
ERTO DA MEIA-NOITE DE 29 
de março , uma terça-feira, 
German Quiroga finalizava, 

em seu escritório da V i l a Olímpia, 
Zona Sul paulistana, os detalhes de 
uma apresentação no dia seguinte 
quando seu celular tocou. Era seu 
sogro. A bolsa da esposa de Quiroga, 
grávida de nove meses, havia acabado 
de romper e ela preferiu não avisar o 
marido, para não atrapalhá-lo. "Como 
se eu tivesse algo de mais importante 
para fazer", ironiza. Nada era mais 
importante que o nascimento da fi
lha. O dia seguinte, porém, estava 
longe de ser desprezível: o executivo 
apresentaria a 150 investidores e um 
punhado de jornalistas os resultados 
da administração da Nova Pontocom, 
empresa que ele passaria a comandar, 
responsável pelas operações online 
de Casas Bahia, Ponto Frio e Extra. 

ILUSTRAÇÕES_ZÉ OTÁVIO 



A oficialização da Nova Pontocom 
marcou também a intensificação da 
disputa pelo topo do comércio eletrô
nico brasileiro, liderado pela B2W. O 
cenário é promissor. O e-commerce 
faturou, no ano passado, R$ 14,8 bi
lhões - 90% desta receita concentra-
se nas 50 maiores empresas do setor, 
segundo estimativa da e-bit, consul
toria especializada em e-commerce. A 
previsão é que nos próximos três anos 
o número de brasileiros que compram 
online dobre, somando 50 milhões 
de e-consumidores . 

Neste ritmo, o setor 
poderá representar até 
10% do varejo total no 
Bras i l em cinco anos 
(ante atuais 3%), de 
acordo com estimativa 
do consultor Marcos 
Gouvêa de Souza, es
pecializado em varejo. 
Se nas vendas tradi

cionais as franquias da 
Nova Pontocom desfru
tam de posições confor
táveis, o panorama na 
internet é diferente: a companhia terá 
de correr atrás da B2W, formada em 
dezembro de 2006 pela fusão de Sub
marino e Americanas.com. Potencial 
para tanto, a empresa comandada por 
Quiroga tem. Em 2010, a soma das 
vendas de Extra.com, Pontofrio.com 
e Casas Bahia atingiu R$ 2,7 bilhões. 
Já a B2W faturou R$ 4,5 bilhões. Nos 
seus dois primeiros anos de atuação, a 
Nova Pontocom atingiu mais da meta
de do faturamento da principal rival, 
cujas lojas online já têm mais de uma 
década de atuação. A participação da 
B2W no setor também vem caindo. 

Em 2007 e 2008, as vendas de Sub
marino, Americanas.com, Ingresso, 
com e Shop Time representaram meta
de do e-commerce nacional. Dois anos 
depois, a fatia caiu para menos de um 
terço. Para investidores, a B2W já afir
mou que pretende concluir a integra
ção tecnológica das suas marcas neste 
ano - processo que vem impactando 
negativamente seus balanços. Pro
curada, a empresa não se manifestou. 

Da ideia de um grupo de quatro 
executivos ao comando das operações 

digitais do maior grupo de varejo do 
Brasil, os caminhos da Nova Ponto
com são sinuosos. O embrião da em
presa nasceu, ironicamente, dentro da 
Americanas.com, atual carro-chefe 
da B2W. Quiroga, Eduardo Chalita, 
Renato Drumond e Eduardo Castro, 
os quatro executivos responsáveis 
pela empresa que resultou na Nova 
Pontocom, conheceram-se quando a 
operação virtual da Lojas America
nas foi montada, em 1999. A ideia de 
criar uma plataforma de venda fle
xível que pudesse ser oferecida para 
que outros varejistas montassem 

suas lojas digitais foi sendo amadu
recida e ganhou o nome de eHub. 
Concluído o plano de negócios, o 
grupo resolveu bater na porta de va
rejistas cujas vendas online não esti
vessem devidamente estruturadas.. 

