
cyan magenta amarelo preto

Jornal do Commercio Quarta-feira, 21 de março de 2012

JC&CIAJORNAL DO LOJISTA EDITOR // KATIA LUANE

B-12

Uma frase usada pelos narradores de partidas de futebol me deixa de
cabelos arrepiados. Ela pode até estar certinha, certinha. Mas soa feinha,
feinha. Ei-la: Fulano tinha colega de ataque "mais bem colocado" para o
qual poderia ter passado a bola. Não seria "melhor colocado"? 
ALTAMIRO FERNANDES DA CRUZ, BH

Antes de particípio (colocado, partido, vendido), o mais bem ganha
banda de música e tapete vermelho. Nos demais casos, cede a vez ao
melhor: O jogador tinha colega de ataque mais bem colocado. Mas,
fominha, não lhe passou a bola. Resultado: o adversário se saiu melhor. 
***

A Casa Bahia adotou na logomarca o desenho de um menino com
chapéu de cangaceiro a que chamou Bahianinho. Pode?
CARMEM ELIAS, RIO

Quem nasce na Bahia é baiano. Bahianinho é nome fantasia. Os
marqueteiros, sempre atentos, quiseram marcar o nome da loja no
símbolo. O h, surpreendente, remete à Casa Bahia. Palmas pra eles. 

LEITOR PERGUNTA

Toma lá, dá cá
Quer acertar sempre? Então entre no time dos que dividem
a espécie humana em duas raças — os que pedem
emprestado e os que emprestam. Em outras palavras: só
empresta quem cede. A pessoa beneficiada com o
empréstimo pede, toma ou pega emprestado. Compare:

O banco emprestou R$ 3 mil a João. João tomou
emprestados R$ 3 mil ao banco.

Carlos emprestou o lápis ao colega. O colega pegou
emprestado o lápis a Carlos.

O diretor me emprestou R$ 100. Pedi R$ 100 emprestados
ao diretor.

Superdica
A gente toma (pede, pega) emprestada alguma coisa a
alguém (o "de" alguém pode gerar ambiguidade). Compare:

Pedi emprestado o carro a meu pai. (Meu pai é a pessoa a
quem pedi o carro.) 

Pedi emprestado o carro do meu pai. (No caso, o carro é
do pai.)

Tomou emprestados os livros ao professor. (O professor
emprestou os livros.)

Tomou emprestados os livros do professor. (O professor é o
dono dos livros.)

O galho do macaco
A maior qualidade do texto? É a clareza. Como chegar lá?
Uma das receitas é a colocação. Um termo fora do lugar
pode comprometer o recado. A gente diz uma coisa. O
leitor entende outra. O verbo emprestar adora criar
confusões. Com ele, todo cuidado é pouco. Abra os dois
olhos e afine os dois ouvidos. Analise:

Pediu emprestada a bicicleta ao pai. (O pai é a pessoa que
empresta a bicicleta.)

Pediu ao pai a bicicleta emprestada. (A bicicleta é
emprestada.)

Resumo da ópera
Escrever é mandar recado. Ler, entender o recado. Cabe
ao emissor se fazer entender. Se não conseguir, responde
pelo fracasso.

Emprestar ou pedir
emprestado?
Há quem divida os filhos de Deus em duas raças distintas.
Uma: os que pedem emprestado. A outra: os que em-
prestam. Daí o destaque do verbo emprestar. Pensadores de
Europa, França e Bahia falaram sobre ele. Alexandre Du-
mas Filho aconselhou: "Dê dinheiro, não empreste. Dar só
faz ingratos. Emprestar faz inimigos". Shakespeare disse
amém: "Não tomes por empréstimo e tampouco emprestes.
O empréstimo nos faz perder dinheiro e amigo". Simões
Lopes Neto foi categórico: "Mulher, arma e cavalo de andar,
nada de emprestar". O povo, generoso, ensina: "Quem dá
aos pobres empresta a Deus".
É tanto emprestar e pedir emprestado, que o verbo provoca
confusões e bate-bocas.Vale o exemplo de Cauã Souza.Ele tra-
balha na administração pública. Zeloso do bom português,
discutiu com colegas a regência de emprestar. Eles fazem em-
préstimos bancários. Ao comentar o fato, dizem "emprestei
dinheiro do banco". O pobre amante da língua se desespera.
Esperneia. Discute. A questão: o trissílabo pode ser empregado
para quem cede e para quem recebe os valiosos reais? 
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"Aprendi com a leitura da poesia de
Drummond a maneira de rimar
sentimento com comedimento."

