
Jornal Valor --- Página 5 da edição "10/12/2012 1a CAD B" ---- Impressa por ivsilva às 09/12/2012@19:58:50

Segunda-feira, 10 de dezembro de 2012 | Valor | B5

Enxerto

Jornal Valor Econômico - CAD B - EMPRESAS - 10/12/2012 (19:58) - Página 5- Cor: BLACKCYANMAGENTAYELLOW

Empresas | Serviços

Material elétrico Varejista familiar e duas múltis francesas dominam setor que deve faturar quase R$ 9 bilhões

Loja Elétrica amplia operação em Minas
EUGENIO SAVIO/VALOR

Matos, da Loja Elétrica, diz que faturamento cresce 17% para R$ 460 milhões

Marcos de Moura e Souza
De Belo Horizonte

O varejo de material de mate-
rial elétrico, que neste ano deve
faturar quase R$ 9 bilhões, ainda
é muito pulverizado. Mas uma
estratégia que combinou inves-
timento em expansão orgânica
e aquisições colocou uma em-
presa familiar mineira e duas
multinacionais francesas na li-
derança desse mercado no país.
São elas a Loja Elétrica, a Rexel e
a Sonepar — em comum, preve-
em um 2013 mais aquecido do
que este ano e fazem planos pa-
ra ampliar os negócios.

A Loja Elétrica, varejista minei-
ra de material elétrico, projeta fa-
turamento de R$ 460 milhões em
2012, com aumento de quase
17% em relação ao ano passado, e
prepara-se para inaugurar em
meados do ano que vem um no-
vo centro de distribuição em Belo
Horizonte, fruto de um investi-
mento de R$ 55 milhões. Com
20.8 mil metros quadrados, será,
segundo a companhia, o maior
do setor na América Latina.

A rede de sete lojas da varejista
mineira também cresce: uma oi-
tava unidade será inaugurada na
região metropolitana. Até 2017
será uma loja nova a mais por
ano, diz João Flávio de Matos, di-
retor geral da empresa e filho de
um dos fundadores. No ano que
vem, ele lança também um servi-
ço de compras pelo site. As uni-
dades da Loja Elétrica continua-
rão restritas a Minas Gerais.

O comércio de material elétri-
co — fios e cabos, interruptores,
tomadas e lâmpadas até painéis
e quadros de distribuição de
grande porte — ainda é bastante
pulverizado no Brasil.

Os dois grupos franceses, Re-
xel e Sonepar, que dividem a li-

derança do setor com a compa-
nhia mineira, compraram várias
empresas nos últimos anos. Mes-
mo assim, têm, ao lado da famí-
lia Matos, algo em torno de 10%
do mercado nacional.

Quem diz isso é um dos direto-
res da Associação Brasileira dos
Revendedores de Materiais Elé-
tricos (Abreme), Roberto Payaro.
Ele é hoje o principal executivo
da Rexel no país, depois que o
grupo adquiriu a empresa de sua
família, a Nortel, em 2010.

Com operações em 37 países e
um faturamento no ano passado
de € 12,7 bilhões, o grupo Rexel
adquiriu entre 2010 e 2011 ou-
tras duas empresas de venda de

material elétrico no Brasil: a De-
lamano e a Etil, ambas com lo-
jas em São Paulo.

Mais agressiva do que sua con-
corrente mineira, a Rexel tam-
bém faz planos para o próximo
ano. “A empresa continua inte-
ressada em crescer e em 2013 po-
deremos fechar novas aquisi-
ções”, diz Payaro. A empresa já
tem operações em 17 Estados.

A Rexel já havia atuado no
país. Chegou nos anos 90, mas na
década seguinte vendeu seus ati-
vos para a Ferramentas Gerais, do
Rio Grande do Sul. Nesta segun-
da investida, aportou recursos
não só nas aquisições, mas tam-
bém na construção de um centro

de distribuição em Campinas
(SP), programado para ser con-
cluído ainda este ano. “Pa r a
2013, já foi aprovado um investi-
mento para mais 10 lojas no Esta-
do de São Paulo”, diz Payaro.

Os franceses da Rexel já anun-
ciaram investimentos de 500 mi-
lhões de euros, em média, para
aquisições nos próximos anos.
Uma parcela disso, será destina-
da ao Brasil, diz o executivo.
“Eles querem que o faturamen-
to dos países emergentes che-
gue a 10% do faturamento do
grupo até 2015. Hoje não é nem
a metade”, diz Payaro.

Este ano, o setor de venda de
materiais elétricos deve faturar
R$ 8,9 bilhões, ante os R$ 8,5 bi-
lhões, diz Payaro, citando dados
da Abreme. Parte importante
disso vem da venda direta que
os fabricantes fazem para os
clientes finais, sem passar pelos
revendedores.

