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Conheça o mineiro Ricardo Nunes, protagonista de mais uma etapa da concentração do 
varejo brasileiro. A fusão de sua Ricardo Eletro com a baiana Insinuante resultou na segunda 
maior rede de eletroeletrônicos e móveis do país. Ansioso e agitado, Nunes não tem e-mail, 
nunca leu um livro de administração e criou a própria cartilha de gestão 
 

 
 

“SOU O MELHOR VENDEDOR DO BRASIL. VAREJO SE APRENDE ATRÁS DO BALCÃO” 
 
Experimente fazer um teste com Ricardo Nunes, como uma professora que toma a tabuada 
dos alunos. Pergunte a ele o preço exato de qualquer um dos 4,5 mil itens à venda em sua 
rede de móveis e eletrodomésticos, a Ricardo Eletro. Televisão de LCD Full HD de 42 
polegadas? De R$ 3.290 por R$ 2.298. Lavadora de roupa com capacidade para 6 quilos? De 
R$ 859,90 por R$ 699. Cafeteira elétrica para 12 xícaras? De R$ 79,90 por R$ 65,90. “Sei 
direitinho quanto vale cada produto da minha loja. Minha vida é fazer isso”, afirma Nunes, 
exibindo um calhamaço grampeado de folhas sulfite, com cifras e mais cifras rabiscadas de 
próprio punho. Todas as manhãs, ele se reúne com seus diretores de vendas para estudar 
cada novo desconto, centavo por centavo. “Sou o melhor vendedor do Brasil”, diz.  
 
Mesmo depois de erguer da estaca zero a Ricardo Eletro, um império de 268 lojas e 
faturamento superior a R$ 2 bilhões anuais, Nunes ainda exercita sua maior habilidade: 
vender. A cada sábado, o melhor dia para o varejo, ele dá expediente atrás do balcão. Com o 
português trôpego embalado pelo forte sotaque mineiro, ele aborda, pega, abraça e beija os 
clientes. Exibe os modelos de cada produto, mostra outras promoções, faz contas e mais 
contas na calculadora para tirar mais R$ 5 ou R$ 10 de cada compra. Sua energia é 
inesgotável. Como todo bom vendedor, tem sempre uma caneta no bolso da camisa. Também 
guarda pedaços de papel, cortados em quadrados pequenos, em que vai anotando sugestões 
de melhorias para as lojas e reclamações de produtos com defeito que saem da boca da 
clientela.  
 
A rotina de vendedor, diz ele, não mudará com a recente fusão com a rede baiana Insinuante. 
Anunciado no final de março, o acordo deu origem à segunda maior rede de varejo de móveis 



e eletrodomésticos do país (veja quadro à pág. 110). A primeira conversa de Nunes com Luiz 
Carlos Batista, o dono da Insinuante, aconteceu por telefone, na tarde do dia 11 de janeiro. O 
contato foi sugestão de um fornecedor, David Perl, presidente da Lenoxx, fabricante de DVDs e 
aparelhos de som. “O David me dizia que a gente tinha tudo a ver um com o outro e 
perguntou se eu toparia conversar com o Luiz Carlos. Respondi: ‘Uai, se ele me atender, eu 
falo’”, conta Nunes. Eles já se conheciam de viagens ao exterior oferecidas por grandes 
fabricantes de eletrônicos, uma praxe no mercado, e mantinham uma relação cordial. A ligação 
foi feita do escritório de Nunes em Contagem, na Grande Belo Horizonte. Deu-se o seguinte 
diálogo:  
 
– Luiz Carlos, é Ricardo Nunes. Você está onde?  
 
– Ô, Ricardo. Estou no aeroporto de Salvador, mas pode falar.  
 
– Seguinte, queria saber se a gente podia se encontrar, tomar um café, bater um papo, falar 
da movimentação do mercado, da minha empresa, da sua empresa. É possível? 
  
– Claro que é possível, será um prazer.  
 
O primeiro encontro teve lugar alguns dias depois, no flat de Batista em São Paulo, na rua 
Joaquim Floriano, no Itaim, bairro nobre de São Paulo. As reuniões foram ficando cada vez 
mais frequentes. Logo as famílias começaram a se encontrar. Batista, a mulher e os três filhos 
hospedaram-se na chácara de Nunes, próxima à sede da Ricardo Eletro, nos arredores da 
capital mineira. Depois, Nunes, a mulher e as duas filhas passaram um fim de semana na casa 
de Batista, em Salvador. Nas últimas duas semanas, os dois empresários praticamente se 
internaram no flat de São Paulo. Dormiam às 2, 3 da manhã, e às 7 estavam em pé.  
 
Muitas refeições foram feitas tarde da noite na pizzaria localizada no andar térreo do flat. 
Nunes e Batista conversavam deitados em camas de solteiro, lado a lado. Luca, o filho mais 
velho de Batista, que agora ocupa o cargo de vice-presidente financeiro da nova empresa, 
participou de alguns encontros. Apenas os familiares sabiam das negociações. “Eu dizia no 
escritório para não me ligarem porque estava fechando um negócio muito importante”, diz 
Nunes. Naquele tempo, circulou o boato de que a Ricardo Eletro estaria comprando o Baú da 
Felicidade, de Silvio Santos. Parte da negociação aconteceu no escritório da consultoria 
PricewaterhouseCoopers, em São Paulo, que fez a validação dos balanços das duas empresas. 
O martelo foi batido às 6 horas da manhã do dia 27 de março, um sábado. O nome da nova 
holding, Máquina de Vendas, foi uma das cinco opções colocadas em votação. Batista torceu o 
nariz, mas dado o entusiasmo demonstrado por Nunes, cedeu. “O nome é a minha cara, né”, 
diz Nunes.  
 
