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C o m é rc i o Estudo mostra que fatia de
15% das vendas totais pode ser fatal

Varejo on-line
cresce e pode
quebrar redes
tradic ionais

SILVIA COSTANTI / VALOR

Darrell Rigby, sócio da Bain & Company, pesquisou os casos da quebra da Blockbuster e da rede de livrarias Borders, que não conseguiram reagir à web

Marina Falcão
De São Paulo

Mais rápido do que se imagina,
o crescimento do varejo on-line vai
exigir mudanças drásticas de com-
portamento das tradicionais redes
que operam só com lojas físicas.
Segundo um estudo da Bain &
C o m p a n y, há um ponto de infle-
xão econômico quando as vendas
na internet alcançam 15% das ven-
das totais de uma determinada ca-
tegoria. A partir disso, o que se vê,
na prática, é o fechamento de lojas
e falência de marcas.

Foi o que aconteceu com a Blo -
c k b u s t e r, que quebrou quando as
vendas de vídeos on-line alcança-
ram 17% do mercado; e com a rede
de livrarias Borders, que fechou as
portas antes que o mercado de li-
vros on-line atingisse 24% do total.
Em setembro, vendeu sua proprie-
dade intelectual e base de clientes
à concorrente Barnes & Noble.

De maneira geral, as vendas no
comércio virtual estão canibali-
zando as vendas físicas no Brasil,
uma vez que crescem a uma ritmo
de 24,4% ao ano desde 2005, en-
quanto o varejo como um todo
avança 11,8%, aponta um levanta-

mento da Bain & Company.
O ganho de participação de

mercado do varejo virtual deve
continuar. No ano passado, as
vendas on-line somaram US$ 9,8
bilhões no país. A previsão da
consultoria é que esse número al-
cance US$ 22 bilhões em 2016,
crescendo a uma taxa composta
média anual (CAGR) de 18%, ve-
locidade três vezes superior a das
vendas totais no varejo no Brasil.

Darrell Rigby, sócio da Bain &
Company e diretor global das
áreas de varejo e inovação da em-
presa, explica que o avanço da pe-
netração do e-commerce varia
conforme a categoria. Em vestuá-
rio, as vendas on-line crescem nu-
ma velocidade bastante acima das
vendas totais do setor. Até 2016,
subirão a um ritmo médio de 30%
ao ano, parte disso devido à migra-
ção do consumidor no canal de
compras. “É surpreendente. Algu-
mas pessoas não esperavam que
roupas pudessem ser fáceis de ven-
der pela internet”, observa.

Rigby explica que na categoria
de eletrônicos, a canibalização
das vendas físicas é menos acen-
tuada, pois o ritmo de avanço das
vendas totais não é tão inferior

Casino vai desembolsar
€ 1,18 bilhão por Monoprix

LEO PINHEIRO/VALOR

Grupo comandado por Jean-Charles Naouri e a Galeries Lafayette encerram meses de disputa pela rede de supermercados

S u p e r m e rc a d o s
Daniela Fernandes
Para o Valor, de Paris

Após meses de brigas, a Gale -
ries Lafayette e o  Casino acena -
ram a bandeira branca. Os dois
grupos anunciaram, na sexta-
feira, um acordo que encerra a
disputa pelo controle, atual-
mente compartilhado, da rede
francesa de supermercados de
bairro Monoprix. O Casino acei-
tou pagar € 1,175 bilhão pela
participação de 50% do sócio
nessa filial comum.

O valor está um pouco abaixo
da quantia de € 1,35 bilhão que
a Galeries Lafayette havia fixado,
em fevereiro, para ceder ao Casi-
no sua fatia no Monoprix a par-
tir deste ano, como preveem
contratos firmados em 2000 e
2003. Inicialmente, a loja de de-
partamentos havia chegado a
pedir € 1,95 bilhão, mas baixou
o preço logo depois.

O montante que será finalmen-
te desembolsado pelo Casino, con-
trolador do Grupo Pão de Açúcar
desde 22 de junho, é, no entanto,
bem superior aos € 700 milhões
propostos, também em fevereiro,
pelo presidente da varejista fran-
cesa, Jean-Charles Naouri. O pró-
prio Casino estima em seu balanço

sua participação de 50% no Mono-
prix em € 1,2 bilhão.

