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BORGES ALIMENTOS ANUNCIA DIRETOR PARA AL 

Bernardo Pontes acaba
de ser promovido a dire-
tor de vendas e de marke-
ting para a América Lati-
na da empresa espanhola
Borges Alimentos, espe-
cializada na produção e
comercialização de azei-
tes. Antes de assumir a
nova função, Pontes ocu-
pava a gerência de vendas
e de marketing no Brasil,
que em três anos quase
triplicou sua participação
de mercado. O executivo
ficará responsável pelas
ações de vendas e marke-
ting de um grupo de 26
países da América Latina
e Central, incluindo Cuba.

Após passagem
pela Hewlett-Pa-
ckard (HP) e  Com-
paq, Roberto Espin-
dola chega à integra-
dora de soluções de
Tecnologia da Infor-
mação (TI) Decatron
para assumir a  ge-
rência de negócios
do segmento de tele-
comunicações. Com
35 anos nos merca-
dos de TI  e  teleco-
municações, Espín-
dola já atuou em di-
ferentes cargos de li-
derança nas áreas de
vendas, marketing e
técnica. “A vasta ex-
periência do Rober-
to no desenvolvimento de soluções para o segmento
de telecomunicações vai fortalecer ainda mais nossa
posição no mercado de implementação de projetos
de alto valor agregado”, diz o diretor-presidente da
Decatron, Henrique Coutinho.

EZ-SECURITY ALTERA CARGOS DE LIDERANÇA 

A integradora especializada em segurança e disponibilidade da informa-
ção EZ-Security anunciou diversas mudanças em cargos de liderança,
entre elas um novo presidente. Ex-diretor de vendas, Fernando Silva, que
já atuou como gerente técnico da Symantec para América Latina, acaba
de assumir a função no lugar de Alexandre Guaraldo, que ficará à frente
da diretoria de vendas após oito anos na presidência, período em que
acumulou diversas conquistas, como crescimento de 300% na receita da
empresa nos últimos anos. Já Eduardo Alonso deixa a diretoria técnica
para assumir a operacional, ficando responsável pelas áreas administra-
tivas, financeira, jurídica, além de marketing e parcerias estratégicas.

ADRIANA GASPARIAN VAI LIDERAR ÁREA NA ERNST & YOUNG

A multinacional de auditoria e consultoria Ernst & Young Terco
lançou a área de gestão de serviços de saúde e contratou a médica
Adriana Gasparian para liderar o departamento. Com 20 anos de
experiência – o que inclui a especialização em pediatria e o título
de mestre em reumatologia pela Universidade Federal de São Pau-
lo (Unifesp), Adriana possui ainda MBA em economia e gestão de
saúde pela mesma instituição. Há 12 anos atua neste mercado, com
ênfase nos processos de auditoria de contas médicas, emissão de
autorizações para procedimentos, relacionamento com fontes pa-
gadoras, indicadores de performance financeiros e recuperação de
receita.

MERCADOLIVRE TEM NOVO DIRETOR

O site de compras eletrônicas MercadoLivre apresentou Leandro
Leite Soares como novo diretor de marketplace. Graduado enge-
nharia elétrica pela Unicamp Universidade Estadual de Campinas
(Unicamp), além de mestrado em física com ênfase em nanotecno-
logia pela mesma instituição, Soares, que será responsável pela
área comercial da plataforma de compra e venda de produtos, pos-
sui MBA em marketing e finanças pela Universidade da Pensilvâ-
nia, no Estados Unidos. 

ALINE MOREIRA ASSUME DIRETORIA NA DLBCA

O Dantas, Lee, Brock & Camargo Advogados (DLBCA) confirmou
Aline Moreira da Costa como nova diretora da área trabalhista. Na
nova posição, a advogada, que é mestranda em direito de trabalho
pela Universidade de São Paulo (USP), vai liderar atividades estra-
tégicas para ampliar e reforçar a atuação do escritório na área de
contencioso trabalhista. "O foco é atuar estrategicamente, lado a
lado com o cliente, tanto no consultivo como no contencioso traba-
lhista, assim como a DLBCA tem feito em todas as áreas”, observa
Aline.