SÓCIOS OPOSTOS  
 
Os agora sócios têm personalidades distintas. Luiz Carlos Batista, 45 anos, é tímido e 
raramente dá entrevistas. A reclusão é também questão de segurança. Segundo um amigo 
próximo, há cerca de cinco anos a família teve de passar uma temporada na Flórida, nos 
Estados Unidos, devido a ameaças de sequestro. A preocupação contagiou Ricardo Nunes, um 
homem franzino que, apesar da calvície, aparenta ter menos do que seus 40 anos. No início do 
ano, ele reforçou sua proteção. Agora, vive cercado de seguranças. Os cuidados não devem 
mudar em nada sua maneira de agir. Nunes é expansivo, falante e muito carismático. Como 
presidente da holding, estará à frente do negócio, participando de todas as negociações, dando 
entrevistas – e, naturalmente, vendendo. Será, portanto, a cara da nova empresa. Batista, o 
cérebro da dupla, ocupará o cargo de presidente do conselho de administração. Nos 
bastidores, em salas com ar-condicionado, será o responsável pelas estratégias de ação e 
expansão da rede.  
 
Ambos compartilham a origem familiar humilde, como boa parte dos empreendedores 
brasileiros do varejo. A Insinuante surgiu em Vitória da Conquista, cidade localizada a 510 
quilômetros de Salvador, em 1959. A primeira loja vendia apenas sapatos femininos daí o 
nome. Alguns anos depois, seu fundador, o comerciante pernambucano Antenor Liberal 



Batista, abriu ao lado a primeira loja de móveis. Com a explosão do mercado de televisores, 
nos anos 70, passou a vender também eletrodomésticos. Quem expandiu a rede foi o 
primogênito de Antenor. Na década de 80, Luiz Carlos, então um jovem estudante de 
administração de empresas, abriu a primeira loja Insinuante na Baixa do Sapateiro, bairro 
popular de Salvador. A rede tornou-se conhecida ao veicular anúncios em intervalos do 
programa Silvio Santos, no SBT, pela afiliada Itapoan. As promoções eram lidas por uma voz 
igual à do célebre locutor Lombardi, porém com acentuado sotaque baiano. Foi um sucesso. 
Depois disso, a rede cresceu com a aquisição de concorrentes locais, como a Ipê 
Eletrodomésticos e a Correia Ribeiro. O escritório central fica em Lauro de Freitas, região 
metropolitana de Salvador.  
 
Ricardo Nunes nasceu em Divinópolis, a 120 quilômetros de Belo Horizonte. Aos 12 anos, o 
segundo de quatro irmãos perdeu o pai, vítima de derrame. Para ajudar a mãe, colhia 
mexericas no sítio da família e vendia ao lado de uma faculdade de direito da cidade, aos 
sábados. “Eu gritava tanto que a professora descia da sala para reclamar”, conta. Logo 
surgiram os primeiros concorrentes.  
 
Outros adolescentes montaram banquinhas de mexerica ao lado. Foi quando Nunes inventou o 
bordão que levaria depois para a Ricardo Eletro. “Escrevi num cartaz: cubro qualquer oferta”, 
lembra. Pouco depois, Nunes começou a ajudar a mãe a comprar bijuterias na Rua 25 de 
Março, em São Paulo, para revender em sua loja, a Marina Joias. Seu sonho, no entanto, 
sempre foi vender eletrodomésticos. Com 18 anos incompletos, abriu a primeira loja. Sem 
escala para negociar com fornecedores, oferecia um ou outro liquidificador, comprado no 
varejo – e enchia as demais estantes com ursinhos de pelúcia, que também trazia do centro da 
capital paulista. “Ainda tenho os calos de carregar tanta sacola.”  
 
Nunes vendia os eletrodomésticos por um preço abaixo do que havia pago, para conquistar a 
clientela, e recuperava o prejuízo com os ursinhos. Desde o início teve a ajuda do irmão 
Rodrigo, hoje vice-presidente administrativo da nova holding. Quando contava com dez lojas 
na cidade, arriscou-se em Belo Horizonte. Seu pior momento foi a época do racionamento de 
energia provocado pela crise do apagão, entre 2001 e 2002, quando muitos de seus 
concorrentes não resistiram. “Logo no primeiro mês, minhas vendas caíram 30%. Todo mundo 
parou de comprar eletrodomésticos.” Aos sábados, Nunes enchia um caminhão de produtos e 
ia para cidades do interior onde não havia Ricardo Eletro. Passava os finais de semanas 
vendendo produtos nas praças. A crise, no entanto, revelou-se uma oportunidade. Nunes 
aproveitou-se da quebradeira de redes maiores para adquirir seus pontos de venda. Da Kit 
Eletro, comprou 14 lojas. Da Casa do Rádio, outras dez.  
 
E assim a rede foi crescendo. O grande salto se deu em 2007, com a compra da Mig, uma 
tradicional rede de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A Ricardo Eletro contava então com 135 
lojas. A aquisição trouxe 86 novos pontos de venda em importantes centros, como Brasília, 
Goiânia e o rico interior de São Paulo. O estilo agressivo de Nunes transparece também na 
localização das lojas. Na rua Curitiba, principal centro comercial de Belo Horizonte, quatro lojas 
praticamente vizinhas ocupam uma mesma calçada de menos de 100 metros. Na avenida 
Anhanguera, em Goiânia, é a mesma coisa: quatro lojas coladas uma na outra. Dessa forma, 
Nunes não dá espaço para a concorrência.  
 
Em pouco mais de 20 anos, Ricardo Nunes passou de vendedor de ursinhos de pelúcia ao 
posto de segundo maior varejista de móveis e eletrodomésticos do país. É uma saga única. 
Ninguém nesse setor cresceu tão rapidamente, nem mesmo Samuel Klein, fundador da Casas 
Bahia, o grande ídolo de Nunes: “Samuel Klein é um espelho para mim. Ninguém entende tão 
bem o povo como ele”.  
 
MERCEDES DE R$ 370 MIL  
 
Os tempos de pobreza definitivamente ficaram para trás, ainda que Nunes não ostente 
riqueza. Ele afirma que morava de aluguel até quatro anos atrás. Hoje, vive em um bom 
apartamento e passa os finais de semana na chácara onde aconteceram as reuniões com a 
família Batista durante o processo de negociação. Com a fusão, Nunes passou a compartilhar o 



avião do sócio, um jato King Air C90, com capacidade para até sete pessoas, da americana 
Beechcraft. A aeronave será útil para o irmão Rodrigo visitar as lojas, principalmente nas 
cidades de porte médio do Norte e Nordeste. Em Belo Horizonte, Nunes dirige uma Mercedes 
ML 500 prata, novinha em folha. Seu preço: R$ 370 mil. Ele afirma que é seu único luxo. 
“Quem troca meu carro todo ano é meu irmão. Ele diz que desvaloriza.”  
 
