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Paralelamente à associação da Casas Bahia com o Ponto Frio, o grupo Pão de Açúcar também 
montou uma nova operação de internet, o que indica que a companhia vai acirrar a 
competição com a líder do setor, a B2W, controlada pela Lojas Americanas. O Pão de Açúcar 
vai colocar sob o mesmo guarda-chuva as pontocom do Extra, Ponto Frio e da Casas Bahia, 
que lançou no início deste ano sua loja virtual. Há fortes indícios de que, como essa iniciativa, 
o Pão de Açúcar pretenda abrir o capital do seu novo braço de internet.  
 
A previsão é de que a nova pontocom fature R$ 2 bilhões em 2010, passando a figurar em 
segundo lugar no "ranking", só atrás da B2W. O grupo Pão de Açúcar terá 83% do capital da 
nova companhia de comércio eletrônico, e a Casas Bahia ficará com os 17% restantes.  
 
Na sexta-feira, as ações B2W caíram 4,8% após o anúncio da associação entre a Casas Bahia e 
o Ponto Frio, e a intenção do Grupo Pão de Açúcar de desmembrar as suas operações de 
internet. Nos últimos três meses, a ação da B2W já vinha registrando um desempenho pior 
que o da Lojas Americanas devido à percepção de que a competição ficará cada vez mais 
acirrada no comércio eletrônico.  
 
Gerson Rolim, diretor-executivo da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico (Câmara e-net) 
considera a união das três empresas - Extra, Ponto frio e Casas Bahia - positiva para o 
mercado. "O surgimento de uma grande empresa como essa reforça a imagem do Brasil como 
potência da economia digital", diz. A expectativa do mercado é de que as vendas pela internet 
atinjam a marca de R$ 10,5 bilhões em 2009, uma expansão de 28% em comparação com 
2008. Os sites Submarino, Americanas.com e Shoptime, que compõem a holding B2W, são 
responsáveis por 36% das vendas pela internet no Brasil, segundo a consultoria E-bit. 
 
"É bom ter outro gigante para ter um melhor balanceamento das forças", diz Rolim. "Com a 
perspectiva de faturar R$ 2 bilhões em 2010, eles já têm quase a metade do tamanho da 
B2W", diz Pedro Guasti, executivo-chefe da E-bit.  
 
Para ele, a concentração do mercado em grandes empresas é compensada pelo surgimento de 
lojas menores. Segundo pesquisa da E-bit, os dez maiores varejistas on-line perderam 2,3 
pontos percentuais de participação no primeiro semestre de 2009 comparado ao mesmo 
período do ano passado. 
 
Valor Econômico, São Paulo, 7 dez. 2009, Empresas & Tecnologia, p. B4. 


