
sociação Brasileira de Supermercados (Abras). 
Mas quando se fala de crescimento, aí, sim, o 
dado é vultoso. As vendas pela internet cres-
ceram 42,8% de 2008 a 2009, na participação 
do faturamento do setor supermercadista, se-
gundo pesquisa da entidade. Segundo o site 
E-Commerce (www.e-commerce.org.br), es-
pecializado em informações desse segmento, 
o crescimento das vendas on-line no comércio 
brasileiro em 2010 deve chegar a 30% e atingir 

a cifra de R$ 13,6 bilhões. No ano passado, 
essas vendas registraram crescimento de 33% 
sobre 2008, e atingiram R$ 10,6 bilhões. 

Em Sete Lagoas (MG), o Santa Helena já 
tem 20% do faturamento de uma loja de 1,6 
mil metros quadrados e 14 check outs, vindo 
das vendas on line. E o melhor de tudo isso é 
que são clientes que não eram da loja. Portanto 
não há "canibalismo" entre a unidade física e a 
virtual, como assegura o encarregado do setor 
de tecnologia de informação da empresa, Fre-
derico Machado Bastos, que espera dobrar esse 
volume em um ano. A empresa já atua com 
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especialista em supermercados, Pedro Matizonkas. 
Ele acrescenta ainda mais um ingrediente para se 
ter sucesso: planejamento. "Tem de ser um negó-
cio muito bem-planejado, porque a empresa não 
pode frustrar o seu cliente", recomenda. 

Matizonkas ressalta que uma empresa, mesmo 
em tempos de grande disseminação e a aplicabili-
dade da internet, não é obrigada a entrar no merca-
do on line, mas enfatiza o professor, se entrar tem 
de ser para valer. Esse entrar bem não é só vender 
e entregar. O site tem que ser de fácil navegação, 
tem que gerenciar os produtos por categoria e até 
agregar serviços ao cliente. "Eu posso oferecer 
serviços ao cliente como, por exemplo, quando ele 
clicar em um detergente, o site oferecer também 
um desinfetante", sugere o professor. 

TECNOLOGIA E LOGÍSTICA 
Para atender bem ao cliente "internauta", o 

professor da ESPM/SP sugere três palavras. Ou se-
ria só uma? "Tecnologia, tecnologia e tecnologia". 
Segundo ele, é preciso ter tecnologia que permita 
uma comunicação fácil e instantânea. Isso de 
certa forma já existe em razoável escala, mas Ma-
tizonkas exige mais. "Tem de ser uma tecnologia 
adequada a cada público" reforça. "0 grande de-
safio é como eu vou comunicar com esse público, 
o desafio é também ter uma comunicação para 
incentivar vendas". 

Segundo o professor da ESPM, as vendas pela 
internet são um negócio que tem futuro, princi-
palmente com a ajuda das novas tecnologias. "Eu 
posso estar indo para casa, no trânsito, e fazer o 
pedido pelo celular", observa. E neste caso não 
é uma ligação telefônica, mas acessar o site do 
supermercado pelo aparelho pessoal. 

Fernando Bravo Elias, do VIP Fácil, lembra que o 
investimento em tecnologia é alto. E quando se fala 
em tecnologia para o funcionamento de uma loja 
virtual, destaca, não é só o investimento financeiro 
em novos recursos. Existe também o investimento 
em conhecimento, na qualidade dos produtos e no 
atendimento. 

PROMISSOR 
Depois de pesquisar e de buscar informações 



sobre o negócio, o diretor do Supermercado 
VIP acredita que o momento é promissor para 
o e-commerce. As observações dele não se 
restringiram apenas no mercado nacional. Elias 
buscou informações de tendencias mundiais, e 
investiu naquilo que ele chama de "um novo ne-
gocio", totalmente diferente de uma loja física. 

Fernando Bravo Elias atua no comércio pela 
internet desde junho de 2010. Mas é ao mês 
seguinte, julho, que atribui o marco desse novo 
negocio, que ele faz questão de dissociar das 
operações da loja física. Pela completa diferen-
ça nas operações, segundo ele. "A comparação 
com uma loja física é muito desleal", disse. 

