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dois empresários que travavam uma dura 
batalha no varejo surpreenderam analistas e 
investidores ao anunciar que trocariam a 
rivalidade pela sociedade. Luiz Carlos 
Batista, dono da rede Insinuante, e Ricardo 
Nunes, fundador da Ricardo Eletro, criaram 
a Máquina de Vendas, segunda maior 
varejista de móveis e eletroeletrônicos do 
país. Em vez de seguir digladiando, as redes 
somariam forças para negociar melhor com 
fornecedores e ganhariam eficiência para 
fazer frente às redes nacionais que 
avançavam sobre seus territórios. 

Fazia todo o sentido, e o nome da 
empresa resultante da fusão não poderia ser 
mais indicativo do otimismo que a cercou. 
Mas a fusão tem trazido problemas ines-
perados. A máquina está longe de operar a 
pleno vapor. Como se trata de uma empresa 
fechada, não há como dizer se a fusão está 
dando certo - se as margens de lucro cres-
cem, se o valor total da empresa é maior do 
que a soma dos valores de cada parte. 

Isso ficaria claro com a abertura de 
capital (IPO) que os sócios planejavam fa-
zer no ano que vem. Ocorre, porém, que o 
IPO foi suspenso. Em parte, a explicação é 
o péssimo momento da economia para 
atrair investidores (que levou várias em-
presas, entre elas a Votorantim e a Azul, a 
suspender esse movimento). Outra parte 

da explicação, no entanto, é o momento de 
suspense que vive o casamento entre Nunes e 
Batista. 

Os dois sócios enfrentam dificuldades 
para fechar o acordo societário da empresa. 
A partilha acertada inicialmente, de 53% 
para Batista e 47% para Nunes, está em re-
visão. A tendência é que o dono da Ricardo 

Eletro dilua sua participação. Já foi cogitado 
que ele passe a deter 37% (Nunes nega). Em 
meio a essa negociação, a companhia 
anunciou que pretende se unir a um fundo de 
investimento (que pode diluir a participação 
dos dois sócios e tornar-se uma alternativa ao 
IPO). Nunes diz que, além de dinheiro, 
espera-se que o novo investidor 
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negócio, mas os bancos sabem que, na prá-
tica, os dois não colocaram todos os pingos 
nos is no contrato. Um executivo próximo à 
empresa conta que Batista não gostaria de 
ficar com apenas 53% das ações, como 
acordado em 2010. Nunes diz que não faz 
sentido, dado o peso das companhias. "A 
Ricardo Eletro fatura R$ 4 bilhões, de uma 
receita de R$ 9 bilhões da Máquina de Ven-
das em 2012." 
 

 
Fusões parecem um negócio simples: 
juntam-se operações, ganha-se escala, 
cortam-se custos... Na prática, as de- 

Segundo o consultor de varejo Eugenio 
Foganholo, as duas empresas foram afoitas 
demais para se unir: "Elas namoraram muito 
pouco antes de casar". Para vários analistas, 
o motivo da pressa foi a entrada da Casas 
Bahia no Nordeste, região que as duas 
dominavam, seguida pela sua união com o 
Pontofrio (e a criação da Via Varejo). 
A pressa levou a algumas surpresas. Depois 
da fusão, ficou claro que a operação da 
Ricardo Eletro não era tão lucrativa quanto 
se imaginava. Parte da margem de lucro, 
segundo pessoas familiarizadas com o 
negócio, vinha da sonegação de impostos. 
Em 2011, Nunes chegou a ser condenado 
pela Justiça Federal a 

três anos e quatro meses de 
prisão por corrupção ativa. Ele 
teria pago propina a um auditor 
fiscal da Receita Federal para 
evitar que sua empresa fosse 
autuada. Nunes nega a 
acusação e recorreu ao 
Tribunal Regional Fede 

ral da 3a Região (ver quadro na página 94). O 
processo corre sob sigilo. Nunes diz não ter 
dúvida de que sairá vitorioso. Afirma que a 
condenação diz respeito a ele como pessoa 
física, não à Ricardo Eletro. 

