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A alta da inflação tornou mais nebuloso o cenário para as varejistas que pretendem vender 
ações na bolsa e acelerar o seu processo de expansão. Entre as redes que planejam bater às 
portas do mercado de capitais estão o Magazine Luiza, de Franca (SP), e a cadeia de 
supermercados Sonda, que possui uma forte presença na capital paulista. Segundo fontes do 
setor, o Magazine Luiza analisa retomar os planos de abertura de capital em 2009. O diretor 
executivo do Sonda, Roberto Moreno, afirma que a empresa também tem como meta lançar 
ações no ano que vem.   
 
No entanto, as ações das varejistas estão sendo duramente castigadas pela alta da inflação e 
pela leve desaceleração do consumo, um efeito que contaminou não só o Brasil, mas como 
outras partes do mundo, em especial nos EUA. Os analistas de commodities não vislumbram 
uma reversão na tendência de alta nos preços das matérias-primas, pelo menos nos próximos 
meses, o que deve manter os índices de inflação sob pressão.   
 
Mas a reação dos investidores é considerada exagerada. Recentemente, o presidente da 
Renner, José Galló, afirmou que, muitas vezes, os investidores simplesmente "transportam" 
para o Brasil o que acontece nos EUA, colocando os fundamentos locais em segundo plano. 
Ontem, muitas empresas de consumo figuraram na lista das maiores baixas no Ibovespa - as 
ações da Renner caíram 3,95%. Em 12 meses, os papéis da varejista acumulam queda de 
6,9%, enquanto o Ibovespa subiu 18,2%.   
 
O mau humor do mercado pode levar as varejistas que não estão listadas na bolsa a 
considerar outras alternativas. E o caminho mais curto é a venda do controle acionário para 
um grande grupo do setor. Segundo fontes do mercado de fusões e aquisições, algumas 
cadeias de supermercado de porte intermediário voltaram a conversar com potenciais 
compradores - Carrefour, Grupo Pão de Açúcar, Wal-Mart e Cencosud.   
 
Moreno, do Sonda, nega que os controladores do Sonda tenham interesse em vender a 
empresa neste momento. Segundo apurou o Valor, os sócios da varejista teriam pedido um 
valor bastante elevado, considerado inviável. "Redes de porte intermediário, como o Sonda, o 
Bretas ou o Zaffari, são avaliadas por um preço superior ao das demais cadeias pelo seu alto 
valor estratégico para os grandes grupos", disse Moreno.   
 
Há cerca de 10 anos, a rede passou por uma reestruturação societária. Hoje, seu capital está 
distribuído, meio a meio, entre dois irmãos, Idi Sonda, de 65 anos, e Deocir Sonda, de 60 
anos.   
 
Segundo Moreno, o Sonda passa por um acelerado processo de expansão. Neste ano, serão 
abertas sete lojas, um recorde para a varejista, que possui 15 supermercados. Moreno projeta 
romper a barreira de R$ 1 bilhão em vendas em 2008. "Podemos chegar a R$ 1,2 bilhão". Em 
2007, o Sonda faturou R$ 832 milhões.   
 
"Estamos fazendo o dever de casa para lançar ações", diz Moreno. A empresa possui hoje uma 
holding, a Sonda Participações, que controla a rede de supermercados. Enquanto isso não 
acontece, a empresa buscou opções de financiamentos para bancar a expansão, como as 
operações indexadas ao dólar, que hoje têm um baixo custo.   
 

 
Leia mais: 
 
Lojas dos EUA fazem de tudo para não perder vendas  
Jane Porter e Burt Helm 
 
Sempre que a economia enfraquece, os lojistas dos Estados Unidos cortam os preços e rezam 
para que os consumidores saquem os cartões de crédito. Mais uma vez, os varejistas estão 
fazendo sua parte, embora talvez com um maior zelo que o usual. Nas liquidações, os 



descontos estão maiores do que há um ano. A loja de departamentos Nordstrom, por exemplo, 
cortou seus preços, começando por 44%, em comparação aos 33% do ano passado. Além 
disso, as ofertas começaram mais cedo. A Saks Fifth Avenue iniciou sua primeira grande 
liquidação em abril, em vez de maio. E os programas de lealdade estão mais tentadores. A 
Neiman Marcus está distribuindo vales-presente de US$ 200 para os clientes que gastam US$ 
500 ou mais.   
 
