
O Magazine Luiza levou a me-
lhor na disputa pelas lojas do
Baú da Felicidade e comprou a
rede por R$ 83 milhões. O va-
lor foi considerado uma pechin-
cha por analistas, já que repre-
senta apenas 20% dos R$ 415
milhões que a varejista de Sil-
vio Santos registrou de fatura-
mento no ano passado. Sabe-se
que o Baú tem dívidas, mas o
destino destes passivos não foi
detalhado pelas empresas. No
comunicado enviado à Comis-
são de Valores Mobiliário
(CVM), o Magazine Luiza se li-
mitou a informar quer os R$ 83
milhões serão pagos integral-
mente em 31 de julho, “conside-
rando que as lojas não terão ne-
nhuma dívida ou caixa”.

Se Luiza Helena Trajano, do-
na do Magazine, for tão eficien-
te nas unidades do Baú como é
em sua própria rede, pode ain-
da aumentar a receita em pelo
menos R$ 240 milhões. No ano
passado, o Baú vendeu R$ 9 mil
por metro quadrado, enquanto
no mesmo espaço, o Magazine
vende 58% mais, R$ 14,2 mil. A
aquisição formará uma rede
com 732 lojas e receita de R$ 6,1
bilhões anuais.

Como explica Eduardo Sei-
xas, sócio da Alvarez & Marsal,
consultoria especializada em
reestruturação de empresas,
quanto maior a margem de lu-
cro do segmento que a empresa
atua, maior costuma ser o valor
de venda desta companhia.

"No varejo, o segmento super-
mercadista tem a menor mar-
gem, o que leva estas compa-
nhias a serem vendidas por um
valor abaixo do faturamento de-
las. Já em vestuário, a margem
é alta e a tendência é que elas se-

jam vendidas por mais que a re-
ceita", diz. Na avaliação do espe-
cialista, o preço pago pelo Baú
foi baixo pois a margem do seg-
mento de eletrônicos está aci-
ma dos supermercados e abaixo
das lojas de vestuário.

O Magazine Luiza reforçará
sua presença nos estados de São
Paulo e Paraná com unidades
que se encaixam no perfil que a
empresa está acostumada traba-
lhar: voltadas à classe C. Além
de dificultar a chegada de um
novo concorrente, a varejista
também terá condições de ex-
pandir sua base de cartões de
crédito, atualmente com 3 mi-
lhões de clientes cadastrados.

Mas apesar do aparente bom
negócio, não há como fugir da
sobreposição de lojas. A empre-
sa informou que "poderá juntar,
fechar, alienar ou transferir al-
guns dos pontos comerciais do
Baú". E já começam a surgir inte-
ressados em comprar estes pon-
tos (leia mais ao lado).

A companhia também decla-
rou que parte das lojas, princi-
palmente as localizados no Para-
ná, serão convertidos em unida-
des virtuais, modelo espaço físi-
co onde a varejista realiza ven-
das sem produtos, só com aten-
dentes e computadores. A ex-
pectativa é que essa integração
seja feita em seis meses.

O grupo Silvio Santos come-
çou a buscar comprador para o
Baú há sete meses, logo após a
descoberta de fraude no banco
Panamericano. A partir daí o
grupo decidiu que focaria em co-
municação, com o canal de tele-
visão SBT; em consumo, com a
Jequiti; e em capitalização, com
a Liderança. O Panamericano
foi vendido ao BTG Pactual e a
Braspag, empresa de pagamen-
tos digitais, passou para as
mãos da Cielo. ■

Magazine Luiza
acerta a compra
do Baú por
R$ 83 milhões

Em comunicado,
Magazine Luiza diz
que pode “juntar,
fechar, alienar ou
transferir alguns
dos pontos
comerciais do Baú”

Valor foi consideradoumapechincha poranalistas,pois representa
apenas 20% do faturamento da rede de varejo em 2010; com a
aquisição,LuizaHelenoTrajanoreforçaseusnegóciosemSPePR
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Mesmo tendo sido vencido por
Luiza Helena Trajano na dispu-
tas pelas lojas do Baú da Felici-
dade, Márcio Pauliki, presiden-
te da Mercadomóveis, ainda
não desistiu de comprar parte
das lojas da rede fundada por
Silvio Santos.

