
IPO do Magazine Luiza
deve movimentar o mercado

Por Gilberto Pavoni Junior , especial para CRN Brasil | editorialcanal@itmidia.com.br
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A
abertura de capital do Ma-
gazine Luiza, protocolada 
na Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM) em 28 
de fevereiro, é o primeiro 

movimento importante do setor em 2011. 
Segundo o coordenador do Núcleo de Va-
rejo da ESPM, Ricardo Pastore, foi o acirra-
mento da competição e o bom volume de 
dinheiro no mercado que empurrararam a 
estratégia. “O momento foi ideal. Há uma 
procura por opções de investimentos e o 
Magazine Luiza tem destaque”, comenta. 
O IPO é uma ideia antiga e foi dado como 
certo em 2008. Mas a crise e o resfriamento 
do mercado global postergaram os planos. 

De acordo com o prospecto prelimi-
nar entregue à CVM, a empresa nascida em 
Franca, SP, usará o montante arrecadado 
para abrir novas lojas e, possivelmente, 
adquirir concorrentes. Para Pastore, não 
se poderia esperar outro plano diante da 
pressão da concorrência no varejo local. “A 
união de Pão de Açúcar, Ponto Frio e Casas 
Bahia de um lado e de Ricardo Eletro e Insi-
nuante de outro deixaram o Magazine Lui-
za com necessidade de musculatura para 
enfrentar a nova realidade”, comenta. 

Para Pastore, as boas aquisições podem 
estar no varejo regional. “Há redes bem po-
sicionadas no interior e no Nordeste, que, 
apesar de anônimas, trariam ganhos”, pre-
vê. Mas não cita nomes. A compra da pa-
raibana Lojas Maia, por R$ 290 milhões, 
em julho último, seguiu a linha.

Como fatores de risco, o documento 
entregue à CVM cita a competitividade do 
setor no Brasil, a sensibilidade das opera-
ções à redução do poder de compra por 
ciclos econômicos adversos e a exposição à 
inadimplência nos financiamentos.

CRESCIMENTO E IPOS
A luta das grandes redes do varejo bra-

sileiro é por um mercado que cresceu 10,9% 
em volume de vendas em 2010, conforme 

dados do IBGE. “O segmento é muito frag-
mentado e tem margens apertadas. Não há 
caminho melhor para ganhar fôlego finan-
ceiro do que o IPO”, comenta Pastore. Ele 
aponta que a perspectiva para os próximos 
anos é de bons faturamentos. Os desempe-
nhos elevados seriam reflexo do aumento 
do poder de compra da população, fruto da 

alta da massa de salário da economia. 
Mesmo que haja um arrefecimento do 

crédito, por conta das políticas de contro-
le da inflação, o varejo deve se beneficiar 
da expansão da classe média, fomentada 
por ex-integrantes das classes D e E, com 
mais dinheiro no bolso e estabilidade no 
emprego. A população com renda mensal 
entre R$ 1 mil e R$ 3,4 mil é exatamente o 
público-alvo do Magazine Luiza. 

A abertura de capital da rede de Fran-
ca deve impulsionar outros IPOs do varejo 
brasileiro. A Máquina de Vendas, empresa 
fruto da fusão entre a Ricardo Eletro e Insi-
nuante, em 2010, também tem planos de ir 
à bolsa. O Pão de Açúcar, maior rede vare-
jista do Brasil, com receita de R$ 36 bilhões, 
tem intenção de fazer o IPO da divisão de 
vendas pela internet. A unidade engloba os 
sites do Extra, Casas Bahia e Ponto Frio.

REFLEXOS NO E-COMMERCE
Pastore ainda alerta para a possibili-

dade de consolidações online. “O e-com-
merce tem crescido e pode completar a 
expansão da marca”, diz. As vendas do 
Magazine pela internet somam R$ 807 mi-
lhões e equivalem a 15% do faturamento. A 
receita bruta de 2010 foi de R$ 5,7 bilhões.

Não há tantas opções no mundo vir-
tual como no de tijolo para isso. Porém, 
Pastore alerta para oportunidades como os 
clubes de compra. “O mundo online elimi-
na intermediários e todas essas possibili-
dades devem ser analisadas.”

Ricardo Pastore, da ESPM, acredita que outras redes de varejo entrarão na bolsa. 
Setor irá passar por momento de consolidação e expansão das maiores empresas
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