
Uma coleção de fatores está im-
pactando o varejo de moda no Bra-
sil. Em meio a questões como a
queda de confiança e do poder
aquisitivo do consumidor, muitas
marcas sentiram o impacto e en-
cerraram o segundo trimestre
com um alto volume de estoque, o
que traduz, em parte, a queda
acentuada no ritmo de expansão
do setor no período.

Esse foi o caso da Restoque,
que reúne as três marcas Le Lis, Jo-
hn John e Bo. Bô. Diante de um es-
toque de R$ 184,8 milhões no fim
de junho — alta de 3,4% sobre o
mesmo intervalo de 2002 —, o gru-
po sinalizou que o caminho para
reduzir gradativamente essa cifra
será o uso de canais alternativos
para escoar esses produtos.

Mais que um exemplo isolado e
fruto de uma decisão temporária,
o plano da Restoque resume uma
das oportunidades — e também

um dos desafios — que o Privalia,
outlet on-line de grifes de moda e
acessórios, vislumbra no merca-
do brasileiro. “As marcas estão
evoluindo para uma gestão mais
profissional e começando a ver
que estoque parado é capital de gi-
ro empatado. Essa mudança de
percepção é ótima para o nosso ne-
gócio”, afirma Fábio Bonfá, geren-
te geral e principal executivo do
Privalia no Brasil. Hoje, a compa-
nhia tem uma base local de cerca
de 600 parceiros, entre eles, as
marcas da Restoque.

Bonfá ressalta, porém, que es-
sa mudança de cultura está restri-
ta às grandes marcas. Entre as mé-
dias e pequenas grifes, o que pre-
domina ainda é a gestão familiar.
“Muitas vezes, esse perfil de em-
presário se apega à coleção e quan-
do se dá conta do custo de manter
o estoque, acaba vendendo o pro-
duto para um público que não
agrega valor para a sua marca”, ex-
plica. “Nosso desafio é convencê-
los que o fim digno dessa cadeia é
vender pelo outlet”, diz.

Para superar essa barreira e ace-
lerar a maturação desse mercado,
o Privalia começou a investir re-
centemente na oferta de serviços
de consultoria, em pontas como
controle de inventário e identifica-
ção de problemas de estoque.

O Privalia funciona como um
clube de compras. Os usuários se
cadastram gratuitamente e rece-
bem ofertas com descontos de di-
versas grifes. A operação brasilei-
ra conta com mais de 6 milhões de
assinantes e o país está entre os
três principais mercados do gru-
po, ao lado da Itália e da matriz es-
panhola. Segundo a comScore, o
site respondeu por uma participa-
ção de 82% nas vendas de outlets
on-line no Brasil em agosto.

Há pouco mais de um ano à
frente do Privalia no país, Bonfá
diz que sua principal missão des-
de então não difere do mote estra-
tégico atual dos principais varejis-
tas de moda e também do comér-
cio eletrônico: a busca por renta-
bilidade, em detrimento do cresci-
mento acelerado das operações.
“Meu desafio é fazer com que o
Privalia deixe de ser uma opera-
ção de investimentos e passe a ser

uma empresa geradora de Ebti-
da”, observa. “Vamos fechar
2013 com um crescimento de 15%
e, pela primeira vez, rentável. Se
não estivéssemos buscando esse
parâmetro, poderíamos crescer
na faixa de 35%”, explica.

Como parte dessa visão, uma
das prioridades no Brasil é a me-
lhoria e a revisão dos processos
operacionais, o que passa necessa-
riamente por questões de atendi-
mento e logística. Nesse contexto,
a operação brasileira está contan-
do com uma parcela do aporte de
¤ 25 milhões feito pelo fundo bel-
ga Sofina, em maio. Os recursos
estão sendo direcionados à aquisi-
ção de softwares para aprimorar a
gestão dos processos. Em outra
frente, o Privalia inaugurou em
agosto um novo centro de distri-
buição em Jundiaí, somando três
estruturas desse porte no país.

Os planos locais incluem ainda
a inovação como um terceiro pilar
de crescimento. Nessa vertente,
os principais esforços estão con-
centrados nos dispositivos mó-
veis. Com uma base de 900 mil
aplicativos no Brasil, o Privalia co-
meçou a dedicar atenção especial
aos dispositivos móveis há cerca
de três anos. “É preciso entender
o potencial desse canal e saber
que ele pede uma abordagem dife-
renciada na comparação com o si-
te, tanto em termos de configura-
ção como de comunicação”, expli-
ca Andrea Scarano, diretor de
marketing do Privalia no Brasil.

Sob esse desenho, o Privalia in-
veste periodicamente em promo-
ções exclusivas para os dispositi-
vos móveis, como por exemplo, a
abertura de pré-vendas e ofertas
de frete grátis voltadas unicamen-
te aos usuários dos aplicativos. A
mesma abordagem é aplicada na
página da marca no Facebook.

Hoje, pouco mais de 25% das
vendas do Privalia no Brasil já são
realizadas via dispositivos móveis
e a expectativa é fechar 2013 com
30% de participação. “Essa é só a
ponta do iceberg. O mais impor-
tante é o impacto dos smartpho-
nes em vendas indiretas. Muitos
consumidores olham as peças pe-
lo dispositivo, mas concluem a
compra no PC”, afirma Scarano.

Moacir Drska
mdrska@brasileconomico.com.br

Editora: Flavia Galembeck
flaviag@brasileconomico.com.br
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¤400
milhões
Foiareceitaglobalapuradapelo
Privaliaem2012.Ositepossui
operaçõesnoBrasil,Espanha,
Itália,AlemanhaeMéxico.

