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O governo anunciou um pa-
cote de medidas para esti-
mular o consumo ainda
neste mês e evitar um PIB

negativo no quarto trimestre. O paco-
te – ou seja lá como se quer chamá-lo
– chega atrasado e é pouco, reage o
mercado. Os representantes do co-
mércio, o setor mais favorecido, di-
zem que têm “baixo impacto”. Vão
vender mais em dezembro, sim, mas
isso não vai compensar a forte retra-
ção dos últimos meses e o aumento
dos estoques. Na área dos eletrodo-
mésticos, onde o governo concen-
trou os estímulos, previa-se um au-
mento de vendas de 10% no início do
ano, depois, 7 % e em agosto 4%.

Há também a redução de impostos

para atrair investimentos externos, pa-
ra construção civil, mas a soma das deso-
nerações deve ficar em torno de R$ 7,5
bilhões. O 13.º salário pode ajudar, a an-
tecipação de gastos com o novo mínimo
também, mas poderiam no máximo evi-
tar que a economia cresça menos neste
fim de ano.

Informava-se em Brasília que a Fazen-
da ainda resistia às pressões do Desen-
volvimento, extremamente impressio-
nado com a estagnação da atividade in-
dustrial. O acerto final teria sido resolvi-
do às pressas, na madrugada de quarta
para quinta-feira. E veio o que veio. Ar-
gumento da Fazenda: reduzir impostos
logo após a queda do juro e a primeira
parcela do 13.º seriam suficientes para
animar o consumidor. O mercado rea-

ge. Isso não é consistente, duraria al-
guns meses se contarmos com as liqui-
dações de janeiro. Mas aí vem as férias...

É só o começo. A explicação mais pro-
vável para a timidez do governo foi refle-
tida pelo economista-chefe do Fator, Jo-
sé Francisco de Lima Gonçalves. O pa-
cote acanhado parece mais “um sinal do
governo para dizer que está atento”. De-
ve vir mais. Muitos lembram que outros
setores e a indústria automobilística,
que pesa muito, não foram incluídos no
pacote atual.

Mantega sinalizou mais ação ao dizer
que o governo tem um arsenal de medi-
das para conter a contaminação da crise
externa. Juro menor, mais espaço para
novas desonerações, a possibilidade de

destravar os investimentos do governo,
que sofrem forte retração este ano.

Não é 2008. Os analistas e a mídia se
apressaram a comparar o pacote atual
com o de 2008. As desonerações, agora
de R$ 7,5 bilhões, são consideravelmen-
te menores que os R$ 25 bilhões do pla-
no anterior.

Mas é irreal comparar duas situações
diferentes. Depois da quebra do Leh-
man Brothers, o sistema financeiro tam-
bém quase quebrou e a economia mun-
dial entrou em recessão. Em 2009, a cri-
se foi maior e atingiu imediatamente o
Brasil, que enfrentou recessão de dois
trimestres; agora, ainda não.

A crise financeira anterior não foi pre-
vista pelos governos, economistas,
FMI, bancos centrais. Ninguém. Pensa-
vam que era apenas uma questão de sim-
ples insolvência imobiliária nos Esta-
dos Unidos. Isso não está acontecendo
agora. Há a irresponsabilidade incrível
dominando a Eurozona, “os riscos de
contágio na Europa se materializaram”,
afirma a madame Lagarde, no Brasil, on-
de veio pedir recursos.

A situação na Europa é grave, sim, po-
de ter desdobramentos perigosos, mas,
pelo menos por enquanto, não se asse-

melha à de 2008. Pode piorar? Sim, se
França e Alemanha continuarem não
concordando em adotar medidas evi-
dentes, que eles prometem de novo
para os próximos dias 8 e 9.

E nós? Os analistas estão cautelo-
sos e divididos. O governo mostra
uma certa tranquilidade com o cená-
rio interno e externo. A situação não
é como a de 2008, quando a reação da
equipe econômica foi eficiente e ime-
diata, mas a desaceleração da econo-
mia agora foi mais brusca, de 7,5%
para 3%, se tanto. E o trimestre pode
ser negativo. A nova meta é crescer,
diz a presidente Dilma.

Fica a pergunta: será que o pacote
atual vai conseguir isso? Será que ven-
der mais freezers, geladeiras e fogões
vai resolver? Será que a linha branca
vai tirar o PIB do vermelho e a econo-
mia do clima de recessão em que está
vivendo? Para essas perguntas, resta
a resposta da esperança.

