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Empório Brasileiro, aberto em 2004, espera fechar este ano com um faturamento da ordem de R$ 
2,7 milhões.  
 
Sem gôndolas, sem filas, sem pacotes. O supermercado ideal ainda não chegou ao mundo físico, 
mas já está disponível na realidade virtual. Apesar da descrença quanto ao potencial de venda de 
alimentos na internet, novas empresas e tradicionais redes de supermercados continuam 
apostando no canal como nova fonte de receita.  
 
O supermercado virtual Empório Brasileiro é um exemplo. No ar desde julho de 2004, a empresa 
é a primeira, não ligada a uma grande rede varejista, a se aventurar pelo comércio de alimentos 
on line.  
 
Resultado de investimentos de US$ 2 milhões, a iniciativa é de Caio Bianchi e Eduardo Gama 
Schaeffer, fundadores da Webra, uma desenvolvedora web e integradora de sistemas.  
 
Segundo Márcio Tabach, diretor de marketing da empresa, foi da experiência dos sócios na 
internet que surgiu a idéia do site. Eles notaram que os próprios varejistas resistiam a entrar no 
comércio virtual. A realidade, porém, mostrava um grande potencial de negócios.  
 
Prova disto é a cidade de São Paulo, mercado de maior poder de consumo do Brasil. Até um ano 
atrás, somente o grupo Pão de Açúcar oferecia o serviço de compras on line de alimentos. A 
vantagem foi conquistada devido ao pioneirismo da rede, que lançou em 1999 a primeira loja 
virtual de serviços: Amelia.com.  
 
No antigo formato, a loja comercializava desde eletroeletrônicos e alimentos até serviços para 
casa, como lavanderia delivery. Em 2001, uma estratégia de reestruturação dividiu o site em duas 
unidades independentes: o Extra.com (equipamentos eletroeletrônicos) e Pão de Açúcar Delivery - 
PDA (alimentos). Desde então, o site continuou a crescer, inclusive com a aquisição de redes de 
supermercados que também tinham operações on line, como o Sé Delivery.  
 
Atualmente o site atinge as regiões da capital de São Paulo e litoral, além das cidades de 
Campinas, Jundiaí, Atibaia e Itatiba, também no est ado. A loja atende ainda a cidades do Rio de 
Janeiro, Niterói, Brasília, e Curitiba.  
 
Na mesma linha do Pão de Açúcar, outros supermercados também investiram na web. A rede 
paulistana Sonda inaugurou em dezembro o Sonda Delivery. No Rio de Janeiro, a concorrência 
fica por conta do Zona Sul Atende, da rede homônima, e em Porto Alegre o grupo português 
Sonae lançou o supermercado virtual Nacional.  
 
"De fato, algumas operações de supermercado on line fecharam na época da bolha da Internet, 
entre 1999 e 2000. O principal exemplo é o da Webvan, nos EUA", lembra Tabach. Mas a reversão 
desta tendência se mostra com a rentabilidade positiva de empresas internacionais, como o 
Tesco.com (EUA) e Ocado (Grã-Bretanha).  
 
Meta  
 
A estratégia do Empório Brasileiro para conquistar espaço no mercado é agregar serviços e 
facilidades aos produtos oferecidos no site. A concorrência não assusta Tabach: "Somos pequenos 
diante do PDA, mas viemos para ficar".  
 
 



Hoje, o site atende somente a região da Grande São Paulo. Mas tem planos para crescer. Até o 
final do ano, a empresa quer aumentar o mix de produtos, de 3 mil itens, para cerca de 9 mil a 10 
mil. "Nosso centro de distribuição deve esgotar a capacidade até o meio do ano, quando 
alcançaremos o ponto de equilíbrio das contas".  
 
A expectativa é que este ano o faturamento atinja R$ 2,7 milhões, resultado pequeno comparado 
à meta de atingir R$ 10 milhões em 2007, depois que a empresa expandir sua operação para 
outras praças de atendimento, como Rio de Janeiro, Curitiba e Brasília.  
 
 
Segundo Tabach, não será preciso nenhuma mágica para atingir estes resultados: "O consumidor 
não tem mais medo de comprar pela rede. É um movimento que está crescendo e se 
consolidando". Os resultados do Pão de Açúcar Delivery não o deixam mentir.  
 
