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A indústria de eletrodomésticos e eletroeletrônicos terá que rever as estratégias para o varejo 
a partir de agora. A associação entre o Grupo Pão de Açúcar e a Casas Bahia deu origem a um 
super player que concentra 50% das vendas nessas categorias, com capacidade para ditar os 
preços do mercado, principalmente quando se trata de geladeiras e televisores, os principais 
produtos. Na opinião de algumas fontes do setor, a saída natural seria fortalecer a posição de 
varejistas menores, mas com grande força regional - como Insinuante no Nordeste, Ricardo 
Eletro no Sudeste e Lojas Colombo, no Sul.  
 
"A indústria precisa dinamizar o atendimento direto a pequenos e médios varejistas, uma 
parcela que acabou ficando relegada a segundo plano nos últimos anos", diz Eugênio 
Foganholo, consultor da Mixxer Desenvolvimento Empresarial. Foganholo lembra o caso da 
Whirlpool, dona das marcas Brastemp e Consul, que passou a atender pequenos e médios 
varejistas por telefone, via 0800. "Eles vão ter que rever isso", comenta. 
 
Mas essa alternativa exige cuidados extras. "Fortalecer varejistas menores para competir com 
os grandes é uma tendência, mas essas redes têm limites de crédito, não sabemos até quanto 
elas podem se endividar", diz uma fonte da indústria de eletroeletrônicos que cita, como 
exemplo, o caso da Arapuã com a Semp Toshiba. A fabricante era a maior credora da antiga 
varejista, que entrou em concordata no fim dos anos 90.  
 
A aposta em redes regionais não substitui, é claro, a presença no novo gigante varejista. "Se 
você quer ter 20% do mercado, precisa ter 20% das vendas em cada um dos grandes 
distribuidores", comenta a fonte de eletroeletrônicos. Mas ao partir com mais vontade para o 
varejo regional, os fabricantes de eletrodomésticos e eletrônicos podem tentar uma posição 
menos incômoda que a atual, de dependência. "As redes se dão ao luxo de escolher de quem 
vão comprar, mas não tenho muita opção de decidir para quem vender", comenta a fonte. "Eu 
preciso vender, porque o ciclo da indústria é longo e os insumos dos televisores que eu vendo 
hoje já foram pagos há seis meses".  
 
Um fabricante de eletrodomésticos comenta que já oferece condições diferenciadas para redes 
menores, em preços, prazos e produtos específicos. "Mas agora temos que reavaliar as 
estratégias".  
 
Quem não está muito preocupada com o novo super player é a indústria de eletroportáteis. 
Segundo estimativas do mercado, esse segmento tem apenas 18% das suas vendas 
concentradas nas três redes - Casas Bahia, Extra e Ponto Frio. O percentual pode ser maior 
dependendo da categoria (em batedeiras, liquidificadores e processadores, por exemplo, gira 
em torno de 30%). Mas o segmento conseguiu se aproveitar do crescimento dos varejistas 
nordestinos e pulverizou ainda mais suas vendas nos últimos anos. 
 
Foganholo, da Mixxer, afirma que tanto eletroportáteis quanto produtos de informática se 
beneficiaram da venda em vários canais. "O ramo de informática, por exemplo está nas 
megastores das livrarias, enquanto celulares têm uma venda muito pulverizada", diz.  
 
Germano Coury, diretor da fabricante brasileira de computadores Megaware, acredita que o 
negócio entre Pão de Açúcar e Casas Bahia vai ser bom para a empresa. "Teremos espaço de 
venda em mais de 500 lojas", aposta. Isso porque a marca, presente no Extra e no Ponto Frio, 
não vende para a Casas Bahia, que dá ênfase ao portfólio da Positivo. No site das Casas Bahia, 
dos 53 computadores de mesa e portáteis anunciados, por exemplo, 45 são da Positivo e oito 
da HP, LG e Lenovo. "Devemos chegar a um cenário mais igualitário", diz Mauro Guedes, 
diretor de vendas de computadores para pessoas físicas da HP. Procurada, a Positivo não quis 
comentar.  
 
Juntos, Extra, Casas Bahia e Ponto Frio ocupam as três primeiras posições em vendas de 
computadores no Brasil. Segundo analistas, porém, ainda é cedo para avaliar as 



consequências da concentração. "As margens nunca estiveram tão ruins, é difícil pressionar 
ainda mais", diz Ivair Ribeiro, da IT Data. 
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