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VAREJO

Márcia De Chiara

As Lojas Base Móveis e Eletro
desistiram da proposta feita pe-
las Casas Bahia, o maior varejis-
ta de móveis e eletrodomésti-
cos do País, para compra da em-
presa. Ontem a direção das Ca-
sas Bahia foi comunicada que a
sua oferta não foi aceita pela re-
de catarinense. Procurada pelo
Estado, a direção das Lojas Ba-
se não comentou o assunto.

Nas duas últimas semanas, a
empresa esteve no centro de
uma disputa comercial. Depois
de ter fechado, no dia 21, um

compromisso formal de venda
para o Magazine Luiza – rede
de eletrodomésticos e móveis
de Franca (SP) –, uma oferta
considerada “irrecusável” apre-
sentada pelas Casas Bahia fez o
controlador da rede, Wanderley
Antonio Berlanda, voltar atrás.

A diretoria do Magazine
Luiza emitiu na época um co-

municado dizendo que não ti-
nha sido comunicada oficial-
mente sobre a possível desis-
tência do negócio com da en-
trada das Casas Bahia no pá-
reo. De acordo com a assesso-
ria da empresa, o contrato de
compromisso de compra das
Lojas Base não foi alterado.

A manobra das Lojas Base
surpreendeu os fornecedores
que, em menos de 15 dias, rece-
beram orientações completa-
mente divergentes. No começo
da semana passada, a orienta-
ção era de que as compras se-
riam faturadas nos próximos 90
dias para o atual proprietário e
depois passariam para Magazi-
ne Luiza. No início desta sema-
na, os pedidos chegaram a ser
suspensos e as novas compras
estariam sob a responsabilidade
das Casas Bahia. Ontem, as en-
comendas voltaram a ficar de
pé e a orientação é de que elas
serão faturadas normalmente
no nome da rede Base.

Duas versões circulavam on-
tem no mercado para o cancela-
mento do negócio. Uma delas
era de que os números fiscais
da companhia não teriam agra-
dado o comprador. A outra é a
de que o dono da Lojas Base te-
ria ficado surpreso com o poten-
cial de venda do seu negócio
diante das propostas recebidas

e, por isso, optou por ganhar
tempo e valorizar ainda mais a
empresa.

Entre idas e vindas, os dois
candidatos a compra não desis-
tem do mercado catarinense.
Com 254 lojas no País, o Maga-
zine Luiza, que não está em
Santa Catarina, informou em
seu comunicado de segunda-fei-
ra que mantém os planos de co-
meçar a atuar nesse Estado. As
Casas Bahia têm 11 lojas em
Santa Catarina e na semana que
vem inaugura mais duas lojas
no Estado. Os planos de dobrar
a presença na região estão man-

tidos, segundo a empresa.
Números do Software Pro-

Consumo da Fecomercio mos-
tram, no entanto, que esse mer-
cado não é tão atraente quanto
se supõe. Santa Catarina respon-
deu em 2003 por 3,91% das
vendas de eletrodomésticos do
País e 3,17% dos móveis, por
exemplo. Nos dois casos, o Es-
tado detém a menor fatia das
vendas desses produtos entre os
três Estados do Sul.

Na análise de especialistas,
ter lojas em Santa Catarina é es-
tratégico para ambas as redes
porque elas já atuam no Rio

Grande do Sul e no Paraná. Ter
uma presença mais efetiva no
mercado catarinense seria uma
forma de diluir custos para dis-
tribuir produtos no extremo Sul
do País.

RUSGA
Rusga antiga entre o fundador
das Casas Bahia Samuel Klein
e a fundadora do Magazine Lui-
za, Luiza Trajano, também se-
ria uma outra versão para a dis-
puta acirrada entre as duas re-
des pelos mesmos alvos de aqui-
sições.

De acordo com fontes do

mercado, em 1996, durante um
cruzeiro marítimo patrocinado
pela Philips – que começou nas
ilhas gregas, incluiu países da
antiga União Soviética e termi-
nou em Estocolmo, na Suécia
–, Klein e Luiza teriam se de-
sentendido.

O motivo da discussão teria
sido a voracidade das Casas Ba-
hia de ir às compras. Na época,
Klein tinha acabado de adquirir
a Modelar, rede de móveis e ele-
trodomésticos do interior paulis-
ta. Numa roda varejista, o dono
das Casas Bahia teria falado pa-
ra os concorrentes que colocas-
sem preço em suas redes para
que ele pudesse fazer uma ofer-
ta. Segundo varejistas que pre-
senciaram a cena, a fundadora
do Magazine Luiza não teria
gostado da provocação e teria
retrucado que era para Klein co-
locar preço em suas lojas e que
ela não venderia de forma algu-
ma a sua empresa para ele.

