
Atender grandes clientes, como
Petrobras, Microsoft e Itaú pode
nãoparecer a vocação de empre-
sas de comércio eletrônico. Ape-
sar disso, esse tipo de cliente cor-
porativo é um dos elementos
que tem contribuído para o cres-
cimento da Kabum!, loja virtual
especializadanavendadeprodu-
tos e componentes de informáti-
ca e de eletrônicos. “Os grandes
clientes estão comprando cada
vez mais. No caso da Microsoft,
por exemplo, recebemos de dois
a três pedidos por semana”, afir-
ma Leandro Ramos, presidente
da Kabum!. Ao todo, a Kabum!
tem 1,3 milhão de clientes, sen-
do 50 mil corporativos.
O desafio de fidelizar os gran-

des clientes não é bem uma no-
vidade para Leandro e seu ir-
mão Thiago, com quem fundou
a Kabum! há 10 anos. Segundo
eles, 50% das vendas realizadas
através do site são de clientes

que já realizaram algum tipo de
pedido anteriormente. O núme-
ro está acima do registrado tra-
dicionalmente nomercado. Re-
centemente a empresa foi elei-
ta, pelos clientes, como o me-
lhor site de varejo de informáti-
ca do Brasil, empesquisa realiza-
da pela consultoria e-bit.
Segundo Leandro, umadas ra-

zões de o Kabum! atingir índi-
cesmelhores do que os de gran-
des concorrentes está ligado à
grande especialização da loja.
“Sempre tivemos um foco mui-
to grande na nossa categoria e
foi isso que fez que não perdês-
semos nossa identidade, como
acabou acontecendo com ou-
tros players do setor”, diz Lean-
dro. Hoje, a companhia possui
mais de 15 mil itens, como pla-
cas de vídeo e de som, modems
ememórias. “Ainda temosmui-
to espaço para aumentar nosso
mix. Nesse segmento, todo dia
surgem novidades.” Até final
do ano, a Kabum! espera chegar
aos 17 mil itens e que o fatura-

mento aumente 75%—a expec-
tativa é que o e-commerce co-
mo um todo cresça 20%.
Umadas armasdaKabum! pa-

ra conquistar novos clientes,
além de fidelizar os antigos, e
atingir as metas de crescimento
é fazer o site ser cada vez mais
conhecido como um “pionei-
ro”. “Trazemos ao Brasil as pri-
meiras unidades de muitos pro-
dutos e isso ajuda a divulgar nos-
so nome, porque quando al-
guém fala dos produtos em fó-
runs ou sites sobre informática,
acaba colocando apenas nosso
link como referência”, afirma o
executivo. A loja tem parceria
com quinze fornecedores para
ser a primeira a trazer algumas
de suas novidades ao país.

Logística
Por mais que o investimento na
ampliação do mix e a manuten-
ção do foco no segmento estejam
no centro da estratégia dos ir-
mãosRamosparamanterocresci-
mentodoKabum!,outroselemen-
tos têmganhado importância ca-
da vez maior conforme a empre-
sacresce.Umdeleséaquestão lo-
gística. Nos últimos dois meses, a
companhia inaugurou três novos
centros de distribuição, todos lo-
calizadosnacidadepaulistadeLi-
meira, a 150 quilômetros de São
Paulo. “É uma região com exce-
lentes condições de distribuição,
por conta da distância de alguns
dos mais importantes grandes
centros”, afirma Leandro. Com
as inaugurações, Leandro acredi-
ta que a empresa esteja preparada
para atender até3vezes ademan-
da de dias de pico. ■

Opresidente-executivo da Tele-
com Italia, Marco Patuano, dis-
se que o grupode telecomunica-
ções espera vender sua unidade
de televisão, a Telecom Italia
Media, até o final deste ano. “A
previsão estava próxima do fim
do ano e não há motivos para se

pensar o contrário”, disse Patua-
no emuma apresentação emMi-
lão. “Estamos dentro do prazo.
Já recebemos sérias ofertas.”
A operadora italiana colocou

à venda sua unidade de TV em
ummomento no qual busca re-
duzir sua dívida de ¤ 30 bi-
lhões. A divisão, cujos ativos in-
cluem deficitários canais de TV
e um rentável negócio de in-
fraestrutura, atraiu quatro ofer-

tas não vinculativas.
O valor demercado da unida-

de é de cerca de ¤ 260 milhões ,
enquanto a dívida bruta soma ¤
200 milhões. Os interessados
são o fundo de private equity
Clessidra, a unidade italiana da
HutchisonWhampoa, a compa-
nhia de entretenimento ameri-
cana Discovery e a italiana Cai-
ro Communication, segundo
fontes. ■ Reuters