Nunes não tem hobby. No pouco tempo livre, gosta de assistir televisão no aparelho de LED na 
sala de seu apartamento. Mas não faz questão de ver novelas ou noticiários. Seu programa 
favorito são os comerciais da própria Ricardo Eletro. “Arrepio todinho quando vejo, chamo a 
família toda para assistir, grito de emoção. Nossa Senhora, como eu gosto”, diz. Como 
precisou trabalhar ainda criança, nunca teve muito tempo para acompanhar futebol – e isso 
num estado com população fanática, dividida entre atleticanos e cruzeirenses. A falta de 
cultura futebolística não se transformou em problema comercial. Os dois times, Atlético 
Mineiro e Cruzeiro, são patrocinados pela Ricardo Eletro.  
 
São poucos os amigos que frequentam sua casa. Antônio Anastasia, governador em exercício 
de Minas Gerais, é um deles. Sobre um aparador na sala de trabalho de Nunes, em meio aos 
porta-retratos com imagens de família, está uma foto dos dois, abraçados. O empresário não é 
visto em festas nem em revistas de celebridades. “Não gosto desse negócio de sociedade”, 
afirma. Tem poucas roupas.  
 
Numa viagem recente em avião de carreira, Nunes desembarcou às 8 horas no aeroporto de 
Congonhas, em São Paulo. O termômetro marcava 14 graus, mas ele vestia apenas camisa. O 
paletó ficou em casa. Nunes levava uma pequena mala de rodinhas de cor vermelha, toda 
puída e manchada. No voo, bebeu Coca-Cola, sua bebida favorita. Apesar de ter dormido 
apenas três horas na noite anterior, continuava falante e agitado.  
 
A mulher de Nunes, Adriana, foi sua primeira e única namorada. Começaram a sair quando ele 
tinha 17 anos. Aos 22, casaram-se. No início da empresa, ela era a gerente financeira. Hoje, 
cuida da casa e das duas filhas, de 12 e 8 anos. “Adriana me põe no chão. Se não fosse por 
ela, seria um homem muito arrogante, como esses milionários por aí”, afirma. Adriana é 
adepta da logosofia, doutrina surgida na Argentina nos anos 30. Seu criador, Carlos Bernardo 
González Pecotche, pregava a evolução consciente. Em resumo, trata-se de uma filosofia que 
busca o aperfeiçoamento próprio e da humanidade por meio do conhecimento dos textos 
logosóficos, sempre em respeito às leis universais e a Deus.  
 
A logosofia parte do pressuposto de que cada indivíduo possui um mundo interno tão grande 
quando o universo. O nome vem das palavras gregas logos, que significa razão, e sofos, 
conhecimento. São poucos os adeptos, cerca de 6 mil, distribuídos por 20 países. Eles se 
reúnem semanalmente em um dos centros do grupo – no Brasil existem cerca de 50. As filhas 
de Nunes estudam num colégio logosófico em Belo Horizonte. “A logosofia nos torna pessoas 
melhores”, afirma Nunes. Porém, por ser muito ansioso e agitado, e ao mesmo tempo 
extremamente perfeccionista, muitas vezes acaba destratando os funcionários. Assim como o 
sócio, é católico praticante. “Nossas famílias são muito religiosas, e isso ajudou muito em 
nossa aproximação”, diz Batista.  
 
O NOME DA NOVA HOLDING, MÁQUINA DE VENDAS, FOI UMA DAS CINCO OPÇÕES 
COLOCADAS EM VOTAÇÃO ENTRE OS SÓCIOS. NUNES ADOROU. “É A MINHA CARA” 
  
CADEIRA DESCOSTURADA  
 
Nunes cultiva uma simplicidade autêntica. Ele não terminou o ginásio e não tem vergonha de 
afirmar que nunca leu um livro de administração. Também não usa e-mail. As secretárias 
imprimem as mensagens eletrônicas que chegam em seu endereço e as deixam pela manhã 
em sua mesa. Nunes rabisca as respostas a caneta. Ele trabalha entre 12 e 14 horas por dia. 
Aos sábados, dá expediente nas lojas até 4 da tarde. O escritório transparece seu estilo de 
vida espartano. Apesar de ampla, a sala tem poucos móveis. Em sua mesa não há 
computador. Uma das cadeiras de visitantes está descosturada. Na mesa de centro repousa 
apenas um livro de fotos da igreja da Pampulha, projeto de Oscar Niemeyer em Belo 



Horizonte, e uma pilha de catálogos com ofertas da Ricardo Eletro. A parede em frente à sua 
mesa é inteira de vidro. Do outro lado, no entanto, não se vê nenhuma paisagem ao ar livre, 
mas sim parte do estoque do principal centro de distribuição da rede.  
 
No início de abril, na recepção, dois dos três televisores instalados na parede exibiam apenas 
uma mesma cena congelada de um jogo de futebol, e o terceiro aparelho transmitia programas 
de auditório, com interferência na imagem. Nunes almoça junto com os diretores no refeitório 
da empresa. O cardápio é enxuto: tomate, alface, arroz, feijão e alguma carne. De sobremesa, 
doce de leite com queijo. Só um assunto é permitido durante as refeições: trabalho. “Às vezes 
começamos a falar de qualquer outro assunto, como filhos ou programas do fim de semana, 
mas o Ricardo logo corta e começa a falar de tarefas pendentes”, afirma Renata Peixoto, 
assistente de marketing, grávida de sete meses.  
 
Nunes admite ser um chefe centralizador. “Todos falam que eu não largo o osso, mas é nisso 
que sou bom, é isso o que sei fazer”, afirma. Na Ricardo Eletro, todos os funcionários, até 
mesmo quem trabalha no setor administrativo, precisa ter espírito de vendedor. Em setembro 
do ano passado, foi criada, na sede da empresa, a chamada Universidade de Vendas. Trata-se 
de um curso de capacitação voltado, a princípio, para novos profissionais dos nove estados 
onde a rede estava presente antes da fusão com a Insinuante – mas não só. “O treinamento 
não ficará restrito às equipes de venda”, afirma Pedro Ferreira, diretor de recursos humanos. 
“A ideia é que profissionais de todas as áreas sejam capacitados. Todo mundo aqui é 
considerado um integrante da força de vendas.” Isso inclui gestores e executivos. “Quem quer 
conhecer varejo precisa ir para a rua, não pode ficar dentro de uma sala”, afirma Nunes.  
 