Decatron apresenta
gerente de negócios 
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O comércio eletrônico es-
tá cada vez mais aque-
cido nos países emer-
gentes, aponta o Índice

de E-commerce de Varejo, me-
dido pela consultoria norte-
americana A.T. Kearney, que pe-
la primeira vez analisou estes
mercados. O estudo revelou que
essas nações possuem boa base
de usuários ativa e infraestrutu-
ra sólida para oferecer aos vare-
jistas no médio prazo. O Brasil
aparece na segunda colocação,
atrás apenas da China, e, segun-
do o levantamento, a expectati-
va é que as vendas online no
País, que movimentam atual-
mente US$ 10,6 bilhões (R$ 21,6
bilhões) por ano, cresçam 12%
anualmente pelos próximos
cinco anos. 

A modalidade, que chegou ao
Brasil na década de 1990, demo-
rou para cair no gosto de consu-
midores e de empresários. Fa-
zendo uma comparação com os
Estados Unidos (EUA), o profes-
sor de Comunicação Digital da
Escola Superior de Propaganda
e Marketing do Rio de Janeiro
(ESPM-RJ), Klaus Denecke-Ra-
bello, conta que o Brasil teve um
processo um pouco mais lento
de desenvolvimento e atribui is-
so ao fato do governo federal de-
morar a adaptar a legislação ao
segmento. Além disso, acrescen-
ta, assim como os demais povos
latinos, o brasileiro gosta de
contato pessoal e de ir às lojas
para fazer compras. “Nos EUA a
venda por catálogo era muito
forte. Migrar para os sites foi
mais simples. Além disso, o pro-
cesso de reclamação e troca dos
produtos é mais ágil”, diz.

Hoje, no entanto, segundo o
professor, o momento econômi-
co brasileiro ajuda a impulsio-
nar as vendas eletrônicas. Além
disso, o segmento também mo-
vimenta uma ampla cadeia pro-
dutiva, com empresas fornece-
doras de soluções em tecnologia
da informação e wedesign, entre
outras. Ainda assim, Denecke-
Rabello observa que as dimen-

sões continentais do País im-
põem desafios às empresas que
atuam no setor. 

“A infraestrutura e a logística
ainda precisam avançar muito”,
avalia. Para reduzir estes garga-
los, o professor recomenda mais
investimentos no atendimento
e no relacionamento com os
consumidores. “Além de tomar
cuidado com o pós-venda, é es-
sencial oferecer apenas o que
pode entregar”, conta. 

Denecke-Rabello observa
que uma experiência desagra-
dável entre os consumidores, di-
ficilmente os faz voltar e, prova-
velmente, ainda influenciará
outras pessoas. “Quando ocorre
algum problema, a empresa não
leva prejuízo apenas para o seu
negócio. Ela denigre a imagem
do setor”, conclui. 

Hoje, as pessoas têm menos
receio de comprar pela internet
e estão cada vez mais exigentes
com o serviço prestado na área.
Sites como ReclameAqui, além
das mídias sociais, dão voz aos
insatisfeitos, e as empresas que
atuam no mercado eletrônico
estão mais cautelosas para não
terem seus nomes divulgados
de forma negativa. Denecke-Ra-
bello observa que os consumi-

dores já estão mais familiariza-
dos e os sites de compras coleti-
vas tiveram grande influência
neste processo.

Lojas virtuais

Para acompanhar a demanda
do mercado, a agência digital
Diz’Ain Soluções Interativas de-
cidiu que estava na hora de abrir
um braço voltado para o comér-
cio eletrônico. Com o novo ser-
viço, a empresa prevê cresci-
mento de 15% no faturamento
em 2012 frente ao desempenho
do ano passado. Segundo o só-
cio Roberto Bricio, a aposta é ne-
cessária e promissora. Ele conta
que a companhia já atendia a
projetos de e-commerce desde
2005, oferecendo layout de suas
lojas e sites integrados ao pro-
cesso de fechamento de vendas
do comércio eletrônico. "Hoje,
contamos com equipe expe-
riente para atuar nas diversas
frentes necessárias para o de-
senvolvimento de um projeto",
diz Bricio.

