
Liquidação virtual do Magazine Luiza atraiu 1 milhão  
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A primeira liquidação do Magazine Luiza pela internet, realizada na madrugada de sábado, 
superou as expectativas e obrigou a rede de eletrodomésticos e eletroeletrônicos a trabalhar com 
um estoque adicional de produtos para atender a demanda.  
 

Das cerca de 1 milhão de pessoas que visitaram o site, número bem acima do esperado, apenas 
10% conseguiram comprar. "A procura superou nossa previsão e não foi possível atender a todos. 
Vamos aprender com o erro e nos preparar melhor para a próxima vez", diz o gerente de área da 
empresa Oderi Gerin Leite. Para tentar contornar em parte o problema, o Magazine Luiza decidiu 
manter a promoção para consumidores que enviaram e-mails queixando-se da dificuldade de 
acessar o site para a compra. "Negociamos com os fornecedores um estoque extra para tender a 
este público", diz Leite. Até o horário da promoção foi estendido. "Seria da meia-noite às 6 horas, 
mas foi prorrogado até às 8 horas para atender a procura. Mas mesmo assim, não foi suficiente."  
 
A expectativa da liquidação da rede, com descontos de até 50%, era vender em 6 horas o 
equivalente a R$ 3,5 milhões. Segundo Leite, o resultado foi superado. Mas ontem ele informava 
ainda não ter os números finais porque a venda para consumidores que haviam enviado e-mails, 
por não terem conseguido entrar no site, prosseguia.  
 
União - A partir da próxima semana, oito das maiores empresas de comércio eletrônico do Brasil 
iniciarão uma promoção conjunta prevista para durar dez dias. "Mais do que aumentar vendas, o 
que pretendemos é divulgar o meio eletrônico. Queremos que o consumidor experimente mais a 
internet para comprar", diz o diretor comercial da Submarino, uma das participantes da 
promoção. Sua expectativa é de um aumento de 20% a 25% nas vendas em relação à semana 
anterior.  
 
Além da Submarino, participam da promoção "Semana.Compre", pela internet, a Lojas 
Americanas, as livrarias Cultura e Saraiva, o Magazine Luiza, Shoptime, Extra e Som Livre. No 
período de 5 a 14 de setembro elas prometem vender produtos com até 50% de desconto, com 
frete grátis e pagamento em até 10 vezes sem juros.  
 
Para quem pagar as compras com o cartão da Mastercard, patrocinadora do evento, haverá 
vantagens adicionais. É a terceira edição da "Semana.Compre", que é organizada pela Câmara 
Brasileira de Comércio Eletrônico.  
 
A expectativa é de um resultado de vendas 40% superior à versão anterior, realizada em abril, de 
acordo com o presidente da entidade, Gastão Mattos. A promoção deverá melhorar o desempenho 
das empresas num período considerado fraco para o varejo.  
 
O comércio eletrônico no primeiro semestre deste ano cresceu 45% em relação ao mesmo período 
de 2002.  
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