Segundo Elias, a operação virtual isenta a 
empresa de uma série de custos dos quais a 
loja física não pode prescindir. A escolha do 
ponto, o investimento em comunicação visual 
e o gasto com equipamentos refrigerados que 
têm de ficar abertos para a exposição de produ-
tos perecíveis são alguns dos custos que uma 
loja virtual dispensa. Nos cálculos de Elias, a 
redução desses custos pode chegar a 40%. 

RUPTURA NUNCA 
Fernando Bravo lembra que o perfil de con-

sumidores usuários do comércio eletrônico 
está na classe de maior poder aquisitivo. Um 
cliente que confia no serviço e, como qualquer 
um, quer ser bem-atendido e ter produtos de 
alta qualidade. "Eu tenho de fazer uma sele-
ção de produtos para superar a expectativa do 
cliente", disse. "Afinal eu estou tirando dele a 
possibilidade de escolher o produto na loja" 

Partindo dessa análise, mais um detalhe se 
torna fundamental na empresa. A ruptura se 
toma uma palavra proibida. "O assunto ruptura 
é mais complicado do que no autosserviço 
tradicional, porque eu não tenho desculpa para 
dar", concorda Matizonkas. "Se o cliente está 
na loja, ele pode escolher outro produto, mas 
no site ele não tem como fazer isso". 

Na opinião de Elias, o cliente on line tem 
um perfil que requer mais atenção e, por isso, é 
preciso estar atento para não haver rupturas no 
site. Isto é, se está constando no site, tem de 



ter no depósito. Não vale uma ligação posterior 
com um pedido de desculpa pela falha. 

A falta de produtos no site pode comprome-
ter não só uma determinada empresa, como to-
da a modalidade de negocio, que sofrerá perda 
de credibilidade. "Se não tiver o produto, a loja 
tem de comprar em outro lugar e entregar ao 
cliente", recomenda Elias. "Já aconteceu aqui, 
e nós fizemos isso". 

FIDELIDADE 
Outra vantagem do site, quando bem-pla-

nejado, é a fidelidade do cliente e o pagamento 
certo. Nos cinco meses de vendas via internet, 
a inadimplência do VIP Fácil é zero. As compras 
são pagas por meio de cartão de crédito, um 
serviço oferecido no próprio site. Caso o cliente 
opte por pagar à vista, no ato da entrega, um 
funcionário leva a "maquininha" para recebi-
mento com cartão de débito. 

Outra vantagem apontada por Elias é o au-
mento do ticket médio, que é de R$ 115. "Isso 
chega a ser quatro vezes maior do que é a ven-
da média de um supermercado". É que, na opi-
nião de Elias, quando vai comprar pela internet, 
o cliente faz uma compra mais planejada. "Eu 
faço questão de acompanhar o meu primeiro 
cliente no e-commerce até hoje. Ele já está na 
sua décima compra", revela. Esta é uma forma 
de conhecer bem o cliente. 

PREPARANDO A VOLTA 
O serviço de venda pela internet ainda en-

frenta alguns obstáculos. Na opinião do diretor 
do VIP Fácil, a própria reticência do brasileiro 
sobre a internet ainda é um impedimento para 
o comércio nesse meio. Outro obstáculo é a 
questão da logística, que ainda não garante 
uma entrega mais rápida do que se o cliente 
fosse à loja. 

Em Pará de Minas, a 90 quilômetros de 
Belo Horizonte, o Supermercado Panelão, com 
duas unidades na cidade, começou a operar o 
serviço há cerca de dez anos, mas acabou por 
suspender a atividade, "por falta de demanda". 
Mas deve voltar a vender pela internet, como 



do País, como Carrefour, Extra e Wal Mart, e pelas 
maiores redes de Minas, a DMA Distribuidora, Su-
permercados BH, Super Nosso, Verdemar. Além 
delas, várias outras empresas de menor porte 
que atendem a todos os bairros da capital. A 
concorrência é forte e, pode-se pensar, não há 
mais espaço. 