Milton Hatoum
VIVIANE FAVER

A
internet é hoje o
melhor canal para
divulgar marcas,
afinal a web con-
ceta mais de 60

milhões de pessoas em toda
parte do planeta. São 84% de
usuários ativos, sendo 74%
com acesso à banda larga.
Mais de 86% dos consumido-
res brasileiros estão satisfeitos
com o comércio eletrônico. Os
números aumentam e as cifras
também, segundo pesquisa
feita no final de 2011 pelo con-
sultor e especialista em mídias
digitais, Rodrigo Teco.

“Atualmente, softwares e re-
latórios analíticos permitem
que a empresa saiba quando o
consumidor entrou no site, co-
mo agiu e se adquiriu produtos
ou desistiu da compra”, obser-
va. As vantagens, diz o consul-
tor, são o baixo custo de infraes-
trutura, demanda focalizada –
pode-se anunciar nas comuni-
dades de interesse específico –,
atendimento personalizado a
cada cliente e, principalmente,
a interatividade com o público-
alvo. “No entanto, para dar cer-
to, o empresário tem que saber
usar as ferramentas e se atuali-
zar periodicamente sobre a rea-
lidade de seu empreendimen-
to”, alerta Teco.

Pesquisa realizada pela E-
bit – empresa especializada em
informações do e-commerce  –
publicada este mês na 25ª edi-
ção do relatório WebShopper,
que tem o apoio da Câmara
Brasileira de Comércio Eletrô-
nico, comprova a consistência
do meio digital. De acordo
com o trabalho, em 2011 o e-
commerce faturou R$ 18,7 bi-
lhões no Brasil, corresponden-
tes ao crescimento de 26% em
relação ao ano anterior. O tí-
quete médio foi de R$ 350. 

O vice-presidente da Câma-
ra Brasileira de Comércio Ele-
trônico, Paulo Kulikovsky, des-
taca que dos nove milhões de
novos consumidores que ade-
riram ao comércio eletrônico
no ano passado, 61% perten-
cem à classe C, cuja preferên-
cia de compra digital recai so-
bre eletroeletrônicos e infor-
mática. Kulikovsky destaca que
a surpresa desta edição do rela-
tório ficou por conta da ascen-
são nas vendas dos produtos
de moda e beleza. Com 7% do
setor, a categoria passou a ocu-
par o 5º lugar no Top 5 das cate-
gorias mais vendidas em volu-
me de pedido – posição que era
ocupada pelos livros em 2010.

A previsão é de que, em
2012, o comércio eletrônico
brasileiro registre crescimento
de 25% e fature R$ 23,4 bi-
lhões. O relatório contemplou,
pela primeira vez, as informa-
ções do mercado de compras
coletivas, que faturou R$ 1,6
bilhão em 2011. O valor não
está incluído no faturamento
do e-commerce. De acordo
com a E-bit, foram realizados
20,5 milhões de pedidos, com
tíquete médio de R$ 78. O nú-
mero de pessoas que aderiram
a essa nova modalidade de
compra pela internet foi de
9,98 milhões.

Tais resultados estimulam,
além dos proprietários de lo-
jas, prestadores de serviços
para o setor varejista no e-
commerce como, por exem-
plo, a Megasul Sistemas.  A
empresa, fornecedora de solu-
ções de TI especializada na
gestão do setor varejista,
anunciou, no mês passado,
plano de expansão para atua-
ção nacional que irá selecio-
nar parceiros aptos à revenda
e implementação de ferra-
mentas tecnológicas direcio-
nadas à automação comercial.

