
Quem gosta de comprar pela te-
levisão não precisa mais assistir
Luiz Galebe, no Shop Tour, ou
ceder à voz persuasiva do locu-
tor da Polishop. Produtos de va-
rejistas como Pão de Açúcar e
Walmart começam a chegar nas
chamadas TV's conectadas, on-
de a compra depende de apenas
alguns cliques no controle remo-
to. O grupo Pão de Açúcar, por
meio da marca Extra, iniciou
vendas em caráter experimen-
tal de aparelhos como home
theater e DVD player. Por en-
quanto, o consumidor inicia a
compra pela televisão, mas para
concluí-la precisa ligar para o
televendas, mecanismo disponi-
bilizado também pelo concor-
rente Walmart. No entanto, a
partir do ano que vem o Extra
comercializará oito novas cate-
gorias de produto e todo proces-
so poderá ser feito pela TV.

“Escolhemos o Extra por ser
a marca que tem capacidade de
trabalhar em qualquer catego-
ria de produto. Acho que não se-
rá necessário incluir o portfólio
de Ponto Frio e Casas Bahia”,
diz Germán Quiroga, presiden-
te da Nova Pontocom, formada
pelas operações de comércio ele-
trônico de Casas Bahia, Ponto
Frio e Extra. Para este tipo de
venda, a varejista precisa fazer
parcerias com as fabricantes de
TV, já que cada uma delas usa
um sistema diferente. “Isto não
é problema, afinal o Pão de Açú-
car é o maior varejista do país e
os fabricantes estão à disposi-
ção”, afirma. Para o executivo,
o desafio no novo projeto é a fal-
ta de hábito do brasileiro de in-
teragir com a TV.

Concorrência
O Walmart também está de
olho no novo canal de vendas.
A empresa vende uma seleção
de produtos pela TV e infor-
mou que em breve comer-
cializará todo o sortimento das
lojas. Mas ao contrário do Pão
de Açúcar, ainda não tem data
definida para realizar o proces-
so de venda completo pela tele-
visão. As empreitadas dos vare-

jistas devem ser bem recebidas
pelos consumidores. Uma pes-
quisa feita pela IBM mostra que
44% dos brasileiros com acesso
a internet têm intenção de fa-
zer compras pela TV.

Além disso, o PC já não é
mais prioridade do consumidor
como meio de compra pela rede
no país: 70% dos entrevistados
utilizam mais de um dispositivo
diferente para adquirir produ-
tos pela web, segundo o estudo.
O percentual é o maior do mun-
do, superando países como Chi-
na (62%) e EUA (48%), o que
mostra o quanto os usuários es-
tão abertos aos novos meios de
compras. “O mundo dos aplica-
tivos está causando uma revolu-

ção no comércio eletrônico”,
afirma Alejandro Padron, sócio
de consultoria da IBM, área res-
ponsável pelo estudo. Segundo
ele, pessoas que antes tinham
aversão a entrar na internet co-
meçam a acessar mecanismos
de compras por conta dos aplica-
tivos, que exigem apenas um cli-
que para ter acesso às lojas.

Com isso, as pessoas também
compram mais por impulso.
“Ao pegar no telefone para ligar
para o televendas ou digitar o
endereço na internet, o consu-
midor tem mais tempo para pen-
sar na compra. Com os aplicati-
vos isso não acontece”, diz.

Atualmente, 20% das TV's se
conectam a internet no Brasil,

segundo Carlos Werner, diretor
de marketing para a América La-
tina da Samsung. “A smart TV,
como também é conhecida, es-
tá mudando o comportamento
das pessoas”, afirma. Mas ape-
sar dos investimentos das em-
presas, o Brasil ainda tem um
longo caminho a percorrer para
que as compras pela TV passem
a fazer parte do dia a dia das pes-
soas. “A TV interativa deve ga-
nhar força nos próximos três ou
cinco anos”, diz Luís Goes, só-
cio da Gouvêa de Souza, consul-
toria especializada em varejo.

De olho nestas oportunida-
des, a Totvs, desenvolvedora
dos aplicativos utilizados hoje
pelo Extra e o Walmart para ven-
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das pela TV, está negociando
com os canais abertos modelos
para dispor de aplicativos de
compras por esta via, de acordo
com David Britto, diretor de tec-
nologia da empresa. Ainda não
há previsão de quando isso esta-
rá acessível ao telespectador.
“Quando uma inovação é intro-
duzida é preciso mexer em um
modelo já consolidado, e isso le-
va tempo”, afirma.

