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N A QUINTA-FEIRA, AS DUAS MAIORES
empresas de comércio eletrônico
do Brasil assinaram um documen-

to mostrando a intenção de unir suas forças.
A fusão entre Lojas Americanas e Subma-
rino deverá acontecer até o fim deste ano,
de acordo com o comunicado oficial das
empresas. A companhia resultante - que
ganhou o nome B2W - será responsável
por metade de tudo o que se vende pela in-
ternet no país. Poderá também ser a gran-
de força para enfrentar as multinacionais
estrangeiras, como a Amazon, uma das
maiores empresas de varejo eletrônico do
mundo. De acordo com especialistas nesse
mercado, a expectativa é que a Amazon
esteja prestes a desembarcar no Brasil. Em
entrevista ao jornal The New York Times,
Jeff Bezos, o fundador da Amazon, afir-
mou que o Brasil era uma "aposta quase
certa". Após a junção do Submarino com
a Americanas.com, sua assessoria declarou
a ÉPOCA que "fusões fazem o mercado
mais competitivo e que sua empresa está
muito impressionada com a agilidade do
mercado brasileiro".

Será que a B2W terá forças para enfren-
tar a gigante do mundo virtual? Ou seria a
fusão parte de uma estratégia para aumen-
tar o valor da empresa em uma eventual
venda para a Amazon? Os especialistas
ainda não arriscam palpite. Independen-
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temente do futuro da B2W, a fusão em si é
uma boa notícia para todos. Para os con-
sumidores, os preços deverão cair. "A B2W
terá mais poder na hora de negociar com
fabricantes", diz Pedro Guasti, diretor do
Instituto de Pesquisa e-bit. "Também será
possível comprar no Submarino e trocar
nas lojas de departamentos das America-
nas. Ou comprar pela rede e ir buscar na
loja, economizando com frete." Para a nova
empresa, deverá haver reduções de custo
estimadas em R$ 800 milhões com o ne-
gócio. Para o varejo eletrônico brasileiro,
a fusão representa mais um passo rumo à
maturidade. "É provável que gigantes como
Casas Bahia e hipermercados como Wal-
Mart e Carrefour se sintam pressionados a
ter maior presença na internet", diz Manuel
Matos, presidente da Câmara Brasileira do
Comércio Eletrônico (Câmara-e.net).

Tanto Submarino quanto Americanas.
com têm a mesma origem: a GP Investi-
mentos, um dos maiores fundos do país,
criado pelo trio Jorge Paulo Lehman,
Mareei Telles e Carlos Alberto Sicupira.
As Americanas.com lideram o varejo on-
line na América Latina, com faturamento

de RS 864,8 milhões em 2005. Criada em
1999, a loja oferece de livros a imóveis.
Diz ter 6 milhões de clientes. Seu trunfo
é a ligação com as 220 lojas reais no Bra-
sil. O Submarino se auto-intitula "líder
entre as que operam exclusivamente no
varejo eletrônico". Faturou R$ 547,2 mi-
lhões em 2005, 37% menos que a líder.
Diz ter 1,7 milhão de clientes. Vende de
CDs a pacotes turísticos e dobrou o lucro
no último trimestre em comparação ao
mesmo período de 2005.

A fusão das duas empresas coroa um
movimento que começou no ano passado
na internet brasileira. A VideoLar adquiriu
a Somlivre. O Submarino comprou o In-
gresso.com e a Travelweb.com. E as Ame-
ricanas.com, o Shoptime. Agora, a fusão
com o Submarino poderá ajudar a empresa
a ampliar sua presença no cenário global.
"Na internet, as mudanças acontecem rapi-
damente", diz Matos, da Câmara-e.net.

O mercado externo percebeu que o va-
rejo eletrônico brasileiro está em expansão.
Cresce em velocidade suficiente para atrair
a atenção de gigantes como a Amazon. A
empresa de Jeff Bezos vende de livros a fru-

tas tropicais, fatura mais de US$ 7 bilhões e
tem 53 milhões de consumidores. Já abriu
filiais na Europa, no Japão, no Canadá e na
China. De acordo com um dado de 2005 da
Forrester Research, consultoria especializa-
da em tecnologia, o mercado brasileiro se
multiplicará por sete em cinco anos. A pre-
visão é que, em 2010,30 milhões de pessoas
gastem R$ 12,8 bilhões em compras on-line
no Brasil. Segundo o Ibope//NetRatings, há
35 milhões de internautas no Brasil. "Os
brasileiros acessam muito os bancos on-line.
Isso significa que aos poucos vão passar a
comprar mais na rede", diz Guasti.

A nova B2W também é uma porta de
entrada atraente para a Amazon no Brasil.
Geralmente, a empresa compra um grande
varejista on-line quando vai entrar em um
mercado internacional. Foi assim com a
Joyo.com, loja on-line da China que custou
US$ 75 milhões à Amazon. A aquisição de
uma empresa estabelecida, segundo Rodri-
go Magela, analista da gestora de recursos
ARX Capital, é a estratégia que mais com-
bina com Bezos, dono da Amazon.

Para entrar no Brasil, Bezos terá de en-
frentar mais uma dificuldade. O endereço
on-line Amazon.com.br pertence a um
provedor de internet do Pará. Até agora, fa-
lharam todas as tentativas da Amazon ame-
ricana para capturar esse endereço. Nos
tribunais, a empresa americana afirmou
que tinha prioridade da marca por ser mais
antiga e mais conhecida. O juiz não aceitou
o argumento. Criada em 1994, a Amazon.
com iniciou suas atividades de venda on-
line só em julho de 2005, um mês antes de
a empresa brasileira ser criada. A Amazon
paraense tem mais um argumento. Diz que
seu nome foi inspirado na maior floresta
tropical do planeta, onde está instalada.
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