A Globex, controladora do Pon
to Frio, topou e, em julho de 2008, a 
Pontofrio.com foi formada como em
presa separada do varejo tradicional, 
tendo os quatro executivos como só
cios. Em dezembro de 2009, a aqui
sição da Globex pelo Grupo Pão de 

Açúcar reuniu nova
mente o grupo com 
Cláudio Galeazzi , 
presidente das Lojas 
Americanas quando 
a Americanas.com 
foi montada. Foi Ga
leazzi, por exemplo, 
quem decidiu ofere
cer parcelamentos 
agressivos para fazer 
com que a franquia, 
pouco tradicional 
em ele t rodomést i 
cos e informática, se 

tornasse líder online na categoria de 
produtos "onde o dinheiro está pre
sente", na definição de Quiroga. "A 
primeira frase do Cláudio e do Abilio 
[Diniz, presidente do conselho de admi
nistração do Grupo Pão de Açúcar] para 
a gente foi: se vocês pudessem decidir, 
como tocariam este negócio? Querí
amos a possibilidade de administrar 
o Extra no mesmo modelo do Ponto-
frio.com." Em meio à negociação, veio 
se juntar ao grupo a Casas Bahia. A 
nova empresa, cujo nome temporá
rio, Nova Pontocom, acabou sendo 
adotado como oficial, também admi-
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nistraria o Ponto Frio Atacado, para 
pequenos varejistas, além do eHub. 

A Casas Bahia ocupa um lugar 
de destaque entre as cinco divisões. 
Últ ima a ser integrada ao sistema 
unificado de armazenamento e distri
buição da Nova Pontocom, a franquia 
correspondeu a menos de 10% da re
ceita da empresa em 2010. Nos pró
ximos anos, porém, deverá se tornar 
o carro-chefe. "Seu potencial é explo
sivo", diz Quiroga. Isso não somente 
pela força da marca, mas também por 
uma tendência observada no varejo 
tradicional pelo IBGE: eletrodomésti
cos e PCs vêm conduzindo os maiores 
aumentos de receita e volume no setor. 
O segmento de equipamentos para es
critório, informática e comunicação, 
por exemplo, foi o que mais cresceu 
em 2010, com vendas 24,1% maiores 
se comparadas ao ano anterior. Logo 
atrás, aparecem os móveis e eletrodo
mésticos, com vendas 18,3% maiores. 

"Havia uma grande demanda 
reprimida. Quando as restrições ao 
consumo de energia elétrica termi
naram [em 2002], houve a renovação 
de todo equipamento velho na casa. 
A expansão da renda e do emprego 

a partir de 2005 alargou este mer
cado de bens de consumo", diz Nilo 
de Macedo, pesquisador do IBGE. 

A combinação entre a maior re
levância dos eletrodomésticos e PCs 
no varejo e a forte entrada da classe 
C na internet já deu indícios de seu 
poder em 2010: geladeiras, fogões e 
máquinas de lavar, entre outros, des
bancaram livros e revistas na tradi
cional liderança entre os itens mais 
vendidos online. É neste cenár io 
que a disputa pelo topo do comércio 
eletrônico no Brasil se acirra. No pa
pel, quem leva vantagem? "A Nova 
Pontocom tem três grandes marcas 
de varejo, uma presença física mui
to forte e é um varejo com D N A para 
vender eletrodomésticos", afirma 
Pedro Guasti, diretor-geral da e-bit. 
No Brasil, afirma ele, uma loja de ci
mento e tijolo é mais influente sobre 
a decisão de compra do consumidor 
que uma totalmente digital. Por isso, 
uma rede maior t a m b é m facilita 
estratégias multicanais - comprar 
algo pela internet e retirar na loja, 
por exemplo. Neste quesito, o Grupo 
Pão de Açúcar tem uma vantagem 
arrebatadora: são 1.647 lojas, ante 

722 do Carrefour, 611 do Magazine 
Luiza , 551 da Lojas Americanas e 
481 do Walmart (o número não con
sidera postos de gasolina e droga
rias). "Algumas coisas [de multicanal] 
acontecerão neste ano", diz Quiroga. 

