
Grandes lojas eletrônicas superam fase de prejuízos 
Rosi Rico 
 
Fernando Cardoso, do portal Mercado Eletrônico: redução dos custos em 30% e antecipação da 
meta de equilíbrio 
  
Quando a bolha de internet estourou, não faltou quem dissesse que era uma questão de tempo 
para que as empresas de comércio eletrônico morressem. Muitas, de fato, baixaram as portas.  
 
Mas o setor tem um bom motivo para comemorar - a maioria das grandes lojas eletrônicas está 
no azul. Submarino, Mercado Eletrônico e Shoptime: todas superaram a fase de prejuízo. E o 
melhor é que as condições de mercado que proporcionaram o crescimento significativo dos 
negócios em 2002 tem grandes chances de se repetirem este ano. 
 
O e-commerce movimentou R$ 850 milhões no ano passado, com crescimento de 41% em relação 
a 2001, segundo dados do e-bit, instituto de pesquisa especializado no assunto. Para este ano, a 
previsão é o movimento crescer na mesma proporção, o que significaria negócios em torno de R$ 
1, 2 bilhão, diz Pedro Guasti, diretor geral do e-bit. 
 
O Mercado Eletrônico, especializado na cotação eletrônica de preços e nos leilões reversos, atingiu 
o equilíbrio financeiro em junho, antecipando a meta original, prevista para este ano, diz 
Fernando Cardoso, vice-presidente de vendas do portal. "Com o fim da facilidade de captação de 
recursos, a partir do segundo semestre de 2001, era necessário antecipar nossa maturidade 
financeira." 
 
A receita cresceu 20%, em relação a 2001, para R$ 6 milhões. A meta para este ano é alcançar 
R$ 9,5 milhões de faturamento.  
 
No Submarino, que equilibrou as contas em setembro, a receita aumentou 70% no ano passado, 
para R$ 130 milhões. "O desafio, agora, será nos manter no azul o ano inteiro", diz Flávio Jansen, 
que substituiu Murilo Tavares na presidência, no início de janeiro.  
 
Para superar o prejuízo, as empresas de e-commerce tiveram de alterar estratégias e reestruturar 
suas operações. No Mercado Eletrônico a decisão foi reduzir em 30% os custos com as equipes de 
vendas e concentrar-se nas 45 maiores contas.  
 
O Submarino, decidiu abrir suas primeiras lojas físicas. O teste inicial foi a instalação de quiosques 
nas lojas da Laser Home Video, para venda de aparelhos de DVD. Os demais itens podiam ser 
adquiridos via web, por meio de computadores espalhados no local.  
 
O acordo acabou, mas o Submarino abriu quatro unidades próprias em Patos de Minas, Uberaba e 
Caldas, três cidades mineiras e Pirassununga, em São Paulo. A prioridade, porém, continua sendo 
o portal, que ganhou nova cara no início da semana, com a inclusão de áreas como beleza e 
saúde e presentes finos. Neste ano, a empresa planeja investir R$ 3,5 milhões em marketing e R$ 
2 milhões em tecnologia. 
 
Outra empresa que pode abrir lojas físicas este ano é o Shoptime. "Queremos explorar novos 
canais de vendas e as lojas próprias podem ser uma opção", diz Marcelo Lobianco, presidente da 
companhia. De qualquer forma, a estimativa do executivo é de que a internet - divisão que 
tornou-se lucrativa no segundo semestre de 2002 - seja o canal de maior crescimento este ano, 
com aumento de até 75% nas vendas. "Vários mitos do comércio eletrônico já foram quebrados, 
como segurança e entrega, o que tem dado força à cultura da compra à distância", diz Lobianco. 
 
Atualmente, a internet responde por 35% das vendas da empresa, a TV por 55% e o catálogo por 
15%. A previsão é de que o faturamento do grupo aumente 40%. A idéia é intensificar, neste ano, 



a política de "cross media". "Teremos sempre uma grande promoção no ar, integrando as três 
mídias: internet, tevê e catálogo."  
 
A Americanas.com só deve divulgar o balanço de 2002 na próxima semana, mas os indicadores 
operacionais de janeiro a setembro são positivos. As vendas somaram R$ 100 milhões, 105% 
superiores às do mesmo período do ano anterior, quando o faturamento foi de R$ 48,8 milhões.  
 
Já o resultado operacional mostrou lucro de R$ 1 milhão em comparação com o prejuízo de R$ 13 
milhões do acumulado em nove meses de 2001. 
 
Apesar das notícias positivas, os próximos meses podem reservar uma consolidação de mercado 
em alguns setores. O Mercado Livre já analisa possíveis fusões e aquisições para este semestre, 
diz Cardoso. "Não há espaço para muitos jogadores neste segmento, que precisa de escala para 
ter eficiência operacional.” 
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