De qualquer forma, segundo o exe-
cutivo que levantou a questão da revisão 
societária, Batista acha que Nunes merece 
uma parte menor do que os 47% da Máquina 
de Vendas, já que a lucratividade das lojas da 
Ricardo Eletro se mostrou menor após a 
união. Nunes também teria se decepcionado 
com Batista. "Ele percebeu que a Insinuante 
tinha uma operação falha, com gente 
trabalhando em feudos pouco ágeis, o que 
jogava o resultado da companhia para baixo. 
O Ricardo deu uma injeção de adrenalina na 
Insinuante", diz um executivo do varejo, 
próximo aos empresários. 

Os dois negam qualquer desenten-
dimento. "O Luiz Carlos é como um pai 

silusões superam as esperanças. Estudos 
internacionais mostram que, historicamente, 
quase dois terços das fusões não entregam o 
que prometeram. Os motivos são os mais 
variados. Em alguns casos, os ganhos de 
escala não vêm. Em outros, as culturas são 
diferentes demais e as sinergias viram 
disputas paralisantes. Às vezes, o acordo não 
foi bem desenhado e leva a futuras brigas. 
Segundo um estudo da consultoria 
McKinsey, em 42% dos negócios a análise 
prévia das empresas mostra-se bem diferente 
do que a realidade. 

No caso da Máquina de Vendas, os si-
nais são contraditórios. As sinergias ainda 
não apareceram, mas as vendas vêm au-
mentando, principalmente pela aquisição de 
outras redes. As culturas são diferentes, mas 
isso, embora tire eficiência, pode ajudar a 
manter a cara local de cada operação. 

traga para a rede melhores práticas de 
governança corporativa. O Bradesco BBI 
auxilia a Máquina de Vendas na busca por 
esse novo parceiro. 

São justamente os bancos que pres-
sionam os empresários a resolver a questão 
societária. Hoje, a companhia renegocia dí-
vidas e empresta dinheiro como um único 
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para mim", diz Nunes, o CEO da compa-
nhia. "Ele me completa totalmente e não 
existe isso de redução de participação. A 
sociedade está definida desde a fusão. 
Inclusive fizemos auditoria na Ricardo 
Eletro antes da operação." Nunes só admite 
revisão societária no caso da possível 
entrada de um fundo de investimento. 

Para Batista, presidente do conselho 
de administração, o mercado (bancos, 
concorrentes e fornecedores) tem difi-
culdade para entender que "bicho é a 
Máquina de Vendas". O empresário pede à 
repórter uma folha de papel para desenhar e 
explicar em detalhes o modelo de negócio 
da rede varejista. Tira do bolso uma caneta 
onde se lê Tozzini Freire - o escritório de 
advocacia contratado por Batista em 2010, 
que agora cuida do acerto societário. Nunes 
é cliente do Pinheiro Neto Advogados. 

"A Máquina de Vendas nunca vai ser 
uma empresa de varejo que tem a mesma 
marca no Brasil inteiro", diz Batista. 
Queremos ser grandes, ter uma estrutura 
nacional, mas conservar a identidade re-
gional de cada bandeira. O mercado ainda 
não entende esse formato." Isto, segundo 
ele, explicaria a percepção de que a fusão 
não está se consolidando. O que Batista 
quer é unir forças com varejistas que podem 
agregar know-how local para a companhia. 
Em troca, oferece escala e estrutura. "O cara 
[um varejista] diz: 'eu precisaria ter mil lojas 
para comprar mais barato'. Agora você tem. 
'Eu detesto TI, é uma confusão na minha 
vida'. Então deixa que eu cuido dessa área 
para você." 
 

MÁQUINA DE COMPRAS 
Por enquanto, dentro dessa estratégia de 
nacionalização das operações, o que mais 
tem funcionado de forma integrada é a área 
de compras. A Máquina de Vendas negocia 
com os fornecedores 
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em nome de todas as bandeiras. Hoje, a 
empresa é composta por outras três 
companhias menores: a Máquina de Vendas 
Norte, a Nordeste e a Sul, mais a estrutura da 
Máquina de Vendas Brasil, que engloba as 
marcas Ricardo Eletro e Insinuante. Essa 
divisão foi feita para acomodar as aquisições 
feitas por Nunes e Batista desde 2010. Em 
junho daquele ano, os dois adquiriram o 
controle da City Lar (ver quadro ao lado), rede 
forte no Norte e Centro-Oeste do país. No 
ano seguinte, compraram a Eletro Shopping, 
varejista pernambucana. Em 2012, foi 
incorporada a catarinense Salfer. Os antigos 
donos dessas redes permanecem à frente de 
seus negócios, sem participação na Máquina 
de Vendas Brasil. 