15,5milhões
Éabaseglobaldeassinantesdo
Privalia.NoBrasil,essenúmero
éde6milhõesdeusuários.

R$12,74bi
Foiofaturamentodoe-commerce
noBrasilduranteoprimeiro
semestrede2013,deacordo
comdadosdaconsultoriaE-bit.

A receita do Privalia
para crescer no país

Segundo a consultoria
E-Bit, a categoria
de moda e acessórios
liderou os volumes
de pedidos no
comércio eletrônico
brasileiro no 1º
semestre, com uma
participação de 13,7%

Depois de atrair as maiores grifes brasileiras, outlet virtual mira nas pequenas e médias

com consultoria de estoque. Empresa ainda turbina investimentos em mobilidade e logística
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eBay compra Braintree por US$ 800 mi
O eBay comprou a plataforma de pagamento Braintree por

US$ 800 milhões para integrá-la a sua unidade de pagamentos PayPal.

A startup fornece tecnologia para o processamento de pagamento

na web e em dispositivos móveis. Recentemente, o eBay adquiriu

o mecanismo de recomendação, Hunch, o site de recomendação

de compras Svpply e o aplicativo de código de barra Red Laser.

DavidPaulMorris/Bloomberg

Fazer compras utilizando tablet e
smartphones fará parte do dia a
dia dos brasileiros no futuro. Essa
é a opinião de 75% dos entrevista-
dos por pesquisa realizada pela
Mobi.life/E.life Group, a pedido
da Pagtel, em seis capitais: Rio de
Janeiro, São Paulo, Porto Alegre,
Brasília, Recife e Belém, que pro-
curou entender melhor a relação
do brasileiro com o mundo mobi-
le. Foram ouvidas 530 pessoas.

Entre os participantes da pes-
quisa, 95,6% já possuíam smar-
tphones e 51,7% já tinham seus
próprios tablets. Além disso,
48,7% já concretizaram uma tran-
sação financeira por tablet e
27,4% por celular.

Apesar da expansão nos últi-
mos anos, já representando 10%
de todo o varejo online em 2012, o
chamado mobile commerce ou
m-commerce ainda enfrenta al-
guns entraves, sendo os princi-
pais os sites que desconfiguram
quando acessados por dispositi-
vos móveis, segundo 38% dos en-
trevistados, e a falta de seguran-
ça, com 25% das respostas.

“Já existe a percepção de que
pagar pelo celular ou pelo tablet é
uma evolução das compras onli-
ne. Mas fazendo um paralelo, po-
demos dizer que o m-commerce
passa pelos mesmos problemas
que o e-commerce enfrentou há
10 anos. À época, as pessoas tam-
bém tinham medo de colocar seus
dados na internet”, explica o dire-
tor de marketing e produtos da
Pagtel, Felipe Lessa. “Uma suges-
tão seria a criação de cadeados de
segurança nos aplicativos e nos
mobiles sites, caminho já percorri-
do pelo e-commerce”, completa.

De acordo com ele, as vendas
via mobile ainda não fazem parte
da estratégia central do varejista,
que ainda explora e aprende a
aproveitar as oportunidades da
venda pela internet. “O m-com-
merce ainda é secundário para o
varejo, talvez isso também ajude
os usuários a pensarem que a ven-
da por mobile é o futuro e não o
presente. Ainda há poucos aplica-
tivos de pagamento via mobile no

mercado e poucos sites são adapta-
dos à plataforma. Os cadastros ain-
da são enormes”, lembra Lessa.

A pesquisa indicou ainda que
experiências prévias em compras
de bens virtuais, como aplicati-
vos, recarga de celular e conteú-
do, com o uso de cartão de crédi-
to; uso de aplicativos ou sites mo-
bile de varejistas online, como
Submarino e Mercado Livre; aqui-
sição de ingressos em apps; além
do mobile vending, pois boa parte
dos usuários usam apps de ban-
cos; são as principais portas de en-
trada para o m-commerce.

“As pessoas confiam na marca
dos bancos e as veem como segu-
ras. O celular já começa ser perce-
bido como ferramenta financeira.
O Internet Banking foi responsá-
vel por fazer com que as pessoas
perdessem o medo de fazer transa-
ções online”, explica o executivo.

“Para o usuário deixar de com-
prar no e-commerce ou outro pon-
to de venda, precisa enxergar no
celular ou no tablet uma conve-
niência muito grande. Na compra
de bens virtuais (aplicativos, re-
carga de celular, livros, músicas)
essa necessidade é mais clara,
pois apesar de não haver outra al-
ternativa de compra, muitas ve-
zes, essa é a primeira experiência
de compra no celular. É uma por-
ta de entrada”, completa.

Gabriela Murno
gmurno@brasilecononomico. com.br

NÚMEROS

PatriciaStavis

Entretanto, entraves como
adaptação ruim de sites
e segurança ainda freiam
expansão do m-commerce

75%
Porcentagemdosentrevistados
ouvidosnapesquisaque
acreditamqueacomprapor
smartphonesetabletsfaráparte
dodiaadiadosbrasileiros.

48,7%
Porcentagemdosentrevistados
quejáconcretizaramuma
transaçãofinanceirautilizando
umtablet.Alémdisso,27,4%
jácomprarampelocelular.

E-COMMERCE

FábioBonfá,
doPrivalia:

focono
crescimento,

massemdeixar
deladoa

rentabilidade

Uso de tablets
e smartphones
já é realidade para
compras no Brasil
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Text Box
Matéria

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 27, 28 e 29 set. 2013, Empresas, p. 12-13.
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