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Cem milhões de reais. Essa é a
meta de vendas do
Walmart.com na Black Friday
2013, o evento promocional
do varejo que começou
oficialmente às 0h de hoje.
Com uma estratégia de
ampliação do prazo para um
total de 100 horas, iniciada às
20h de ontem e com previsão
de término na próxima
segunda-feira, a loja de
e-commerce espera registrar
mais de 25% de todo o
volume de negociações do
mercado nacional no período,
já que a projeção da
consultoria E-Bit é que R$ 390
milhões sejam gastos pelos
brasileiros durante esta
edição da promoção.

A meta traçada por
Fernando Madeira, principal
executivo do Walmart.com na
América Latina, representa o
total de negociações da Black
Friday há dois anos, quando a
data movimentou cerca de R$
100 milhões em vendas online
na somatória de todos o
mercado nacional. “Não posso
falar números, mas digo que
isso será mais que o dobro em
relação ao que faturamos no
ano passado”.

Com descontos que vão
até 70%, A empresa espera
ainda repetir neste ano o
efeito alavancador
observado no ano passado,
quando saltou de 500 mil
visitas por dia, antes da Black
Friday, para 1,1 milhão. Hoje, o
site recebe cerca de 3
milhões de acessos diários.

“Saltamos de patamar no
ano passado justamente por
conta do evento. Tivemos
reconhecidamente a melhor
exibição do mercado. O
Instituto ComScore
reconheceu isso através do
salto de volume e da audiência
que tivemos. Vendemos oito
vezes mais em relação a um
dia normal e entregamos no
prazo”, relembra Fabio Dias,
presidente para o Brasil da
Walmart.com.

Sair do óbvio. Essa é uma das me-
tas do Walmart.com para o ano de
2014 em relação ao portfólio de
produtos e à experiência dos usuá-
rios nas compras pela internet. É
através de um modelo de market-
place em fase de consolidação jun-
to a diferentes varejistas, que deve
ampliar em mais de 15 vezes o nú-
mero de artigos à venda, somado
a um novo estágio de rastreabilida-
de e gerenciamento logístico que
o braço de e-commerce da compa-
nhia sediada em Bentonville, no
Arkansas (EUA), pretende quintu-
plicar o faturamento nos próxi-
mos três anos e assumir a lideran-
ça do comércio eletrônico no Bra-
sil, que hoje está nas mãos da Ame-
ricanas/Submarino (B2W).

A primeira fase de abertura da
loja para outros comerciantes já es-
tá em funcionamento com alguns
poucos parceiros, como é o caso do
Meu Amigo Pet, de artigos de pet

shop, mas centenas de lojistas dos
mais diferentes segmentos, de vi-
nhos à produtos de beleza, devem
ser embarcados no site a partir do
próximo semestre, nos mais dife-
rentes segmentos. Somado a isso,
o próprio Walmart.com pretende
ampliar seu portfólio deartigosim-
portados e marcas próprias, com
ênfase em eletrônicos e a linha ca-
ma, mesa e banho. Em resumo, a
loja pretende saltar dos atuais 60
mil produtos disponíveis para o
Brasil para nada mais nada menos
que um milhão até o fim de 2014.

“Falta ao e-commerce hoje
sair da mesmice, descer um ní-
vel. Se você quer encontrar algo
muito específico hoje em dia, não
é possível. Os players estão foca-
dos nas mesmas e principais cate-
gorias. Todos têm os mesmos tele-
visores de LED. Por que não mu-
dar isso?”, indaga Fernando Ma-
deira, presidente do Walmart.
com para a América Latina.

Paralelo à isso, os executivos
alocados no moderno escritório
de Alphaville, em Barueri (SP),

apostam no fortalecimento da
musculatura da companhia em re-
lação à logística. Depois de inau-
gurar um moderno centro de dis-
tribuição em Cajamar (SP) neste
segundo semestre, a quarta plan-
ta exclusiva do Walmart digital
(no total, são três em São Paulo e
uma em Minas Gerais), outras
duas devem surgir em 2014. Uma
será destinada às regiões Norte e
Nordeste, outra com foco no Sul.

Do computador ou celular, o
cliente ainda poderá acompanhar
o andamento de seu pedido de for-
ma fácil e rápida através de uma
plataforma interligada entre o Wal-
mart e os transportadores. Segun-
do Fernando Madeira, essa ferra-
menta, que já está em fase final de
implementação, deve proporcio-
nar um nível mais avançado (e ja-
mais visto) em relação ao processo
de compra virtual. “Mais da meta-
de dos chamados que temos são re-
lativos ao estágio do pedido. Isso
vai mudar drasticamente com esse
recurso”, finaliza Flavio Dias, pre-
sidente do Walmart.com do Brasil.
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Para Fernando Madeira, presidente do Walmart digital na América Latina, e-commerce brasileiro precisa “sair da mesmice”

Braço digital da rede aposta em ampliação do modelo de marketplace para atender aos

mais diferentes desejos. Além disso, companhia investe em logística e rastreabilidade

O Black Friday 2012
deu novo fôlego ao
Walmart.com: de
500 mil visitas por
dia, de antes do
evento, o fluxo saltou
para 1,1 milhão.
Hoje, são 3 milhões
de acessos ao dia
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 29, 30 nov. e 1 dez. 2013, Empresas, p. 12.


	BRAECO1-01__29-11-13
	BRAECO1-02__29-11-13
	BRAECO1-03__29-11-13
	BRAECO1-04__29-11-13
	BRAECO1-05__29-11-13
	BRAECO1-06__29-11-13
	BRAECO1-07__29-11-13
	BRAECO1-08__29-11-13
	BRAECO1-09__29-11-13
	BRAECO1-10__29-11-13
	BRAECO1-11__29-11-13
	BRAECO1-12__29-11-13
	BRAECO1-13__29-11-13
	BRAECO1-14__29-11-13
	BRAECO1-15__29-11-13
	BRAECO1-16__29-11-13
	BRAECO1-17__29-11-13
	BRAECO1-18__29-11-13
	BRAECO1-19__29-11-13
	BRAECO1-20__29-11-13
	BRAECO1-21__29-11-13
	BRAECO1-22__29-11-13
	BRAECO1-23__29-11-13
	BRAECO1-24__29-11-13
	BRAECO1-25__29-11-13
	BRAECO1-26__29-11-13
	BRAECO1-27__29-11-13
	BRAECO1-28__29-11-13
	BRAECO1-29__29-11-13
	BRAECO1-30__29-11-13
	BRAECO1-31__29-11-13
	BRAECO1-32__29-11-13



