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ENTREVISTA: RODOLFO RIBEIRO

Insinuante  
e provocante

Quarta maior rede de varejo do País, a Insinuante está empenhada em elevar ainda mais seus índices de crescimento. Presente em 
todos os Estados nordestinos, além do Rio de Janeiro, e com estréia marcada para o começo de 2009 em Manaus, a empresa 
tem esboçado táticas comerciais mais agressivas diante das recentes movimentações de gigantes do mercado, como a inaugu-
ração das 50 lojas do Magazine Luiza em São Paulo. Seu diretor comercial, Rodolfo Ribeiro, projeta para este ano um incremento 
nos negócios da ordem de 20%, percentual bem superior ao verificado em 2007, quando a Insinuante faturou R$ 1,7 bilhão, com 
um avanço próximo a 7%. Atencioso, apesar da pressa e do pouco tempo reservado para a entrevista, o executivo de 51 anos — 
30 dos quais dedicados à empresa — recebeu o M&M Regional no QG administrativo da Insinuante na Bahia, situado em um 
terreno de 300 mil metros quadrados e distante cerca de 30 quilômetros de Salvador, no distrito de Lauro de Freitas. O clima 
por lá, principalmente no entorno da megastore, remete ao ambiente empoeirado retratado nos filmes que mostram o início de 
formação de um grande império. Foi nessa atmosfera que o executivo falou sobre os principais projetos da empresa para o Brasil.

Welliton Moraes
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Meio & Mensagem Regional — Como foi o processo 
de construção da marca e de expansão da empresa, que 
é atualmente uma das mais fortes do País no segmento 
de varejo e o nono maior anunciante do mercado pu-
blicitário nacional? 

Rodolfo Ribeiro — No ano que vem fazemos 50 anos 
de operação. Começamos com lojas de sapatos e aos 
poucos fomos crescendo, sempre de forma consistente 
e sem dar passos maiores que a nossa capacidade de 
atendimento. Sempre fomos pautados pela seriedade 
dos negócios e, desde o início da empresa, intuíamos 
que a credibilidade era um ativo essencial ao nosso tipo 
de atividade. Atualmente, a Insinuante tem perto de 250 
lojas espalhadas em vários Estados, por onde passam 
mais de 20 milhões de consumidores por ano. Esta-
mos em todos os Estados da Região Nordeste, no Rio 
de Janeiro, e até o começo de 2009 vamos inaugurar 
lojas em Manaus. Temos cerca de 6 mil itens em nosso 
portfólio de produtos e empregamos diretamente 8 
mil funcionários, além de gerarmos aproximadamente 
30 mil postos de trabalho indiretos. Por isso, somos a 
quarta maior rede de varejo do País. Mas que fique claro 
que isso tudo é resultado de trabalho, muito trabalho. 
É evidente que monitoramos a concorrência e temos 
planos de crescer e conquistar outros mercados pelo 
Brasil a fora, mas o nosso principal compromisso é com 
o consumidor. Ele será sempre o balizador dos nossos 
negócios.

M&M Regional — O Magazine Luiza inaugurou 50 
lojas em São Paulo de uma só vez, mudando de certa 
forma a configuração do varejo nacional. A Insinuante 
tem planos de abrir unidades na cidade?

Ribeiro — Ainda não. Até porque preferimos for-
talecer e blindar a operação nos Estados em que já 
marcamos presença. É assim que trabalhamos. Temos 
de cuidar muito bem do nosso quintal antes de ficar de 
olho no dos outros. Somos uma empresa regional que 
está se transformando cada vez mais em nacional. Essa 
é a nossa intenção. Mas isso será feito com cautela e 
responsabilidade. A Insinuante não é passageira. Não 
vamos entrar em um mercado se não tivermos reais 
condições de competitividade. Estamos mais de olho 
no Centro-Oeste e até no interior de São Paulo, mas a 
capital ainda não está nos nossos planos.

M&M Regional — Algumas empresas de origem 
familiar têm dificuldades de profissionalizar a sua 
gestão, principalmente os cargos de decisão. Como 
está esse processo na Insi nuante?

Ribeiro — Passaram a primeira geração da empre-
sa e a segunda; ambas tinham uma inclinação bem 
mais familiar. Estamos atualmente no início da terceira 
geração, que está ampliando a profissionalização da 
companhia ao implementar ferramentas de geren-
ciamento vinculadas exclusivamente ao mercado e a 
taxas de performance. Esse movimento foi iniciado há 
cerca de uns dez anos. Tanto que estamos analisando 
o momento apropriado para fazermos IPO (processo de 
abertura de capital no qual a empresa passar e ter ações 
negociadas em bolsa de valores). No ano passado, o 
faturamento da companhia foi de R$ 1,7 bilhão, com alta 

entre 6% e 7% em relação ao ano anterior. Para 2008, 
se as turbulências financeiras não atravessarem a boa 
fase da economia brasileira, podemos crescer perto de 
20%. O mais interessante de tudo isso é que estamos 
na região que mais deve crescer, temos o nosso espaço 
aqui e cuidamos muito bem dele, enquanto as outras 
empresas que planejam vir para cá ainda têm de 
conquistá-lo e brigar pela preferência do público, algo 
que temos há tempos.

