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RIO DE JANEIRO — Num mundo entulhado de empresas pontocom fracassadas, a 
maior rede varejista de desconto do Brasil desponta como um sucesso online que 
consegue atrair bolsos mais polpudos. 
 
A Lojas Americanas SA, rede de varejo de desconto com 74 anos, há muito é um nome 
conhecido na maior economia da América Latina. Mas raramente se pensou nela como 
uma varejista de vanguarda ou inovadora. Até agora. 
 
Superando um começo cambaleante e um volátil ambient e de negócios, a Lojas 
Americanas ergueu a maior empresa de comércio eletrônico do Brasil em vendas. Até 
agora, a Americanas.com SA Comércio Eletrônico é a única dessas empresas no Brasil 
a gerar lucro. Como a pontocom conseguiu esse feito? Entre outras coisas, usando 
marketing inovador e financiamentos inusitados. 
 
"Provamos que conseguimos operar como uma empresa de varejo, não como uma 
empresa de tecnologia", diz Eduardo Chalita, que passou 13 anos na Lojas Americanas 
antes de se tornar diretor-presidente da subsidiária online. 
 
A Americanas.com é peixe miúdo se comparada às varejistas de internet americanas. 
As vendas em 2002 dobraram para cerca de US$ 47 milhões — comparadas com quase 
US$ 3,9 bilhões da Amazon.com Inc. em 2002. E no entanto, já no seu terceiro ano de 
operação, vendendo de eletrônicos e CDs a lingerie, a Americanas.com gerou lucro de 
cerca de US$ 590.000, excluindo-se o impacto contábil de flutuações cambiais. Um 
índice ainda mais revelador é o lucro antes de despesas financeiras, impostos, 
depreciações e amortizações, conhecido pela sigla em inglês Ebitda. Na 
Americanas.com ele foi de US$ 2,7 milhões no ano passado, ou 7,2% das vendas 
líquidas. Essa margem é maior que a de 4,9% da Amazon, de acordo com o banco 
espanhol Santander Central Hispano SA. 
 
E enquanto investidores em todo o mundo dão baixa de suas aventuras na internet, a 
Americanas.com está criando riqueza para os acionistas. O Santander estima seu valor 
de mercado em US$ 145 milhões, ante US$ 120 milhões em meados de 2000 quando 
o Chase Capital Partners (hoje J.P. Morgan Partners), a AIG Capital Partners e outros 
investidores estrangeiros compraram uma participação de 33%. 
 
O que torna a Americanas.com uma história ainda mais inusitada é onde ela conseguiu 
se tornar um sucesso. No Brasil, apenas cerca de 15 milhões de pessoas têm contas 
em provedores de internet, e desses só 2 milhões já fizeram compras online. 
 
Aqueles que gostam de tecnologia, no entanto, a usam bastante. Cerca de 13 milhões 
de brasileiros usam bancos via internet e 16 milhões entregam suas declarações de 
imposto de renda online. O Brasil também é um líder global em vendas de carro pela 
internet, porque as montadoras se adaptaram à falta de computadores nas residências 
colocando quiosques online nos showrooms e fazendo a entrega em concessionárias. 
 
Mas vários varejistas de produtos pessoais e domésticos quebraram porque os 
brasileiros "não confiavam nas lojas online", diz Daniel Domeneghetti, diretor de 
estratégia da E-Consulting Corp. em São Paulo. As vendas para o consumidor via 
internet no Brasil alcançaram US$ 1,4 bilhão ano passado, de acordo com a E-



Consulting. As vendas nos Estados Unidos foram de US$ 94,1 bilhões em 2002, de 
acordo com a IDC, uma empresa de pesquisa de mercado. Excluindo-se a venda de 
carros, o mercado brasileiro de varejo para empresas online foi de US$ 400 milhões. 
 
A Americanas.com nasceu no fim de 1999, quando a Lojas Americanas, uma cadeia de 
produtos em geral já cansada de guerra, passava por uma reforma e buscava se 
expandir. A Americanas não fez uma enorme aposta: ela investiu US$ 7 milhões para 
criar o que esperava que fosse uma extensão online de si própria. 
 
A Americanas.com começou vendendo CDs, brinquedos e cosméticos, mas logo evoluiu 
para uma entidade distinta que vendia eletrônicos, eletrodomésticos e computadores. 
 
A mudança na estratégia exigiu mais dinheiro. Em julho de 2000, depois que a bolha 
da internet estourou nos EUA, a Americanas.com conseguiu vender uma participação 
de um terço por US$ 40 milhões para fundos de investimento em capital fechado. (A 
Lojas Americanas possui 60,4%; os funcionários da Americanas.com, 6,6%.) 
 
O avanço em direção à internet também criou uma novo perfil demográfico para a 
empresa. Por causa do alcance limitado da internet no Brasil, a clientela da 
Americanas.com é rica e formada na maioria por homens que gastam em média US$ 
100 por compra. Dos clientes das 109 lojas da Lojas Americanas, 77% são mulheres e 
a compra média é de cerca de US$ 5,90. 
 
A Americanas.com também conquistou clientes com práticas de vendas agressivas e 
criativas. Ao contrário do padrão dos varejistas brasileiros de oferecer em lojas planos 
de pagamento em três vezes, ela ofereceu planos de 8, 10 e 12 meses, sem juros — o 
que na prática pode representar um desconto de até 10% considerando-se as taxas de 
juros no País. 
 
As vendas de eletrônicos da Americanas.com dispararam, ultrapassando as rivais 
Submarino (que como a Lojas Americanas também é controlada pela GP 
Investimentos), Ponto Frio e Extra, do Grupo Pão de Açúcar. 
 
Chalita assumiu como diretor-presidente da Americanas.com no fim de 2000 inclinado 
a cortar custos. A propaganda em meios de massa foi substituída pelo marketing via 
internet e e- mail. E com o novo veículo publicitário veio um novo foco. "Chalita mudou 
a mentalidade quanto a precisar de dinheiro para crescer e fez todo mundo, até 
mesmo o pessoal de informática, respirar vendas", recorda-se Richard Lark, um 
banqueiro de investimentos que deixou o Morgan Stanley para se tornar diretor 
financeiro da Americanas.com. 
 
No escritório, Chalita instalou um quadro eletrônico com dados de vendas atualizados a 
cada 20 minutos. Numa tarde recente, os números indicavam que as vendas estavam 
em 38% da meta do dia. Chalita imediatamente foi a seu laptop. Em poucos segundos, 
ele pôde ver, entre outras coisas, que 2.180 pessoas tinham clicado num certo 
aparelho de DVD, mas só quatro tinham comprado. Chalita consultou colegas sobre 
mudar a apresentação do produto no website e enviar um e- mail promocional. Até o 
fim do dia, as vendas totais tinham alcançado 87% da meta do dia. Em agosto, a 
receita superou a meta em 9%, diz Chalita. 
  
O Estado de São Paulo 22/09/2003 