A ZTE, segundamaior fabrican-
te chinesa de equipamento pa-
ra telecomunicações, sob pres-
são nos Estados Unidos devido
a preocupações sobre seguran-
ça cibernética, vendeu uma
subsidiária que produz siste-
mas de vigilância.
A decisão de vender a ZTE

Special Equipment, tambémco-
nhecida como ZTEsec, foi toma-
da em 21 de setembro, ainda du-
rante a investigação de um co-
mitê do Congres-
so americano so-
bre a ZTE e sua ri-
val local Huawei
Technologies.
O comitê do

Congresso reco-
mendou ao gover-
no dos Estados
Unidos que aHua-
wei e a ZTE sejam impedidas de
operar no mercado americano e
aconselhou as companhias do
país a suspenderem seus negó-
cios com as duas empresas.
O relatório do comitê, publi-

cado em 8 de outubro, afirmou
que “não é possível descartar a
preocupação quanto ao possível
alinhamento entre a ZTE e as
forças armadas, as atividades
de inteligência ou institutos de
pesquisa chineses”. A ZTE nega
que exista esse tipo de conexão.
Em documentação apresen-

tada à bolsa de valores de
Hong Kong em setembro, a
ZTE, sediada em Shenzhen e

presidida por Shi Lirong, anun-
ciou ter vendido seus 68% de
participação na ZTEsec a 10
companhias de investimento
chinesas, entre as quais o Shen-
zhen Capital Group.
A venda, de valor avaliado en-

tre US$ 57milhões a US$ 70mi-
lhões, permitirá que a ZTE “con-
centre seus recursos em suas
operações principais, de acordo
com as necessidades de seu de-
senvolvimento estratégico”, a
companhia declarou.
A ZTEsec, estabelecida em

2003, pode no futuro abrir seu
capital nos mercados de ações

chineses, a fim
de levantar re-
cursos para fins
de pesquisa e ex-
pansão, disse-
ram analistas de
negócios.
No entanto, a

empresatematraí-
doatençãoprinci-

palmente como a mais visível
unidade da ZTE, vendendo equi-
pamento de vigilância a gover-
nos e organizações policiais.
O site da ZTEsec em inglês des-

creve seus clientes como “agên-
cias policiais” cujo foco é comba-
ter grupos criminosos e terroris-
tas que disseminam “mensa-
genshostis, se comunicame tro-
cam informações que colocam
em risco a segurança de países e
a vida das pessoas”.
O site da empresa em chinês

menciona as forças armadas da
China, a polícia e operadoras de
telecomunicações como princi-
pais clientes. ■ Reuters
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ZTE se desfaz de
área de segurança

BEBIDAS

Faturamento da divisão de champanhes e
vinhos da LVMH cresceu 12% ate setembro

Divulgação

Thomas Lee/Bloomberg

Telecom Italia vai vender unidade de TV

Vendas corporativas
crescemnoKabum!

As vendas da divisão de bebidas da LVMH tiveram alta de 12%
nos nove primeiros meses do ano e atingiram ¤ 1,2 bilhão.
No mesmo período do ano passado, a área teve faturamento de
¤ 1,07 bilhão. No terceiro trimestre, as vendas de vinhos, champanhes
e conhaques foram de ¤ 451 milhões. O maior salto no trimestre
foi no segmento de bebidas espumantes, com alta de 27%.

Negócio é avaliado em ¤ 260
milhões; dinheiro será usado
para abater dívidas da operadora

Governo dos EUA abriu
investigação contra empresa
sobre vazamento de informações

ZTEsec, criada
em 2003, vende
equipamentos
de vigilância
a governos
e polícias

EMPRESAS

Site de comércio eletrônico especializado na venda de produtos de
informática e eletrônicos quer agora fidelizar as 50 mil empresas clientes

ShiLirong:vendade68%da ZTEseca10empresaschinesas

ALTA ESPECIALIZAÇÃO

A Kabum! cresce com foco em apenas um setor

LOCALIZAÇÃO

Centros de distribuição

Área de atuação

Produtos

Clientes

Clientes corporativos

Grandes clientes

LIMEIRA, SÃO PAULO
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Componentes de informática
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1,3 milhão
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Microsoft, Itaú, Petrobras, Ibope
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 17 out. 2012, Primeiro Caderno, p. 22.




