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É por tudo isso que a Tudo merece seu voto no Caboré.
VOTE TUDO. AGÊNCIA DE SERVIÇO ESPECIALIZADO.

VOTE TUDO
NO CABORÉ 2011
Uma agência que entende de Brasil. WWW.AGENCIATUDO.COM.BR

Descubra mais sobre a Tudo no:

SUSTENTABILIDADE
Miss Universo 2011Ativação Itaú no Rock in Rio Roda-Gigante Nestlé
A Tudo foi a responsável pela produção 
de todo o evento.

Ação interativa com 7 milhões
de impactos em redes sociais.

Atração movida a pedaladas no SWU 
conquistou 9 prêmios.

GRANDIOSIDADEINOVAÇÃO

INTERATIVIDADE
Ativação Nestlé em Campos do JordãoReposicionamento Nestlé em MG Yahoo! Social Bike
Brinquedo de 1.500 m2 contou a história dos 90 anos 
da marca.

Tudo é a agência de publicidade, 
eventos, promoção e ativação.

Dia Mundial Sem Carro ganhou app 
inédito para iPhone.

ENCANTAMENTOESTRATÉGIA

Galeria Vitra
Showroom de edifício de alto padrão
se transformou em galeria de arte.

SOLUÇÃO

Cases em 120 cidades e 18 Estados brasileiros.

BRASILIDADE
Uma agência que entende de Brasil 27 prêmios em 2011

Maurício Magalhães Profi ssional do Ano 
no Prêmio Colunistas.

CRIATIVIDADE
Círio de Nazaré

Varejo de
alimentos
busca lugar
na internet
Supermercados fazem nova investida na
venda online, que perde até para o telefone

Pioneiro na venda online no
setor, o Pão de Açúcar
lançou seu serviço em 1995.
Cinco anos depois, a
operação passou a fazer
parte da empresa de
comércio eletrônico do
grupo, a Amelia.com. A
marca foi extinta em 2003.
Desde então, a venda de
alimentos pela web voltou a
usar o nome Pão de Açúcar.
A operação é separada da
Nova Pontocom, que vende
itens não alimentícios.

PARA LEMBRAR

Marina Gazzoni

A venda de alimentos pela inter-
net entrou de vez na rota de ex-
pansão das varejistas brasileiras.
O segmento, que nasceu nos
anos 90 como um serviço adicio-
nal, passa por uma fase de am-
pliação nas redes Pão de Açúcar,
Sonda e Walmart. Em 2010, as
vendas pela internet dos super-
mercados somaram cerca de R$
1,6 bilhão. Mas representam ape-
nas 0,8% do total do setor, segun-
do dados da Associação Brasilei-
ra de Supermercados (Abras). A
modalidade perde até para o tele-
fone, que respondeu por 3% das
vendas.

O Walmart está desenhando
um plano para lançar o serviço
em todos os Estados onde atua.
“Ainda não definimos quais se-
rão as primeiras cidades. Mas já
mapeamos o mercado”, diz o di-
retor de e-commerce da empre-
sa, Roberto Wajnsztok. A expec-
tativa do setor é que eles come-
cem a operação delivery em São
Paulo no ano que vem.

Hoje, o Walmart faz entrega

em domicílio em Curitiba e em
Porto Alegre, com as marcas
Mercadorama e Nacional. As
operações já existiam quando o
Walmart comprou as redes do
grupo Sonae, em 2005. Mas o ne-
gócio começou a chamar a aten-
ção do grupo em 2010, quando o
ritmo das vendas online acele-
rou. O Walmart não divulga o fa-
turamento do segmento, mas
diz que deve crescer 90% em
2011.

Se lançar o serviço em São Pau-
lo, o Walmart enfrentará direta-
mente o Sonda e o Pão de Açú-
car, que acaba de investir R$ 5
milhões para ampliar sua capaci-
dade de processamento de 1 mil
para 10 mil pedidos por dia. Para
entregar mais encomendas, o
Pãode Açúcar também automati-
zou parte do processo de separa-
ção e embalagem de produtos.
“Essas mudanças devem propor-
cionar aumento de 30% nas ven-
das até dezembro”, diz o diretor
de operações, João Gravata.

O Sonda pretende triplicar
suas vendas pela internet em
2012. A operação atual é limitada

pelo espaço do centro de distri-
buição, que será ampliado, se-
gundo o diretor de e-commerce
da rede, Júlio Lopes. A área de
delivery existe desde 2004, mas
só ganhou o status de unidade de
negócios em 2010. Além do cres-
cimento de cerca de 40% ao ano,
a operação online chamou a aten-
ção porque o gasto médio é cin-
co vezes maior que o das com-
pras nas lojas, diz Lopes, sem re-
velar o valor.

Além das grandes varejistas na-
cionais, os supermercados regio-
nais também estão apostando
na operação delivery. As redes ca-
tarinenses Angeloni e Comper e
as cariocas Princesa e Zona Sul
têm o serviço. Em muitas delas, a
venda online é uma evolução do
serviço de tele entrega. Na Prin-
cesa, por exemplo, 70% dos mil
pedidos mensais de entrega ain-
da são feitos por telefone.

A pontualidade da entrega e a
seleção dos produtos são os dife-
renciais dos supermercados na
operação delivery, afirma o con-
sultor do Centro de Excelência
em Varejo da FGV-SP, Juracy Pa-

rente. “Se na loja o cliente aceita
encontrar um produto perto do
prazo de validade, os consumido-
res que compram pela internet
não vão receber esses produtos.
Eles são mais exigentes, mas ten-
dem a ser mais fiéis”, diz Paren-
te.

A questão do preço ainda é se-
cundária. Uma das razões é que a
comparação entre as empresas é
difícil, pois a cesta de compras é
grande. Mas novas tecnologias
devem mudar isso e aumentar a
relevância do preço na decisão
de compras de alimentos pela in-
ternet. Uma funcionalidade do
site Meu Carrinho, do grupo Bus-
capé, vai permitir que os consu-
midores comparem listas intei-
ras de compras a partir do ano
que vem.

Para o consultor da FGV, o for-
talecimento do e-commerce de
alimentos do Walmart pode mo-
tivar consumidores mais sensí-
veis a preços e a promoções a fa-
zer compras online. Segundo
pesquisas do site Meu Carrinho,
a percepção dos consumidores é
que os preços na internet são

maiores do que nos supermerca-
dos. As varejistas procuradas pe-
lo Estado dizem que os preços
são uma média dos valores prati-
cados nas lojas. Cabe a elas, por-
tanto, mudar essa impressão.

R$1,6

Amelia.com
durou 3 anos

bilhão foi a
soma das
vendas
online dos
supermer-
cados em
2010

● Delivery

ANDRE LESSA/AE

Automação.
Centro
logístico do
Pão de
Açúcar, que
atende
pedidos
feitos pela
internet na
Grande São
Paulo
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 7 nov. 2011, Negócios, p. N3.




