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Compras na Macy’s sem
precisar ir para os EUA
Na busca por
crescimento, redes
americanas apostam
na venda online
para outros países

JF DIORIO/AE

THE NEW YORK TIMES

Faz tempo que a Macy’s anuncia
a si mesma como um dos melho-
res destinos de compras para
quem visita os Estados Unidos.
A loja oferece até um cartão de
descontos de 10% e um site de
turismo com hotéis recomenda-
dos perto dos principais endere-
ços da rede. Mas só no ano passa-
do a Macys.com lançou um servi-
ço de entrega para o exterior.

A Macy’s é uma dentre muitas
redes do varejo que buscam ex-
pandir suas operações na web in-
ternacionalmente por meio das
entregas ao exterior. No último
ano, Aéropostale, Crate & Bar-
rel, Lane Bryant e J.Crew acres-
centaram um serviço de entre-
gas internacionais aos seus sites.

Algumas das redes usam as en-
tregas internacionais para testar
as águas antes de abrir lojas físi-
cas em outros países. Seja como
for, estão descobrindo que levar
seus produtos para além das
fronteiras americanas não é uma
tarefa simples.

“Em geral, as pessoas com
quem conversamos acreditam
que basta jogar o produto numa
caixa da FedEx e torcer para que
ela chegue ao destino”, diz Mi-
chael DeSimone, diretor executi-
vo da FiftyOne, uma empresa de
tecnologia que ajuda varejistas a
desenvolver suas capacidades lo-
gísticas de entrega para o exte-
rior. Mas há problemas nos siste-
mas de encomenda, nas alfânde-
gas e nas tarifas postais, diz.

Muitas varejistas, por exem-
plo, não têm em seus sistemas de
gestão de estoque um software
capaz de reconhecer códigos pos-
tais estrangeiros, que nem sem-
presão compostos por cinco dígi-

tos como nos Estados Unidos.
“É um motivo idiota para deixar
de vender para o exterior. Mas
nem me lembro de quantas ve-
zes já ouvi que esse era o maior
obstáculo”, diz DeSimone.

O volume de acessos de visi-
tantes internacionais a sites ame-
ricanos já é grande. Em dezem-
bro, 14% dos visitantes que aces-
saram o jcrew.com eram de fora
dos EUA, assim como 36% dos
visitantes do abercrombie.com,
de acordo com a comScore. “As
redes varejistas têm procurado
novas vias de crescimento fora
dos EUA”, diz John Morris, da
BMO Capital Markets.

Os visitantes internacionais
estão procurando os sites ameri-
canos atraídos por preços mais
baixos e pela disponibilidade de
produtos difíceis de encontrar
em outros países, de acordo com
a Forrester Research. A Macy’s
descobriu que os compradores
australianos se interessam, por
exemplo, por roupas da moda,
ao passo que canadenses prefe-
rem artigos básicos, como peças
íntimas.

Algumas redes terceirizam o
serviço de entregas globais para
empresas como a International

Checkout. Nesses sites, os com-
pradores transferem com um cli-
que suas compras de lojas como
Jockey e Bebe para a Internatio-
nal Checkout, que cuida do trans-
porte, da etiquetagem e dos pro-
cedimentos alfandegários. A en-
trega, por sua vez, pode custar
tanto quanto o próprio produto.
A Macy’s disse que o custo do
envio de produtos no valor de
US$ 100 chega a US$ 200 com o
custo de transporte, impostos e
as tarifas de importação.

A questão alfandegária pode
ser substancial. Cada artigo en-
viado para o exterior precisa ser
etiquetado com informações co-
mo país de origem e materiais
empregados. E certos itens não
podem ser enviados a determina-
dos lugares. A Espanha, por
exemplo, proíbe baralhos.

A empresas ainda estão desco-
brindo a melhor maneira de se
relacionar com consumidores
de outros países. Promoções de
um dia, típicas da Macy’s, por
exemplo, parecem ser bem rece-
bidas. Mesmo assim, as redes es-
tudam como fazer promoções
que tenham mais a ver com a cul-
tura de outros consumidores. /
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Taxas e frete. Com impostos, preço pode dobrar, calcula loja

Renato Cruz

Os televisores ficaram diferen-
tes. Eles entraram num ciclo ace-
lerado de renovação tecnológi-
ca. A cada ano são lançados apa-
relhos com novas funcionalida-
des, como acontecem com os ce-
lulares e os microcomputado-
res. A promessa deste ano são no-
vas formas interação. No lugar
dos botões do velho controle re-
moto, reconhecimento de voz e
de gestos. Essas novas TVs come-
çam a chegar ao mercado brasi-
leiro nos próximos meses.

Boo-Keun Yoon, presidente
mundial de Visual Display da
Samsung, esteve em São Paulo
na semana passada. “O Brasil é
um mercado em crescimento,
com muito potencial”, disse
Yoon. A grande aposta da Sam-
sung para o mercado de TV são
os aparelhos inteligentes, conec-
tados à internet, que agora conse-
guem ler gestos e entender co-
mandos de voz.