Na avaliação da outra sócia
da Diz’Ain, Juliana Diniz, a ques-
tão tributária e o custo das ope-
rações logísticas são os princi-
pais entraves para as operações

Venda o que puder, mas
sem falsas promessas
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Marcelo Volpe projeta crescimento de 100% nas vendas em 2012

do setor. "As empresas de logís-
tica, apesar da evolução nos últi-
mos anos, ainda não conseguem
acompanhar o forte crescimen-
to do e-commerce brasileiro",
cita Juliana. "Outro problema é a
parte tributária, com a ‘guerra
fiscal’ entre os estados, os altos
impostos e a grande burocra-
cia", completa.

Para o professor da ESPM-
RJ, a solução para minimizar os
problemas de logística seria
apostar na malha ferroviária,
que ainda é considerada inade-
quada. Na avaliação de Dene-
cke-Rabello, a falta de uma ma-
lha ferroviária mais ampla faz
com que as rodovias e o tráfego
aéreo fiquem sobrecarregados,
o que aumenta os custos para
empresas e consumidores. 

Otimismo

O diretor executivo do site
de vendas Girafa, Marcelo Vol-
pe, se diz otimista com o mo-
mento do setor. Segundo ele, as
vendas de sua empresa cresce-
ram 85% em 2011 frente a 2010,
e a previsão de expansão para
este ano é de mais de 100%. "O
Brasil continuará crescendo
nos próximos anos. Os grandes
eventos esportivos de devem
trazer muitas divisas e investi-
mentos", afirma Volpe, acres-
centando que a Girafa foi cria-
da a partir de um conceito de
loja virtual e não tem planos de
abrir unidades físicas. "O go-
verno está tentado baixar o
custo Brasil e, mesmo que ain-
da timidamente, isso deve tra-
zer bons resultados", avalia.

O executivo sugere que todas
as organizações montem um si-
te com a personalidade da em-
presa e ressalta que, pela inter-
net, os clientes devem ser trata-
dos da mesma maneira do que
na loja física. "Nunca caia na ar-
madilha de tentar conquistar
clientes prometendo o que não
pode cumprir”, indicou.

Design

Desde 2007, a Sankhya Ges-
tão e Negócios, especializada
em tecnologia da informação
(TI), presta serviços para diver-
sos clientes em comércio eletrô-
nico e, segundo o responsável
pelas soluções em e-commerce,
Marcelo Martins, as empresas
com maior sucesso no mercado
investem forte na divulgação e
na evolução visual de sua loja
virtual. “Buscamos estar sempre
antenados às tendências da web
para que nossos clientes tenham
uma boa ferramenta de vendas
online”, disse.

O diretor comercial da fabri-
cante de leitores de códigos de
barras Nonus, Marcos Canola,
explica que, desde 2004, quan-
do lançaram uma área de co-
mércio eletrônico, a empresa
busca melhorar a infraestrutura
do site para facilitar a interação
com os clientes. Como a clien-
tela é formada por usuários de
banco pela internet, a compa-
nhia mantém uma parceria
com instituições financeiras
para fazer a publicidade do lei-
tor. “Colocamos um link na área
de pagamentos sugerindo que
o correntista adquira seu pró-
prio leitor”, explicou Canola.

A logística também foi citada
por Canola como um entrave
para as vendas da Nonus, pois a
empresa trabalha com produtos
de baixo valor de venda, então é
preciso ter baixo custo de entre-
ga. Para tal, utilizam serviços ter-
ceirizados e buscam manter
uma atualização constante da
loja virtual. “Observamos os
grandes sites de comércio ele-
trônico e vemos o que podemos
utilizar”, afirma. “Temos que
acompanhar as atualizações do
sistema bancário”, completa.

Pesquisa aponta o Brasil como o segundo país emergente mais aquecido no
mercado de comércio eletrônico. Setor, porém, ainda precisa superar gargalos 
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