A transposição do varejo físico 
para o online exige cuidado para 
que estratégias de vendas ou relacio
namento analógicas não se percam. 
Como se explora, por exemplo, a re
lação que o consumidor tem com a 
marca em um ambiente eletrônico? 
"Sua responsabilidade é muito maior 
para sustentar a experiência quan
do não há vendedores que olham no 
olho", diz Gouvêa de Souza. E como 
levar à internet estratégias de fideli
zação, como é o caso do carnê, viabi
lizado como forma de garantir que o 
cliente voltaria mensalmente à loja? 
"Isso existe na internet, de forma até 
mais elaborada. Não é mais esperan
do, mas sim ativando o consumidor. 
O melhor exemplo disto é a Amazon, 
que, a partir do comportamento in
dividual , se antecipa a demandas 
futuras e cria um efeito manada. O 
carnê se converteu no algoritmo." 
Mais: a especialização do algoritmo 



O LÍDER_Quiroga, da Nova Pontocom, 
na sala dos diretores do Pão de Açúcar. 
Àdir., mesa do empresário Abilio Diniz 

possibilita que a loja ofereça benefí
cios com maior apelo ao cliente. "O 
consumidor é sensível a desconto? 
Trabalhamos com desconto. É sen
sível a frete? Trabalhamos frete. Ele 
comprou um D V D player. Que tal 
oferecer uns títulos?", afirma Qui
roga, presidente da Nova Pontocom. 

A variedade de benefícios, porém, 
não tira das condições de pagamento 
o posto de principal chamariz para 
compras online, diz Quiroga - a Ame
ricanas.com e sua liderança na déca
da passada em eletrodomésticos é um 
exemplo. Créditos mais agressivos e 
preços mais baratos que os do varejo 
físico apenas são possíveis graças aos 
custos menores das operações ponto
com. Com dinheiro em caixa, é possí
vel espremer ainda mais margens e 
parcelar produtos em prazos maiores 
para atrair consumidores. É nesta di
reção que o setor se encaminha, ana-

lisa Guasti, do e-bit, principalmen
te pela iminente capitalização dos 
grandes players. O Magazine Luiza 
abrirá suas ações ainda no primeiro 
semestre de 2011 e uma parcela do 
valor captado deverá ir para o e-com
merce, diz ele. Após se reunir com in
vestidores, a Nova Pontocom afirma 
estar preparada para oferecer ações, 
embora informe que não se trata de 
um processo inevitável: "Não pre
cisamos de capital para operar", diz 
Quiroga. No sentido oposto, a B2W 
anunciou em março passado a emis
são de R$ 1 bi lhão em novas ações 
para "o aumento significativo dos 
investimentos destinados à inovação 
tecnológica e ao desenvolvimento de 
logística e operações". As novas ações 
serão compradas integralmente pela 
Lojas Americanas S. A., o que poderá 
elevar sua participação para quase 
70%. Trata-se de um indicativo, na 
visão de Guasti, de uma provável es
tratégia para fechar o capital da B2W. 

Há, porém, ameaças que ron
dam a expansão do setor. A pujança 

do mercado esbarra em questões 
logísticas: o aumento nos pedidos 
não acompanhou a infraestrutura 
de entrega. Os sites não estão dando 
conta por falta de mão de obra. Isso 
explica, por exemplo, o aumento de 
52% nas reclamações contra a B2W 
em 2010 registradas pela Fundação 
Procon de São Paulo. O forte aqueci
mento da economia pode fazer com 
que experiências ruins de compra 
freiem a percepção positiva que atrai 
novos consumidores para a web. 

Quiroga é cuidadoso ao abor
dar uma possível liderança da Nova 
Pontocom. "Vai acabar, imagino, tal
vez, um dia, acontecendo." Se o zelo 
na escolha de palavras é exagero ou 
totalmente justificado, o mercado só 
saberá quando a B2W partir para o 
contra-ataque. Com mais brasileiros 
comprando online, eletrodomésti
cos ganhando espaço e a capitaliza
ção de grandes players, nota-se que 
a disputa pelo topo do varejo digital 
no Brasil, assim como a filha de Qui
roga, está apenas na sua infância. 

Text Box
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