
Faturamento do setor 
disparou mais de 

3.000%
desde 2001

COMÉRCIO ELETRÔNICO, EM R$ BILHÕES 
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FATURAMENTO DA 
B2W EM 2011

R$ 4,2 
bilhões

50%
dos processos 
contra lojas 
on-line são 

frágeis

Mais de

O comércio eletrônico brasilei-
ro está entrando na pré-adoles-
cência — e como a fase da puber-
dade, vem acompanhado de do-
res e crises ‘existenciais.
Que o diga a B2W, adminis-
tradora dos sites America-
nas.com., Submarino e
Shoptime. Após calcular em
R$ 25 milhões o prejuízo que
seria causado pela decisão do
Procon-SP de suspender as ven-
das por 72 horas — o que aconte-
ceria a partir de hoje — a empre-
sa respirou com alívio. Ontem à
noite, por volta das 21h, o juiz
Evando Carlos de Oliveira da 7a
Vara de Fazenda Pública de São
Paulo suspendeu a medida. Mas
o Procon promete recorrer e re-
verter a decisão ainda hoje.
“Gostaria de ver esse mesmo
empenho da B2W em buscar a
Justiça para melhorar o atendi-
mento ao seu consumidor”, afir-
mou o diretor -executivo do
Procon, Paulo Arthur Góes.

A disputa gira em torno do
segmento do varejo que mais
cresce. A previsão é que as ven-
das nas lojas virtuais somem

R$ 23,4 bilhões neste ano, valor
25% maior que o do ano passa-
do. E é esse crescimento acele-
rado a justificativa das empre-
sas para os atrasos nas entregas
e produtos com defeitos — os
motivos que justificaram o
“castigo” do Procon-SP que,
só em 2011 registrou 6,2 mil re-
clamações contra a B2W, cresci-
mento de 180% em relação ao
ano passado. A punição, sus-
pensa pela Justiça, seria além
da suspensão das vendas, mul-
tada de R$ 1,7 milhão. “A B2W
não conseguiu acompanhar o
aumento do número de pedi-
dos”, diz Renato Prato, analista
da Fator Corretora. Só em 2011,
o comércio eletrônico brasilei-
ro teve 53,7 milhões de pedi-
dos, alta de 34% em relação a
2010, segundo a e-Bit.

E é a logística um dos maiores
desafios do comércio eletrônico
brasileiro. A B2W investiu R$ 1
bilhão no ano passado, e aplicou
a maior parte desses recursos
em projetos para melhorar a efi-
ciência das entregas. Mas, mes-
mo assim, não alcançou o resul-
tado esperado. Cerca de 65% das
empresas utilizam os Correios
para entregar seus produtos, se-

gundo levantamento da iMas-
ters. Outros 22% deixam a cargo
de transportadoras e utilizam os
Correios em casos específicos.
Por volta de 13% usam Correios
e empresas privadas.

O erro da B2W, que iniciou
suas vendas on-line em 2000 e
permaneceu sozinha no merca-
do por vários anos, foi a falta de
planejamento. Segundo analis-
tas, a varejista não acreditou
que pudesse perder mercado. E
agora está sendo engolida pelo
aumento da concorrência. A che-

gada à internet da Viavarejo, for-
mada por Casas Bahia e Ponto
Frio, além de Magazine Luiza e
Máquina de Vendas, obrigaram
a B2W a reduzir margens de lu-
cro e bancar o frete para diver-
sas regiões. Mesmo assim, em
2011 a empresa teve prejuízo de
R$ 89,2 milhões ante lucro líqui-
do de R$ 33,6 milhões em 2010.
O advogado da B2W, Sergio Ber-
mudes, antes da decisão da Justi-
ça, tinha chamado a determina-
ção do Procon de “agressão viru-
lenta e infundada, violadora da
garantia constitucional do livre
comércio pela desproporcionali-
dade entre a multa, a pena e a ale-
gada falta, que corresponde a me-
nos de 1% das entregas.”