Nunes não tem formação teórica em administração e segue uma cartilha própria de gestão.  
 
Alguns de seus mandamentos:  
 
>>> “Todo funcionário é antes de tudo um vendedor.” Até mesmo diretores e executivos. 
Nunes obriga todos a visitarem regularmente as lojas da rede.  
 
>>> “Para mandar tem de saber fazer.” Nunes ainda hoje distribui panfletos na rua e ajuda a 
carregar caixas no estoque.  
 
>>> “Quem tiver coragem de apanhar mais, vence.” É um trabalhador incansável. O varejo, 
diz, só se aprende com suor.  
 
>>> “A vaidade é o pior dos pecados.” Sua grande curiosidade, quando fala de outros 
empresários e celebridades, é saber quem é vaidoso.  
 
>>> “Ouvir é tão importante quanto falar.” Nunes ouve todo mundo e é muito observador. 
Num evento para varejistas no exterior, organizado pela consultoria GS&MD – Gouvêa de 
Souza, sentava-se sempre na primeira fila durante as palestras.  



 
 
ORIGEM 
 
Divinópolis, a 120 quilômetros de Belo Horizonte, na década de 70: cidade onde Nunes nasceu 
e montou sua primeira loja 
 
FELIZES PARA SEMPRE?  
 
Alguns analistas olham a união entre Ricardo Eletro e Insinuante com desconfiança. Um 
problema seria o suposto endividamento da Ricardo Eletro. Esse é um dos poucos assuntos 
que tiram Nunes do sério. Recentemente, em uma entrevista por telefone a uma repórter do 
jornal O Tempo, de Belo Horizonte, explodiu. “Você acha que uma empresa tradicional como a 
Insinuante estaria sentada para conversar comigo se eu estivesse endividado?”, respondeu, 
irritado, enquanto caminhava com passos largos por sua sala. “Vocês têm tanta informação. 
Chequem no mercado, procurem saber nos bancos. Nossa operação foi toda validada pela 
Price [PricewaterhouseCoopers]. Eu não sei de onde surgiu isso.” Segundo os novos sócios, a 
holding nasce com um caixa de R$ 200 milhões, aportados pelas duas empresas. Os contratos 
com bancos e financeiras para comercialização de serviços como crédito direto e cartões de 
crédito estão sendo renovados e podem render mais R$ 500 milhões.  
 
Nunes e Batista exibem orgulho ao falar da sociedade. “Estamos muito felizes agora, e tenho 
certeza de que seremos felizes para sempre. Ganhei um irmão”, diz Batista. “Ricardo tem um 
pique invejável. Seu marketing é muito agressivo.” Nunes devolve os elogios: “Sempre admirei 
a solidez da Insinuante e a garra com que ele segurou nossa entrada na Bahia. A gente jogava 
o preço pra baixo e ele diminuía também”.  
 
Um trunfo para a nova holding, em que cada sócio detém exatamente metade da participação, 
reside em uma semelhança: o tamanho das redes. O faturamento e o número de lojas e de 
funcionários são praticamente iguais. A área de atuação também é bem delimitada. Apenas na 
Bahia as redes se engalfinham. No estado, a Insinuante tem 70 lojas e a Ricardo Eletro, 60. 
Por lá, as duas bandeiras serão mantidas. Mais do que isso: a orientação da direção da nova 
holding é que as redes continuem tratando-se como concorrentes. Trata-se de uma região vital 



para a expansão das redes varejistas. Em todo o Brasil, entre março de 2009 e fevereiro de 
2010, a venda de produtos de linha branca cresceu 26,5% em volume. No Nordeste, o 
aumento foi de 77%. As unidades respeitarão a divisão geográfica já estabelecida. No Norte e 
Nordeste, as lojas terão a marca Insinuante. No resto do país, prevalecerá a Ricardo Eletro.  
 
Diversos setores das duas empresas já estão integrados. Caio Batista, 21 anos, o caçula da 
família baiana, mudou-se para Belo Horizonte. Tornou-se sombra de Nunes. Rodrigo, o irmão 
mais novo de Nunes, tem passado mais tempo em Salvador do que em sua cidade. O estilo 
arrojado de Nunes nas vendas será adotado. Na semana seguinte ao anúncio da fusão, o 
mineiro já estava nas lojas da Insinuante, em Salvador, dando treinamento aos funcionários. 
“Todo mundo adora meu jeito de vender”, diz. “Era isso o que os vendedores queriam. Eles me 
perguntavam: então quer dizer que eu posso puxar o cliente pelo braço, posso colocar som 
alto na loja? Eu falava: pode não, deve.” A primeira convenção de vendas foi realizada no dia 
10 de abril, um sábado, em Mata de São João, na Bahia. Participaram cerca de mil gerentes 
regionais e supervisores de regionais. Um novo brado de guerra, misturando os slogans das 
duas redes, foi entoado: “A Insinuante derrubou, a Ricardo cobriu, a Máquina de Vendas 
estremece o Brasil”.  
 
No encontro, uma banda cantava o nome das duas bandeiras em versão Rebolation: 
“Insinuation, tion, Ricardation, tion”. Cada empresa continuará adotando sua própria política 
de preços e negociando descontos e promoções como quiser. “A grande vantagem da fusão é 
que ganharemos escala para comprar, mas teremos liberdade para cobrir as ofertas dos 
demais”, afirma Batista. A estimativa é que, com a união, a nova holding consiga uma 
economia equivalente a 3% do faturamento, entre descontos dos fabricantes de eletrônicos e 
eletrodomésticos e sinergia. “Nesse mercado, as margens de preço são muito estreitas”, 
afirma Alberto Serrentino, sócio da consultoria GS&MD – Gouvêa de Souza. “Qualquer 
desconto faz muita diferença com o volume de compras. Consegue a melhor taxa quem tem 
mais poder de barganha.”  
 
