
ABunge fará investimentos adi-
cionais de R$ 1 bilhão no Brasil e
considera aplicar recursos no se-
tor de óleo de palma, disse o pre-
sidente-executivo da multina-
cional do agronegócio no país,
Pedro Parente. Os investimen-
tos se somam aos US$ 2,5 bi-
lhões, anunciados em 2011, pa-
ra serem investidos até 2016 na
expansão da capacidade de pro-
dução de açúcar, etanol e gera-
ção de energia elétrica.
“Tivemos autorização do nos-

so conselho para aumentar o in-
vestimento em outros setores”,
disse Parente após reunião com
a presidente Dilma Rousseff.
“Estamos considerando a possi-
bilidade de fazer investimentos
na área de palma, ou dendê”,
afirmou, sem explicar se a em-
presa optará por comprar ativos
na indústria ou se começaria al-
gum projeto novo no setor.

“Estamos olhando outros se-
tores. Já trabalhamos no setor
de soja, milho, alimentos, cana-
de-açúcar, fertilizantes, e pen-
samos agora em entrar em ou-
tros setores”, disse.
Atualmente, o Brasil é impor-

tador de óleo de palma, usado
na produção de margarinas in-
dustriais, gorduras, cosméti-
cos, o que reforça a atratividade
do setor para a empresa, segun-
do Parente. “É umdos óleos que
tem omaior aumento de consu-
mo nos últimos anos. Então se-
ria de um alto interesse estraté-
gico para o país na nossa visão”,
disse. A produção de óleo de pal-
ma do Brasil está concentrada
no Pará, onde a Agropalma pro-
duz cerca de 70% do total pro-
duzido no país. ■ Reuters

O quarteto formado por Ricardo
Nunes, Luiz Carlos Batista Eri-
velto Gasquese Richard Saun-
ders, donos daMáquina de Ven-
das — segundamaior rede vare-
jista do país — parecem felizes
com as incursões nomundo vir-
tual. Nos próximos dias eles lan-
çamaCipela, site focadona ven-
dade calçados. Enão é só. Segun-
do Marcelo Ribeiro, diretor de
e-commerce do grupo, ao longo
do ano podem ser lançadas até
seis novas lojas com o mesmo
formato— de produtos específi-
cos.Hoje, a rede temquatro por-
tais: Ricardo Eletro, Insinuante,
City Lar e Eletro Shopping, to-
dos com o ponto com no final.
Nesses portais, dizRibeiro, have-
rá incremento com o lançamen-
to de novos departamentos co-
mo instrumentos musicais e su-
plementos e vitaminas.
Apesar de eletrônicos e ele-

trodomésticos serem ainda as
estrela das vendas virtuais, em
2011 o grupo também passou a
oferecer pela internet perfu-
mes e cosméticos, roupas de ca-
ma,mesa e banho, artigos auto-
motivos, produtos para bebês e
natalinos. Em outubro, o grupo
lançou o “Clube do Ricardo”,
site de descontos e, ummês de-
pois, o E-colchão, loja-nicho
especializada em produtos pa-
ra cama. Não é por acaso que o
e-commerce vem conquistan-
do espaço dentro do grupo. En-
tre 2010 e 2011 a participação
das vendas online saltou de 5%
para 10% no faturamento total,
de aproximadamente R$ 7 bi-
lhões. A expectativa para este
ano é chegar a 15%.

Dever de casa
Em 2011, o número três perse-
guiu a divisão e-commerce da
Máquina de Vendas: ela tripli-
cou de tamanho. O centro de
distribuição próprio está três ve-
zes maior, o número de funcio-
nários passou de 150 para 450 e
o faturamento cresceu 200%.
“Batemos a meta de aumentar
em 150%nosso faturamento lo-
go em outubro”, conta Ribeiro.

Diferentemente de 2010, quan-
do teve problemas de logística
em novembro, o que acarretou
reclamações e atrasos nas entre-
gas de produtos, a companhia
fez o dever de casa ano passado
e se preparou para o forte cresci-
mento que esperavam.
O grupo aumentou o número

de transportadoras de 16 para
30.O escritório antigo, que abri-
gava a sede do e-commerce da
Máquina de Vendas, ficou pe-
queno. Os dois andares no bair-
ro de Moema precisaram ser
abandonados para dar lugar aos
cinco andares de um prédio na
região da Berrini, tambémna ca-
pital paulista, que contou com
investimento de R$ 1 milhão.
Segundo Ribeiro, 2012 será

outro ano de forte expansão pa-
ra a companhia. Estão previs-
tos para os próximos meses ou-
tros dois novos centros de dis-
tribuição: outro em em Conta-
gem (MG), onde já há um exclu-
sivo para e-commerce, e umpe-
queno no Nordeste. Para mo-
ver toda essa máquina, o qua-
dro de funcionários vai dobrar
para 900 funcionários e 10 no-
vas transportadoras serão con-
tratadas. “Queremos crescer
150% em faturamento e já pre-
paramos nossa estrutura pen-
sando nisso”, diz Ribeiro. ■

Naiara Bertão
nbertao@brasileconomico.com.br

TECNOLOGIA

SanDisk inaugura centro de distribuição
em Miami para suprirAmérica Latina

PARCERIAS

Brasil Insurance e D’Avó oferecem
garantia estendida a eletroeletrônicos

Rodrigo Capote

Adam Berry/Bloomberg

Multinacional do agronegócio
já havia programado
aportes de US$ 2,5 bilhões
no país entre 2011 e 2016

Máquina de Vendas
engrena seu e-commerce

A SanDisk, que oferece soluções de armazenamento de memórias flash,
inaugurou um centro de distribuição em Miami (EUA). Desde 21 de
fevereiro, todos os pedidos feitos pela América Latina são emitidos
de Miami, para reduzir o período de entrega dos produtos e oferecer
uma logística mais eficiente. Com o centro, a intenção da companhia
é oferecer os produtos no mesmo dia, para pedidos feitos antes de 12h.

Companhia
estuda ingressar
na produçãode
dendê ou de palma,
insumo que é
importado pelas
companhias
brasileiras

“

A Brasil Insurance fechou parceria com a rede de supermercados
D’Avó para oferecer garantia estendida para eletroeletrônicos
comprados nas nove lojas da varejista. Com a novidade, os eletrônicos
podem ser reparados sem custos adicionais por um período que
varia entre um e dois anos, depois do término da garantia da fábrica.
A expectativa é de penetração de 23% na venda de eletroeletrônicos.

EMPRESAS

Batemos a meta
de crescer 150%
no final do ano
em outubro. No final,
fechamos com 200%

Marcelo Ribeiro

Divisão de comércio eletrônico do grupo varejista cresceu três vezes em 2011
e vai lançar nas próximas semanas o Cipela, site focado na vender calçados

Bungeamplia
emR$ 1bi
investimento
noBrasil

MarceloRibeiro,diretorde
e-commercedaMáquinade
Vendas(RicardoEletro, Insinuante,
CityLareEleytroShopping)

CRESCIMENTO DO E-COMMERCE DA MV

Fonte: Máquina  de Vendas     *Expectativa

Divisão on-line cresce a ritmo acelerado depois de reformular 
os sites Ricardo Eletro, Insinuante, City Lar e Eletro Shopping

PARTICIPAÇÃO DO E-COMMERCE
NO FATURAMENTO

FATURAMENTO DO GRUPO,
EM R$ BILHÕES
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 24, 25 e 26 fev. 2012, Primeiro Caderno, p. 18.