Esta não é a primeira vez que
varejistas de comércio eletrôni-
co são repreendidas por proble-
mas com consumidores. Com-
praFácil e Ricardo Eletro são al-
vo de processos pelo Ministério
Público do Rio de Janeiro e junto
com a Americanas.com chega-
ram a ser impedidas de vender
no estado fluminense. No final
de 2010, boa parte das empresas
do segmento não conseguiu cum-
prir os prazos de entrega. ■

Cintia Esteves
cesteves@brasileconomico.com.br

Editora: Elaine Cotta ecotta@brasileconomico.com.br

DESTAQUE DIA DO CONSUMIDOR

Jorge Araujo/Folhapress

Fora do ar, sites de
compras teriam
perda de R$ 25mi
É o prejuízo previsto para a dona da Americanas.com se a
paralisação das vendas determinada pelo Procon-SP for mantida

AB2Wnãoconsegue
entregartodosos
produtosvendidos
pelosseussites
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15%
É a estimativa que 

os bancos têm 
sobre processos 

que contêm 
fraudes 

Das cerca de 130 mil ações
relativas a consumo

que o escritório Fragatas
e Antunes já encabeçou,
10 mil terminaram em acordos
antes de chegar aos tribunais.

Com o consumo em alta
e milhares de reclamações

diariamente, empresas se
esforçam para evitar que
queixas virem processos e
tenham de enfrentar a Justiça.

A B2W investiu cerca de
R$ 1 bilhão em 2011, sendo

a maior parte no aumento da
eficiência de entregas, mas,
mesmo assim, não alcançou
o resultado esperado.

● ●●

Henrique Manreza

Farmácias
conquistam
consumidores

TRÊSPERGUNTASA...

Infografia: Alex Silva/Maicon Silva

Rodrigo Paiva/Folhapress

Acordos tentam
evitar brigas judiciais

➤

Sócio-diretor do instituto Datapopular

➤

O aumento do poder de compra das classes popula-
res trouxe uma enxurrada de novos consumidores a
diversos segmentos do varejo. E agora, mesmo com
mais dinheiro no bolso, o que eles mais fazem é pes-
quisar. E em suas andanças por diversos formatos de
lojas, o consumidor descobriu que as farmácias têm
preços mais competitivos em produtos que, teorica-
mente, os supermercados deveriam vender mais ba-
rato. Esta é uma das conclusões de um levantamento
da Nielsen, sobre o mercado consumidor brasileiro.

Foram pesquisadas 131 categorias de produtos rela-
cionadas a alimentos, bebidas e higiene e beleza. En-
tre os estabelecimentos que trabalham com pelo me-
nos um destes grupos, foram as farmácias que tive-

ram mais destaque. As vendas destas empresas cres-
ceram 3,8% em 2011 na comparação com 2010. Já os
supermercados venderam 1,5% mais no período e os
mercadinhos de vizinhança tiveram alta de 1,3%.
“Comparamos os produtos que as farmácias vendem
com os que também são comercializados por super-
mercados. Chegamos a conclusão que 58% dos itens
são mais baratos nas drogarias”, diz Ramon Cassel,
analista de mercado da Nielsen.

O varejo farmacêutico passa por um forte momen-
to de consolidação. Nos últimos anos, várias empre-
sas anunciaram fusões e aquisições. Mesmo assim, es-
te segmento ainda é altamente pulverizado. As gran-
des redes representam cerca de 25% do mercado e o
restante é dominado por farmácias de bairro, de ad-
ministração familiar. ■ C.E.

“É preciso se preocupar
com o cliente.
Ele não esquece”

➤

As drogarias vendem produtos
mais baratos do que os
supermercados em 58% dos
itens pesquisados, diz Nielsen

Quais os impactos
da decisão do Procon?
É um marco. Assim como foi
quando as empresas aéreas
foram proibidas de praticar
overbooking. As companhias
reclamaram, mas tiveram
de se mexer. Atitudes como
essa do Procon fazem

com que as empresas
caminhem mais rápido
nas demandas e relações
com o consumidor.