NUNES NÃO TEM NENHUM HOBBY. SUA ÚNICA DIVERSÃO É ASSISTIR AOS COMERCIAIS DA 
PRÓPRIA RICARDO ELETRO. “ARREPIO TODINHO QUANDO VEJO” 
 
GELADEIRA NOVA  
 
Nunes passará a centralizar a operação de compras junto aos fornecedores, cerca de 200 no 
total essa é, afinal, uma especialidade sua. A Ricardo Eletro oferece boas promoções a seus 
clientes, entre outros motivos, porque consegue comprar eletrodomésticos dos fabricantes a 
tarifas menores do que seus concorrentes. Em boa medida, isso se deve à presença constante 
de Nunes nas negociações. “Não existe reunião apenas com os diretores da Ricardo Eletro”, diz 
Roberto Barbosa, diretor de vendas de eletroeletrônicos da LG. “Ele sempre dá um jeito de dar 
uma passadinha, é um diferencial seu, e acaba mudando o rumo da reunião. Ele pergunta qual 
é o pedido e aí começa: peraí, vamos melhorar isso, a gente aumenta a compra, mas vocês 
precisam baixar o preço.” Nunes admite a pressão sobre os fornecedores. “Eu não tenho de 
discutir com o cliente que quer um desconto maior. Tenho é de brigar com a indústria para 
conseguir um preço mais baixo.”  
 
Apesar dos embates na mesa de negociações, a relação com os fornecedores é bastante 
cordial e não raro termina em amizade. Numa tarde recente, Nunes estava com o time de 
compradores da Insinuante numa reunião de integração quando um de seus celulares tocou. 
“Cesinha? É você, filho? Você está aqui? Que surpresa boa.” Do outro lado da linha estava 
César Buffara, presidente da Britânia, empresa de eletrodomésticos com sede em Curitiba, que 
aproveitou a passagem por Belo Horizonte para uma visita de cortesia.  
 
A proximidade com os fabricantes já rendeu episódios curiosos. Certa vez, um fabricante de 
geladeiras aproveitou uma reunião de negócios para mostrar um novo modelo, que seria 
lançado em breve. Era um refrigerador de linha popular, de apenas uma porta. Ricardo 
examinou com calma a peça e perguntou o preço estimado. Ao ouvir a cifra, afirmou, com sua 
sinceridade peculiar: “Ah, está caro demais, não vai vender não”. O fabricante tentou 
argumentar, mas Nunes foi taxativo: por aquele valor, a geladeira certamente encalharia. Era 



o que dizia sua experiência de vendedor. E pôs-se a dar palpites. Três prateleiras eram um 
exagero, bastariam duas. A gaveta de baixo também poderia ter o tamanho reduzido. “Se fizer 
desse jeito, dá para baixar o custo?”, perguntou Nunes. O fabricante prometeu consultar seus 
engenheiros. O refrigerador acabou sendo redesenhado.  
 
As boas práticas de cada uma das duas empresas estão sendo implantadas em todo o grupo. O 
centro de inteligência da Ricardo Eletro chama-se Central de Preços. Lá são feitos os cálculos 
das novas promoções, em tempo real. Cerca de dez funcionários por turno ficam conectados, 
cada um a um computador e quatro celulares. Quando recebem a informação de que um 
concorrente está oferecendo determinado produto por um preço menor, tentam rapidamente 
checar a informação. Se o dado estiver correto, a Ricardo Eletro cobre. Muitas vezes o gerente 
aguarda na linha, em frente ao cliente, a autorização para diminuir o preço. Já a Insinuante 
conta com uma sala com 28 painéis em seu escritório central, em que aparecem, ao vivo, 
todas as vendas realizadas pela rede, de todos os produtos, em todo o país. Monitores 
semelhantes estão sendo implantados no escritório da Ricardo Eletro em Contagem. Já o 
sistema de distribuição está sob avaliação. A Ricardo Eletro terceiriza a entrega dos produtos, 
que saem de seus cinco depósitos espalhados pelo Brasil – outros dois, em Recife e em 
Fortaleza, estão em construção. Já a Insinuante tem frota própria, que parte de seu único e 
gigantesco centro de estoque, em Lauro de Freitas.  
 

“Colhia mexericas no sítio da família e 
vendia ao lado da faculdade de direito. 
Logo, outros meninos fizeram o mesmo. 
Aprendi então a dar desconto”  



 



 

 
NA LOJA 
 
Boneco com o rosto de Nunes, ao lado de um cliente, em inauguração no Rio de Janeiro, em 
2009 
 
GALINHA-MORTA  
 
O marketing das duas empresas funcionará separadamente, e por uma razão muito simples: 
apesar das semelhanças, cada rede tem a própria identidade. A Insinuante adota uma forte 
política de crediário. Mais de 80% das vendas são realizadas a prazo, com juros um pouco 
mais elevados que a média do mercado. Os clientes pagam o carnê na própria loja. Já a 
Ricardo Eletro promete o melhor preço. Nunes já se tornou folclórico por andar com três 
celulares para atender chamadas de gerentes das lojas para autorizar, no ato, desconto em 
algum produto. “Sempre baixo o preço, muitas vezes a um valor menor do que paguei”, 
afirma. “Mas não considero isso um prejuízo. Perder dinheiro, para mim, é perder o cliente.” 
Essa é a filosofia predominante nas lojas, cujas metas são estabelecidas por volume de 
vendas, e não faturamento. A obsessão pelo preço baixo tem um custo adicional: o alto 
número de reclamações de consumidores, geralmente por atraso na entrega. São cerca de 30 
a 40 por semana, número que Nunes considera “na média”.  
 
Como o varejo todo trabalha com os mesmos produtos, a publicidade torna-se uma ferramenta 
de primeira necessidade. O maior anunciante do país em 2009, segundo o Ibope Monitor, foi a 
Casas Bahia, com um investimento de mais de R$ 3 bilhões. A Insinuante aparece em 26º 
lugar, com gastos de R$ 361 milhões. Em 29º vem a Ricardo Eletro, com R$ 300 milhões. 
Cada empresa continuará com a própria agência. A Propeg, que tem a conta da Insinuante, 
montou um centro de produções dentro do escritório em Lauro de Freitas com capacidade para 
gravar 20 comerciais por dia. Quem atende a Ricardo Eletro é a ProBrasil. “Ricardo é uma 
pessoa muito comunicativa”, afirma Euler Brandão, presidente da ProBrasil. “Ele tem sempre 
muitas ideias para as campanhas.”  
 
