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A união de Casas Bahia, Extra e
Ponto Frio não está rendendo
frutos apenas nas lojas físicas. Na
internet, a junção das marcas re-
sultou em uma operação de co-
mércio eletrônico com fatura-
mento de R$ 2,7 bilhões no ano
passado, conforme anunciado
ontem pela Nova Pontocom, que
congrega as três varejistas na
web. Segundo a empresa, a re-
ceita de 2010 é 56% maior que a
registrada em 2009 e cerca de
dez vezes maior do que o fatura-
mento obtido pelo site do Ponto
Frio em 2008, o primeiro do gru-
po a atuar na internet.

Parte do crescimento é resul-
tado da entrada das Casas Bahia
no negócio, ocorrida no final do
ano passado. A família Klein,
fundadora da Casas Bahia garan-
tiu a maior parte na operação,
detém 50,1%, e o Pão de Açúcar
é dono de 43,9% da companhia.
O restante está nas mãos de exe-
cutivos da Nova Pontocom.

A expectativa da Nova Pon-
tocom, segundo seu presidente,
German Quiroga, é manter o
crescimento na faixa de 30% a
50% acima do mercado. O gru-
po também congrega a loja do
Ponto Frio que vende para pe-
quenos varejistas. Segundo a
consultoria e-Bit, o segmento
apresentou alta de 40% no ano
passado, alcançando R$ 14,8 bi-
lhões em vendas. Este ano, a
consultoria espera avanço de
30% em relação a 2010.

O faturamento anunciado on-
tem confirma a Nova Pontocom
como a segunda maior compa-
nhia de varejo on-line do país,
atrás da B2W, que congrega as
operaçõs da Americanas.com
Submarino e Shoptime. Em 2010,
o lucro da B2W caiu 45,8%,
somando R$ 33,6 milhões ante
R$ 62 milhões do ano retrasa-
do. A receita, no entanto, teve
alta de 12% e totalizou R$ 4,07
bilhões. A companhia infor-
mou que pretende investir R$ 1
bilhão em inovação tecnológi-
ca e desenvolvimento de logís-
tica e operações, visando ace-
lerar o crescimento da B2W.

De acordo com Quiroga, a
Nova Pontocom deve ter inves-
timentos anuais que represen-
tam cerca de 2% de sua receita
líquida, conforme já aconteceu
em 2010. Até hoje, o único apor-
te que os donos da Nova Ponto-

com (Casas Bahia e grupo Pão e
Açúcar) fizeram no negócio foi
de R$ 28 milhões. A integração
das lojas, segundo Quiroga,
resultou em crescimento de
51% nas visitas aos sites e au-
mento de 16% na conversão de
visitas em vendas.

As lojas, no entanto, não são
o único negócio da Nova Ponto-
com. A empresa inclui também
a E-hub, companhia focada em
consultoria e prestação de ser-
viços para empresas de vários

segmentos que queiram atuar
no comércio eletrônico. A E-
hub tem como clientes empre-
sas como as fabricantes HP, AOC
e a varejista Leader.

Futuro
“Queremos ter o serviço como
diferencial. Se vamos ou não ser
o maior é um detalhe”, diz Abí-
lio Diniz, presidente do conse-
lho de administração do Grupo
Pão de Açúcar, que marcou pre-
sença no anúncio dos resulta-

dos da Nova Pontocom por meio
de um vídeo gravado.

Abertura de capital
Sobre uma possível abertura de
capital da empresa recém-cria-
da, Quiroga afirma que “cabe aos
acionistas decidir. Vamos estar
prontos se isto for acontecer”. O
executivo também não descarta
a possibilidade de comprar ou-
tras empresas: “estamos cum-
prindo nossa obrigação que é es-
tudar o mercado”, diz. ■

Nova Pontocom movimenta R$ 2,7 bi
Receita da operação que reúne as vendas pela internet das três redes aumentou 56% em 2010 com alta de

Investimentos
anuais devem
ficar em 2% da
receita líquida
da operação

SEGURANÇA

IG e F-Secure formam parceria para
atender pequenas e médias empresas
O iG e a F-Secure anunciam na próxima semana uma aliança no Brasil.
A parceria lança dois novos serviços de proteção e armazenamento
voltados a clientes corporativos: o Antivírus e o Backup Empresariais.
As novas soluções têm como objetivo atender às pequenas e médias
empresas, além de profissionais autônomos, que enfrentam dificuldades
para encontrar ferramentas de segurança para suas necessidades.