A nova classe média
influenciou essa decisão?
O crescimento da classe média
e o surgimento do Código de
Defesa do Consumidor são
fatores que determinaram
mudanças muito importantes.
Esse consumidor agora tem
dinheiro e quer ser respeitado.

Ele é muito criterioso com seu
dinheiro e não tolera erros.

As empresas estão
preparadas para dar
conta das necessidades
desse público?
O fato é que as empresas têm de
cumprir aquilo que prometem.
É uma questão de inteligência.
A preocupação não deve ser
com o Procon. A preocupação
tem de ser com o cliente, o
consumidor. Ele não esquece.

O que pode ser
feito para melhorar
essa relação?
Pelo lado das empresas,
é preciso entender que
propaganda enganosa
só vende uma vez. Se for
o caso, é preciso trabalhar
com prazos de entregas
mais realistas. Por outro
lado, precisamos ter um
código de defesa do
consumidor com linguagem
mais compreensível. L.F

LEIA MAIS

Empresasdetelefonia,que
puxamfilade reclamações,
buscamacordos comclientes

Em alguns escritórios de advocacia, conciliações chegam a 80% das ações

Luciano Feltrin
lfeltrin@brasileconomico.com.br

...RENATO MEIRELLES

Com o consumo em alta e mi-
lhares de reclamações baten-
do à porta diariamente, empre-
sas se esforçam para evitar
que as queixas virem proces-
sos e tenham de enfrentar a
lentidão da Justiça brasileira.
Por isso, segundo advogados
especializados no tema, a in-
tenção de chegar a acordos é
cada vez maior.

Uma das provas desse movi-
mento é que diversos escritórios
mantêm núcleos especializados
em intermediar conciliações.

No carioca C. Martins & Ad-
vogados, cujos principais clien-
tes são grandes bancos, varejis-
tas e empresas de telefonia —
tradicionalmente os líderes em
número de reclamações no Pro-
con —, o índice de acordos che-
ga a 70% das ações que ingres-
sam no escritório. Entre janei-
ro e fevereiro foram fechados
cerca de dois mil acordos.

Letícia Zuccolo, advogada do
Edgard Leite, que atende em-
presas de telefonia e varejistas,
também nota o aumento do nú-
mero de acordos. Em alguns se-
tores eles chegam a 80%.

“As empresas estão apostan-
do no fortalecimento do pós-
venda. Com isso, a troca de pro-
dutos e a restituição de valores
aos clientes passaram a ganhar
agilidade em casos como entre-
gas fora do prazo ou de produ-
tos com defeitos. São casos em
que é preciso reconhecer o erro
e não vale a pena brigar.”

O volume de acordos poderia
ser ainda mais expressivo em ca-
sos envolvendo bancos.

Para Francisco Antônio Fraga-
ta Júnior, sócio do Fragata e An-
tunes, isso só não acontece por-
que as instituições financeiras
têm olhado os processos com lu-
pa nos últimos meses.

“Os bancos estimam que até
15% das queixas são falsas ou
mesmo feitas de forma fraudu-
lenta. Porém, quando as ações
são legítimas, sempre partimos

da premissa de que sempre é
possível chegar a um acordo.”

Números dos acordos
Das cerca de 130 mil ações relati-
vas a consumo que o escritório
já encabeçou, 10 mil termina-
ram em acordos antes de che-
gar aos tribunais. O setor finan-
ceiro não é o único a receber
muitas reclamações que se mos-
tram frágeis do ponto de vista ju-
rídico, afirma Vinícius Emeren-
ciano, sócio do escritório Eme-
renciano, Baggio. “Mais de 50%
dos processos envolvendo mon-

tadoras e empresas de comér-
cio eletrônico se enquadram
nesse perfil. Nesses casos,
recomendamos às empre-
sas que marquem posição
e briguem até o final.” ■

COMÉRCIO REAL
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 15 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. 4-5