Pensando nas unidades do
Paraná que vão se sobrepor aos
pontos de venda do Magazine
Luiza naquela região, o empre-
sário deve formalizar uma pro-
posta de aquisição. “Ainda nes-
ta semana vamos enviar uma
proposta de aquisição à Magazi-
ne Luiza a respeito das unida-

des do Baú, que podem ser fe-
chadas ou vendidas”, escreveu
o empresário. Segundo Pauliki,
Pão de Açucar. Máquina de Ven-
das e Elektra também estavam
disputando o Baú.

Em comunicado, o Magazi-
ne Luiza informou que “pode-
rá juntar, fechar, alienar ou
transferir alguns dos pontos
comerciais do Baú em função
da sobreposição de algumas lo-
jas em cidades que não reque-
rem lojas adicionais”. No en-
tanto, o número de pontos de
venda nesta situação não foi
informado.

Proposta revista
A Mercadomóveis possui 145
lojas no sul do país e inicial-
mente tinha interesse por 50

pontos de venda do Baú locali-
zados no estado do Paraná. Pa-
ra ter mais chances de conse-
guir se dar bem nas negocia-
ções, a varejista elevou sua pro-
posta para 80 unidades.

Histórico
A Lojas Cem foi uma das primei-
ras varejistas a serem procura-
das pelo Baú da Felicidade. Na
época era a consultoria Galeazzi
& Associados que prestava servi-
ços para o grupo Silvio Santos.
No entanto, após Cláudio Galea-
zzi, presidente da empresa, afir-
mar ao Brasil Econômico que es-
tava fazendo um “diagnóstico”
sobre o Baú, a diretoria do gru-
po Silvio Santos se irritou e ti-
rou a consultoria das negocia-
ções e chamou o Bradesco BBI

para cuidar da venda.
Durante as negociações exe-

cutivos do Ponto Frio, que per-
tence ao grupo Pão de Açúcar,
foram vistos em lojas do Baú rea-
lizando o processo conhecido
com due diligence. No entanto,
foi a rede de Luiza Helena Traja-
no, que levou a melhor. Após
captar R$ 926 milhões em sua
abertura de capital, o Magazine
Luiza começa a enviar bons si-
nais ao mercado.

“Eles conseguiram levantar
uma boa quantia no mercado e
estão investindo no que prome-
teram, expansão”, afirma
Eduardo Seixas, sócio da consul-
toria Alvarez & Marsal, que tem
no currículo a recuperação de
varejistas como Dadalto, Lea-
der e Casa & Video. ■

FacebookpodevalermaisdeUS$100bilhões

Mercadomóveis ainda quer lojas
A rede tem 145
pontos de venda no
sul do país e
inicialmente tinha
interesse em adquirir
50 unidades do Baú

Henrique Manreza

Daniel Acker/Bloomberg

RECEITA

R$ 240 mi
é em quanto a receita do Baú
da Felicidade pode crescer
nas mão do Magazine Luiza.

EXPANSÃO

732
unidades será o tamanho da
rede formada pela Magazine
Luiza com a compra das lojas
do Grupo Silvio Santos.

RECEITA

R$ 6,1 bi
será o faturamento da rede
comandada por Luiza Trajano
após a integração com
a rede de lojas do Baú.

Rede do Sul do país planeja
comprar unidades que a
Magazine Luiza poderá
fechar ou vender

A rede social Facebook provavelmente fará pedido de oferta
pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) entre outubro
e novembro, informou ontem a CNBC. A operação pode avaliar
o site como valendo até mais de US$ 100 bilhões, segundo o canal.
A venda das ações deve ocorrer provavelmente no primeiro
trimestre de 2012 e o Goldman Sachs parece posicionado para ser
o coordenador-líder do IPO para o Facebook.

LuizaTrajano,presidenteda
MagazineLuiza: compraapós
captaçãodeR$926milhões
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