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Agustin Coppel, presidente da segunda maior cadeia de móveis e eletrodomésticos do México, 
a Coppel, não quer ficar atrás de seu maior rival, o bilionário Ricardo Salinas, dono da maior 
varejista mexicana do setor, a Elektra. Em entrevista à agência Bloomberg, Coppel confirmou 
ontem que está "considerando" expandir seus negócios para o Brasil e Argentina e que já 
contratou pessoas para estudar os mercados. A rede avalia abrir lojas "experimentais" nos dois 
países nos próximos dois anos antes de tomar uma decisão.   
 
Coppel disse ainda que espera levantar neste ano US$ 400 milhões em empréstimos e bonds, 
dos quais US$ 100 milhões serão gastos com o refinanciamento de débitos antigos e o 
restante será investido em expansão.   
 
Assim como Salinas, que é dono do Banco Azteca, Coppel recebeu autorização do governo 
mexicano para abrir o banco BanCoppel, em 2007. E a concessão de crédito para o consumo é 
um dos pontos mais atraentes para esses grupos no mercado brasileiro.   
 
Segundo fontes consultadas pelo Valor , a Coppel vem prospectando oportunidades de 
aquisições no Brasil, assim como a Elektra. Ambas já teriam se aproximado de algumas 
empresas, mas os preços pedidos pelos controladores das redes brasileiras estão bastante 
altos. A valorização do real também inibe a tomada de decisão por exigir um maior 
desembolso em dólar neste momento. "Os mexicanos rodeiam, rodeiam, mas não entram para 
valer no jogo", afirma uma fonte de uma instituição que atua com fusões e aquisições, 
lembrando que a Elektra, por exemplo, já era, oito anos atrás, um dos interessados na compra 
do Ponto Frio.   
 
Atualmente, entre as varejistas comumente citadas como um alvo interessante de compra no 
Brasil está a Lojas Maia, da Paraíba. Mas, por enquanto, não há confirmações de que alguma 
negociação tenha avançado. Outra varejista que chama a atenção é a Ricardo Eletro, de Minas 
Gerais. Contudo, a rede, que passa por uma fase de forte crescimento, está ela própria 
fazendo aquisições. A Ricardo Eletro expandiu-se para o Nordeste e já chegou ao Rio.   
 
Diante desse cenário, os compradores terão de fazer ofertas sedutoras para fechar negócio, 
dizem fontes do setor. A Elektra e a Coppel também enfrentam a concorrência das redes 
locais, como o Magazine Luiza e o Ponto Frio, que estão igualmente atentas às oportunidades 
de aquisição. Além disso, outra rede latino-americana, a chilena Cencosud, aportou no país no 
ano passado. O grupo demonstrou ter apetite pelo mercado brasileiro ao vencer a disputa para 
a aquisição do GBarbosa, de Recife.   
 
Em um evento no Brasil, do qual participou o presidente Lula, Salinas afirmou que quer 
investir R$ 1,5 bilhão no país.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 18, 19, 20 e 21 abr. 2008, Tendências & 
Consumo, p. B4 
 
 