A Galeries Lafayette, que infor-
mou na época ter virado “r e f é m”
do Casino, havia passado de ven-
dedora a compradora e chegou a
oferecer € 1,35 bilhão (a mesma
quantia que esperava obter na
venda) pela fatia de 50% do Casi-
no na filial comum. Naouri, claro,
recusou a proposta, afirmando
que o Monoprix é um “ativo cen-
tral” da estratégia do Casino na
França e que não havia “nenhu -
ma intenção” de cedê-lo.

A razão é simples: com quase
€ 4 bilhões de faturamento no
ano passado e 514 lojas na Fran-
ça, o Monoprix é a rede de super-
mercados mais sofisticada do
país, voltada para uma clientela
de maior poder aquisitivo e si-
tuada nas principais ruas dos
grandes centros urbanos. As ven-
das no ano passado cresceram
3,2%, performance superior à do
setor em geral.

A conciliação foi acompanha-
da pelo presidente do tribunal de
comércio de Paris, onde ambos
os grupos entraram com ações
contra o sócio. Segundo o comu-
nicado, eles irão renunciar, após
a venda das ações, aos processos
judiciais em andamento.

O acordo prevê que a venda da
participação de 50% da Galeries

Lafayette deverá ocorrer até 30 de
outubro de 2013. A operação só
poderá ocorrer após o sinal verde
da Autoridade da Concorrência,
equivalente francês do Cade
(Conselho Administrativo de De-
fesa Econômica) brasileiro.

Segundo uma fonte do Casino
ouvida pelo Va l o r , é possível que
a transação ocorra antes desse
prazo, no primeiro semestre do
próximo ano. A imprensa france-
sa estima, no entanto, que as au-
toridades da concorrência vão
analisar em detalhes o impacto
da compra do Monoprix pelo Ca-
sino, sobretudo em Paris, e ava-
liar se não ocorreria um eventual
abuso de posição dominante, o
que poderia acarretar a venda de
algumas lojas aos rivais.

Há seis meses, o órgão já havia
alertado sobre a participação de
mercado do Casino na capital
francesa, estimando que o grupo
possui um peso excepcional,
com mais de 60% da área de ven-
das de alimentos e entre 57% e
66% do faturamento global do
setor na cidade. O Casino contes-
tou os números, afirmando que
as autoridades subestimaram o
faturamento total do varejo de
alimentos em Paris. Nenhuma
decisão foi tomada na época.

Naouri se tornou membro do
conselho de administração do

ao crescimento do comércio vir-
tual desses produtos.

Por enquanto, no Brasil, pouco
mais de 3% do varejo total é re-
presentado pelo e-commerce,
enquanto em países Estados Uni-
dos e Inglaterra essa fatia varia
entre 8% e 10%. Há um limite de
patamar para essa parcela de
vendas on-line dentro do total?
“Não vai chegar a 100%”, assegu-
ra Rigby. Para ele, sempre haverá
espaço para as lojas de tijolo e ar-
gamassa, que proporcionam um
experiência de compra única. “Se
você ainda não sabe o que vai
comprar, a loja física pode ser a
melhor opção”, comenta. No en-
tanto, salienta, os consumidores
chegam às lojas cada vez mais in-
formados bem sobre os produ-
tos, especialmente os jovens.

Rigby é adepto da ideia de que
o varejo do futuro é multicanal, e,

portanto, as grandes redes de ho-
je que querem permanecer vito-
riosas em seus setores devem
aprender a atuar com eficiência
também pela internet. “Uma das
maiores dificuldades neste mo-
mento de transição é o fato de os
executivos no setor de varejo ra-
ramente virem da área de tecno-
logia da informação”, ressalta.

Em boa medida, a resistência
por parte das companhias em dar
um passo a frente da concorrên-
cia em varejo digital vem tam-
bém do temor de que a sua pró-
pria operação on-line “r o u b e” es -
cala das lojas físicas, impactando
as margens de lucro. “Como, no
início, as lojas virtuais têm escala
pequena fica sempre aquela des-
confiança no empresário: será
que isso me dará mesmo um bom
retorno?”, explica Rigby.

Segundo ele, o modelo de negó-

cio de varejistas que operam exclu-
sivamente na web pode se traduzir
em maiores taxas de retorno sobre
o investimento e melhor avaliação
dos investidores. Nos últimos cin-
co anos, a Amazon registrou retor-
no sobre capital de 17%. O seu va-
lor de mercado no período foi de
115 vezes o seu lucro. Uma amos-
tra de nove varejistas tradicionais
analisadas pela Bain & Company
tiveram, na média, taxa de retorno
sobre capital de 9%, sendo avalia-
das a 16 vezes o seu lucro pelos in-
vestidores.