Espaço, o físico, com imóvel, fachada e tudo 
mais pode estar mesmo ficando escasso, mas 
há alguém que descobriu uma maneira de entrar 
nesse mercado sem ocupar espaço. Sediada em 
Sete Lagoas, a 70 quilômetros de Belo Horizonte, 
a rede Santa Helena, com cinco lojas na cidade, 
depois da última inaugurada dia cinco de outubro, 
atende a toda a RMBH, com vendas via internet 
(www.santahelenacenter.com.br), por meio do 
"Home Shop". 

0 Santa Helena é pioneiro no serviço de super-
mercado pela internet em Minas Gerais e opera 
com a modalidade há 10 anos. A empresa faz 
entregas para a RMBH diariamente, exceto no final 
de semana, de todo o mix disponível na loja física. 
São 25 funcionários destinados a este serviço, des-
ce o call center até a entrega. O pedido é recebido 
no site e confirmado pelas atendentes, que repas-
sam a solicitação via eletrônica para o "coletor de 
pedidos", um pequeno aparelho semelhante a uma 
máquina de passar cartão, porém menor, que fica 
com a equipe de entrega. Recebido o pedido no 
coletor, a equipe já começa a separar as compras. 

Os pedidos feitos no site da empresa na se-
gunda-feira, por exemplo, são entregues na ter-
ça-feira. Se pedidos após o meio-dia, neste caso 
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são entregues na quarta-feira. Não se trata 
de atraso, mas de organização de todas as 
compras. Há uma sala preparada para arma-
zenamento dos produtos, onde os perecíveis 
são colocados em câmaras frias, os pedidos 
são conferidos, e só então são liberados para 
entrega a uma taxa de R$ 15. 

NO MESMO DIA 
As compras destinadas a Belo Horizonte e 

cidades mais próximas, como Betim, Conta-
gem, Nova Lima, Igarapé, são entregues a um 
ponto de apoio nas proximidades de Contagem. 
A partir de lá, um motorista do Santa Helena 
distribui os pedidos, usando veículo mais leve, 
um caminhão de pequeno porte. Os clientes de 
Sete Lagoas, que comprarem até as 14 horas, 
recebem o pedido no mesmo dia. 

Os pagamentos são feitos diretamente no 
site, ou no caso de pessoa jurídica, a compra 
pode ser faturada, mediante cadastro. Mas 
a empresa é flexível quanto às cobranças. 
Aqueles clientes com maior relacionamento 
com a empresa podem até ganhar um prazo 
maior. Os valores só são totalizados e libera-
dos quando a encomenda estiver pronta para 
sair do depósito. "Se o cliente fez a compra, 
e esqueceu um item, ainda é possível acres-

centá-lo ao pedido nesse prazo", disse o en-
carregado do setor de tecnologia da empresa, 
Frederico Machado Bastos. 

GRANDES E MULTICANAIS 
Depois de 15 anos atuando com o Pão 

de Açúcar Delivery, que recebia pedidos via 
telefone, fax e internet, a aposta do Grupo 
Pão de Açúcar agora é no serviço "mobi le 
commerce" (m-commerce) . A empresa já 
oferece o serviço para a plataforma em 
aparelhos móveis como iPhone, iPod touch 
e iPad, entre outros. Com a novidade, os 
usuários terão acesso aos serviços que eles 
encontram no do site, como busca de pro-
dutos, listas prontas, listas personalizadas, 
receitas e últ imas compras realizadas, além 
de localizador de lojas para encontrar a loja 
Pão de Açúcar mais próxima. 

Para ter acesso ao Delivery Mobile do 
Pão de Açúcar (www.paodeacucar.com.br), 
o cliente tem de baixar o aplicativo por meio 
da loja virtual disponível nos sistemas opera-
cionais e se cadastrar. "Estamos ampliando a 
experiência de compra do nosso consumidor, 
oferecendo também a praticidade do serviço 
via celular", conta João Edson Gravata, diretor 
de Operações da rede Pão de Açúcar. 
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