INCLUSÃO DIGITAL

India tem o menor uso de tecnologias
digitais entre os emergentes
A Índia fica abaixo dos demais países do grupo Bric, Brasil, Rússia e
China, em seus esforços para ampliar o uso de tecnologias digitais
como a internet e celulares, de acordo com um levantamento Digital
Inclusion Index, compilado pela Maplecroft, empresa de análise de riscos.
A Índia está na categoria “risco extremo”, o que significa que sua população
e economia estão sendo sufocadas pela falta de inclusão digital.

Sanjit Das/Bloomberg

Murillo Constantino

German Quiroga, presidente
da Nova Pontocom: receita
dez vezes maior do que
a do Ponto Frio em 2008
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56%
Foi o aumento no faturamento
de 2010 da Nova Pontocom, que
congrega Casas Bahia, Extra e Ponto
Frio, em relação ao ano anterior.
A receita é dez vezes maior
que a do Ponto Frio em 2008.

unindo Casas Bahia, Extra e Ponto Frio
51% no número de visitas, expectativa é de crescer 30% acima do segmento de varejo on-line neste ano

PARCERIA

Intel e Softex fazem acordo de cooperação
para capacitar companhias brasileiras
A Intel Brasil e a Softex — Associação para Promoção da Excelência
do Software Brasileiro, anunciaram a assinatura de um Acordo de
Cooperação Técnica e Científica para apoiar o desenvolvimento
da indústria brasileira de Software e Serviços de TI, ampliando
a competitividade do Brasil em um segmento que já movimenta
US$ 18,5 bilhões e deve apresentar um crescimento de 25% em 2011.

TELECOMUNICAÇÕES

Procurador-geral de Nova York investigará
compra da T-Mobile pela AT&T
A oferta da AT&T de US$ 39 bilhões pela T-Mobile, da Deutsche Telekom,
será investigada pelo procurador-geral de Nova York, Eric Schneiderman.
Ele vai analisar o possível impacto negativo sobre competição, já que o
acordo concentraria 80% dos clientes de serviços sem fio nos EUA em
duas companhias - AT&T/T-Mobile e Verizon Wireless. O procurador quer
garantir que o negócio não reduzirá o acesso a celulares de baixo custo.

Andrew Harrer/Bloomberg

CONCORRÊNCIA

Decisões do Cade não devem afetar operação de vendas on-line

Neste mês, a Secretaria de
Acompanhamento Econômico
(Seae) emitiu parecer em
que recomenda ao Conselho
Administrativo de Defesa
Econômica (Cade) a imposição de
restrições às operações das Casas
Bahia, Pão de Açúcar e Globex,
por conta da união das empresas.
Em sua análise, a Seae identificou
sobreposições em doze cidades,
localizadas no Distrito Federal
e nos estados do Rio de Janeiro
e São Paulo, nas quais, segundo
a entidade, há risco de dano à

concorrência. Nesses mercados,
o órgão avalia ser necessário que
as lojas de pelo menos uma das
marcas (Casas Bahia ou Ponto
Frio) sejam vendidas. Além das
lojas, a Seae recomenda a
venda de ativos como carteira
de clientes e cadastros em
cada uma das cidades listadas.
Em comunicado, a Globex afirmou
que “entende que as questões
apresentadas fazem parte do
processo, não configurando,
no entanto, uma decisão final,
pois esta cabe ao Cade”.

German Quiroga, presidente da
Nova Pontocom, afirma que
“comércio eletrônico não é um
problema do Cade” e, portanto,
a medida não deve influenciar as
operações de vendas on-line do
Ponto Frio, Casas Bahia e Extra,
concentradas na Nova. “É só uma
sugestão da Secretaria”, afirma.
Os negócios envolvendo Pão de
Açúcar, Ponto Frio e Casas Bahia
ainda receberão parecer da
Secretaria de Direito Econômico
do Ministério da Justiça antes de
serem avaliados pelo Cade. C.P.

EXPANSÃO

30%
É o porcentual mínimo que a
Nova Pontocom deve crescer
com relação às vendas do
varejo e superior aos índices
de inflação no atacado. Este
crescimento pode alcançar 50%.

EXPECTATIVA

40%
Foi o crescimento registrado
nas vendas do comércio
eletrônico no ano passado
na comparação com 2010.
Para este ano, a expectativa
é de alta de cerca de 30%.

MERCADO

51%
Foi o aumentou o número
de visitas aos sites após a
integração das lojas. Destes novos
acessos, 16% se transformaram
em vendas para o Ponto Frio,
Casas Bahia ou Extra.

ACESSOS

Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo,  31 mar. 2011, Primeiro Caderno, p. 32-33.
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