
“Se a Daslu tivesse se baseado ape-
nas nos números do mercado on-
line, não teria entrado no comér-
cio eletrônico. Afinal, moda é o
segmento mais difícil de se ven-
der e o tíquete médio de vendas é
baixo para um empresa que ven-
de vestidos de R$ 1 mil”, desaba-
fou Luiz Pavão, diretor de e-com-
merce da Daslu, que passado um
ano e meio da estreia grife na in-
ternet, afirma que não há motivos
para arrependimentos. A varejis-
ta está usando a performance das
vendas na web para determinar
seu crescimento em outros merca-
dos. “Vamos abrir nesta semana
em Ribeirão Preto e em agosto
chegamos em Brasília, duas pra-
ças onde temos ótimos resultados
na internet”, conta Pavão.

O próximo destino da empre-
sa será Belo Horizonte, segundo
maior mercado da empresa fora
São Paulo. “Já estamos olhando
pontos na capital mineira.”

A Daslu, que conta hoje com
apenas três lojas próprias na capi-

tal paulista e é vendida em lojas
multimarcas em 47 cidades, vem
colocando em prática um plano
de diversificação de negócios,
desde que foi adquirida em leilão
judicial pela Laep Investments,
do empresário Marcus Elias, em
fevereiro do ano passado. A em-
presa ficou especializada em con-
sertar empresas problemáticas.

Inicialmente focada na conso-

lidação da indústria de laticí-
nios no Brasil, a Laep comprou,
em 2006, o controle da Parma-
lat no Brasil, depois de se com-
prometer a pagar uma dívida de
US$ 50 milhões. No caso da Das-
lu, assumiu, por meio da DSL
Comércio Varejista, todas as dí-
vidas da rede de luxo, com apor-
tes de R$ 65 milhões.

“Os resultados positivos da
DSL são esperados a partir do
ano 2013, e para atingir tal me-
ta, suas operações estão sendo
objeto de um profundo proces-
so de reorganização e expansão
em suas diversas atividades”, in-
formou a empresa no comunica-
do ao mercado no 1º trimestre.

A grife nacional foi criada pela
empresária Eliane Tranchesi, que
morreu de câncer em fevereiro
deste ano, após ter sido condena-
da a 94,5 anos de prisão por forma-
ção de quadrilha. E desde que foi

assumida pela Laep vem diversifi-
cando a atuação. A rede abriu
uma loja no Outlet Premium São
Paulo, na Rodovia dos Bandeiran-
tes, em São Paulo, no final do ano
passado. E ainda anunciou uma
parceria para vender roupas na
Riachuelo, voltada para a classe C.

Por enquanto, o resultado
das ações da Laep são visto ape-
nas no online, onde a varejista
tem um tíquete médio de ven-
das de R$ 1 mil.

A Laep decidiu cancelar os seus
BDRs (Brazilian Depositary Re-
ceipts) em circulação. Trata-se de
certificados representativos de
ações das companhias abertas
com sede no exterior — no caso,
as Ilhas Bermudas. O motivo é des-
valorização da empresa. Ontem a
ação encerrou o pregão em R$
0,40, uma queda de 89,3% neste
ano. Quando abriu o capital, em
2007, a ação valia R$ 71. ■

Quem faz entrega de medica-
mentos em 4 horas, consegue
entregar qualquer produto nes-
se mesmo tempo, certo? Para
quem pensou que a resposta fos-
se “não”, a Onofre Eletro, braço
virtual da rede de farmácias pa-
ra venda de eletroeletrônicos,
vem provando que é possível
sim atingir esta meta. “Temos a
entrega mais rápida da internet
no Brasil. Por enquanto, só não
prometemos entregar geladeira
neste tempo”, diz Helio Politto,

diretor da Onofre Eletro.
O balanço de seis meses da

empresa junto aos cliente mos-
tra que de 0 a 10, os consumido-
res atribuíram notas de 9,04 na
facilidade de uso do site, 9,59
para o serviço prestado pelo
courier e 9,42 para o atendimen-
to. O único dado que preocupou
Politto foi satisfação do cliente
com o produto. “Temos um índi-
ce de 8,1% de insatisfação com
o produto recebido. O que des-
pertou uma dúvida, será que o
site está mostrando corretamen-
te o produto? Porque ninguém
compra característica, como
frost free ou smart”, avalia.