O foco da estratégia, segun-

do a diretora comercial da
companhia, Michele Tiergar-
ten, é desenvolver uma cadeia
de parceiros para alavancar
novos negócios, principal-
mente nas regiões Norte, Nor-
deste e Centro-Oeste. A expec-
tativa é capacitar inicialmente
96 canais para venda e imple-
mentação num prazo de três
anos, gerando receita aproxi-
mada de R$ 11 milhões.

“Inicialmente foram destina-
dos R$ 920 mil para desenvolver
a cadeia de revendedores e im-
plementadores das nossas solu-
ções. Avaliamos que, ao final de
2014, 40% do nosso faturamen-
to sejam representado pelos ne-
gócios desenvolvidos por par-
ceiros”, antecipa Michele.

PEQUENAS. Bons resultados ge-
ram mais lucros. Sendo assim,
atualmente, pequenas empre-
sas varejistas preferem já ini-
ciar seus negócios abrindo loja
virtual. A Feira, criada no final
de 2009, já começou online
através de e-mails que a pro-
prietária mandava para ami-
gas. Em 2010, Danielle Ganda-
rillas, designer e dona da marca
criou um blog e, em 2011, o site
de comércio eletrônico foi ao
ar. A decisão de ser online veio
pela facilidade e a rapidez que
teve com baixo investimento
de criar um blog e conseguir
expor o produto para mais pes-
soas que seu ciclo de amizades
alcançava, e também por cons-
tatar que era uma boa vitrine e
o canal funcionava. 

“Para pequenas empresas,
me parece um caminho mais
seguro por podermos testar a
aceitação do produto antes de
dar passos grandes. Empresas
já estabelecidas não tiveram
essa opção no passado e estão
invertendo o caminho - abrin-
do e-commerce depois de já ter
lojas físicas”, pondera Danielle

Algumas dicas parecem ób-
vias, mas são fundamentais
como a contratação de profis-
sionais especializados, para
garantir a funcionalidade da
página; estar presente nas re-
des sociais , fazer anúncios
onlines, emplacar matérias
nos blogs, que são grandes ca-
nais de informação e troca de
ideias e, sobretudo, manter o
site alualizado. “Talvez esta se-
ja uma das grandes diferenças
entre o comércio online e o fí-
sico. Nas lojas físicas pode-se
manter o tema das vitrines por
bastante tempo, até enquanto
durar a coleção”, explica. A ex-
pectativa da loja, segundo Da-
nielle, é ficar acima da previ-
são de crescimento geral para
o e-commerce no Brasil, de

25%, de acordo com a pesqui-
sa da E-bit. 

Outra que nasceu na inter-
net, é a empresa de leilão onli-
ne, Mukirana, que 2008  já con-
tabilizou sete mil leilões e cap-
tou 400 mil usuários. Sempre de
olho nas mudanças, ano passa-
do a empresa lançou versão de
site para tablets e mobile. Se-
gundo o proprietário, Carlos
Barros, o negócio é basicamen-
te levar aos usuários produtos
eletrônicos com preço mais bai-
xo. O perfil de seus consumido-
res, a maioria homens ( 70%) de
18 a 40 anos. “Acho que as mu-
lheres são mais desconfiadas
para fazer compras na internet,
inclusive já fizemos algumas
ações para captar mais presen-
ça feminina”, define.

De acordo com Barros, o in-
vestimento no departamento
de TI foi grande e representa
por mês 15% dos gastos com a
empresa em geral. “Um bom
layout no site, respostas rápi-
das para duvidas do leitor e
entregar os produtos no prazo
são as principais ferramentas
para fidelizar o cliente”, atesta.

Uma das pioneiras no co-
mércio de flores pela internet, a
Giuliana Flores, inaugurada no
ano 2000,  tem só 10% do seu
faturamento decorrentes de lo-
ja física. “Ao longo dessa jorna-
da, a gente foi aprendendo
muitas coisas. Precisávamos de
arranjos diferentes, produtos
mais duráveis e não podería-
mos vender tudo pela inter-
net”, explica o proprietário Cló-
vis Souza. Parte das vendas na
loja virtual inclui produtos
além de flores. Entre os mais de
trinta parceiros, estão Havana,
Kopenhagen, Chandon e Lindt.
“Não duvido de mais nada. Ho-
je em dia vendemos coisas que
eu jamais imaginei colocar pa-
ra vender no site”, diz.   