Apesar das lojas com porta
para a rua, o forte no ramo da
distribuição são as vendas para
clientes industriais, que repre-
sentam até 80% do faturamento
das empresas maiores, caso da
Loja Elétrica. A empresa, diz
João Flávio de Matos, tem entre
seu grandes clientes Petrobras,
Vale, Andrade Gutierrez, presta-
dores de serviços para a Fiat e a

para a Companhia Energética
de Minas Gerais (Cemig).

Na avaliação da Payaro, os ne-
gócios devem aumentar por
causa da Copa e das Olimpíadas
porque as cimenteiras e grandes
empresas do setor do aço, por
exemplo, envolvidas direta-
mente nas obras para os even-
tos tendem a demandar mais
manutenção e mais material
elétrico. Segundo ele, óleo e
gás, mineração e empresas de
energia eólica entraram mais
no foco na Rexel mundial este
ano como áreas estratégicas pa-
ra expansão das vendas. A dire-
triz serve para o Brasil.

Mesmo com seu lastro global,
este não será um ano bom para a
Rexel no Brasil. Entre janeiro e se-
tembro, acumulou um fatura-
mento de R$ 370 milhões, 0,9%
menos do que no mesmo perío-
do do ano passado — isso em fun-
ção do fraco desempenho indus-
trial e pelos processos de integra-
ção da Delamano, recém adquiri-
da, diz Payaro. No último trimes-
tre, no entanto, diz, o grupo está
mostrando mais saúde.

“O ano está fechando mais for-
te do que começou e estamos no-
tando alguma retomada dos in-
vestimentos da indústria e a si-
tuação da indústria é muito im-
portante para nós”, diz Daniel Ta-

tini, diretor de operações da So-
nepar, outro grupo francês e con-
corrente direto da Rexel.

Com lojas em 35 países, a em-
presa faturou globalmente no
ano passado € 14,7 bilhões com
o negócio de venda de material
elétrico. Em seus 11 anos no
Brasil, a Sonepar tem aqui 12
empresas de cinco grupos:
Emel, Eletronor, Grupo DW, Di-
mensional e Rosa Leal. Suas lo-
jas estão em todos os Estados
do Sul, Sudeste, mais Goiás, Ba-
hia, Pernambuco e Pará.

No Brasil, a estimativa é de fe-
char 2012 com um faturamento
de mais de R$ 500 milhões, se-
gundo Tatini. “Estamos crescen-
do acima do crescimento do
m e r c a d o.” Sobre se há planos
de mais aquisições em 2013, Ta-
tini diz que não faz comentá-
rios sobre isso.

Pelo tamanho e pela tradição
em Minas Gerais, a Loja Elétrica, a
única companhia de capital na-
cional de maior porte que restou
no mercado de varejo de mate-
rial elétrico, parece ser um ativo
atraente para quaisquer grupos
que olhem hoje o setor. “Investi -
dores nos procuram muito, as-
sim como multinacionais que
operam nesse ramo”, diz João Flá-
vio de Matos. “Mas até então, não
houve interesse nosso.”
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Inventure Management tem a satisfação de anunciar o início
da parceria estratégica entre

Itaoca Terminal Marítimo S.A. – Itaoca Offshore
e

Danbor A/S, do grupo A.P. Møller-Maersk

para o planejamento e operação de terminal de apoio logístico
offshore no município de Itapemirim (ES).

Itaoca Offshore e Danbor A/S iniciam fase de estudos conjuntos e
discussões para cooperação na futura operação do terminal. Inventure
Management participou como assessor exclusivo da Itaoca Offshore
na busca de renomado parceiro estratégico internacional, tendo como

desfecho a celebração do Acordo de Intenções entre Itaoca
Offshore e Danbor A/S em 30.11.2012.

Itaoca Terminal Marítimo S.A. - Itaoca Offshore (www.itaocaoffshore.com.br)

Itaoca Offshore é um projeto greenfield que prevê a instalação e operação de um terminal marítimo

no município de Itapemirim (ES). O terminal reunirá, em uma única estrutura, todos os serviços de

suporte ao setor de exploração offshore de oil & gas de maneira totalmente integrada, oferecendo

ganhos logísticos e operacionais às empresas do setor.

Danbor A/S (www.danbor.com)

Danbor detém e opera a maior base de apoio offshore da Dinamarca, administrando também

outros terminais modernos dedicados à indústria de petróleo e gás no Reino Unido e Groenlândia,

de maneira integrada, há mais de 35 anos. Pertence ao grupo A.P. Møller-Maersk, e controla as

empresas Arctic Base Supply, Maersk H2S Safety Services A/S, Norserv A/S e Danbor Ltd.

Inventure Management (www.inventuremanagement.com)

Inventure Management é uma empresa especializada no desenvolvimento de negócios e parcerias

internacionais, incluindo acordos técnico-operacionais e M&A, com foco nos setores marítimo e

offshore. Tem sede na cidade do Rio de Janeiro, além de escritório de apoio na Noruega.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 10 dez. 2012, Empresas, p. B5.