Coincidência ou não, com o
episódio das Lojas Base é a se-
gunda vez que as duas empre-
sas se enfrentam. A primeira foi
em setembro do ano passado,
quando o Magazine Luiza com-
prou a rede Arno, no Rio Gran-
de do Sul. Circularam na época
rumores de que o negócio teria
irritado Klein, que costurava
uma negociação com a rede.●
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Gisele é trunfoda
ColccinaEuropa
Grifecatarinense,presenteem12países,abriuduaslojasna
Espanhaeapostanamodeloparaganharnovosmercados

Marcas tocama
bolaparaRivellino
Filho do campeão mundial de futebol está por trás dos
grandes eventos da TIM, Vivo, Nokia e Tequila Cuervo

Por trás da disputa
entre grupos, estaria
uma antiga rusga que
envolve os fundadores

5,52
milhões de pessoas é a popula-
ção de Santa Catarina, o menor
dos três estados da Região Sul.
O número é quase a metade dos
10,4 milhões do Rio Grande do
Sul e dos 9,7 milhões do Paraná

3,17%
é a participação da população
do Estado em relação ao número
total de habitantes do Brasil

47,9
milhões de reais foi o volume de
gastos no Estado com compras
de móveis em 2003. No Rio Gran-
de do Sul, foram R$ 79,9 milhões
e, no Paraná, os gastos chega-
ram a R$ 80,9 milhões

4,18%
é a participação do Estado nos
gastos com compras de móveis
no País

45,3
milhões de reais foi o valor dos
gastos em Santa Catarina com
eletrodomésticos. No Paraná,
esse valor chegou a R$ 66,2 mi-
lhões e, no Rio Grande do Sul, a
R$ 89 milhões

3,91%
é a participação do Estado no
total de vendas de eletrodomésti-
cos no Brasil

LojasBasesuspendemvendadarede
Primeiro,apropostadoMagazineLuizafoicobertapelasCasasBahiae,emseguida,ogrupocatarinenserecusouaúltimaoferta

BELEZA – Contrato com a modelo é estimado em R$ 2 milhões TIME – Rodrigo Rivellino hoje comanda uma equipe de 53 pessoas

MERCADO RESTRITO

EXPANSÃO

Vera Dantas

A top Gisele Bündchen, ícone de
beleza no mundo da moda, é o
grande trunfo do presidente da
Colcci, Alexandre Menegotti, pa-
ra tornar a marca catarinense, de
moda jovem, conhecida em toda
a Europa. A modelo foi escolhi-
da para ser a estrela da campanha
internacional da Colcci em 2005.

A grife, voltada para um públi-
co moderno e de maior poder
aquisitivo, é vendida em mais de
mil pontos multimarca em 12 paí-
ses e acaba de desembarcar na Es-
panha em duas lojas franquea-
das, uma em Madrid e outra em
Barcelona. Uma terceira loja está
para ser inaugurada em Sevilha.
A expectativa é que a imagem de
Gisele estampada em outdoors e
revistas de moda internacionais
abra portas para a Colcci avançar
com força em novos mercados.
O empresário não revela o inves-
timento nesta expansão mas, se-
gundo comentários de mercado,
só o contrato com a modelo teria
custado R$ 2 milhões.

Para este ano, ele planeja abrir
mais duas franquias nos Emira-
dos Árabes e fechar uma parceria
no Japão para que a grife seja dis-
tribuída em lojas multimarca. A
estratégia, em um prazo mais lon-
go, é também alcançar aos pou-
cos o emergente e promissor mer-
cado do leste europeu. A marca
deve exportar este ano 250 mil
peças da sua coleção outono/in-
verno, o equivalente a 10% de
sua produção. No ano passado,
foram vendidas no mercado ex-
terno70 mil peças.

A arrancada para a conquista
dos europeus foi dada em 2005.
Mas a Colcci também já tem um
pé nos Estados Unidos, com uma
franquia em Nova Jersey, e pre-
tende entrar na Flórida. Mas o
crescimento no mercado america-
no é visto com cautela, pela di-
mensão do território do país e pe-
las exigências de logística.

“No Brasil, a expansão tem li-

mites. Uma quantidade muito
grande de pontos-de-venda po-
pulariza a marca, o que não é
nossa intenção”, diz Menegotti.
A Colcci hoje tem 115 lojas
franqueadas em todas as capi-
tais e grandes cidades, e suas co-
leções são distribuídas também
em lojas multimarcas.