Nem sempre essas ideias são boas. No início da empresa, Nunes chegou a veicular um anúncio 
em que um homem aparecia segurando um frango dependurado, enquanto anunciava: “Preço 
de galinha-morta, só na Ricardo Eletro”. “Penso muitas coisas ao mesmo tempo, sou muito 
impulsivo, preciso de alguém que me segure”, admite. O trabalho com a ProBrasil teve início 
em 2003, para reposicionamento de marca. Nunes havia visitado uma loja da rede de produtos 



esportivos Centauro, e ficou muito bem impressionado com a disposição dos produtos. 
Procurou, então, Euler Brandão, que atendia a empresa esportiva. “A Ricardo Eletro tinha um 
problema de dissonância cognitiva, como se diz no meio publicitário”, afirma Brandão. “A 
política de preços sempre foi muito agressiva, mas as lojas não passavam essa ideia. Eram 
apagadas, sem vitalidade, com paredes pintadas de branco.”  
 
A MULHER DE NUNES, ADRIANA, FOI SUA PRIMEIRA E ÚNICA NAMORADA. ELA É ADEPTA DA 
LOGOSOFIA, DOUTRINA QUE BUSCA A EVOLUÇÃO DO SER HUMANO 
 
O problema era expor o diagnóstico ao dono da rede. “Não se pode conversar com Ricardo no 
plano das ideias. Ele é uma pessoa muito prática, muito intuitiva.” A solução foi apresentar um 
projeto já pronto de reforma – e a partir daí a discussão andou. Em menos de dois anos, os 
tons opacos foram substituídos pelo vermelho, amarelo e verde, as atuais cores do logotipo e 
do interior das lojas. A medida, afirma Brandão, resultou em um aumento imediato das 
vendas.  
 
Os mineiros costumam ouvir a voz esganiçada de Nunes no rádio, um eficaz meio de 
comunicação para atingir as classes C e D. Há quatro anos, ele criou um programa numa 
estação de Divinópolis para negociar descontos de produtos ao vivo com os ouvintes. Também 
é presença certa no programa de Eduardo Costa, na rádio Itatiaia de Belo Horizonte, uma das 
maiores audiências do estado. Primeiro, eles debatem algum tema da semana, geralmente 
relacionado ao setor, como a redução do IPI para linha branca. Depois, Nunes costuma ler 
uma carta de um ouvinte com uma história triste de vida, pedindo algum produto – solicitação, 
obviamente, sempre acatada.  
 
Duas mudanças foram adotadas recentemente nas campanhas. Uma delas é a presença cada 
vez maior do próprio Nunes nos comerciais. A mensagem é sempre a mesma: o melhor preço 
quem faz é a Ricardo Eletro. A outra mudança na estratégia publicitária é o uso de 
merchandising em rede nacional. No ano passado, Nunes fez uma parceria com Luciano Huck. 
Um dos programas do apresentador mostrou Nunes chegando aos estúdios da TV Globo ao 
volante de um caminhão. Contou a história de sua vida, falou das lojas e anunciou promoções. 
Também no ano passado uma cena da novela Paraíso, da Globo, mostrou uma inauguração 
fictícia de uma loja Ricardo Eletro. Essas ações têm um objetivo claro: tornar a rede e seu 
dono conhecidos em novos mercados. Nas cidades em que a bandeira começa a aparecer, há 
quem ache que Eletro é o sobrenome verdadeiro de Ricardo, ou troque a palavra por “elétrico” 
termo, aliás, que casa à perfeição com seu temperamento irrequieto.  



 
QUARTEL-GENERAL 
 
Do lado esquerdo e abaixo, imagens do centro de distribuição em Contagem (MG), sede da 
empresa. Com 30 mil metros quadrados, tamanho equivalente a três campos de futebol, o 
centro abastece os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo; acima, a sala da 
presidência, em que transparece a simplicidade. As fotos de família ficam sobre o aparador e 
não há computador na mesa. Ao lado, Nunes estuda as próximas promoções da rede. 



 



 
 
RECEPÇÃO 
 
Antessala do escritório de Nunes. As secretárias imprimem os e-mails que chegam ao seu 
endereço. Ele responde a caneta 
 
CONSOLIDAÇÃO À VISTA  
 
O estopim para a sociedade entre Ricardo Eletro e Insinuante foi a fusão entre Pão de Açúcar e 
Casas Bahia, em dezembro do ano passado. Em junho, o Pão de Açúcar já havia adquirido o 
controle do Ponto Frio. O grupo formado pelas bandeiras Casas Bahia, Ponto Frio e Extra 
resultou, assim, num colosso de R$ 18 bilhões de faturamento no ramo de eletrodomésticos e 
móveis. No mês passado, a parceria ficou estremecida. A família Klein, dona da Casas Bahia, 
reclamou que seus ativos foram subavaliados e pediu a revisão do acordo em pelo menos 
quatro pontos:  
 
>>> Equivalência societária. Pelo acordo inicial, a Casas Bahia ficou com 49% da nova 
empresa e o Pão de Açúcar, com 51%. Os Klein pedem a equiparação.  
 
>>> Estrutura de poder. Apesar da presidência do grupo ter ficado nas mãos da Casas Bahia, 
as decisões precisam ser submetidas a Abilio Diniz, dono do Pão de Açúcar.  
 
>>> Autonomia para a venda das ações. Os papéis da nova empresa só podem começar a ser 
vendidos pela Casas Bahia a partir de um ano, em sistema progressivo. Somente em 2016 
todas as ações ficarão desbloqueadas.  
 
>>> Aluguéis. A Casas Bahia tem direito a receber um aluguel do grupo por suas lojas, mas o 
valor acordado, de R$ 130 milhões ao ano, precisaria ser reajustado.  
 
