
rede de lojas de utensílios domésticos e 
decoração, por cerca de R$ 165 milhões. 
No mesmo ano, lançou uma nova rede 
de lojas com marca própria - a Blue Steel, 
focada no público jovem. Em 2012, mais 
investimentos: no Rio de Janeiro, a Renner 
inaugurou um centro de distribuição que 
se tornou a base de uma reestruturação em 
seus processos logísticos. Em meio a tudo 
isso, a rede inaugurou 35 novas lojas da 
Renner, Blue Steel e Camicado, adquirindo 
mais musculatura para se manter no posto 
de maior empresa do setor de Comércio, 
Atacado e Varejo da região sul do país.

Mas as novidades estão recém come
çando. O ciclo de investimentos, iniciado 
em 2010, só deve se encerrar em 2021. Até 
lá, a meta é ampliar a rede de atendimento 
das três marcas do grupo. A Lojas Renner 
saltará de 188 para 408 unidades, e a Cami
cado, de 42 para 125. )á a Blue Steel - que, 
em junho deste ano, foi rebatizada como 
Youcom - deve ter uma evolução ainda 
mais radical. Hoje, são apenas sete lojas 
operando no Brasil, sendo duas na região 
sul. Até 2021, serão 400. “O plano visa ao 
aumento do número de lojas em todas as 
regiões associado a ganhos de rentabili
dade. Também envolve a adequação da 
estrutura para dar suporte a tal evolução, 
com projetos de modernização e ganho 
de eficiência logística e de suporte',’ detalha 
Adalberto Pereira dos Santos, diretor de 
relações com investidores da Lojas Renner.

Tantas iniciativas, porém, demandam 
dinheiro - muito dinheiro. Só na expansão
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de lojas, foram R$ 382,3 milhões em 2012. 
0 centro de distribuição no Rio, criado 
para abastecer as lojas das regiões norte, 
nordeste e centro-oeste, absorveu R$ 425 
milhões. Daí que, para bancar os projetos, 
a Lojas Renner tem se endividado. Desde 
o início do ciclo, a companhia fez duas 
emissões de debêntures, totalizando R$ 
600 milhões. Em julho deste ano, publicou 
um fato relevante, informando que faria 
uma nova emissão - desta vez, no valor 
de R$ 400 milhões. Com a conjuntura 
desfavorável, pode ser que demore um 
pouco para o dinheiro dar frutos. Eduardo 
Terra, vice-presidente do Instituto Brasi
leiro de Executivos de Varejo e Mercado 
de Consumo (Ibevar), explica que o setor 
já sente os efeitos do aumento da taxa 
de juros. “Hoje, a intenção de compra 
do consumidor brasileiro é a menor dos 
últimos 11 anos, o que reforça a tendência 
de queda nas vendas’,’ diz.

Mesmo assim, Adalberto Pereira dos 
Santos se mostra otimista em relação ao 
retorno dos investimentos já realizados. 
“0 planejamento se baseia no crescimento 
sustentável das nossas operações" destaca 
ele. Um dos fatores que sustentam o oti
mismo é a arrancada da Youcom. Focada 
em um segmento que ainda está aquecido, 
a nova rede conta com lojas de 120 a 140 
metros quadrados cada - pequenas perto 
das unidades tradicionais da Renner, cuja 
área média é de 1,9 mil metros quadrados. 
Com isso, os custos se tornam menores e 
a rentabilidade média das vendas sobe. Só 
em 2012, seu primeiro ano de operação 
integral, a Youcom obteve uma receita 
líquida de R$ 6,6 milhões, 154% maiores 
do que as do ano anterior. E o melhor: 
com uma margem bruta de 58,3%, supe
rior à dos demais negócios controlados da 
Renner. Otimista, a corporação já estuda 
a possibilidade de iniciar um sistema de 
franquias da Youcom. As portas estão 
abertas para o crescimento.

Andreas Müller
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Caixa de texto
Fonte: Amanhã, Porto Alegre, ano 27, n. 298, p. 70-71, set. 2013. Anuário Grandes & Líderes.




