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Redes sociais

N em sempre os con-
sumidores conse-
guem resolver seus
problemas nas re-

des sociais. A jornalista Nina
Gazire foi xingada por um re-
presentante da loja virtual Vi-
sou, na página da empresa no
Facebook, depois de tentar se
informar sobre um anel que
havia comprado e que nunca
foi entregue.

Segundo Marcelo Duarte e
Míriam Castro, do blog Curio-

cidade, Nina entrou em contato
com o site no domingo à noite,
para perguntar sobre o seu pedi-
do. Quando enviou o número do
pedido e reclamou do atendi-
mento, começou a ser xingada
pelo representante da empresa,
que a chamou, entre outras ofen-
sas, de “mal comida” e “vagabun-
dinha” e perguntou se ela não ti-
nha um “macho”, por estar do-
mingo à noite na internet.

“Pensei que a página tinha si-
do hackeada, mas me enganei”,

disse a consumidora ao blog.
Ela recebeu na segunda-feira
um e-mail cancelando a enco-
menda e devolvendo o dinhei-
ro. “Não pedi para cancelarem
nada, apenas queria que envias-
sem o que pedi.” Nina planeja
acionar o Procon e processar a
loja pelo tratamento recebido.

A notícia teve grande reper-
cussão nas mídias sociais. Ou-
tros clientes já haviam sido mal-
tratados pela loja virtual, que
tem identificados como donos
Tatyele Lopes, Richard Ferrari
e Natasha Souto. No começo
do ano, a estudante Júlia Bon-
dan, de Novo Hamburgo (RS),
comprou uma blusa, um colar e
um anel na loja. Três meses de-
pois, foi perguntar por e-mail
porque a encomenda não tinha
chegado.

Apesar de ter pago cerca
de R$ 300, foi chamada de
“caloteira” e “mimada” pe-
los donos do site. Quando
enviou o comprovante e
ameaçou contratar um advo-
gado, recebeu a seguinte res-
posta: “Espero que seja uma
advogada gata, loira, de pei-
tos grandes”. O dinheiro foi
devolvido.

Ontem, a Visou publicou
uma retratação pública no
Facebook. Os donos coloca-
ram a culpa em um funcioná-
rio da empresa, Guilherme
Souza Castro, responsável
pelo atendimento em mí-
dias sociais, que assinou a re-
tratação. O texto, no entan-
to, é plágio de uma retrata-
ção publicada pelo jornal on-
line O Alto Acre.

Sky é proibida
de cobrar por
ponto extra

A estratégia das grandes varejis-
tas online em apostar nas vendas
por meio de dispositivos móveis
visa acompanhar as perspecti-
vas de crescimento do número
de pessoas com acessos à inter-

net, via celular, smartphone ou
tablets. O aumento da competi-
ção entre as empresas, o cresci-
mento da base de usuários e os
lançamentos de aparelhos redu-
zem os preços dos dispositivos
que conectam os consumidores
à banda larga de terceira geração
(3G), abrindo oportunidades no
varejo móvel.

Até 2014, o Brasil deverá con-
tar com 124 milhões de acessos
por meio de banda larga móvel,
seja por meio do celular, de

smartphone ou terminal de da-
dos (modem), segundo projeção
elaborada pela fabricante de
equipamentos de telecomunica-
ções Huawei, em parceria com a
consultoria Teleco.

Ao final do segundo trimestre
deste ano, já eram 58,7 milhões,
uma alta de 110,4% sobre o mes-
mo período do ano passado. Es-
te crescimento tem base no au-
mento da venda dos próprios
smartphones para conexão à in-
ternet. A expectativa é de que se-

jam vendidos este ano 15,4 mi-
lhões destes aparelhos, alta de
73% frente a 2011, como prevê a
consultoria especializada em tec-
nologia IDC.

O crescimento da venda de
smartphones ocorre pela expan-
são do portfólio dos fabricantes,
pelo incremento da oferta de pa-
cote de dados e pelo subsídio pa-
ra a compra por parte das opera-
doras. “Os aparelhos estão com
preços mais acessíveis, o que im-
pulsiona não somente a venda,
como a migração de telefones ce-
lulares convencionais para os
mais avançados”, afirma o analis-
ta da IDC, Bruno Freitas.