“Se o consumidor quiser com-
prar pela internet, ele vai com-
prar pela internet. E para não
perder participação de mercado,
as companhias vão precisar estar
preparados para atender esse de-
sejo da melhor maneira”, diz.

Apenas dispor de uma loja vir-
tual, no entanto, não basta. É preci-

so inovar permanentemente.
“Amazon e eBay continuam inves-
tindo agressivamente nisso”, afir-
ma. Em 2011, a Amazon destinou
5% do seu faturamento para pes-
quisa e desenvolvimento, enquan-
to a eBay gastou 10% da sua receita
em desenvolvimento de produto.

Oferecer serviços de alta quali-
dade também é crucial. No Brasil,
diz Rigby, esse é um ponto particu-
larmente delicado, pois há um alto
índice de consumidores que rela-
tam terem tido experiências de
compra on-line ruins, quase sem-
pre ocasionados por problemas de
logística. Inclusive, este é um dos
motivos pelo qual a taxa de con-
versão no país ainda é menor do
que em outros países. Cerca de 40%
dos usuários de internet no Brasil
já compraram algo em lojas vir-
tuais, enquanto nos EUA, a taxa de
conversão fica entre 60% e 65%.

Monoprix em uma assembleia
geral realizada na sexta-feira. Phi-
lippe Houzé, presidente da Gale-
ries Lafayette e do Monoprix, con-
tinuará na presidência da rede de

supermercados no momento.
Um novo presidente será no-

meado pelo Monoprix após a assi-
natura de um documento que de-
talhará a operação. Por enquanto,

os dois grupos assinaram uma
“carta de intenções” e afirmam es-
tar comprometidos a firmar um
acordo que prevê a venda das
ações por € 1,175 bilhão.

.

Amazon planeja entrar no Brasil até o fim de 2012
Va re j o
Re u te r s

A Amazon.com planeja abrir
sua loja digital de livros no Bra-
sil no quarto trimestre de 2012,
buscando obter uma fatia no
mercado on-line de rápido cres-
cimento do país que inspirou o
nome da empresa.

O grupo de comércio eletrônico
americano, cujo nome é uma ho-

menagem ao rio mais extenso da
América Latina, quer conquistar
um espaço na maior economia da
região com seu tablet, o Kindle, e
um catálogo de livros digitais em
português, disseram representan-
tes de editoras locais e uma fonte
da indústria a par dos planos. Se-
gundo essa fonte, a Amazon espe-
ra controlar 90% do mercado de li-
vros digitais, no Brasil.

A abordagem totalmente digi-
tal permitirá que a Amazon mini-

mize os riscos que uma estreia de
maiores proporções implicaria
num país com problemas notórios
de infraestrutura e um sistema tri-
butário complexo e custoso. A em-
presa ainda terá de enfrentar uma
desaceleração do crescimento eco-
nômico do Brasil que ameaça arre-
fecer o consumo. Espera-se que a
economia local cresça em 2012
menos que os 2,7% de 2011, levan-
tando questões sobre se o momen-
to é adequado para a Amazon.

“O Brasil seria o primeiro país
em que a Amazon entra apenas
com produtos digitais, e essa deci-
são foi tomada por motivos logísti-
cos e dificuldades tributárias”, dis-
se a fonte da indústria, que falou
sob condição de anonimato. “Te r
uma operação completa de vare-
jo? Esse é o objetivo”, acrescentou.

Representantes de duas edito-
ras locais disseram que suas em-
presas têm feito encontros e vi-
deoconferências nos meses re-

centes para negociar contratos
com o responsável por conteúdo
do Kindle, Pedro Huerta.

“Eles nos disseram que o plano é
iniciar entre outubro e novembro”,
disse um dos representantes sob
condição de anonimato. O porta-
voz da Amazon Craig Berman re-
cusou comentar o assunto.

Maior varejista on-line do mun-
do, a Amazon é a mais recente em-
presa americana a buscar uma fa-
tia do mercado de comércio virtual

brasileiro de US$ 10,5 bilhões. Es-
pera-se que o segmento cresça 25%
neste ano, impulsionado pela cres-
cente classe média do país.

Essa seria a mais recente incur-
são da Amazon em mercados
emergentes, após a China, em
2004, e a Índia, neste ano. Para o di-
retor da empresa de pesquisa eBit,
Pedro Guasti, o mercado brasileiro
on-line só atingiu agora propor-
ções suficientes para representar
algum interesse à Amazon.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 2 jul. 2012, Empresas, p. B5.




