita do grupo

tem crescido menos
que o total do

mercado

B2W perde participação de mercado com a entrada de grandes varejistas na rede
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