De acordo com Britto, o cus-
to para desenvolver um aplicati-
vo para vendas via TV é o mes-
mo dos sistemas voltados para
tablets ou smartphones, mas
ainda é cedo para fazer uma pro-
jeção de quantos varejistas de-
vem contratar o serviço. ■

Aos poucos a Saraiva deixa de la-
do seu perfil de livraria, para ser
uma varejista de departamen-
tos, pelo menos na internet. Re-
centemente, a companhia pas-
sou a vender eletroportáteis e
eletroeletrônicos e o próximo
passo é se tornar uma especialis-
ta em roupas, calçados e acessó-
rios esportivos. A empresa fez
uma parceria com a Netshoes,
uma das maiores do segmento,
e terá todo o portfólio da varejis-
ta disponível em seu site dentro
de duas semanas.

“Ganharemos uma comissão
da Netshoes para cada venda rea-
lizada”, afirma Marcílio Pousa-
da, presidente da Saraiva. O exe-
cutivo pretente buscar novas par-
cerias deste tipo. “Quem sabe
com uma fabricante de vinhos”,
diz. O consumidor, por sua vez,
aprova o perfil eclético da livra-
ria. No primeiro semestre, o co-
mércio eletrônico da compa-
nhia, que também é dona da Sici-
liano, faturou R$ 247,2 milhões,
alta de 19,7% em relação ao mes-
mo período do ano anterior.

Mas se no site a estratégia é a
variedade, na TV o objetivo é a
especialização. A varejista, que
vende filmes por meio dos tele-
visores da LG, acaba de fechar
parceria com a Samsung e a Phi-
lips. “Por enquanto não temos
intenção de vender outros pro-
dutos pela TV, pois acreditamos
que eles devam estar relaciona-
dos ao uso do aparelho como no
caso dos filmes”, diz Marcílio
Pousada, presidente da Saraiva.

Locadora virtual
E no foco de atuação da Saraiva
nas vendas via TV, que são os ví-
deos, a empresa vai ganhar um
concorrente de peso. No dia
cinco de setembro a americana
Netflix, que tem 23 milhões de
assinantes nos Estados Unidos
e Canadá, vai anunciar quando
será o início da atuação no Bra-
sil. Em julho, a companhia in-
formou a expansão da atuação
para 43 países em toda a Améri-

ca Latina e Caribe para ainda es-
te ano. Além dos filmes e séries
disponibilizados em outros paí-
ses, a empresa promete ter tam-
bém conteúdo local.

Além da Netflix, a Saraiva já
compete com empresas nacio-
nais como Netmovies e Terra
nas vendas de vídeos via TV. ■

C.E. e C.P.

naTV Saraiva vira
shopping pela
web e vende
até sapatos

Dinizvolta a defender a fusão com Carrefour

Rose Silva

Rede de livrarias faz
parceria com Netshoes para a
venda de artigos esportivos

“

Jock Fistick/Bloomberg

No site ganharemos
uma comissão da
Netshoes por venda
realizada. Estamos
buscando novas
opções de produtos.
Uma possibilidade
é vender vinhos

Marcílio Pousada
Presidente da Saraiva

Abilio Diniz, presidente do conselho de administração do Grupo Pão de
Açúcar, voltou a falar dos benefícios da fusão com o Carrefour durante
encontro com consumidores pelo Twitter ontem. “Não tenho dúvida
que é um grande negócio para a companhia, para o Carrefour, para o
Brasil e para o consumidor”, disse. E acrescentou: “Que sejam empresas
que tenham brasileiros à frente, identificados com as pessoas que
trabalham nessa empresa e, principalmente, com os consumidores”.

UM SHOPPING
NO CONTROLE REMOTO
Como funcionam as compras pela TV

HOJE

Varejistas que já oferecem: Extra e Walmart

Não é preciso ter conexão com a internet. Os aplicativos são acessados 
pelo receptor de sinal digital da Vision Net (setop box)

Estes equipamentos vêm com os aplicativos embarcados e as 
informações são atualizadas pelo próprio sinal digital de televisão

O telespectador acessa o aplicativo pelo controle remoto e pesquisa 
produtos disponíveis e preços por meio de um catálogo

Para finalizar a compra, é preciso ligar para o televendas da loja

EM 2012

O Grupo Pão de Açúcar programa para o próximo ano o aplicativo
que virá embarcado em TVs por meio de parcerias com fabricantes 

Será possível fazer a compra do começo ao fim pela televisão
com conexão à internet

O sistema será o mesmo já utilizado por empresas que vendem
vídeos pela TV, como a Saraiva, Netmovies e Terra

NO FUTURO

A Totvs, desenvolvedora de aplicativos, está negociando com
canais da TV aberta para que o consumidor acesse os aplicativos
de comércio eletrônico por meio da programação, usando
a tecnologia de TV digital

CONSUMIDOR AINDA TEM MEDO 
Principais razões para não 
comprar pela internet, no Brasil
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