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O Grupo Pão de Açúcar está des-
cobrindo na prática o que signifi-
ca ter mais 30 milhões de pessoas
na classe média brasileira, que foi
o aumento registrado de público
nesta faixa de renda entre 2003 e
2008. Em nove meses, 51 lojas das
marcas Comprebem, ABC Com-
prebem e Sendas, até então volta-
das para regiões mais populares,
receberam novo layout e amplia-
ção de sua oferta de produtos. Até
o final do ano, o total de unidades
convertidas deve chegar a 70. Elas
terão as bandeiras Pão de Açúcar,
Extra Supermercado, Extra e As-
saí. O processo de mudança ter-
mina em 2011, com mais 100 lojas
convertidas e a extinção das
bandeiras Sendas e Comprebem.

E a reformatação de lojas visa a
atender a nova demanda. O grupo
prevê abrir este ano 100 unidades,

sendo 60 da bandeira Extra Fácil,
também voltada para a classe mé-
dia. “Os hábitos de consumo dos
clientes mudaram ao longo dos
anos. As lojas convertidas trazem
um resultado mais positivo por-
que o consumidor fica mais re-
ceptivo ao novo sortimento”,
diz Hugo Bethlem, vice-presi-
dente da cadeia de suprimentos
e de tecnologia da informação.

São resultados que podem ser
conferidos no balanço trimestral
da empresa. As vendas brutas do
Grupo Pão de Açúcar, excluindo
as operações da Globex (Ponto
Frio e Extra Eletro), totalizaram
R$ 6,2 bilhões, alta de 10% em
relação ao mesmo período do ano
passado. As vendas líquidas atin-
giram R$ 5,6 bilhões no período,
um aumento de 10,1% em relação
ao mesmo período do ano ante-
rior. De acordo com Bethlem, o
bom desempenho também é
atribuído à redução da informali-

dade em mercados importantes,
como Rio de Janeiro e São Paulo.
“Com a substituição tributária,
redes médias de supermercados
que se beneficiavam de artifícios
fiscais perderam competitivida-
de”, diz, referindo-se ao reco-
lhimento de uma parcela de im-
postos pelo varejo.

Outro destaque nos resultados
veio do comércio eletrônico, que
estão sob gestão da Globex. As
vendas brutas dos sites Ponto-
frio.com e Extra.com cresceram
61,2% no terceiro trimestre, ante
o mesmo período de 2009. “Des-
de abril, os portais trabalham em
uma plataforma única, e desde
agosto temos a mesma estrutura
logística, que deu um ganho de
eficiência muito grande”, diz.

Globex
Os resultados da Globex no ter-
ceiro trimestre ainda não in-
cluem os dados da Casas Bahia,

que serão contabilizados a partir
do próximo trimestre, mas foram
impulsionados pela forte recupe-
ração de vendas do Ponto Frio. A
Globex fechou o último trimestre
com vendas de R$ 1,7 bilhão,
43,8% a mais do que no mesmo
período no ano anterior. As ven-
das líquidas foram de R$ 1,5 bi-
lhão no período, uma alta de
51,4% na mesma comparação.

No conceito mesmas lojas,
que considera apenas unidades
abertas a mais de um ano, as
vendas brutas e líquidas cresce-
ram, respectivamente, 33,2% e
28,5% em relação ao mesmo pe-
ríodo do ano anterior. A venda
de eletrodomésticos nos hiper-
mercados da rede teve alta de
8% no período, um resultado
que pode melhorar, segundo
Bethlem. “Os vendedores estão
recebendo o mesmo treinamen-
to dado aos profissionais da Ca-
sas Bahia e Ponto Frio.” ■

Pão de Açúcar adapta lojas
ao gosto da nova classe C
Grupo reformou e converteu bandeiras de 51 unidades populares este ano. Outras 100 serão abertas no ano

GESTÃO

Paulo Breviglieri deixa comando
da Qualcomm no Brasil
A Qualcomm Brasil informou ontem que Paulo Breviglieri,
diretor sênior da companhia no Brasil, desligou-se da empresa.
A companhia informou ainda que Flavio Mansi, vice-presidente sênior
e presidente da Qualcomm para a América Latina, supervisionará
a operação local com o apoio da equipe de executivos do escritório
no Brasil, até que seja anunciado um substituto para o cargo.

NOVO SERVIÇO

IBM cria oferta integrada de computação
em nuvem para operadoras de telefonia
A IBM anuncia hoje mundialmente uma plataforma tecnológica voltada
a operadoras de telefonia que adotam o conceito de computação
em nuvem, em que os programas são acessados a distância. Também
disponível para o Brasil, ela permite agilizar o lançamento de serviços
ao consumidor e reduzir gastos de infraestrutura de tecnologia. AT&T,
France Telecom, ChinaTel Group e SK Telecom testaram o novo sistema.
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“Os hábitos de consumo
dos clientes mudaram.
As lojas convertidas
trazem um resultado
mais positivo porque
o consumidor está
mais receptivo
ao novo sortimento”

Hugo Bethlem
vice-presidente
da cadeia de
suprimentos
e de tecnologia

Henrique Manreza

CONSOLIDADO

R$ 7,9 bi
é a venda total do Grupo
Pão de Açúcar no terceiro
trimestre, com alta de
15,9% em relação ao mesmo
período de 2009.

VENDAS BRUTAS REAIS

7,6%
é o crescimento de vendas
nas lojas do grupo abertas
há pelo menos um ano
no terceiro trimestre,
deflacionado pelo IPCA.

RESULTADO

R$ 23,5 bi
foram as vendas brutas do
grupo no acumulado do ano,
que mostra alta de 32,4% em
relação ao registrado em 2009.

GLOBEX

R$ 4,7 bi
é a soma das vendas brutas
da Globex nos nove meses
do ano, montante 49,5%
superior ao do mesmo período
no ano anterior.

Henrique Manreza

Vendas líquidas do grupo atingiram
R$ 5,6 bilhões, no terceiro trimestre, sem
considerar a receita das lojas Ponto Frio
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