As aquisições ajudam a explicar a 
demora no processo de integração. Mas há 
quem considere que essa demora será eterna. 
"Na prática, a Máquina de Vendas funciona 
como um clube de compras. A sinergia que 
uma fusão desse porte poderia gerar não 
aconteceu", diz uma fonte muito próxima a 
um dos sócios. 

Batista admite que ainda não foi 
possível captar todos os potenciais ganhos da 
operação. Estima que a Máquina não tenha 
captado nem 50% da sinergia possível. "Isso 
me dá felicidade, porque sei que há ainda 
muito para ganhar", diz. Segundo seus 
cálculos, esses ganhos devem chegar a R$ 
300 milhões nos próximos anos. Nunes diz 
que a empresa vive hoje seu melhor 
momento. "Não é fácil fazer uma fusão desse 
tamanho, mas deu certo e hoje há cinco 
outras redes de varejo que querem fazer parte 
da nossa estrutura." 

O primeiro passo rumo à integração foi 
a criação de um centro de serviços 
compartilhado, o CSC, em Salvador, sede da 
rede Insinuante. Essa estrutura prestará 
serviço para todas as bandeiras nas 
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sendo feita aos poucos porque, ao longo 
desses últimos três anos, a Máquina de 
Vendas focou na compra dessas redes para 
cobrir todo o território nacional. Para a 
empresa, é natural que cada integração 
esteja num estágio diferente de maturidade. 
São 1.057 lojas, espalhadas por todos os 
estados. A cada mudança de sistema ou de 
processo é preciso treinar um exército de 
pessoas. Hoje, são 26.370 funcionários. 
Ricardo Nunes acredita que a junção dos 
sistemas de tecnologia e das áreas financeira 
e administrativa "deverá ser concluída até o 
final de 2014". 
 

 
Aintegração entre as diferentes bandeiras, 
porém, não será total. Como o objetivo é 
conservar o caráter e o conhecimento 
regional de cada rede, os presidentes de cada 
braço da Máquina de Vendas - Norte, 
Nordeste e Sul - têm autonomia para decidir 
suas políticas de vendas, preços e de gestão 
de pessoas. "Cada presidente de bandeira 
tem autonomia para colocar o seu modelo. 
Se eu começar a interferir, aí a coisa pode se 
perder. Se um cara começou do zero e 
chegou a 200 lojas, esse cara é bom. Quando 
ele vem para debaixo do guarda--chuva da 
Máquina de Vendas, não mexemos no que 
ele tem de bom e agregamos o que ele não 
tem", diz Batista. 

A estratégia parece boa. Num Brasil 
com regiões de culturas e hábitos tão 
diversos, entender as necessidades 

áreas financeira, contábil, administrativa e 
fiscal. Trata-se do back office. Segundo 
Batista, cerca de 65% do faturamento da rede 
já está com as operações centralizadas nesse 
local. Os demais 35% dependem da 
padronização dos sistemas de lojas (venda,
sortimento, abastecimento), do financeiro e 
do que eles 

chamam de "frente de loja" (os tipos de 
venda e de comissão dos vendedores, por 
exemplo). Por ora, as redes Insinuante e 
Ricardo Eletro já trabalham com os mesmos 
sistemas. Falta integrar as demais bandeiras. 

A união de todas as operações é mesmo 
um processo complexo. Está 
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e peculiaridades de cada local ajuda a 
conquistar o consumidor. Mas, no limite, 
essa descentralização interfere na formação 
de uma cultura única e reconhecível - aquilo 
que diferencia uma grande empresa de uma 
cooperativa. 

Os dois empresários têm perfis muito 
diferentes. Formado em engenharia, Batista 
é forte na parte administrativa e de 
retaguarda. Está focado em montar e 
implementar a estratégia do negócio. Tido 
como tímido, ele raramente dava entrevistas 
quando presidia a Insinuante. Nunes, que 
não fez faculdade, é expansivo e falante. 
Gosta do contato com os consumidores, de ir 
às lojas, comprar e vender. 