A rede varejista de roupas
intimas, Hope, possui mais de
80 lojas em todo o Brasil e no
exterior, sendo uma em Portu-
gal, duas em Israel e outra na
Argentina, com previsão de
chegar a 300 franquias em
2014. Além das lojas de marca
própria a empresa também at-
ua no comércio eletrônico (
www.hopeonline.com.br ) e
fornece para varejos multi-
marcas no Brasil e no exterior. 

A Hope iniciou esse canal
de vendas há seis anos, sem
grandes pretensões e perce-
beu que mesmo sem investi-
mento o canal crescia, revela a
gerente de e-commerce, Van-
da Dias. Em 2010 a empresa
resolveu focar no site, buscan-
do as ferramentas mais ade-
quadas ao segmento. .“O e-

commerce sempre cresceu em
média 60%. Entretanto, as
vendas só começaram a apa-
recer mesmo, em 2011, após
focarmos o canal. Esse foco foi
fundamental para o cresci-
mento de 230% que obtivemos
no ultimo ano”, reconhece.

JOVENS. Apesar dos resultados,
Vanda avalia ainda ser difícil en-
contrar profissionais qualifica-
dos por se tratar de área nova
com crescimento muito grande.
“Sobram vagas e faltam profis-
sionais”, afirma. Como solução,
a empresa resolveu investir em
jovens e oferecer aulas para de-
senvolvê-los. “Temos plano
bem agressivo de crescimento
para esse e os próximos anos.
Nossa intenção é que a curto
prazo esse canal signifique uma
regional da Hope. Fora isso pre-
tendemos alcançar a um cresci-
mento de 250% em cima do ano
passado”, enfatiza.

Há 10 anos a Magazine Ma-
risa trabalha com e-commer-
ce, o que a torna uma das pio-
neiras no segmento. Mensal-
mente, o canal recebe 1,2 mi-
lhão de visitantes e responde
por 0,7% do faturamento da
marca, que conta hoje com
226 lojas físicas.

Entre os atrativos, as vanta-
gens oferecidas ao cliente Car-
tão Marisa - usado como ferra-
menta estratégica pela empre-
sa.  “Sabemos que muitos clien-
tes virtuais são clientes Marisa
porque boa parte compra com
o cartão da loja, que oferece be-
nefícios como promoções, frete
grátis, brindes e descontos”, diz
Thiago Barros Pereira, gerente
de e-commerce. “Nas compras
acima de R$ 150 a entrega é gra-
tuita para o sul e o sudeste. O
frete hoje barra as vendas, por
isso o cliente prefere juntar to-
dos os itens numa compra só”,
conta Pereira.

A loja de roupa masculina,
Armadilo, ainda não abriu um
site para vender seus produtos
através do e-commerce. Porém,
o proprietário, Ricardo Nasseh,
diz que não tem mais como es-
capar e, com isso irá inaugurar
sua primeira loja virtual no se-
gundo semestre desse ano.
“Trata-se de adaptar a marca a
um novo mercado e uma nova
economia, calcando a idéia de
incorporação desse novo servi-
ço aos nossos clientes. Elabora-
mos esse novo canal devido,
principalmente, à economia e
ao cenário do varejo. Além de
servir para estreitar nosso rela-
cionamento com os clientes,
conseguir alcançar outros no-
vos e aumentar possibilidades
de receita”, reconhece Nasseh.

LUCROS DIGITAIS - A previsão é de que o comércio eletrônico brasileiro 
cresça 25% e fature R$ 23,4 bilhões este ano. Marcas focam vendas na internet

FOTOS DE DIVULGAÇÃO

VANDA DIAS
GERENTE DE E-COMMERCE DA HOPE

Temos plano 
bem agressivo de
crescimento para esse
e os próximos anos.”

❞

CARLOS BARROS
PROPRIETÁRIO DA MUKIRANAS

“Acho que as mulheres são mais desconfiadas
para fazer compras na internet, inclusive já
fizemos algumas ações para captar mais
presença feminina.”

❞

E-commerce entra de
vez na vida dos lojistas

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 21 mar. 2012, Seudinheiro, p. B12.




