
A Fundação de Proteção e Defe-
sa do Consumidor (Procon-SP)
multou o conglomerado de sites
de compras B2W em R$ 1,7 mi-
lhão por atraso nas entregas.

Além da multa, a responsável
pelas empresas Americanas.
com, Shoptime e Submarino po-
derá ter suas atividades suspen-
sas pelo período de 72 horas por
reincidir na prática de não en-
tregar produtos. A decisão foi
publicada ontem no Diário Ofi-
cial de São Paulo.

O Procon SP explicou que a
empresa teve um aumento de
246% no número de casos em

que os produtos não foram en-
tregues aos consumidores, pas-
sando de 1.479 atendimentos no
segundo semestre de 2010 para
3.635 atendimentos até o pri-
meiro semestre deste ano. A
B2W deverá pagar multa, mas
ainda cabe recurso da decisão.

Após análise do recurso, que
deverá ser apresentado em até
15 dias, se confirmada a decisão
do Procon-SP, a empresa pode-
rá ter as atividades suspensas
pelo período de até 72 horas em
todo o estado de São Paulo.

Em maio deste ano, o Tribu-
nal de Justiça (TJ-RJ) acatou o

recurso proposto pelo Ministé-
rio Público (MP-RJ) para obri-
gar a Lojas Americanas a não
negociar produtos pela Inter-
net até a entrega de todas as
mercadorias comercializadas
desta forma.

Companhia vai recorrer

As operações de vendas dos si-
tes controlados pela B2W estão
ocorrendo normalmente em
São Paulo e em todo o Brasil, in-
formou a empresa em nota na
noite de ontem. A empresa in-
formou ainda recorrerá da deci-
são do Procon-SP. ■

Não foi só o poder aquisitivo do
brasileiro que mudou, cuja renda
média, em 2010 chegou a R$ 4,5
mil. O apetite por novas tecnolo-
gias vai representar R$ 51 bilhões
em vendas de eletroeletrônicos.
Em 2005, as TVs de tela plana co-
meçavam a conquistar espaço e a
briga, quem diria, era com os te-
levisores de tubo. Os celulares,
‘naquela época’, serviam basica-
mente para fazer e receber cha-
madas. Hoje, o mínimo que se es-
pera é que tirem fotos com quali-
dade, sejam capazes de receber e
enviar e-mails além de acesso rá-
pido à internet. Essa mudança de
perfil está refletida na pesquisa
“O Brasil no cenário mundial de
bens duráveis - quem somos e o
que compramos?”, divulgada on-
tem pela GfK Retail and Techno-
logy, empresa que realiza pesqui-
sas de mercado de varejo e tecno-
logia. O estudo foi realizado en-
tre os meses de janeiro e agosto

deste ano em 10,7 mil pontos de
vendas do varejo de todas as re-
giões brasileiras.

Trilhões de reais

Em 2005, o consumo brasileiro
girou na casa de R$ 1,1 trilhão -
contando-se aí, desde alimentos
e vestuários até bens duráveis.
Segundo os dados da GfK, a pre-
visão de consumo deve chegar a
R$ 2,4 trilhões, em 2011, e os ele-
troeletrônicos vão responder
por 2% desse total. Até agosto
deste ano, as vendas do segmen-
to cresceram 10%, ante 2010. Os
produtos que merecem destaque
são as TVs tela fina, smartphones
e notebooks, segundo José Gue-
des, presidente da GfK no Brasil.