A marca já chegou a ter 130
franqueados, mas estava à beira
da falência quando foi incorpo-
rada pelo grupo AMC Têxtil há
cinco anos. No processo inicial
de reestruturação da empresa,
sobreviveram apenas 40 fran-
quias. Foram fechadas lojas em
cidades que não tinham deman-
da e a produção da linha infantil

foi suspensa. As linhas mas-
culina e de acessórios foram
ampliadas e a empresa come-
çou a trilhar um novo cami-
nho, com produtos de maior
valor e voltados para o consu-
midor de classe A.

A AMC Têxtil também é
proprietária da Malhas Mene-
gotti, da Sommer, que perten-
ceu ao estilista Marcelo Som-
mer, e licenciada da Coca-Co-
la para a venda de coleções da
marca com conceito fashion.
No ano passado o grupo com-
prou quatro fábricas de calça-
dos para produzir e vender sa-
patos e acessórios com as mar-
cas Colcci e Sommer.●

MARKETING

Carlos Franco

Ele tentou o futebol, seguindo os
passos do pai, o campeão mun-
dial Roberto Rivellino, mas desis-
tiu. Hoje, Rodrigo Rivellino, de
30 anos, casado, dois filhos, está
por trás das festas mais badaladas
da TIM, Vivo, Nokia, Schinca-
riol, Jack Daniel’s, Finlândia, Te-
quila Cuervo e Tozzini, Freire
Advogados. E faz confundir es-
sas empresas com verdadeiras fá-
bricas de eventos, chamando a
atenção da mídia e do público.

O alvo pode ser públicos dife-
rentes, mas é preferencialmente
o jovem, ao qual essas marcas
querem se associar e colar a ima-
gem. É no comando da Aktuell,
uma agência de promoção de
eventos, que criou há 4 anos, e
que encerrou o ano passado com
faturamento de R$ 24 milhões –
o dobro de 2003 –, que Rivelli-
no joga seus conhecimentos a fa-
vor dos clientes. A sua expectati-
va é de crescimento este ano,
mas não tão elevado quanto o do
ano passado, quando a TIM fez
seu lançamento em vários mer-
cados, com o executivo organi-
zando as baladas.

Ele fica orgulhoso desse cres-
cimento e conta que tudo come-
çou com sua agenda e o fato de
ter, primeiro, montado um bar, o
Trakitana, onde procurou mes-
clar públicos diferentes e apren-
deu a pesquisar tendências, de
comportamento e música. Dessa
experiência, começou a ser con-
vidado a organizar festas maio-
res. Hoje, emprega 53 pessoas,
das quais 5 o ajudam a pesquisar
tendências, e chega a contratar
mais de 100 pessoas para even-
tos e blitze, onde garotos e garo-
tas uniformizados fazem de-
monstração dos produtos.

Só que, formado em publicida-
de, Rivellino tem uma visão clara
de que o papel da Aktuell é atuar
em parceria com estratégias
maiores de comunicação. Caso
contrário, o cliente não consegue

fixar sua marca ou conceito. É as-
sim com a Nokia e a TIM, em
queatua em conjunto com a agên-
cia Lew, Lara. “As atividades
promocionais exigem criativida-
de, mas precisam estar atreladas
a um plano de comunicação estra-
tégico para terem mais eficácia.”

“O meu papel é o de apontar
as tendências e chegar ao público
que possa ser alvo do cliente ou
que espalha o conceito e estimula
outros a fazerem o mesmo”, diz o
publicitário que, ao contrário da-
queles que usam a internet para
espalhar conceitos e tendências,
o chamado marketing viral, prefe-
re que o vírus das festas e eventos
contagiem outros, ampliando a

sua agenda. É isso o que vende
para seus clientes: a capacidade
de reunir pessoas e desvendar
comportamentos que possam vi-
rar uma febre, com as marcas
atreladas a eles.

No seu portfólio de casos, está
o licor Amarula, que vendia pou-
co há quatro anos. “Decidimos,
numa estratégia do cliente, forte-
mente apoiado em várias ações
de mercado, incluindo a distribui-
ção, que iríamos levar o produto
ao público jovem. Deu resulta-
do.” No rastro do Amarula, veio
o uísque Jack Daniel’s e, agora, a
tequila Cuervo. Se vier a brasilei-
ra cachaça, esse torcedor do São
Paulo diz que também traça.●
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