O governo sinaliza que o pacote
atual é apenas o começo. Esperem,
vem mais. Quando? Não estamos
atrasados? Não é hora de ousar? Per-
guntas...perguntas intranquilas à es-
pera de respostas que se adiam.

Todo sábado noEstadão.
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Quando viu os atrasos de entre-
gas se acumulando e as queixas

de consumidores se espalhando
em redes sociais, Gustavo Bach,
presidente do Grupo Hermes,
sentiu o golpe. Surpreendido pe-
la explosão de consumo do Na-
tal de 2010, logo percebeu que a
crise cobraria um preço alto na
credibilidade do seu site de com-
pras, o Compra Fácil.

Para evitar um novo pesadelo,
ele alterou conceitos importan-
tes da operação.

Como boa parte das falhas es-
tava ligada a problemas das
transportadoras, Bach ampliou
a rede de frete e tem agora um
prestador de serviço reserva pa-
ra cada contrato.

Outro problema era o esto-
que. Como muitas lojas virtuais
fazem (embora não admitam), a
demanda repentina de determi-
nado item o levava a vender pro-
dutos que ainda iria receber dos

fornecedores. Bach admite, mas
rompeu com esse sistema.

Agora só vende o que tem na
prateleira. Ele investiu cerca de
R$ 140 milhões na ampliação do
centro de distribuição em Cam-
po Grande, no Rio, que abriga 1,4
mil funcionários e um tráfego in-
tenso de empilhadeiras.

“Esperamos não repetir os
problemas do ano passado. Hoje
temos mais capacidade de orga-
nizar o fluxo. É melhor perder
venda do que confiar no fornece-
dor e ficar no talvez”, diz Bach,
que espera vender mais 35% a
40% este ano.

Para Marcílio Pousada, dire-
tor-presidente da livraria Sarai-

va, o e-commerce continuará a
crescer neste Natal, mas com mi-
gração para os sites de boa repu-
tação. “Os clientes vão optar pe-
los que deram menos problemas
em 2010, mas não deixarão de
comprar pela rede, até por causa
do grande movimento nos cen-
tros comerciais”, diz o executi-
vo, que repetiu este ano estraté-
gia de contratar o frete para o
Natal com antecedência. A Má-
quina de Vendas, que opera os
sites Ricardo Eletro, Insinuante,
City Lar e Eletro Shopping, am-
pliou em 30% a rede de transpor-
tadoras, criou equipe para moni-
torar entregas e triplicou o cen-
tro de distribuição./ A.R.

Empresas mudam conceitos
de operação e ampliam estoques

● O presidente do site Reclame
Aqui, Maurício Vargas, diz que o
consumidor também precisa fa-
zer sua parte e se programar pa-
ra comprar com antecedência,
se quiser ter na internet um trenó

seguro. “O ideal seria comprar
até o próximo dia 5. Quem passar
do dia 10, já corre risco. Comprar
depois do dia 15 é pedir para se
estressar. Quem comprar no dia
20 já não vai receber”, prevê.

Segundo a pesquisa da Delloi-
te, 54% dos que pretendem usar
a rede citam sites de compras
coletivas. Robson Tavarone, espe-
cialista em marketing digital e
diretor do Ótima Oferta, diz que o

segmento atraiu novos consumi-
dores para a web, mas nem to-
dos sabem dos riscos quando se
fala de um presente que precisa
estar na árvore de Natal na noite
do dia 24. “Comprar em sites de
compra coletiva com segurança
não dá mais este ano. Aconselho
30 dias de antecedência. Há um
tempo de conferência dos
cupons. O Natal da compra coleti-
va é em novembro.” / A.R.
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Loja virtual
pede voto de
confiança
neste Natal
Empresas prometem fim de ano diferente,
com entregas sem atraso e menos queixas

Operação Natal. Centro de Distribuições da Hermes, no Rio: empresas de vendas pela internet correm contra o calendário

Esse pacote é só o começo?

Alexandre Rodrigues / RIO

O Natal deste ano será decisi-
vo para o futuro do comércio
eletrônico no Brasil. Com o de-
safio de recuperar a credibili-
dade arranhada pela escalada
de atrasos nas entregas que co-
meçou no Natal do ano passa-
do e se estendeu por todo este
ano, as principais empresas de
e-commerce do País prome-
tem um fim de ano diferente.
Mas muitos consumidores ain-
da estão com o pé atrás.

