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As lojas virtuais já ganharam o posto de número um entre todos os pontos-de-venda das grandes 
varejistas de eletroeletrônicos. O extra.com passou a ser a maior loja na categoria 
eletroeletrônicos entre todos os hipermercados do grupo em fevereiro e março deste ano. No 
Magazine Luiza e no Ponto Frio, as pontocom já se consolidaram em primeiro lugar em 2002, 
desbancando qualquer loja física.  
 
Enquanto as varejistas de bens duráveis registraram retração de 11,26% nas vendas, em termos 
reais, nos três primeiros meses deste ano, segundo levantamento divulgado pela Federação do 
Comércio do Estado de São Paulo (Fecomércio), as lojas virtuais continuam apresentando 
crescimento de dois dígitos.  
 
Segundo Jonas Antônio Ferreira, gerente geral de comércio eletrônico do grupo Pão de Açúcar, as 
vendas do extra.com cresceram 115% no primeiro trimestre em relação a igual período de 2002. 
A divisão cresce a um ritmo mais acelerado do que a pontocom do Pão de Açúcar, que passou a 
responder pela operação de alimentos do grupo na internet há cerca de um ano, com o fim do 
Amélia, a antiga assinatura da varejista no comércio eletrônico.  
 
Ferreira acredita que, no segundo semestre, quando as vendas de bens duráveis são 
tradicionalmente melhores, o extra.com ultrapasse o paodeacucar.com, atingindo 55% do e-
commerce da rede.  
 
No Ponto Frio, as vendas cresceram 20% entre janeiro e março se comparadas a igual período de 
2002, incluindo web e televendas . "Em março deste ano, o e-commerce já respondeu por 4% das 
vendas totais da rede. Esse percentual costuma ser de 3%", afirma Ike Zarmati, diretor executivo 
do Ponto Frio.  
 
Para o Magazine Luiza, a internet permitiu entrar no mercado da capital, onde a rede do interior 
de São Paulo ainda não possui lojas. Cerca de 40% dos pedidos da pontocom já são de clientes 
paulistanos, o que só acalenta o sonho de vir para a Grande São Paulo, afirma Oderi Gerin Leite, 
gerente de comércio eletrônico do Magazine. As vendas pela internet "pura" - excluindo as lojas 
físicas virtuais, um formato inventado pela varejista - cresceram 119% em 2002, quando 
ascenderam para o primeiro lugar entre todos os ponto-de-venda da rede. Neste ano, as vendas 
já acumulam aumento de 64%. A meta é crescer 84% em 2003.  
 
No ano passado, as vendas de eletroeletrônicos na web dobraram em relação a 2001, somando 
R$ 144 milhões. O valor representa 12% do total de vendas de varejo on-line, que atingiu R$ 1,2 
bilhão, segundo o E-Consulting. O segmento só perdeu para o consolidado de CDs, livros e DVDs. 
Este ano, a previsão é de que a participação dos eletrônicos suba para 16% e alcance R$ 272 
milhões.  
 
Depois de um começo de ano fraco para eletroeletrônicos, as redes apostam nas promoções de 
Dia das Mães. Ontem, o extra.com começou a abrigar "lojas" exclusivas de fornecedores, entre 
eles Philips, Consul, Sony, HP, Epson e Mondial, numa nova forma de venda de espaço para 
merchandising na loja virtual.  
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