NUNES FOI A SALVADOR DAR TREINAMENTO NAS LOJAS DA INSINUANTE. ORIENTOU OS 
VENDEDORES A PEGAR OS CLIENTES PELO BRAÇO E PÔR SOM ALTO 
 
Nas últimas semanas, Abilio Diniz reuniu-se em pelos menos duas ocasiões com Samuel Klein, 
o fundador da Casas Bahia e presidente do conselho, e seu filho Michael. Até o fim de abril, as 
negociações entre executivos e advogados das duas redes estavam em andamento.  
 
“Antes estava todo mundo mais equilibrado, mas aí a distância ficou muito grande”, diz Nunes, 
sobre a parceria entre Pão de Açúcar e Casas Bahia. “Do jeito que a coisa ia, fiquei com duas 
alternativas: ou vendia a empresa ou formava um segundo grupo.” Nunes recebeu pelo menos 
dez ofertas de compra nos últimos anos, a maioria de grupos de investimento. Mas vender 
estava fora de questão. “Vou fazer o que com o dinheiro? Me aposentar? Quero crescer cada 



vez mais para gerar muita renda e emprego nesse país.” Restava, portanto, a opção de formar 
uma sociedade. A Insinuante também estava sendo muito assediada. Uma das propostas de 
compra partiu de Luiza Helena Trajano, dona do Magazine Luiza. Ao propor a fusão, Nunes 
passou a perna em dona Luiza, como é conhecida. No ano passado, ela já havia perdido a 
disputa pelo Ponto Frio para o Pão de Açúcar.  
 
O Magazine Luiza foi o maior derrotado nesse cenário de fusões dos últimos meses. Em 2008, 
tornou-se a grande notícia do varejo de móveis e eletrodomésticos, ao abrir de uma vez só 44 
lojas na cidade de São Paulo, reduto de seus principais rivais. Com 456 lojas em sete estados, 
13 mil funcionários e faturamento de R$ 3,8 bilhões, a rede era, até o ano passado, a terceira 
maior do ramo, atrás de Casas Bahia e Ponto Frio. Depois da união das duas primeiras 
colocadas, ficou com o segundo posto. Agora, voltou a ficar em terceiro. Todos os seus últimos 
movimentos fracassaram.  
 
É UM DOS POUCOS VAREJISTAS QUE ESTÃO SEMPRE PRESENTES NAS REUNIÕES COM OS 
FORNECEDORES.DESSA MANEIRA, CONSEGUE PREÇOS MELHORES 
 
“Surpresa mesmo foi a Casas Bahia perder o poder na fusão com o Pão de Açúcar”, disse Luiza 
Helena, dias antes do desentendimento entre as duas redes tornar-se público. “Já a fusão 
entre Ricardo Eletro e Insinuante vejo como um processo supernatural. Se eles acham que vai 
dar certo, bom para eles. Acho difícil uma sociedade assim, meio a meio, funcionar, ainda mais 
em empresas com culturas tão diferentes. Como será na hora de tomar uma decisão? É 
preciso ser muito competente para consolidar essa união.” Analistas do setor compartilham o 
ceticismo. “Será que esses dois grupos vão conviver?”, questiona Ricardo Pastore, coordenador 
do Núcleo de Estudos do Varejo da ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing). “Não 
se trata apenas de integrar operações, mas de conciliar ideias e ajustar padrões internos. 
Quero acompanhar de perto os próximos desdobramentos.”  
 
Apesar dos últimos reveses nas negociações, Luiza Helena se diz otimista. No primeiro 
trimestre, afirma, as vendas da rede aumentaram 40%. Sua previsão é chegar ao final do ano 
com um faturamento de R$ 5 bilhões. Este ano serão inauguradas de 20 a 30 lojas na capital 
paulista. Luiza Helena diz que uma união com a nova Máquina de Vendas está descartada e 
anuncia a intenção de adquirir outras redes. Dona Luiza deverá ir às compras – e será em 
breve.  
 
Não faltarão opções. O varejo no Brasil ainda é extremamente pulverizado (veja quadro à pág. 
114). O grupo formado por Ricardo Eletro e Insinuante, mesmo sendo o segundo maior do 
país, deterá apenas 8% do mercado. O interior do Brasil abriga dezenas de redes de médio e 
pequeno portes. São empresas que cresceram muito nos últimos anos, por dois motivos. O 
primeiro foi a quebradeira de redes tradicionais, como Mesbla, Mappin e G. Aronson, nos anos 
90. A segunda razão é o aumento da renda da classe C. Nessas localidades, os varejistas têm 
crescido a uma taxa média de 30% ao ano, segundo estudo da consultoria Tendências.  
 



 
 
ALMOÇO 
 
Nunes faz as refeições com seus executivos no refeitório da diretoria da empresa. O único 
assunto permitido é... trabalho  
 
O setor, no entanto, deve se consolidar. Para entrar em novos mercados, a estratégia mais 
comum dos grandes varejistas tem sido optar por fusões e aquisições. Ao manter as bandeiras 
regionais, as empresas demonstram respeito pela cultura local e garantem a preferência dos 
consumidores. É também uma forma rápida de crescimento. Somente o primeiro bimestre 
deste ano registrou 98 transações desse tipo, aponta estudo da consultoria 
PricewaterhouseCoopers. Trata-se de um volume 51% maior do que o registrado no mesmo 
período do ano anterior e um número próximo ao de 2008, quando 105 processos de fusão e 
aquisição foram concluídos. “Se eu tivesse de fazer uma projeção para 2030, diria que dez 
grandes players dominarão 80% do mercado”, afirma Márcio Vieira, sócio da 
PricewaterhouseCoopers e especialista em fusões e aquisições no varejo.  
 
Nunes conta que começou a se preparar para uma fusão há dois anos e meio, quando trocou a 
diretoria financeira. “Até então nem sabia o que era esse Ebitda”, afirma. Em tempos 
passados, comentam os analistas, havia espaço para uma empresa crescer sem um controle 
mais rígido da contabilidade. Hoje, na era dos grandes conglomerados, as contas precisam 
estar em dia. A profissionalização não é mais uma opção.  
 