Além disso, um projeto do go-
verno para desoneração tributá-
ria de smartphones deve estar

em vigor até o final deste ano,
reduzindo ainda mais os preços
dos aparelhos já para este Natal.
O ministro das Comunicações,
Paulo Bernardo, disse ontem
que o governo deve sancionar na
semana que vem a Medida Provi-
sória de desoneração tributária
dos smartphones, dentro da Lei
do Bem. “Nosso objetivo é dar
competitividade à indústria. An-
tes, o Brasil exportava celulares,
mas hoje pesa na balança comer-
cial”, afirmou

Antes mesmo desta medida,
porém, os preços dos smartpho-
nes compatíveis com o 3G já vi-
nham caindo. Entre o segundo
trimestre deste ano e o mesmo
período de 2011, a queda chegou
a 18,7%, de acordo com o levanta-

mento da Huawei/Teleco.
No caso dos tablets, o cenário

é parecido. Devem ser comercia-
lizados este ano cerca de 2,5 mi-
lhões de aparelhos, frente a 800
mil no ano passado, alta de
212,5%, segundo a consultoria
IDC. Isto significará que, para ca-
da quatro notebooks ou net-
books, deve ser vendido um ta-
blet este ano, compara a consul-
toria. No ano passado, essa rela-
ção era de dez para um.

Assim como no caso dos
smartphones, a queda dos pre-
ços e a maior oferta de dispositi-
vos puxam o aumento das ven-
das de tablets, que também con-
tam com benefício tributário do
governo para empresas que fabri-
cam no País. / R.P. e V.S.

Negócios

Crescimento das vendas segue
ritmo da banda larga móvel

Varejo. Carrefour vai trocar
lojas com Intermarché na França
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LOJA VIRTUAL
XINGA CLIENTE
Atendente recomenda que ela ‘procure macho’

Comércio virtual via smartphones
deve chegar a R$ 2 bilhões em 2013

Acessos à internet por
dispositivos móveis no
País cresceram 110,4%
este ano, chegando
a 58,7 milhões

● Desafio

Varejo. Com a popularização de celulares mais sofisticados e dos tablets, compras feitas usando dispositivos móveis devem passar de
1,3% do comércio eletrônico total este ano para cerca de 10% no ano que vem; varejistas já adaptam seus sites para atender esse público

Tela. Segundo Gravata, do Pão de Açúcar, empresa investe há dois anos nessa plataforma

Glauber Gonçalves
RIO

A Justiça do Rio proibiu a opera-
dora de televisão por assinatura
Sky de cobrar pela instalação e
pela utilização de pontos adicio-
nais. Se descumprir a decisão, a
empresa terá de pagar uma mul-
ta diária de R$ 10 mil. Com a deci-
são, o tribunal reafirma a posi-
ção adotada em julho, quando de-
terminou a interrupção desse ti-
po de cobrança pela NET.

Na ação civil pública, o Minis-
tério Público do Rio (MP-RJ) ar-
gumentou que a prática contra-
ria a legislação e a resolução da
Agência Nacional das Telecomu-
nicações (Anatel) que regula o

tema. De acordo com a institui-
ção, a companhia efetua cobran-
ça por ponto extra sob novas de-
nominações, como “aluguel de
equipamento adicional” ou “ser-
viço de decodificação satelital”,
entre outras.

Aluguel. O MP-RJ chegou a pro-
por à Sky a assinatura de um Ter-
mo de Ajustamento de Conduta
(TAC). A proposta previa que o
aluguel do equipamento adicio-
nal fosse de 1% do preço para
aquisição do aparelho “para evi-
tar que se exija vantagem excessi-
va do assinante”. A empresa, po-
rém, não aceitou a possibilidade,
o que levou o Ministério Público
a ingressar com a ação. Procura-
da, a Sky não se manifestou so-
bre a decisão até o fechamento
desta edição.

Há dois meses, uma outra deci-
são da Justiça fluminense havia
impedido a operadora NET de
cobrar pelos pontos extras.
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As vendas online por meio de
aparelhos móveis (mobile
commerce, ou m-commerce),
devem apresentar um cresci-
mento expressivo no País nos
próximos meses. A estimativa
é que esse segmento movimen-
te cerca de R$ 2 bilhões em
2013 (no primeiro semestre
deste ano, foram R$ 132 mi-
lhões). E as grandes varejistas
começam a se adaptar a essa
migração de plataforma.

A expansão desse segmento
do comércio eletrônico se deve
principalmente ao aumento da
penetração de dispositivos com
acesso à internet e de banda lar-
ga móvel. Este mercado bilioná-
rio, antes acessível apenas para
os clientes das classes A e B, em
função do alto custo dos apare-
lhos e dos planos de dados, já es-
tá nas mãos da nova classe mé-
dia, que deverá ganhar cada vez
mais espaço nas compras, segun-
do especialistas.

