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Desde que assumiu o controle da Quero-Quero, em setembro, o fundo Advent começou a 
preparar a varejista gaúcha de materiais de construção, móveis e eletrodomésticos para um 
plano arrojado de expansão. O projeto é crescer via aquisições de empresas menores, a 
começar pelos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A primeira delas deve 
ser anunciada nos próximos meses.   
 
Segundo o presidente-executivo, Wilmar Hammerschmitt, o diretor da Advent Luiz Antônio 
Alves já assumiu o conselho de administração da empresa. Cristophe Auger, ex-Sonae 
Distribuição, Wal-Mart e Dicico, foi recrutado para a presidência-executiva e está em período 
de transição para ocupar, num prazo ainda não determinado, o posto de Hammerschmitt. Este, 
na condição de sócio minoritário, permanecerá como membro do conselho. Parte da gestão 
poderá ser deslocada de Santo Cristo, no interior gaúcho, para Porto Alegre.   
 
Leone Farias, ex-Lojas Renner, foi contratado para a diretoria da financeira e da 
administradora de consórcios da Quero-Quero. Sucederá Hammerschmitt na presidência dos 
braços financeiros da rede assim que a transferência deles para o Advent for autorizada pelo 
Banco Central. A varejista tem um cartão próprio, com a bandeira VerdeCard, que conta com 
uma base de 2 milhões de clientes.   
 
O portfólio de produtos começa a ser ampliado. O foco principal da rede continua sendo os 
consumidores das classes C, D e E, mas aos poucos ela começa a introduzir produtos de maior 
valor agregado, nos mesmos segmentos de atuação, com a intenção de atrair clientes de 
renda mais alta. Capitalizada com a entrada do Advent, a empresa quer chegar a 400 lojas nos 
três Estados do Sul em quatro anos e depois avançar para São Paulo, Rio de Janeiro e Minas 
Gerais. Hoje, tem 170 pontos de venda, sendo 167 no RS e três no oeste de Santa Catarina. 
Até fim de 2009, o plano é atingir 200. As metas de faturamento acompanham o ritmo. De R$ 
1 bilhão em 2008, considerando na projeção os produtos financeiros como empréstimos 
pessoais e financiamentos das vendas, a previsão é alcançar R$ 3 bilhões em 2012 ou 2013.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 27 nov. 2008, Empresas & Tecnologia, p. B1. 