A chegada ao mercado brasilei-
ro desses modelos, que dizem
adeus ao controle remoto, já tem
data marcada: 18 de maio. Serão
três modelos, com telas de 46, 55
e 65 polegadas. O menor sairá
por R$ 7 mil. Um aparelho do
mesmo tamanho e mais simples,
custa R$ 3 mil. A concorrente LG
também colocará no mercado,
nos próximos meses, modelos
que entendem o que as pessoas
falam.

A Samsung batizou a nova in-
terface de “interação inteligen-
te” (Smart Interaction). O reco-
nhecimento de gestos lembra o
Kinect, do videogame Xbox 360,
da Microsoft. O televisor vem
com uma câmera de alta defini-
ção e microfones embutidos.
Quando o espectador acena para
a TV, aparece um cursor e um
menu. Mexendo o braço, o espec-
tador controla o cursor e, fechan-

do a mão, clica nos ícones.
Também é possível dizer os co-

mandos. Quando alguém diz
“Smart TV”, também aparece o
menu. Daí, é só falar o nome do
que se quer. A TV tem reconheci-
mento facial, que não foi de-
monstrado quando o Estado fez
a entrevista com BK Yoon, como
o executivo é chamado.

Emoção. “Qual é o objetivo fi-
nal da televisão?”, perguntou
Yoon, retoricamente. “É dar
emoção aos consumidores.” As
imagens tridimensionais aju-
dam nesse objetivo, mas, na vi-
são do executivo, o 3D passou a
ser somente mais uma funciona-
lidade da TV inteligente, que
tem como principal característi-
ca a conectividade.

Para reduzir a angústia do con-
sumidor ante a obsolescência
acelerada dos aparelhos, a Sam-
sung incluiu nos novos modelos
um “Evolution Kit”, em que um
encaixe na parte de trás do televi-
sor permitirá atualizar hardware
e software.
O ciclo de troca da TV tem caído.
Antigamente, o consumidor le-
vava de oito a dez anos para com-
prar um equipamento novo. Ho-
je, esse prazo já caiu para quatro
e aficionados por tecnologia che-
gam a comprar um novo a cada
dois anos.

Com o conceito de TV inteli-
gente, conectada à internet e
que roda aplicativos, o televisor
concorre com vários outros equi-
pamentos. Os mais óbvios são o
computador e o celular. Mas con-

soles de videogame e converso-
res de TV por assinatura tam-
bém trazem conteúdo da inter-
net, além de equipamentos espe-
cializados como a Apple TV.

“Acontece essa competição”,

admitiu Yoon. “Mas, num lar, a
TV sempre está no centro da sa-
la. A tela maior permite emoções
maiores. Num cenário de mobili-
dade, entretanto, a TV perde um
pouco para outros dispositivos.”

Existe uma grande expectati-
va dos consumidores para o tele-
visor 3D que não exige óculos es-
peciais. Já existem soluções sem
óculos para telas menores, co-
mo videogames portáteis e tele-
fones celulares.

“Com a tecnologia atual, não é
possível prever quando o 3D sem
óculos chegará às telas grandes”,
disse o executivo. “A ultra defini-
ção pode tornar o 3D sem óculos
possível, mas isso dependeria,
por exemplo, de novas formas
de transmissão do sinal.”

A ultra definição, com a ima-
gem formada por pelo menos
duas vezes mais pixels que a
atual alta definição, deve chegar
ao mercado em dois ou três
anos, segundo Yoon.

Mágica. A concorrente LG deu
o nome de Magic Motion para o
seu novo controle remoto, que
chega ao mercado com a linha
2012 de televisores. Ele vem com
um microfone, e o aparelho é ca-
paz de converter voz em texto.
“Com isso, é possível publicar
no Facebook ou no Twitter falan-
do, sem precisar de teclado”, ex-
plicou Milton Neto, gerente ge-
ral de Smart TV da LG no Brasil.

A data de lançamento no País
e os preços não foram definidos,
mas a chegada desses modelos é
prevista para este semestre. O re-
conhecimento de movimento
da LG será oferecido em um aces-
sório para a TV, que deve ser lan-
çado no Brasil até o fim do ano.

Segundo Milton Neto, 20%
dos televisores vendidos no Bra-
sil já são aparelhos inteligentes.
Até o fim do ano, essa participa-
ção deve dobrar.

DIVULGAÇÃO

Chegam as TVs que entendem gestos e fala
Destaque.
BK Yoon, da
Samsung,
afirma que o
televisor
continua a
ocupar um
lugar central
nos lares

● Tela transparente
Até parecem aquários, mas são
aparelhos de tela transparente.
Acima, um monitor de 46 polega-
das da Samsung

Fabricantes como a Samsung e a LG lançam ainda neste semestre aparelhos que propõem ao expectador novas formas de interação
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