A maioria das empresas ouvi-
das pelo Estado diz ter amplia-
do o estoque e a parceria com
transportadoras para evitar atra-
sos na entrega de presentes que
podem deixar consumidores en-
furecidos se chegarem depois do
Natal. Em dezembro de 2010, o
site Reclame Aqui registrou 13
mil queixas contra lojas virtuais,
180% mais do que em 2009. Uma
em cada quatro era sobre atraso.

Para o presidente do site, Mau-
rício Vargas, o efeito dominó
que os atrasos do Natal provoca-
ram nas entregas das principais
empresas em 2011 (somando
400 mil queixas) desacelerou o
crescimento do e-commerce no
Brasil este ano. Ele calcula que a
estimativa da consultoria e-bit,

de alta de 20% nas vendas pela
internet neste Natal em relação
ao de 2010, poderia ser pelo me-
nos 10 pontos maior se os consu-
midores não estivessem tão des-
confiados. Entre 2009 e 2010, a
alta foi de 40%.

“O Natal passado foi um desas-
tre e muita gente está com receio
agora. As grandes empresas sen-
tiram isso e sabem que não po-
dem falhar mais. Algumas medi-
das são boas, mas não superam
todos os problemas de opera-
ção. Esse Natal será melhor, mas
ainda veremos problemas”, diz o
presidente do Reclame Aqui.

Pesquisa da consultoria Delloi-
te em todo o País mostra que as
compras na internet ainda têm
crédito. Entre os entrevistados,
21% pretendem comprar na rede
este ano. A opção perde apenas
para lojas de departamentos
(25%) e shoppings (22%). Entre
os que usarão a internet, 70%
vão comprar metade dos presen-
tes de Natal na rede.

Para Reynaldo Saad, sócio lí-
der para o varejo da Delloite, ain-
da há confiança no canal, princi-
palmente entre os mais organiza-
dos, que antecipam as compras e
ficam menos vulneráveis aos
atrasos. Ele acha que o e-com-
merce continua crescendo, ape-

sar dos percalços que reforçam
resistências culturais.

“Ouvindo empresários do se-
tor, notamos que eles estão me-
lhorando a eficiência da cadeia
de suprimentos e logística. Sa-
bem que, se não atenderem bem
neste Natal, perderão a fidelida-
de”, avalia Saad. Para Vargas, do

Reclame Aqui, a empresa com o
maior desafio de salvar a credibi-
lidade neste Natal é a B2W.

Projeto Natal. A operadora de
Americanas.com, Submarino e
Shoptime sabe disso e até criou
o Projeto Natal, para tentar se
livrar do posto de campeã de re-

clamações e processos que resul-
taram em multas e ameaça de
suspensão das vendas pela Justi-
ça. Os executivos não dão entre-
vista, mas a B2W confirma que
uma saída encontrada foi aumen-
tar prazos de entrega.

Além de dar mais folga para
ajustar a operação, a empresa

quer atender a maioria dos pedi-
dos antes do prazo determinado
para recuperar credibilidade,
surpreendendo positivamente
os clientes em vez de aumentar
as pendências que têm, elevan-
do as despesas operacionais. A
B2W também investiu na logísti-
ca, ao ampliar capacidade de dis-
tribuição e melhorar o frete.

A Nova Pontocom, empresa
do Pão de Açúcar que opera as
bandeiras Casas Bahia, Extra e
Ponto Frio na rede, também
criou um plano de Natal. Centra-
lizou o atendimento de pós-ven-
da e aumentou o efetivo em 1,8
mil funcionários. Além de do-
brar o número de centros de dis-
tribuição para 180 mil metros
quadrados, a empresa garantiu
dedicação exclusiva de cinco das
20 transportadoras contratadas.
Para fidelizar, aposta em ações
de marketing em mídias sociais.

“A questão está em planeja-
mento e monitoramento”, defi-
ne o presidente da Nova Ponto-
com, German Quiroga. Para ele,
a culpa dos atrasos não é só das
transportadoras, em geral em-
presas pequenas que não sabem
reagir a picos de demanda.

O diretor da Fnac.com, Fábio
Pereira,começou a planejar o Na-
tal no primeiro semestre e do-
brou o número de transportado-
ras. Também reforçou o atendi-
mento e quase dobrou o estoque
de itens mais procurados. Mes-
mo assim, a Fnac só vai garantir
entrega de Natal até o dia 20. De-
pois, aumentará o prazo para
não prometer o que pode não
cumprir. “Melhor perder a ven-
da do que ganhar um cliente fa-
lando mal”, diz Pereira.

Para fugir dos
riscos, ideal é
comprar até o dia 5

Problemas com
transportadoras estão
sendo solucionados com
prestadores de serviço
reserva a cada contrato
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