Guedes credita este cresci-
mento não apenas ao aumento

do poder aquisitivo dos brasilei-
ros e facilidades de acesso ao
crédito e parcelamento. A velo-
cidade com que a indústria colo-
ca novos produtos no mercado,
abre espaço para que a classe A
e B substituam esses itens por
versões mais modernas. Por ou-
tro lado, há os consumidores
das classes C e D que se aprovei-
tam dos bons preços das ‘cole-
ções’ passadas, segundo Guedes

A perspectiva para os próxi-
mos anos, segundo Simone
Aguiar, diretora de negócios da
empresa, é de aumentar ainda
mais o volume nas vendas com
os impulsos das redes sociais e
dos clubes de compras. “Na in-
ternet, as pessoas compram por
oportunidade, e nem sempre
por necessidade”, diz. ■

Aos poucos, a estratégia Preço
Baixo Todo Dia do Walmart dá
sinais de que pode vingar tam-
bém no Brasil. Ontem, o presi-
dente da companhia, Marcos Sa-
maha, fez um balanço sobre a
política global do varejista que
deixa de lado promoções diá-
rias, tão comuns no varejo de
alimentos, para lançar preços
mais baixos que a concorrência
nas prateleiras. Sem revelar nú-
meros, ´Samaha afirmou que o
Walmart registra alta de dois dí-
gitos nas categorias sazonais co-
mo enfeites e peru de Natal.

Porém, a dificuldade persiste
nas commodities. “Produtos co-
mo batata, arroz e cebola são
mais sensíveis ao high low”, diz
Samaha, referindo-se ao termo
usado pelos varejistas que diz
respeito a baixar o preço de al-
guns produtos específicos para
atrair o cliente, enquanto ou-
tros itens se mantêm mais caros
do que o praticado no mercado.
Mesmo assim, Samaha afirma
que os consumidores, aos pou-
cos, estão começando a enten-
der a proposta do Preço Baixo
Todo Dia e o resultado é o cresci-
mento do tíquete médio. “Exis-
te uma base de clientes que está
se tornando mais leal e impul-
siona o valor médio das nossas
vendas”, diz.

Em junho, Samaha havia
anunciado queda de um dígito
nas vendas dos cinco primeiros
meses do ano. Na ocasião, o exe-
cutivo atribuiu o mau desempe-
nho ao estilo comum de boa par-
cela dos consumidores brasilei-
ros que andam de loja em loja
pesquisando preços e só com-
pram quando encontram pro-
moções. Agora, o desafio de Sa-
maha é driblar esta característi-
ca e fazer a estratégia dar certo
também por aqui.

Durante evento em São Pau-
lo, Samaha disse que o Wal-
mart deve fechar o ano com 80
novas lojas e aproveitou para
alfinetar a concorrência. “É fá-
cil divulgar metas de expansão
com mudança de bandeira e re-
forma de loja”, disse fazendo
referência ao grupo Pão de Açú-
car que este ano transformou
as bandeiras CompreBem e Sen-
das em Extra e deixou as inau-
gurações de supermercados de
lado para modernizar 221 pon-
tos de venda. ■
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B2W recebe multa por atraso nas entregas
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Vendas domésticas de papelão ondulado
sobem 2,2% em outubro, diz ABPO
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Lucro da Cyrela Brazil Realty cai 16% no
trimestre, para R$ 146,8 milhões
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A Cyrela Brazil Realty Empreendimentos e Participações reportou

queda de 16,6% no lucro líquido do terceiro trimestre, totalizando

R$ 146,8 milhões. O lucro antes de juros, impostos, depreciação

e amortização (Ebitda) avançou 3,2% no terceiro trimestre, para

R$ 227 milhões. Já a receita líquida somou R$ 1,5 bilhão entre julho e

setembro, valor 34,2% superior ao registrado na mesma época de 2010.

As vendas domésticas de papelão ondulado cresceram 2,22% em

outubro na comparação com o mesmo mês em 2010, somando 283.415

toneladas, conforme dados preliminares divulgados pela Associação

Brasileira do Papelão Ondulado (ABPO). Em relação a setembro,

as vendas do segmento avançaram 5,03%, enquanto nos dez meses

até outubro houve alta de 1,44%, para 2,6 milhões de toneladas.

Dona dos sites
Submarino,
Shoptime e
Americanas.com
deverá pagar multa
de R$ 1,7 milhão
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Tecnologia e design ganharam mais peso

na hora da compra, indica pesquisa da GfK
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No setor de eletroeletrônicos,   
o faturamento de smartphones e 
celulares representa 23% do total
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