De acordo com Alexandre Luiz de Lima, gerente de comércio eletrônico do PDA, o site tem 
crescido em vendas uma média de 20% ao ano. Esta realidade, entretanto, não se aplica a todas 
as praças. No ano passado, as vendas no Rio de Janeiro tiveram um aumento de 35%, em relação 
a 2003. "Hoje estamos entre as 15 maiores lojas da bandeira Pão de Açúcar em São Paulo", 
ressalta Lima. Para 2005, o objetivo é que as vendas tenham aumento de 25%.  
 
Ele destaca ainda que o PDA possui um tíquete de compras médio, em relação a uma compra 
abastecedora, quase seis vezes superior ao de uma loja real. Isto considerando que a unidade 
virtual tem como base de preços a primeira unidade do grupo, localizada na Avenida Brigadeiro 
Luís Antônio, em São Paulo. "Hoje, temos os mesmos preços e as mesmas ofertas que outras 
unidades do Pão de Açúcar", destaca Lima.  
 
Classe A  
 
A grande peculiaridade do comércio eletrônico ainda é o alto poder de consumo do internauta. No 
caso de alimentos, a demanda maior é de pessoas solteiras, principalmente mulheres, 
pertencentes às classes A/B e que não dispõem de tempo livre para compras.  
 
Este perfil se reflete diretamente no tipo de produto que é comercializado. "O cliente não está 
disposto a experimentar na internet. Por isso, a princípio compra commodities, normalmente das 
marcas líderes", diz Alexandre de Lima.  
 
De acordo com Tabach, o Empório Brasileiro tem em seu mix produtos para a casa. Além disso, 
aposta em produtos diferenciados, como o caviar russo Beluga, carnes de caça, massas e pães 
com a marca Anquier (Olivier Anquier), carnes Wessel, queijos e iguarias, vinhos, bebidas e 
tabacaria. O site comercializa também produtos hortifrutigranjeiros. "Temos um parceiro que fica 
no Ceagesp, em São Paulo, para fornecimento de verduras e legumes", diz Tabach.  
 
A venda de hortifrutigranejeiros, porém, não é novidade na internet. Há cinco anos, foi lançado no 
Rio de Janeiro, o site Netfeira, do grupo Demarchi, indústria de polpa de frutas. O sacolão virtual, 
que atua também em São Paulo, tem tíquete mé dio de R$ 80,00.  

 
 
Leia Mais 
 
Conexão com a despensa 
  
A venda de produtos não é a única aposta do Empório Brasileiro para conquistar novos clientes. 
No mesmo modelo praticado entre redes varejistas e seus fornecedores, a empresa criou um 
serviço de gestão de despensas nas casas.  
 



O objetivo é fazer a reposição de produtos, de acordo com as necessidades dos clientes. Quanto 
ao custo, Márcio Tabach, diretor de marketing da empresa, diz que logo que termine a fase de 
testes, o serviço estará disponível gratuitamente para clientes freqüentes.  
 
Além do gerenciamento de despesas, outro sistema ajudará a empresa a promover a fidelização 
de clientes: o Dotz. O programa armazena informações detalhadas sobre o comportamento e o 
perfil de seus participantes. Elas são usadas para aumentar o relacionamento e oferecer produtos 
e serviços de acordo com as necessidades desses clientes.  
 
Por meio de suas parcerias, o programa já distribuiu 1 bilhão de Dotz, moeda própria que 
corresponde a mais de 50 mil passagens aéreas. Além disso, conta com 3 mil produtos e serviços 
em seu catálogo, distribuídos em diversas categorias. O programa reúne 70 empresas que 
distribuem a moeda. Na maioria, são líderes nos seus segmentos.  
 
"A grande vantagem é que o cliente pode trocar os pontos acumulados em qualquer loja 
participante e não somente no Empório Brasileiro", esclarece Tabach, ressaltando ainda que a 
meta da empresa é ser muito competitiva. "Até mesmo porque o meu concorrente está a um 
clique de distância".  
 
Atualmente, o Empório Brasileiro tem uma venda média de R$ 350,00 por cliente e cerca de 60 
mil visitantes únicos por mês. A empresa cobra R$ 10,00 para fazer cada entrega. Nas compras 
acima de R$ 150,00, o valor cai pela metade. A partir de R$ 300,00, não é cobrado frete.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 11 abr. 2005, Comércio & Serviços, p. A-15 


