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Com o consumo das famílias
impulsionando o crescimento
do Produto Interno Bruto
(PIB) do País, os fundos de
private equity estão de olho
nas empresas ligadas ao vare-
jo. Executivos de fundos disse-
ram ao Estado que o interesse
pela Camicado era grande por-
que se trata de uma empresa
de porte relativamente peque-
no, posicionada em um setor

pouco explorado e com gran-
de potencial de crescimento,
especialmente entre os consu-
midores “emergentes” da clas-
se C. Na mesma situação de
assédio, dizem fontes da área
de private equity, está atual-
mente a Zelo, rede de artigos
de cama, mesa e banho que
faturou R$ 320 milhões no ano
passado e tem cerca de 40 uni-
dades no País.

Page assume comando com desafio de renovar o Google
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A gaúcha Lojas Renner anun-
ciou ontem a compra da rede
de utilidades domésticas pau-
lista Camicado por R$ 165 mi-
lhões, incluindo R$ 8 milhões
em dívidas. A empresa fami-
liar, nascida na Rua 25 de Mar-
ço, centro de comércio popu-
lar de São Paulo, tem 27 unida-
des em shoppings em seis Esta-
dos e no Distrito Federal. O ne-
gócio ainda depende de apro-
vação em assembleia extraor-
dinária de acionistas, a ser rea-
lizada no início de maio.

O negócio é visto como a por-
ta de entrada da Renner no mer-
cado de produtos do lar, um mer-
cado com potencial de consumo
de R$ 15,7 bilhões por ano no Bra-
sil. A Camicado, que tem 800 fun-
cionários, faturou R$ 153,1 mi-
lhões no ano passado. Em ter-
mos de preço, as lojas em shop-
pings se situam no meio da pirâ-
mide de renda, com valores prati-
cados comparáveis aos de Tok&
Stok e MMartan, segundo comu-
nicado da Renner.

Além das unidades em shop-
pings, adquiridas pela Renner, a
empresa fundada por Minolu Ca-
micado – um filho de japoneses
de 55 anos – também mantém se-

te unidades na 25 de Março, que
deverão ficar de fora do acordo,
conforme apurou o Estado. Es-
sas unidades, que foram a gêne-
se da Camicado e funcionam no
modelo atacarejo, vendem, além
de utilidades domésticas, itens
populares como produtos para
festas e brinquedos.

Embora a Camicado fosse cita-
da por fundos de private equity e
bancos como um potencial alvo
de fusão ou aquisição, o acordo
com a Renner pegou o mercado
de surpresa. Ainda ontem, um
fundo de private equity ligado a
um grande banco brasileiro rela-
tava a outra empresa do setor
seu interesse pela Camicado – tu-
do sem desconfiar das negocia-
ções com a rede gaúcha de depar-
tamentos.

Segundo especialistas em vare-
jo, o negócio faz sentido para a
Renner, gigante que fechou o
ano passado com receita de R$
2,75 bilhões e 134 lojas. Em 2010,
a empresa lançou um modelo de
unidades compactas, com o obje-
tivo de elevar o número de pon-
tos de venda com a bandeira Ren-
ner para 250 até o fim de 2014.

As ambições da companhia
aberta para a nova marca são ex-
pressivas, segundo o sumário da
operação, divulgado na noite de
ontem. A Renner pretende ele-
var o número de unidades Cami-
cado para 100, em 2015, e para
125, em 2020. As duas operações
devem ser mantidas separadas.

Empresa familiar, a Camicado
começou a abrir espaço à profis-
sionalização em 2010, com a con-
tratação da executiva Ângela Hi-
rata, conhecida pela internacio-
nalização da Havaianas. Ela assu-

miu uma das vice-presidências.
O fundador continuou na presi-
dência, dividindo a gestão com
as irmãs Maria, responsável pela
operação das lojas na 25 de Mar-
ço, e com Mariê, que comandava
as lojas de shopping.

