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As cobiçadas
do VAREJO
Fernando Scheller
Cátia Luz

A compra da rede de utilidades
domésticas Camicado pela gaú-
cha Renner, no início do mês, sur-
preendeu pela discrição das ne-
gociações e pela decisão da rede
de vestuário de entrar em um no-
vo segmento. A aquisição parece
ter servido de estopim para agu-
çar o apetite de fundos de priva-
te equity e de grandes empresas
pelas redes de médio porte – so-
bretudo as regionais – com forte
potencial de expansão nos próxi-
mos anos.

O varejo sobe posições na lis-
ta de prioridades de investidores
à medida que o consumo das fa-
mílias se torna cada vez mais im-
portante na economia brasilei-
ra. Em 2010, a demanda interna
respondeu por 60% do Produto
Interno Bruto. E, mesmo partin-
do de uma base forte, cresceu
10,3%, acima dos 7,5% do PIB co-
mo um todo.

A estabilidade econômica – au-
xiliada pela renda e pelo crédito
mais robustos – ampliou a oferta
de produtos que o consumidor
pode comprar. E a consolidação
do varejo nacional ao longo do
tempo reflete essa evolução do
consumo: o setor de supermerca-
dos e hipermercados é um dos
mais consolidados, com forte
presença de gigantes internacio-
nais, como Carrefour e Wal-
mart. O de bens duráveis, como
eletrônicos e eletrodomésticos,
também já tem concentração si-
milar a de países desenvolvidos.
O mercado de confecções, ape-
sar de ainda altamente pulveriza-
do, já viu o forte crescimento de

redes como Renner, Riachuelo e
Marisa nos últimos anos. Agora,
ainda de olho nos segmentos tra-
dicionais, grandes varejistas e in-
vestidores se preparam para ocu-
par territórios praticamente
inexplorados.

Tome-se o caso do setor de ca-
ma, mesa e banho. Apesar do re-
cente negócio com a Camicado e
da compra da MMartan pela Co-
teminas, em 2009, uma das maio-
res redes desse mercado ainda é
independente: a paulista Zelo.
Com 42 lojas e faturamento de
R$ 320 milhões por ano, a empre-
sa ainda não se rendeu ao “canto
da sereia” de fundos de investi-
mento e de concorrentes. Ape-
sar de já ter conversado com pe-
lo menos uma dezena de interes-
sados, o sócio-diretor Mauro Ra-
zuk – que divide o capital da em-
presa com quatro irmãos – conta
que as propostas foram insufi-
cientes para concretizar negocia-
ções formais.

A baiana Le Biscuit, rede de 15
lojas que vende de material esco-
lar a brinquedos, também não
avançou nas conversas. Mas o
contato com investidores já cau-
sou mudanças na empresa, que
decidiu buscar profissionais de
mercado para os cargos de dire-
toria e contratar a Ernst Young
para auditar suas contas.

Fundada há 43 anos, a rede ex-
perimentou uma forte expansão
nos últimos cinco anos, pegando
carona no aumento do poder de
compra do nordestino. Álvaro
Sant’Anna, presidente da rede,
diz que o importante é acompa-
nhar as mudanças nas aspira-
ções do consumidor. “Hoje, sou
uma loja para a classe C, mas

com produtos de classe B. Quero
me antecipar ao cliente”, afirma.

À medida que o consumidor
quer comprar mais e melhor,
abre-se um variado cardápio de
oportunidades para os investido-
res. Para Daniel Sterenberg, do
fundo Carlyle, está claro que o
consumo de “indulgências” ga-
nha força e abre o leque de inves-
timentos no varejo. “A compra
da (operadora de turismo) CVC
foi orientada por essa tese.”

Atrás de um sócio. Outra rede
de força regional, a mato-gros-
sense Lojas Avenida chegou a 71
lojas nas regiões Norte e Centro-
Oeste. Em 2011, quer faturar R$
350 milhões. Para crescer, a rede
de confecções, sapatos e cama,
mesa e banho busca ativamente
um sócio. Contratou banco de in-
vestimento e escritório de advo-
cacia para atrair a atenção de um
grande fundo de private equity e
financiar sua ambição: ter, até
2015, 170 lojas no País e chegar a
São Paulo e ao Rio.

Além da relação cada vez mais
estreita com os fundos de partici-
pação, as redes de médio porte
também se aproximam das gi-
gantes do varejo, dispostas a pa-
gar por uma possibilidade de ex-
pansão. Para Eduardo Seixas, só-
cio-diretor da consultoria Alva-
rez & Marsal, as aquisições vêm
para ajudar na solução de dois
problemas das grandes redes: o
preço salgado e a oferta restrita
de imóveis no País. “Para quem
tem 130, 150 lojas, fica difícil
achar pontos adequados em
quantidade suficiente. Por isso,
faz sentido crescer diversifican-
do, com uma nova marca.”
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Compra da Camicado
pela Renner desperta o
apetite de investidores
para as redes de médio
porte com grande
potencial de expansão e
presença em segmentos
ainda pouco consolidados

