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 O Extra.com.br, canal de vendas on-line da rede de hipermercados Extra teve crescimento de 
105% em seu faturamento em 2002 em relação ao ano anterior. Nos dois primeiros meses deste 
ano, as vendas on-line do Extra cresceram 135% ante o mesmo período em 2002.  
 
A Companhia Brasileira de Distribuição (CBD), que controla a rede, se recusou a revelar qualquer 
número relativo ao site Extra.com.br ou quanto as vendas on-line representam no faturamento 
total do hipermercado.  
 
Em setembro do ano passado, o Extra.com.br iniciou o projeto "store in store", com o objetivo de 
facilitar as compras on-line dos consumidores do Extra e também impulsionar as vendas dos 
fabricantes e fornecedores.  
 
"Pensamos em uma forma de apresentar produtos e marcas de uma maneira mais institucional 
dentro do espaço de comércio, uma vez que os consumidores não costumam procurar os sites dos 
fabricantes e fornecedores quando vão efetuar uma compra," afirmou Jonas Antônio Ferreira, 
gerente de comércio eletrônico do Extra.  
 
Store in store  
 
O número de quiosques do projeto "store in store" do canal de vendas on-line da rede de 
hipermercados, deve dobrar em 2003, segundo Jonas Antônio Ferreira. "As perspectivas para 
2003 são muito positivas," disse o executivo. "O projeto teste em 2002 foi bem sucedido e a 
nossa idéia dobrar seu tamanho," completou Ferreira. Inaugurado no ano passado, o projeto 
conta hoje com seis marcas que tem seus próprios quiosques dentro do site do Extra.  
 
O executivo disse que o "store in store" está impulsionando as vendas on-line da rede de 
hipermercados. "O Extra.com.br está muito integrado à bandeira Extra," o que, segundo o 
executivo, aumenta a credibilidade do site.  
 
Uma das inovações em andamento do projeto é a integração dos canais de venda. "Com a 
integração, um produto comprado pela internet poderá ser trocado na loja física," explica Ferreira.  
 
O Extra.com.br é o primeiro hipermercado virtual da internet brasileiro. A Philips lidera as vendas 
on-line de produtos eletro-eletrônicos, segundo dados das empresas. A fabricante foi a primeira a 
inaugurar uma loja própria dentro do site, há cinco meses.  
 
Neste período, as vendas on-line da Philips, a partir do site do Extra cresceram 115%, enquanto 
que a quantidade de pedidos aumentou 77%, segundo a Companhia Brasileira de Distribuição 
(CBD), controladora do Extra.  
 
"A Philips trabalha para manter sua posição de fornecedor número um dentro do Extra.com.br", 
afirma Caio Catto, gerente de marketing da empresa.  
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