Complementar. Para Eugênio
Foganholo, da consultoria em va-
rejo Mixxer, a compra da Camica-
do é uma forma de a companhia
expandir sua atuação para um se-
tor em que já atuou no passado.
“Quando a Renner era efetiva-
mente uma loja de departamen-
tos, trabalhava com utilidades

domésticas. Agora, com o au-
mento da renda e do interesse
por decoração, pode ser a hora
certa de retornar ao segmento”,
diz o especialista.

Segundo ele, não existe nenhu-
ma grande empresa focada no se-
tor de utilidades domésticas, se-
tor atendido principalmente pe-
los hipermercados. A única rede
de alguma escala especializada
no setor era justamente a Cami-
cado. “Acho que a marca atende
bem às classes B e C. O público
da Camicado é o mesmo da Ren-
ner. O consumidor que vai a uma
loja vai também à outra.”

● Patentes
A canadense Nortel Networks
chegou a um acordo para vender
seu portfólio de patentes de tec-
nologia para o Google por US$
900 milhões.

Renner compra Camicado e entra na
briga no setor de utilidades domésticas

R$ 15,7 bi
é o potencial de consumo no
setor de produtos de decoração
no Brasil, de acordo com
comunicado da Renner

Varejo. Rede gaúcha paga R$ 165 milhões pela empresa de produtos para o lar que tem 27 lojas em shoppings de seis Estados do País
e do Distrito Federal; a empresa, que nasceu na Rua 25 de Março, tem 800 funcionários e faturou R$ 153 milhões no ano passado

Dupla expansão. Apesar da compra da Camicado, Renner mantém plano de ter 250 lojas da ‘marca-mãe’ até o fim de 2014

De cinemas a espetáculos musicais.
De teatros a grandes exposições.
Caderno 2: sua agenda cultural.

De segunda
a sexta no
Estadão.
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Larry Page, de 38 anos, voltou on-
tem a comandar o Google, com-
panhia que fundou, ao lado de
Sergey Brin, há mais de uma déca-
da. Apesar de os investidores te-
rem se mostrado um pouco preo-
cupados com a sua experiência
corporativa, eles esperam que o
executivo renove o gigante das
buscas na internet.

Durante uma década, os funda-
dores do Google ficaram sob o

que Eric Schmidt, que ocupava a
presidência da empresa, cha-
mou de “supervisão adulta”. Pa-
ge e Brin eram considerados jo-
vens e inexperientes demais pe-
los investidores.

A mudança acontece num mo-
mento em que os aparelhos mó-
veis redefinem a maneira com
que as pessoas usam a internet, e
o principal negócio do Google, a
venda de publicidade online, en-
contra-se ameaçado por empre-
sas mais novas, de crescimento

rápido, como o Facebook e o
Groupon.

Page e Brin criaram o algorit-
mo de buscas do Google quando
eram estudantes de pós-gradua-

ção da Universidade Stanford. O
novo presidente ainda não divul-
gou qual é o seu plano para revita-
lizar o Google, mas analistas es-
peram que ele procure proteger
a posição da empresa em buscas
e mobilidade, buscando ao mes-
mo tempo conquistar posição
importante em redes sociais.

Bolsa. O cofundador do Goo-
gle tem de, entre outros desa-
fios, renovar o interesse de inves-
tidores pelas ações do grupo e

interromper a perda de talentos
para companhias menores que
preparam suas aberturas de capi-
tal. Os papéis do Google caíram
mais de 6% desde que Page foi
anunciado CEO, em janeiro.

Sob o comando de Schmidt,
Page e Brin já eram os principais
administradores do Google.
Eric Jackson, sócio da Ironfire
Capital Managing, afirmou que
Page – cujo desdém por marke-
ting e relações públicas foi deta-
lhado no livro Googled, de Ken

Auletta – pode ser mal recebido
pelos investidores.

“Durante os primeiros gran-
des eventos públicos em ele par-
ticipará, seja uma divulgação de
resultados ou uma conferência
com bancos de investimento, ha-
verá um interesse grande e ime-
diato sobre sua performance, e
acho que será decepcionante”,
disse Jackson

Os executivos do Google espe-
ram que Page analise de perto os
projetos em andamento no Goo-
gle, apostando alto naqueles que
parecem promissores e cance-
lando outros. / REUTERS
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