Ambos frisam que suas personalidades 
se complementam e exaltam a experiência 
de trabalhar em sociedade. "É uma mudança 
para melhor, porque você tem com quem 
compartilhar as alegrias e as tristezas", diz 
Batista. "Quando você é dono sozinho, o 
peso da responsabilidade é muito grande. 
Sem contar que aquilo que você acha que é 
um problema pode ter sido algo pelo qual 
seu sócio já passou e vai saber te ajudar a 
resolver." O empresário diz que ele, assim 
como toda a equipe da Máquina de Vendas, 
tem um forte espírito associativo. Não é a 
impressão que ele passa, segundo gente que 
o conhece. "Ele é extremamente 
centralizador", diz um executivo que 
acompanha seu trabalho. 
 

 
Os fornecedores ainda não sentem que isso é 
um negócio único, porque a base para isso 
ocorrer está no comercial e na logística que, 
na prática, não foram integradas", diz uma 
fonte próxima à empresa. Logística, aliás, 
tem se mostrado um calcanhar de aquiles da 
varejista. No dia 23 de julho, o Ministério 
Público do Rio de Janeiro conseguiu uma 
liminar 

para o dia 26 de julho para a Bahia. Ele foi 
ajudar a turma da Ricardo Eletro a deixar o 
topo do ranking de reclamações do site (veja 

quadro na página 92). "O problema deles está 
na estratégia. Os comerciais da empresa 
dizem que o Ricardo provou que, no varejo, 
preço é tudo. Mas não é assim. Não basta 
atender bem na hora da venda, é preciso ser 
bom também no pós-venda." 

A Máquina de Vendas diz que usa os 
dados do Procon para balizar a qualidade do 
nível de atendimento. O levantamento do 
órgão mostra uma redução de 12% na 
quantidade de reclamações. Quando se 
analisam apenas as vendas online, a queda 
chega a 21%. "Fico surpreso com os 
números do Reclame Aqui porque estamos 
investindo pesado na área de atendimento 
ao cliente", diz Batista. 
 

 
Por outro lado, alguns resultados já 
começam a aparecer. A rede Salfer, que atua 
no sul do Brasil, vinha de um ano de 
prejuízo de R$ 20 milhões quando foi 
incorporada à estrutura da Máquina de 
Vendas. No ano passado, suas lojas 
fecharam no azul. A companhia ainda não 
divulga publicamente seus balanços, mas 
tem sido auditada. A expectativa é de que 
em breve seus números sejam divulgados 
sistematicamente. Por ora, Nunes apenas 
diz que o faturamento de 2013 deve chegar 
a R$ 10 bilhões, um crescimento de 11% em 
relação ao ano passado. Ele pretende dobrar 
esse valor em cinco anos. Caso a empresa 
chegue lá, não deverá ser ele o mensageiro 
das boas-novas. Batista, o presidente do 
conselho, diz que a cadeira de 
executivo-chefe deve ser ocupada por outro 
executivo nos próximos anos. Nunes, em 
entrevista separada, concorda. "Com a 
chegada de um fundo, tudo pode mudar. A 
tendência é que o grupo seja cada vez mais 
profissionalizado." 

para suspender as vendas da bandeira 
Ricardo Eletro pela internet até que a 
companhia regularizasse a entrega de 
produtos. Os atrasos eram frequentes. 

A ação do MPRJ foi motivada pelo 
grande aumento no número de reclamações 
no site Reclame Aqui. Foram mais de 14 mil 
reclamações contra a Ricardo Eletro só no 
primeiro semestre de 2013, um aumento de 
80% em relação ao mesmo período do ano 
anterior. Foi a campeã em queixas no 
segundo trimestre (6,9 mil reclamações). 

A Máquina de Vendas diz que a lo-
gística não é uma questão crítica para a 
empresa. Em comunicado, a Ricardo Eletro 
informou que inaugurou em maio 

deste ano um centro de distribuição de 16 mil 
metros quadrados para agilizar a entrega dos 
produtos e que irá estruturar uma área de 
atendimento exclusiva para as queixas do 
Reclame Aqui. 

Mauricio Vargas, fundador e presi-
dente do Reclame Aqui, contou a NEGÓ-
CIOS que estava com viagem marcada 

Foto: AGÊNCIA ESTADO 
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Text Box
Fonte: Época Negócios, São Paulo, ano 7, n. 78, p. 86-94, ago. 2013.