M&M Regional — O marketing de varejo virou 
commodity?

Ribeiro — Para nós não, até porque ele é muito mais 
amplo do que os comerciais de TV e os anúncios de 
jornal. Investimos quantias volumosas (R$ 142 milhões, 
segundo dados do ranking Agências & Anunciantes 
de 2007). Vale citar que somos a marca mais lembrada 
do segmento em todos os Estados que atuamos. Além 
disso, a empresa já está entre os maiores anunciantes 
do mercado publicitário nacional (de 2006 para 2007, 
a empresa subiu cinco posições na pesquisa A&A, 
passando da 14a para 9a colocação). Essa verba tem 
crescido constantemente em função dos consecutivos 

desempenhos positivos apresentados pela empresa. 
Em nosso plano de comunicação, usamos desde carro 
de som nas cidades do interior até comerciais, anúncios, 
spots, peças de mídia exterior e internet. Aliás, em breve 
vamos investir mais acentuadamente em comércio ele-
trônico para ampliar os negócios da rede e disponibilizar 
nossos produtos a consumidores de todas as partes do 
País. Mas, para isso, estamos antes definindo a logística 
de distribuição para fazer do ambiente virtual um canal 
efetivo de vendas e não apenas uma fachada, além de 
garantir a eficiência da entrega.

M&M Regional — A veiculação dos comerciais das 
Casas Bahia em cidades nas quais a empresa não está 
presente interfere de alguma forma na estratégia de 
comunicação da Insinuante?

Ribeiro — Não há esse comparativo comprovado 
em pesquisa, nem in loco. Ninguém usa as condições 
apresentadas pelas Casas Bahia para barganhar na 

Insinuante. Aliás, quanto mais gente falar em comprar, 
melhor para o negócio do varejo. Acho que isso acaba 
ajudando o comércio da Insinuante. Até porque na 
Insinuante palavra dada é palavra cumprida 

M&M Regional — O que a Insinuante vende, além de 
produtos, que conquista a simpatia do público?

Ribeiro — Somos essencialmente uma rede de 
varejo de móveis e eletrodomésticos, que transfere 
para o consumidor todas as facilidades de créditos 
e valores que obtemos com os nossos fornecedo-
res e parceiros. Assim, temos preços e condições 
de pagamento compatíveis com a capacidade de 
pagamento do consumidor, independentemente da 
classe social a que ele pertença. Também mante-
mos uma extensa diversidade de produtos, o que 
faz com que a pessoa saiba que vai encontrar na 
Insinuante o que precisa. Recentemente lançamos 
uma linha de cosméticos que foi muito bem recebida 
pelo consumidor. A iniciativa evidencia a relação de 
confiança que o consumidor tem com a nossa mar-
ca. Queremos ampliar essa intimidade. Queremos 
mesmo é que ele entre nas nossas lojas como se 
estivesse entrando na sua própria casa, que fique 
à vontade, confortável e seguro. 

M&M Regional — Qual o público principal  
da rede?

Ribeiro — Ao contrário do que muita gente fala, 
nunca fomos focados exclusivamente nas classes C 
e D. Estamos abertos e atentos a todos os tipos de 
consumidores. Prova disso é que vamos ampliar nossa 
presença em shopping centers em todas as praças nas 
quais estamos presentes. Adotamos formatos flexíveis 
de lojas para atender aos mais diferentes públicos e 
mercados, que vão desde lojas menores de rua até me-
gastores com 5 mil metros quadrados de tamanho.

M&M Regional — A coroa no logo da empresa sig-
nifica que o grupo quer ser rei do varejo nacional?

Ribeiro — Esse símbolo está mais relacionado com 
o fato de tratarmos o consumidor como rei, um dos 
princípios fundamentais da nossa operação. Temos 
muito orgulho de sermos uma das únicas empresas de 
varejo do Nordeste a conseguir a projeção que temos 
hoje no País. Esse é um sentimento compartilhado por 
todos os nossos parceiros e consumidores.

M&M Regional — Por que Insinuante?
Ribeiro — Não há uma explicação formal a essa 

pergunta. Na época, era um nome que estava no imagi-
nário da população, e decidimos que ele combinava com 
a proposta da empresa. Deu tão certo que o conceito 
foi sendo aprimorado e desenvolvido, até criarmos o 
Mundo IN, que consiste em ambientar todas as lojas 
seguindo um padrão de comunicação visual que facilite 
o trânsito das pessoas e a identificação de cada um das 
seções. Colorimos mais o espaço interno das unidades 
para estabelecer um link direto com os fundamentos 
da revitalização da marca, feita há cerca de dois anos e 
que imprime o DNA da empresa no Mundo IN, formado 
por uma comunidade de alto astral e feliz.

“Em nosso plano de comunicação, 

usamos desde carro de som nas 

cidades do interior até comerciais, 

anúncios, spots, peças de mídia 

exterior e internet. Aliás, em breve 

vamos investir mais acentuadamente 

em comércio eletrônico para ampliar 

os negócios da rede e disponibilizar 

nossos produtos a consumidores  

de todas as partes do País”
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