Por enquanto, as vendas do va-
rejo online por meio de smart-
phones e tablets representaram
o equivalente a 1,3% do fatura-
mento total de e-commerce no
primeiro semestre deste ano,
que somou R$ 10,2 bilhões. Até o
final do próximo ano, contudo,
devem atingir cerca de 10% do
total dos negócios realizados pe-
lo comércio eletrônico brasilei-
ro, prevê a Câmara Brasileira de
Comércio Eletrônico (Câma-
ra-e.net).

No Magazine Luiza, a decisão
de lançar e desenvolver uma pla-
taforma própria para os disposi-
tivos móveis aconteceu há um
ano, após a percepção de que ca-
da vez mais os acessos ao site
convencional da varejista acon-
teciam por meio de celulares,
conta o gerente de Pesquisa e De-

senvolvimento da rede, André
Fatala. Entre janeiro e setembro
de 2011, os acessos cresceram
371%. “Em outubro (de 2011) de-
cidimos pelo desenvolvimento
de uma plataforma específica,
que levamos três meses para de-
senvolver e lançar.”

Outras varejistas também de-
senharam sites especialmente
para tablets e smartphones. O
Walmart possui uma versão do
site exclusivamente para disposi-
tivos móveis. “A página é custo-
mizada para os mais diversos pa-
drões de plataformas e amigável,
para uma navegação rápida”, diz
o diretor de marketing e novos
negócios do Walmart, Roberto
Wajnsztok.

O Pão de Açúcar, por sua vez,
lançou há dois anos sua platafor-
ma para aparelhos móveis. Se-
gundo o diretor de operações da
empresa, João Edson Gravata,
os usuários têm acesso a funcio-
nalidades e serviços encontra-
dos no site convencional. “A
ideia é uma experiência de com-
pras ainda mais agradável e con-
veniente”, afirma.

A B2W também dispõe de ven-
das para celular e tablet. O site
Submarino opera aplicativos pa-
ra aparelhos iPhone, Android e
Nokia. Já a Americanas.com está
disponível para iPhone e Nokia.
Em ambos os casos, os consumi-
dores encontram ofertas em des-

taque, para navegação rápida.
O grande desafio do m-com-

merce está no aumento das ta-
xas de conversão – ou efetivação
da compra. Atualmente, os usuá-
rios usam os dispositivos mó-
veis sobretudo para pesquisar
preços, consultar endereços de
lojas ou características de produ-
tos. “A maior parte dos negócios
ainda é venda de ingressos para
show, cinema e teatro, pois são
decisões rápidas que podem ser
tomadas na rua ou em qualquer
lugar”, destaca o vice-presiden-
te de estratégias da Câmara-e.
net, Leonardo Palhares.

Esse nicho de varejo online,
porém, ainda é novo e deve cres-
cer muito rapidamente, diz Palla-
res. “Boa parte das operações de
e-commerce ainda está se ade-
quando ao modelo móvel.”

Para Fatala, do Magazine Lui-
za, o barateamento da internet
móvel e dos aparelhos deve ge-
rar daqui para frente um aumen-
to das vendas por meio de dispo-
sitivos móveis num ritmo supe-
rior ao dos sites de e-commerce
acessados por computadores de
mesa (desktops) e notebooks.

Dificuldade. Francisco Donato,
presidente do Zoom, site de com-
paração de preços que opera
com cerca de 500 varejistas onli-
ne, destaca que a empresa até
oferece aos clientes a possibilida-
de de pesquisar por meio dos ce-
lulares, mas no momento da con-
versão alguns sites ainda não
contam com páginas que facili-
tem a finalização da compra pe-
los dispositivos móveis.

“O varejista ainda está se ade-
quando a essa nova realidade do
m-commerce”, diz Donato. Se-
gundo ele, os sites destinados ao
mobile commerce precisam de-
senvolver sistemas capazes de
reduzir o número de cliques até
a finalização da compra.

LEONARDO
PALHARES
VICE-PRESIDENTE DE
ESTRATÉGIAS DA CÂMARA-E.NET
“A maior parte dos negócios
ainda é venda de ingressos para
show, cinema e teatro, pois são
decisões rápidas que podem ser
tomadas em qualquer lugar.”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 12 set. 2012, Economia & Negócios, p. B12.




