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Por enquanto a família Camicado
não quer pensar em novos negó-
cios. Mesmo após vender a em-
presa para a Renner por R$ 157
milhões, os antigos proprietá-
rios da varejista de utensílios
domésticos continuarão à frente
da operação. “Será uma coges-
tão”, diz a diretora Renata Yuri,
filha de Minolu Camicado, fun-
dador da varejista. Junto com o
pai e a tia Mariê, Renata vai se
encarregar de familiarizar os
executivos da Renner com a
venda de objetos para o lar.

Como explica Miguel Abdo,
diretor da Naxentia, consultoria
especializada em fusões e aquisi-
ções, este modelo de transição é
comum. “Normalmente os anti-
gos sócios assumem o compro-
misso, através de contrato, de
transferir conhecimento para os
novos proprietários”, afirma. Po-
rém, é comum que em um prazo
de três a cinco anos eles deixem a
operação. No caso da Renner este
processo é ainda mais necessário,
já que a rede especializada em
vestuário não tem experiência na
venda de utensílios para o lar.

Força da marca
O presidente da Renner, José
Galló, afirmou ontem, em tele-
conferência com analistas, que
“em uma visão futurista” é pos-
sível que em locais onde existam
uma loja da Renner também
haja uma unidade da Camicado.
“Este nome é muito forte, prin-
cipalmente em São Paulo”, diz
Abdo, da Naxentia. Das 27 lojas
que compõem a Camicado, 15
estão no estado de São Paulo,
onde a principal concorrente é a
Preçolândia. “O anúncio da ven-
da foi uma surpresa. Temos a en-
trada de um grande competidor
neste mercado, o que nos esti-
mula a trabalhar ainda mais”,
afirma Hélio Freddi Filho, dire-
tor da Preçolândia.

A Renner pretende chegar a
101 unidades em 2015 e 125 até
2020. “Era uma empresa bem
gerida, mas que não estava apro-
veitando o seu potencial de ex-

pansão. Os acionistas já não ti-
nham tanto ímpeto de crescer”,
disse Galló. Outra intenção é le-
var o cartão Renner para a ope-
ração da Camicado. Atualmente,
60 % das vendas da varejista
ocorrem por meio de cartão de
crédito, enquanto o restante é
dividido entre cartões de débito,
cheque e dinheiro. “O potencial
da Camicado está reprimido
porque eles não possuem crediá-
rio próprio”, afirmou Galló.

Com uma receita líquida de
R$ 127,6 milhões em 2010, a
Camicado inaugura um novo
caminho para o processo de
consolidação no varejo. Agora,
em vez de grandes fusões e
aquisições, as empresas espe-
cializadas e de médio porte de-
vem entrar na mira de grandes
redes e de fundos de private
equity, acredita o consultor da
Naxentia. ■ Com Reuters

Renner manterá sócios da
Camicado na nova estrutura
Estratégia é usada para transferir
conhecimento aos compradores

TRANSPORTE

Azul Linhas Aéreas pede autorização
para novas rotas de voos no Nordeste
A companhia pediu autorização à Agencia Nacional de Aviação Civil —
Anac — para novas frequências entre o Rio de Janeiro e Salvador
e entre Salvador, Recife e Fortaleza. Além disso, solicitou novas
ligações entre Fortaleza e Belém e Belém e Manaus. Se aprovados,
os voos terão início em 10 de julho. As operações estão previstas
para serem realizadas com jatos fornecidos pela Embraer.

Divulgação

FUNCIONÁRIOS

800
é o número de colaboradores da
Camicado, que possui 27 lojas
espalhadas por sete estados,
além da operação de e-commerce
e um um centro de distribuição.

RECEITA

R$ 157 mi
foi quanto a Renner pagou
pelas lojas. Em 2010, a varejista
faturou R$ 127,6 milhões,
crescimento de 16,2%.
O lucro foi de R$ 1,1 milhão.

PASSIVO

R$ 8 mi
é a dívida da Camicado,
entre empréstimos e
financiamentos. No ano
passado, o ebitda da varejista
totalizou R$ 4,3 milhões.

Murillo Constantino

Renata Yuri, diretora da Camicado:
sem planos para novos negócios

“O anúncio da venda
foi uma surpresa.
Temos a entrada
de um grande
competidor neste
mercado, o que
nos estimula a
trabalhar ainda mais

Hélio Freddi Filho,
diretor da Preçolândia

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo,  6 abr.  2011, Primeiro Caderno, p. 22.
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