
A Casa América, comércio de ca-
ma, mesa e banho com 60 anos
de mercado, prepara para os
próximos dias o lançamento de
um novo portal no qual foram
investidos R$ 500 mil.

“Ficamos três meses monito-
rando os preços de sites concor-
rentes. Esse segmento de cama,
mesa e banho é mal explorado
no mercado virtual”, afirma
Carlos Eduardo Alves, presiden-
te da empresa. “Sabemos exata-
mente onde vamos colocar nos-
so pé”, acrescenta.

O ticket médio do atual site é
de R$ 150, que a administração
da empresa espera que salte pa-
ra R$ 250 com as melhorias do
novo portal. Na loja física o ti-
cket médio é de R$ 600.

“Temos vendedores treina-
dos, que em 90% das vezes con-
seguem convencer o cliente a le-
var o produto e mais um adicio-
nal, eles tem metas de quantida-
de de itens vendidos”, diz Al-
ves. “No site a relação é mais
fria, tem de convencer o cliente
com foto, descrição”.

Para Clovis Souza, da Giulia-
na Flores, a transação do físico
para o virtual ocorreu de manei-
ra gradual e comedida, para evi-
tar eventos inesperados.

Em cerca de dez anos o co-
mércio eletrônico passou a res-
ponder por 90% do faturamen-
to da empresa.

“Não tinha medo porque não
arriscava muito. A flor já estava
ali, se não vendesse pela inter-
net, vendia pela loja física, não
tinha risco propriamente dito”,
pontua o empresário.

Mesmo com o lucro vindo ma-
joritariamente da internet, Sou-
za não pensa em encerrar seu
tradicional negócio com 22 anos
de história. “A loja física traz
credibilidade, mais confiança
para o cliente, que sabe para on-
de correr”.

Recentemente a companhia
fechou parceria com a Nova
Pontocom, que controla o
e-commerce da Casas Bahia.
■ L.B.
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Ainda que o mundo virtual os colo-
que em contato com uma gama in-
findável de clientes, a presença de
uma loja física ainda é vista pelos
varejistas, e pelos próprios consu-
midores, como um porto seguro,
que irá servir como um colchão
amortecedor, caso as vendas pela
internet não ocorram conforme o
esperado inicialmente.

Apesar disso, o movimento ob-
servado entre os comerciantes,
principalmente aqueles com esta-
belecimentos físicos há algum
tempo, parece ser cada vez mais
de migração para o virtual, ten-
dência que não deve ser revertida
no futuro, uma vez que os gastos
de investimento e manutenção
são sensivelmente menores.

Embora não venha a terminar
com as lojas presenciais, assim co-
mo a televisão não acabou com o
cinema, nos próximos anos de-
vem surgir, de maneira exponen-
cial, comércios apenas virtuais al-
tamente especializados. Também
deverá se verificar uma elevação
da participação das vendas via
computador entre aqueles varejis-
tas com estabelecimentos físicos.

Um caso, que chega a ter ares
folclóricos no que se refere a em-
preendedorismo no varejo brasi-
leiro, é o da Polishop, que tem na
televisão uma importante fonte
de captação de clientes, através
da exposição de seus produtos de
forma caricata e bem humorada.

A rede iniciou seus negócios
em 1999 já com a estratégia de ser
multicanal, e em 2003 inaugurou
suas primeiras lojas físicas. Hoje,
60% do faturamento da rede vem
dos estabelecimentos comerciais
que estão localizados dentro de
shopping centers, enquanto a in-
ternet responde por 14%. O canal
porta a porta representa 3%, e os
23% restantes vem do call cen-
ter, onde muitos dos clientes que
assistem os programas da Po-
lishop na televisão vão efetiva-
mente realizar a compra.

“Não entendo que os canais
competem entre si, acredito que
eles se somam, criam sinergia”,
afirma João Appolinário, presi-
dente da Polishop.

A nova aposta da companhia é
incrementar a possibilidade de ex-
perimentação do cliente dentro
da loja, que pode testar todas as
conveniências e funcionalidades
dos produtos expostos na televi-
são e internet. Chamada de Po-
lishop Experience, a rede vai en-
cerrar o ano com cinco lojas que
levam esse novo conceito, duas
ainda a serem inauguradas, uma

no próximo dia 28, em um shop-
ping de Florianópolis, e outra no
dia 15 de novembro, em um cen-
tro comercial de São Bernardo.

“Sem dúvida, é clara e transpa-
rente a importância da loja física
para o varejo”, pondera o presi-
dente da Polishop.

Um dos pontos que ainda gera
desconforto para a clientela é em
relação ao produto adquirido pela
internet, mas que não pode ser
trocado em uma loja física da mes-
ma empresa.

“Tudo que é comprado no vir-
tual tem de ser finalizado e re-
solvido no virtual. A loja física
pode dar um apoio para ajudar
na solução do problema, mas
ele tem de ser resolvido no mes-
mo canal de compra dele”, res-
salta Appolinário.

Nos Estados Unidos, onde o
comércio eletrônico é mais de-
senvolvido do que no Brasil, a
tendência que começa a ganhar
força é a de totens que são insta-
lados dentro da loja física, pelos
quais os clientes também po-
dem fazer suas compras, tendo
a disposição um estoque mais
amplo do que o disponível no es-
tabelecimento. ■
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