
No último ano, grandes opera-
ções de compra, encabeçadas
pelo Grupo Pão de Açúcar, mu-
daram a cara do varejo brasilei-
ro de eletroeletrônicos, refor-
çando a tendência de concen-
tração no setor.

O primeiro lance do Grupo
foi a aquisição das Lojas Ponto
Frio, por R$ 824,5 milhões, em
junho. Com a operação, o gru-
po do empresário Abilio Diniz,

que tinha uma tímida partici-
pação no segmento de eletroe-
letrônicos brasileiro, com as
lojas Extra Eletro e Extra, ga-
nhou terreno, passando a ocu-
par a segunda posição na lista
dos maiores no setor.

Mas o grupo nem esquentou
o lugar no ranking. Seis meses
depois, em dezembro, o Pão
de Açúcar anunciou a fusão
com as Casas Bahia, assumin-
do a liderança absoluta do se-
tor, com um faturamento ava-
liado em cerca de R$ 18 bi-
lhões, mais de mil lojas e pre-
sença em 18 Estados e no Dis-
trito Federal.

PARA LEMBRAR

Ricardo Eletro e
Insinuante fecham
acordo de fusão
A operação, que deverá ser anunciada hoje, cria a segunda maior
empresa de eletroeletrônicos e móveis do varejo brasileiro

Concentração
acelerada
no varejo
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Cátia Luz
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Mais um negócio para refor-
çar a consolidação do varejo
brasileiro deve ser anunciado
hoje. A rede Insinuante, com
sede na Bahia e líder no Nor-
deste, deverá se unir à mineira
Ricardo Eletro.

Juntas, vão criar a segunda
maior empresa de eletroeletrôni-
cos e móveis do País, com fatura-
mento estimado em mais de R$ 4
bilhões. O novo grupo ultrapas-
sa o Magazine Luiza, ficando
atrás apenas da gigante formada
pela união de Pão de Açúcar, Pon-
to Frio e Casas Bahia.

A nova empresa terá gestão
compartilhada entre os sócios e
mais de 500 lojas, distribuídas
em 19 Estados. A estratégia do
novo grupo é ganhar terreno no
Rio de Janeiro e em São Paulo.
Diante das dificuldades para se-
lar o acordo, pessoas envolvidas
no negócio chegaram a batizar a
operação de “Tio Patinhas”, em
alusão ao personagem linha-du-
ra de Walt Disney.

Nos últimos anos, as duas re-
des travavam uma disputa pesa-
da na região Nordeste, grande fi-
lão de crescimento do consumo
do País. A rede Insinuante, que

esteve no páreo para comprar o
Ponto Frio – adquirido na meta-
de do ano passado pelo Grupo
Pão de Açúcar – teria visto na
união com Ricardo Eletro uma
forma de rebater o avanço do
próprio Pão de Açúcar.

“Esse negócio é uma reação à
compra das Casas Bahia pelo
Pão de Açúcar. E faz sentido por-
que o varejo de eletroeletrônico
é um mercado muito competiti-
vo, com um grande número de
redes regionais que precisam se
expandir”, afirma Cláudio Feli-
soni, presidente do Conselho do

Programa de Administração de
Varejo (Provar).

Ele destaca que, com o cresci-
mento do poder de consumo da
classe C, concentrada especial-
mente na região Nordeste, as re-
des regionais tendem a se fortale-
cer para brigar por esse consumi-
dor emergente e fazer frente ao
megaconglomerado formado
por Pão de Açúcar e Casas Bahia.

Mesmo com uma grande so-
breposição de lojas das duas re-
des, a união entre Insinuante e
Ricardo Eletro se justifica, na opi-
nião de um especialista em vare-

jo, que não quis se identificar. Na
avaliação dele, tanto uma quan-
to a outra vão sair ganhando.

No caso da Ricardo Eletro, o
ganho deve ocorrer em razão do
mix de produtos. A rede mineira
tem uma pequena fatia do fatura-
mento(cerca de 10%) provenien-
te da venda de móveis. Num mer-
cado em que os eletroeletrôni-
cos se tornaram produtos com
preços comparáveis, isto é, com-
modities, a venda de móveis ga-
rante maior margem de rentabili-
dade para o comércio.

Por isso, a união da Ricardo
Eletro com a Insinuante, esta úl-
tima menos concentrada nos ele-
trodomésticos e com uma parti-
cipação maior de móveis, deve
proporcionar maior equilíbrio
para a nova empresa. “Esse negó-
cio é uma grande tábua de salva-
ção para o Ricardo Eletro”, resu-
me o especialista.

Já a Insinuante também sairá
ganhando porque, com a união,
põe fim ao pesado embate que
enfrenta desde que a rede minei-
ra pisou em território nordesti-
no. Há dois anos, a Ricardo Ele-
tro chegou a devolver dinheiro
aos clientes que pagaram mais
por produtos oferecidos na con-
corrência a melhor preço.

Obstáculos. Apesar de as duas
redes ganharem sinergia com a
união, há dúvidas quanto à com-
patibilidade entre as empresas.
Segundo fontes de mercado, a re-
de mineira teria um endivida-
mento bem maior que o da Insi-
nuante. A rede baiana é conside-
rada pelos analistas de mercado
como uma empresa “redonda” fi-
nanceiramente.

Outro obstáculo ao casamen-
to das empresas é a diferença na
gestão. Ricardo Nunes, presiden-
te da rede que leva seu nome, é
conhecido por seu estilo concen-
trador. Há relatos de que vende-
dores das lojas da rede já chega-
ram, em alguns casos, a consultá-
lo no celular para saber se pode-
riam dar desconto em uma ven-
da. Na Insinuante, no entanto, a
forma de gestão é mais descen-
tralizada, o que dá maior autono-
mia aos executivos da empresa.

Os planners costumam estudar teorias, participar de intermináveis focus groups e quebrar a cabeça 
para chegarem a um conceito matador.

Daí todo esse trabalho vai para as mãos da criação. Eles vão para uma salinha, saem de lá 
com uma campanha que traduz o insight do planejamento e, depois de tudo dar certo, ficam com 
os créditos para eles.

E de quebra, vez ou outra um deles é selecionado para ir a Cannes pelo Young Lions. Pô, sacanagem.

Mas você que é planejamento não precisa engolir esse sapo. Você também tem o direito de ir a 
Cannes. É só se inscrever na categoria Planning.

Se for selecionado, ganha passagem para Nice, inscrição no Festival e muita notoriedade. 
Porque ser um Young planner não é para qualquer um. Quem já foi está hoje muito bem colocado 
no mercado. Ou é contratado, ou está contratando.

Chegou a hora de você também aumentar o seu awareness: as inscrições para a categoria Planning 
no Young Lions estão abertas.

Inscrições abertas também nas categorias Art Director/Copywriter, Digital, Contacts, Film e Marketer.

Young Lions 2010.
Inscrições abertas.

www.younglions.com.br

Realização:

Patrocinador da Categoria:

Apoio:

É PRECISO HAVER MAIOR 
PROXIMIDADE ENTRE 
PLANEJAMENTO E CRIAÇÃO.
QUEM SABE ATÉ 
DIVIDIR O MESMO QUARTO 
EM CANNES.
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 29 mar. 2010, Economia, p. B12.