Politto afirma, no entanto,
que os resultados tem surpreen-
dido. O tíquete médio da empre-
sa ficou em R$ 600, bem acima
da média do mercado, R$ 350.

Logística
Apesar de não divulgar dados
de vendas, o executivo diz que
todo o investimento da empre-
sa tem sido para aprimorar as
ferramentas de serviços.

“Tenho uma marca com 70
anos no mercado, não posso
manchar sua reputação”, expli-
ca. “A logística tem de ser pró-
pria, não temos operadores ca-
pazes de atender em 4 horas

com a mesma qualidade.”
A Onofre Eletro conta com 16

carros para entregas de courier
e 3 caminhões em São Paulo. O
executivo admite que, no iní-
cio, os carros chegaram a sair
com apenas uma ou duas enco-
mendas. “Saiu caro, mas foi um
preço que tivemos de pagar.”

A meta da empresa é consoli-
dar o formato em São Paulo pa-
ra expandir para o Rio de Janei-
ro e Belo Horizonte, onde a em-
presa já tem centro de distri-
buição. “Rio é mais complexo
do que São Paulo por questões
geográficas, por isso, temos de
estar bem calçados.” ■ R.O.
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Daslu usa comércio on-line
para mapear pontos de venda

Onofre Eletro inova logística de entrega
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Lucro da Magnesita cresce 19,4% até junho

Com promessa de receber produto
em 4 horas, consumidor eleva valor
médio de compra para R$ 600

Especialista em soluções
de segurança para o comércio
online afirma que chegada da
Amazon no país não vai modificar
a forma como as empresas fazem
negócios. E que será a empresa
americana que vai ter de rever
seus conceitos, já que vai
encontrar no Brasil um público
muito mais desconfiado
do que nos Estados Unidos.
No ano passado, dados da
consultoria mostram que
6,2 milhões de brasileiros usaram
a internet pela primeira vez.

Quais as mudanças
que se espera para o
comércio eletrônico com
a chegada da Amazon?
A Amazon tem uma operação
muito focada no cliente final. Por
outro lado, o varejo americano
é muito mal acostumado em
termos de margens, porque lá
o consumismo é exacerbado. Ela
vai ter de rever seus conceitos.

Há alguma área do varejo que
ainda não conseguiu o on-line?
Pouca coisa. Nos Estados
Unidos, há quem venda o carro
pela internet. A empresa de
e-commerce visita o vendedor,
certifica o produto, tornando
possível a venda on-line. Mas
esse tipo de serviço dificilmente
chegará tão cedo ao Brasil,
porque o perfil do consumidor
brasileiro é muito diferente.
Ele é bem mais desconfiado.

Mas os consumidores têm
motivos para ainda serem
desconfiados com a internet?
Não temmais motivo para isso.
Mesmo assim é preciso trabalhar
para que o cliente perca a
percepção de risco. Aqui o cliente
ainda prefere comprar livro e CD
online, porque se não receber, a
perda é menor. Mas está mudando.
A Amazon, por exemplo, se
acostumou a vender dois pares
de tênis para ummesmo cliente,
ciente de que um deles será
devolvido. As lojas no Brasil
também já garantem troca. R.O.

Sócio-diretor de inteligência
e operação da ClearSale

Divulgação
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Ribeirão Preto e Brasília vão receber as próximas lojas da rede por alta demanda no e-commerce

“Brasileiro desconfia
da web, mas já não
tem motivo para isso”

Regiane de Oliveira
roliveira@brasileconomico.com.br

...BERNARDO LUSTOSA

A Magnesita registrou lucro líquido de R$ 36,7 milhões
no segundo trimestre, 19,4% superior ao obtido no mesmo período
do ano passado. No acumulado dos seis primeiros meses do ano,
a companhia obteve lucro líquido de R$ 65,1 milhões, 23,8% acima
do resultado apurado no primeiro semestre de 2011. A receita
líquida da empresa fechou o trimestre em R$ 637,6 milhões, alta de
9,4%. No semestre, a receita da companhia foi de R$ 1,24 bilhão.
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 10, 11 e 12 ago. 2012, Primeiro Caderno, p. 21.