Matéria de capa
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● Aos 3 anos, Rodrigo Caseli já
brincava com as caixas de pape-
lão na pequena loja de tecidos do
pai, em Cuiabá (MT). Hoje, 32
anos depois, está prestes a inau-
gurar uma loja em Eunápolis, na
Bahia, e outra em Paraupebas,
no Pará. Essas (e outras) vão se
somar às atuais 71 unidades da
Lojas Avenida, rede de roupas,
sapatos e cama, mesa e banho
com presença em 10 Estados e
faturamento de R$ 350 milhões
previsto para este ano. As lojas
não guardam nenhuma seme-
lhança com a lojinha de tecidos.
São pelo menos 20 vezes maio-
res e vendem 10 mil itens diferen-
tes. A rede, que começou a se
expandir no fim da década de 90,
prepara-se para dar seu passo
mais ambicioso: abrir 100 lojas
até 2015. Para isso, vai precisar
de sócios. Na próxima semana,
banqueiros do UBS vão começar
a bater à porta de fundos de pri-
vate equity. “Mapeamos 22 fun-
dos. Queremos vender uma parte
da empresa, mas não o controle,
e ainda receber uma injeção de
R$ 150 milhões”, revela Caseli. /

PATRÍCIA CANÇADO

● A rede Le Biscuit – nascida a
partir de um armarinho em Feira
de Santana, na Bahia – organizou
a expansão da rede de lojas ao
mesmo tempo que mudou a ges-
tão: contratou a Ernst & Young
para auditar suas contas, buscou
profissionais de mercado para os
cargos de diretoria e eliminou
todos os processos informais. A
mudança foi capitaneada pelo
presidente da companhia, Álvaro
Sant’Anna, de 35 anos, que assu-
miu o negócio fundado pelo pai
há uma década. O empresário
considera 2011 um marco na his-
tória da companhia: até o fim do
ano, serão abertas cinco novas
lojas, que alavancarão a ambicio-
sa meta de superar a marca de
R$ 200 milhões em faturamento
– uma expansão de quase 50%
em relação a 2010. Tanto traba-
lho fez a Le Biscuit colocar o pé
no freio das negociações. “Não
posso falar com todos os fundos,
não quero que o pessoal perca o
controle da operação”, diz Sant’
Anna. No entanto, ele não descar-
ta totalmente uma venda a curto
prazo: “Toda a empresa está à
venda. Só depende da proposta.”

● A fluminense Lojas Leader ga-
nhou projeção nacional em 2008
ao concordar em vender sua ope-
ração para a rival Renner, por R$
670 milhões. Na esteira da crise
financeira internacional, o negó-
cio foi cancelado um mês e meio
após o anúncio – de acordo com
fontes próximas à empresa, o
evento abalou a autoestima da
rede, que viu sua operação per-
der um pouco do brilho que os-
tentava. No entanto, a Leader –
que mistura artigos para o lar,
brinquedos e confecções, em
uma espécie de versão reduzida
da antiga Mesbla – ainda apre-
senta um forte faturamento por
loja. A companhia, que não quis
dar entrevista para esta reporta-
gem, informou que prevê receita
de R$ 1,1 bilhão em 2011, com 52
unidades. Segundo o sócio-dire-
tor da consultoria Alvarez & Mar-
sal, Eduardo Seixas, a empresa
tem um bem muito valioso atual-
mente: pontos de venda estratégi-
cos e de grande porte no Rio de
Janeiro, incluindo 17 lojas na ca-
pital. “Poderia ser uma boa op-
ção para a Riachuelo, que tem
uma operação muito fraca no Es-
tado”, afirma Seixas.

● Uma das maiores redes de ca-
ma, mesa e banho do País, a Zelo
– cuja sede fica no Bom Retiro,
no centro de São Paulo – tem um
processo de tomada de decisão
totalmente familiar. O fundador
Anis Razuk repassou a empresa
para os filhos – os cinco são só-
cios, enquanto três dividem a ges-
tão da companhia. Qualquer deci-
são sobre a admissão de um no-
vo sócio, conta o sócio-diretor
Mauro Razuk, será tomada em
comitê. Com faturamento previs-
to de R$ 360 milhões para 2011 –
crescimento de mais de 10% so-
bre o ano passado –, Razuk afir-
ma que a companhia foi capaz de
organizar o próprio crescimento
“sem velocidade maluca”. Entre-
tanto, o empresário pretende
abrir 12 novas lojas até o fim do
ano que vem, o que elevaria sua
rede para 54 unidades. Com re-
cursos próprios, a empresa con-
seguiu, especialmente nos últi-
mos anos, descentralizar sua
atuação – hoje, está em seis Esta-
dos, no Distrito Federal e se pre-
para para chegar ao Mato Grosso
do Sul. “Há poucos anos, 90%
das vendas eram em São Paulo.
Agora, são 55%.”

A Lojas Avenida
vai à Wall Street
brasileira

LEO AZEVEDO/AE

Nível de
concentração
em alguns
segmentos

WILTON JUNIOR/AEDANIEL TEIXEIRA/AE

Le Biscuit amplia
rede de lojas e
moderniza gestão

DIVULGAÇÃO

● Trousseau
Com 22 lojas, a Trousseau é es-
pecializada no segmento de luxo
de cama, mesa e banho. Romeu
Trussardi Neto, que fundou a em-
presa ao lado da mulher, diz que
não descarta a entrada de um
sócio. “Seria uma forma de abre-
viar o caminho para a internacio-
nalização da marca”. O empresá-
rio diz ainda que já teve várias
conversas com investidores,
mas que não tem pressa.

DIVULGAÇÃO

Leader e os
pontos valiosos
no Rio de Janeiro

Familiar, Zelo
cresce sem
‘velocidade maluca’

MERCADO
VAREJISTA
NO PAÍS
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Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 25 abr. 2011, Negócios, p. N4.