“Ainda tenho calos nas mãos de tanto 
carregar sacolas com  

 
 

 
 
NOVA FAMÍLIA 
 
Luiz Carlos Batista, da Insinuante, e agora sócio de Ricardo Nunes: “Ganhei um irmão” 
 
AS LIÇÕES DOS PIONEIROS  

Text Box
“Ainda tenho calos nas mãos de tantocarregar sacolas com ursinhos"



 
De certa forma, os varejistas brasileiros têm uma história de vida semelhante. A maioria veio 
de baixo e abriu suas primeiras lojas no interior do país antes de se aventurar nas grandes 
capitais. Grosso modo, é a mesma trajetória da americana Walmart, a maior rede varejista do 
mundo, que se expandiu a partir da pequena Bentonville, no estado do Arkansas. “Os pioneiros 
e empreendedores revelam, durante a ascensão empresarial, uma grande abertura de 
espírito”, afirma Jacques Marcovitch, ex-reitor da USP e autor do livro Pioneiros & 
Empreendedores. “Foram expostos desde jovens a adversidades e choques culturais. Os 
contratempos decorriam muitas vezes de fases turbulentas que marcaram sua infância ou 
adolescência, em momentos de tensões históricas, quando não de dificuldades e até de 
penúria pessoal. Alguns, na condição de imigrantes e longe de suas culturas de origem, 
enfrentaram desde cedo a barreira de outros hábitos, valores e regras sociais. Desenvolveram, 
em consequência, uma sensibilidade aguçada e capacidade incomum para a absorção de novas 
informações.”  
 
É o caso de Samuel Klein, polonês sobrevivente do Holocausto. Klein estabeleceu-se em São 
Caetano do Sul, em 1952, onde começou a trabalhar como mascate. Cinco anos depois deu 
início à construção da Casas Bahia. A trajetória da família Klein pode servir de alerta para os 
sócios da Máquina de Vendas. Samuel passou o comando a Michael, o primogênito, como 
manda a tradição judaica. Seu irmão Saul, considerado um grande negociador, teria ficado 
descontente e, recentemente, vendeu sua parte (uma outra irmã, Eva, mora nos Estados 
Unidos e não participa da gestão da empresa). A briga teria abalado a família e precipitado a 
venda para o Pão de Açúcar, em termos desfavoráveis.  
 
NÃO DÁ PARA CONVERSAR COM NUNES NO PLANO DAS IDEIAS. ELE SÓ CONSEGUE 
ENTENDER UM PROJETO NO PAPEL – E ENTÃO DÁ PALPITES DECISIVOS 
 
No caso de Ricardo Eletro e Insinuante, são duas famílias à frente de uma mesma empresa, e 
não uma só. O momento é de muito trabalho e otimismo, mas divergências sobre os rumos da 
empresa no futuro poderiam rachar a sociedade. Ricardo Nunes e Luiz Carlos Batista também 
têm a aprender com a história do Pão de Açúcar. O grupo esteve perto do abismo nos anos 90 
devido a divergências familiares, instabilidade econômica e concorrência de redes emergentes. 
Em 2003, Abilio recorreu a profissionais do mercado para dirigir a empresa. Em 2005, metade 
do grupo foi vendido para o grupo francês Casino. A profissionalização tem sido o caminho 
muitas vezes mais efetivo – e também mais indolor para manter a competitividade de grandes 
conglomerados em tempos de maior concorrência.  
 
E quais os próximos passos da nova Máquina de Vendas? Uma estratégia pode ser conferida no 
próprio registro do nome. A empresa nasceu como sociedade anônima, primeiro passo para 
uma futura abertura de capital. “A captação de recursos na bolsa faz parte de nossos planos, 
mas não neste momento”, afirma Batista. “O processo de fusão está em andamento e ainda 
temos um caminho a percorrer até mostrar que somos uma companhia sólida.” A empresa já 
domina Minas Gerais e Bahia e está bem enraizada no Nordeste. Agora, quer crescer nas duas 
maiores capitais do país. Até o fim do ano, cerca de 30 lojas deverão ser abertas no Rio de 
Janeiro, onde a bandeira Ricardo Eletro chegou com boa aceitação em 2008. A região, no 
entanto, é dominada pelo Ponto Frio, com cerca de 30% do mercado.  
 
“PRECISA SER MUITO INTELIGENTE PARA ENTRAR EM SÃO PAULO”, DIZ NUNES, FAZENDO 
MISTÉRIO SOBRE A PRINCIPAL META DA NOVA HOLDING PARA 2011 
 
Entrar em São Paulo, a meta para o ano que vem, será uma missão mais complicada. A Casas 
Bahia tem por volta de 30% de participação no mercado paulistano. A Ricardo Eletro possui 
apenas oito lojas no interior do estado, e nenhuma na capital. O primeiro passo foi dado com o 
comércio eletrônico. São Paulo já responde por 40% das compras pelo site da Ricardo Eletro. 
São mais de 20 mil produtos, de cadeira de rodas a cílios postiços, quase cinco vezes mais do 
que o portfólio das lojas físicas. Devido ao volume de pedidos, a sede da loja virtual foi 
instalada em Moema, bairro da Zona Sul paulistana. Inaugurar um grande número de lojas de 
uma vez só, como fez o Magazine Luiza, exigiria muitos recursos. Especula-se que a estratégia 
será abrir uma grande loja-conceito, para tornar a marca mais conhecida e seduzir aos poucos 



os paulistanos. Nunes faz mistério. “A capital paulista funciona de um jeito diferente do resto 
do país”, diz. “A publicidade é muita cara, a cabeça do consumidor funciona diferente. Precisa 
ser muito inteligente para entrar em São Paulo.”  

 
 
O VENDEDOR 
 
Ricardo Nunes costuma dar expediente nas lojas até hoje, principalmente aos sábados, dia de 
maior movimento no comércio. Aborda os clientes, mostra como funcionam os produtos e 
negocia descontos no ato da compra. Essa é a orientação que passa sempre aos seus 
funcionários. “Pego, abraço, beijo todo mundo que passa. Varejo se aprende no balcão”, 
afirma Nunes. 
 
Fonte: Época Negócios, maio 2010. Disponível em: 
<http://epocanegocios.globo.com>. Acesso em: 13 maio 2010.  
 




