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Fonte: Ibope Media
 # Setor descontinuado em 2012 

Setores econômicos/ com desconto (em R$ 000) – 
janeiro a dezembro de 2012

Posição Setor 2012 2011 Variação 
(%)

1 COMÉRCIO VAREJO  6.897.765  6.625.180 4

2 HIGIENE PESSOAL E BELEZA  2.893.731  2.582.925 12

3 SERVIÇOS AO CONSUMIDOR  2.678.216  2.453.537 9

4 VEÍCULOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS  2.465.591  2.642.682 -7

5 MERCADO FINANCEIRO E SEGUROS  2.348.069  2.033.561 15

6 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO  2.149.499  1.408.828 53

7 BEBIDAS  2.064.177  1.876.171 10

8 CULTURA, LAZER, ESPORTE E TURISMO  1.376.969  1.276.720 8

9 SERVICOS PÚBLICOS E SOCIAIS  1.231.263  1.039.220 18

10 ALIMENTAÇÃO  1.185.582  1.021.329 16

11 FARMACÊUTICA  843.804  685.626 23

12 MERCADO IMOBILIÁRIO  820.399  829.163 -1

13 HIGIENE DOMÉSTICA  650.358  675.345 -4

14 PETROLEIRO E COMBUSTÍVEIS  544.560  439.540 24

15 VESTUÁRIO E TÊXTIL  445.096  465.789 -4

16 ELETROELETRÔNICOS  284.983  191.534 49

17 INFORMÁTICA  267.720  281.389 -5

18 PRODUTOS DE USO PESSOAL  219.126  131.147 67

19 BRINQUEDOS E ACESSÓRIOS  202.834  161.966 25

20 SORTEIOS, LOTERIAS E CASAS DE JOGO  168.911  150.274 12

21 MULTISSETORIAL  147.602  147.507 0

22 CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO  144.814  150.074 -4

23 MÍDIA  110.202  398.788 -72

24 AGROPECUÁRIA  69.917  66.747 5

25 BENS E SERVIÇOS INDUSTRIAIS  66.591  73.814 -10

26 CASA E DECORAÇÃO  64.564  93.202 -31

27 ESCRITÓRIO E PAPELARIA  37.640  39.489 -5

28 TABACOS  1.603  3.399 -53

 # INTERNET  #  122.894 #

TOTAL  30.381.586  28.067.839  8

E-commerce: um negócio em expansão
A atividade de e-commerce cresce a 

passos largos no Brasil. De acordo 
com a Associação Brasileira de Comér-
cio Eletrônico (ABComm), em 2012 o e-
-commerce brasileiro realizou R$ 24 bi-
lhões em transações, crescimento de 20% 
ao ano. O segmento já cresceu mais de 
seis vezes nos últimos quatro anos e cor-
responde agora a 2,5% do total de ven-
das do comércio varejista no Brasil, nos 
cálculos da entidade.

Segundo a ABComm, o líder de vendas 
no comércio eletrônico nacional conti-
nua a ser o segmento de eletrodomés-
ticos e eletrônicos, mas, desde o final 
de 2012, a área de moda vem ganhando 
destaque. Os grandes eventos esporti-
vos que o Brasil irá sediar devem trazer 
bons resultados para os negócios onli-
ne em 2013 e 2014. “Nossas projeções 
mostram que, em 2013, o e-commerce 
vai bater a casa dos R$ 31,2 bilhões no 
Brasil”, adianta Maurício Salvador, pre-
sidente da ABComm.

No Magazine Luiza, o e-commerce es-
tá em franco crescimento. “Com o maior 
acesso à internet, a classe C deve aumen-
tar ainda mais a participação no varejo 
total. Outros fatores importantes são a 
explosão na venda de smartphones e ta-

blets, o aumento da penetração da ban-
da larga e o lançamento da rede 4G. Os 
canais móveis serão crescentemente re-
presentativos para o e-commerce”, refor-
ça Frederico Trajano, diretor de marke-
ting e vendas do Magazine Luiza.

Trajano indica como exemplo de no-
vos canais o Magazine Você, no qual a 
pessoa pode abrir uma loja em seu per-
fil nas redes sociais e ser comissionada 
a cada venda. “Estamos colhendo resul-
tados crescentes ano a ano, especial-
mente em 2012. Logo no início, foi um 
verdadeiro sucesso e virou case de uti-
lização de redes sociais em todo o mun-
do”, lembra, ao apontar que as vendas 
por meio de todos os canais virtuais re-
presentam próximo de 15% do fatura-
mento da empresa. “Acreditamos que 
esta modalidade, neste ano, crescerá 
ainda mais.”

Empresas menores também estão 
crescendo com negócios online. A We-
bFones, e-commerce de celulares, é 
um exemplo. Com dois anos no mer-
cado, faturou, em 2012, R$ 12 milhões. 
“Nossa expectativa está toda voltada 
para os smartphones, pois as pessoas 
vêm migrando para esse tipo de apare-
lho. Se hoje temos um celular por ha-
bitante, a tendência é que sejam tro-
cados por aparelhos mais modernos”, 
avalia Guilherme Ribeiro, fundador 
daWebFones. Para crescer, a empre-
sa vai abrir outros canais de vendas e 
implantar novos serviços, como segu-
ro contra roubo.

A Giuliana Flores é outro caso de em-
presa que começou no segmento de e-
-commerce. “Com o aumento do consu-
mo da classe C e a mudança de cultura 
das pessoas, que passam a comprar ca-
da vez mais online, pretendemos cres-
cer 30%, este ano”, projeta o gerente de 
mar keting Juliano Souza. 

Em 2013, a empresa deve investir 
na divulgação em mídia off-line. “Pre-
tendemos ampliar este investimento 
principalmente em televisão, mas es-
tamos presentes também nas rádios, 
mídia impressa, painéis, entre outros 
veículos”, admite Souza. Em média, a 
empresa investe 10% do faturamento 
em publicidade, mas em datas sazo-
nais esses investimentos podem atin-
gir até 15%.

Site da Giuliana Flores: empresa vai passar a investir também em mídia off-line

Frederico Trajano, do Magazine Luiza: maior 
participação do mobile commerce
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Se ainda não fomos apresentados, muito prazer. Somos a Otima, a sua nova parceira de mídia exterior na maior capital da América 

Latina. Estamos trabalhando em ritmo acelerado para substituir todos os abrigos de ônibus da cidade, por isso não dava para perder 

esta oportunidade de contar um pouco mais sobre a gente. Estes são alguns dos nossos números: 7.500 novos abrigos de ônibus 

serão instalados, numa das maiores concessões de mídia exterior do mundo. 4 modelos diferentes de abrigos foram criados com 

designs arrojados, modernos e seguros. 10.000 faces estarão disponíveis em locais privilegiados e com formatos especiais para 

veicular as suas campanhas. 12 milhões de consumidores serão impactados diariamente com alta frequência e visibil idade.
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Agências e anunciantes, São Paulo, p. 68, 27 maio 2013.