É claro que esta não é uma retração comum. Os consumidores estarão pagando preços 
salgados nos postos de gasolina e nos supermercados. Isso deixa um volume de dinheiro 
menor para os gastos arbitrários. "As mães que compravam uma marca de xampu para cada 
membro da família, vão comprar uma embalagem grande mais barata", afirma Sheila 
McKusker, da Information Resources.   
 
Reduzir os preços poderá não ser suficiente para atrair pessoas para as lojas. Portanto, 
embora a Lowe´s (rede de artigos para casa, tal como Leroy Merlin e Telhanorte) esteja 
oferecendo versões mais baratas de aspiradores de pó e purificadores de ar, a varejista 
também lançou uma campanha publicitária para reposicionar sua imagem: quer se parecer 
mais com a mesma lojinha local que papai e mamãe compravam.   
 
Em muitos casos, os varejistas estão correndo atrás de um tipo de cliente totalmente novo. 
Este ano, a problemática rede de moda Old Navy, da Gap, começou a lançar roupas para 
clientes na faixa dos 30 anos. Mas as vendas continuaram encolhendo e a companhia agora 
está mudando sua mensagem sobre os preços. Agora, o cliente ideal é a mãe que cuida com 
atenção do orçamento doméstico, que compra para si própria e para a família. Ao contrário 
das roupas em estilos safári e surfe desta primavera americana, a coleção outono vai incluir 
itens mais básicos. Os comerciais de TV da Old Navy agora enfatizam os preços em detrimento 
ao estilo.   
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A Macy's trouxe a loja FAO Schwarz para dentro de suas unidades para os clientes 
não gastarem gasolina 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Até a luxuosa Saks Fifth Avenue também está se concentrando mais nos preços. Neste outono, 
a elegante loja de departamentos vai relançar uma linha de etiqueta própria para mulheres 
nas faixas dos 40 e 50 anos. Chamados de Real Clothes, os vestidos, blusas e saias terão 
preços 20% menores que os itens de marca própria vendidos pela loja.   
 
"Para um consumidor sofisticado, não há conflito na escolha entre alimentos e gasolina", 
afirma Stephen I. Sadove, diretor-presidente da Saks. "Mas ele se preocupa financeiramente 
com o consumo de itens ligado a moda e estilo." Ela também observa que, durante os períodos 
de crise, os consumidores esperam um melhor serviço, mais atencioso. É por isso que a Saks 
está colocando uma fatia maior de seu staff de vendedores para trabalhar com base em 
comissões - a melhor maneira de disputar o afeto dos clientes.   
 
Enquanto tentam manter os clientes que já têm e atrair novos, os varejistas estão se unindo. 
Em maio, a rede de lojas de departamentos Macy´s anunciou que iria fazer uma parceria com 
a FAO Schwarz para levar brinquedos de volta para as suas lojas. Nos próximos dois anos, a 
Macy´s vai colocar a comerciante de brinquedos FAO Schwarz dentro de suas 685 lojas. "Se os 
preços da gasolina continuarem subindo, estar na Macy´s é realmente uma decisão 
inteligente", diz Edward Schmults, diretor-presidente da FAO Schwarz. "Os clientes não vão 
querer dirigir a cinco lugares diferentes em busca de produtos." A parceria também vai 
permitir à Macy´s alugar espaço ocioso e dá à FAO acesso a milhões de novos consumidores.   
 
Outra grande rede, a J.C. Penney está usando uma parceria já existente com a Sephora USA, a 
comerciante de cosméticos e perfumes, para correr atrás dos consumidores mais imunes à 
crise. A Sephora abriu boutiques dentro de 72 lojas da Penney (de um total planejado de 300), 
atendendo mulheres na faixa dos 18 aos 35 anos que normalmente gastam mais por item do 
que a tradicional base de clientes da Penney, mães de família de meia-idade. Myron E. Ullman 



III, presidente da Penney, diz que está dando descontos para manter sua base de clientes, 
enquanto a Sephora atrai os dispostos a pagar preços cheios por novos produtos.   
 
Mesmo lutando para aumentar sua atratividade, as lojas não estão descuidando de seus 
principais clientes. As farmácias Rite Aid está oferecendo um vale-presente de US$ 30 e uma 
chance de encher o tanque de gasolina do carro de graça por um ano, para os clientes que 
preferirem a rede. A rede de supermercados Target está dando mais ênfase nos alimentos e 
bebidas de marca própria. E em abril a Saks começou a conceder empréstimos sem juros para 
a compra de jóias. É como diz Sadove, diretor-presidente da Saks: "O consumidor sofisticado 
gosta de um bom negócio, como todo mundo".   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 25 jun. 2008, Serviços, p. B4. 


