
Silvio Santos abre o Baú para o varejo 
Letícia Casado   
 
Grupo detalha compra de distribuidora de cosméticos e prepara expansão. 
 
O Grupo Silvio Santos está diversificando o leque de investimentos e chega ao varejo. A primeira 
unidade varejista passa a ser a loja do Baú da Felicidade localizada na rua Líbero Badaró, centro 
de São Paulo, que começou a vender produtos como eletrodomésticos no dia 17 de março. Antes, 
apenas consumidores com o carnê do Baú da Felicidade retiravam produtos na loja. Ontem, o 
Grupo anunciou oficialmente a compra da SSR , uma empresa distribuidora de cosméticos.  
 
As 40 lojas do Baú da Felicidade irão comercializar os produtos de higiene e beleza até o final do 
ano. A aquisição faz parte da estratégia de diversificação dos negócios do Grupo, que administra 
também a emissora SBT ( Sistema Brasileiro de Televisão ), o Jequiti Resort , o Jequitimar Sofitel 
Guarujá , o Shopping Bela Vista , o Banco PanAmericano , a Telesena e as lojas do Baú da 
Felicidade, entre outros. 
 
A SSR foi adquirida por apenas R$ 5 milhões — pouco para o Grupo, que faturou mais de R$ 2,5 
bilhões no ano passado — mas os planos a longo prazo indicam que os investimentos serão 
fortes: o objetivo é faturar R$ 1 bilhão daqui a dez anos. A empresa tem sob seu controle 27 
produtos da linha infantil da Turma do Mickey, licenciados pela Walt Disney Co. A influência de 
Silvio Santos fortaleceu a nova marca de cosméticos: o Grupo fechou acordo com a Disney para 
licenciar, isento de pagamento, os personagens dos desenhos Pooh e Princesas, que agora farão 
parte do rol de cosméticos e serão lançadas no segundo semestre desse ano. Segundo o Grupo, 
esses produtos eram comercializados por outra marca no Brasil, que perdeu os direitos. O SBT é o 
principal transmissor dos desenhos Disney no Brasil. 
 
A nova empresa ainda não foi batizada, mas já conta com 50 funcionários. Nesse primeiro ano de 
funcionamento, a meta é faturar entre R$ 9 milhões e R$ 10 milhões. “Vamos trabalhar os 
conceitos das personagens”, afirma Juracy Monteiro, diretora de cosméticos do Grupo Silvio 
Santos. A executiva era diretora da Pierre Alexander , marca tradicional de cosméticos no canal de 
vendas diretas. 
 
Distribuição 
 
A SSR faturou R$ 4 milhões em 2005, o equivalente a menos de 1% do setor de cosméticos 
infantis, que girou R$ 440 milhões. De acordo com o vice-presidente do Grupo Silvio Santos, 
Rafael Palladino, o segmento de cosméticos no País faturou mais de 15 bilhões em 2005, e o 
crescimento real é de 11% ao ano — portanto, há espaço para crescer. A rentabilidade final da 
SSR era de 10% ao ano e o objetivo agora é elevar esse índice para 15% a 18% de rentabilidade, 
“o que eleva a empresa ao status de grande porte”, acredita Monteiro. A SSR era detentora da 
marca Hidrogen, que agora mudará para Hydrogen, “para modernizar a marca”, garante a 
executiva.  
 
O Wal-Mart vende produtos da SSR há seis anos no Sudeste do País, e, desde janeiro, no 
Nordeste. O Grupo Silvio Santos pretende ampliar e reforçar a distribuição dos 110 clientes da 
SSR, como o Carrefour e Grupo Pão de Açúcar — que trabalha com toda a linha infantil (Kids e 
Baby) do Mickey em todos os supermercados Pão de Açúcar, Sendas e CompreBem , e do Extra 
Hipermercados . Além disso, o foco será conquistar novos varejistas e atacadistas de grande 
porte, como o Makro , e algumas redes de drogarias. 
 
O interesse pela SSR se deu exatamente pelo fato de a empresa já ter canais no grande varejo, 
diz Monteiro. Segundo ela, o Grupo Silvio Santos já planejava entrar no varejo, mas antecipou os 
planos devido ao bom negócio que surgiu. 
 



No segundo semestre de 2006 o Grupo planeja lançar uma linha para adultos, da marca 
Hydrogen. “Não será uma linha popular” e deve competir com Nivea, Johnson & Johnson e 
Unilever em itens para banho, ressalta a executiva. Também estarão disponíveis alguns produtos 
para o rosto — de limpeza, tonificação, hidratação e cremes antiidade, além de protetor solar. 
 
Até o final do ano, cerca de 40 produtos da Hydrogen serão colocados no mercado. Entretanto, 
nenhum deles será comercializado através da venda direta, explica Monteiro, mas talvez seja 
criada uma marca exclusivamente para competir nesse canal. A produção dos cosméticos ainda é 
terceirizada, porém o grupo planeja começar a produzir nos próximos anos. Segundo Monteiro, a 
logística foi resolvida facilmente: anos atrás, o Grupo Silvio Santos adquiriu um galpão de 5 mil 
metros quadrados, na Rodovia Anhangüera, que estava sem uso. Com o esquema de distribuição 
praticamente pronto, o investimento foi pequeno: R$ 1 milhão na reforma do galpão bastou para 
transformá-lo no Centro de Distribuição em que os cosméticos estarão armazenados. Atrás dessa 
área, quatro galpões anexos devem abrigar uma planta industrial.  
 
O orçamento da campanha publicitária contabiliza mais de R$ 16 milhões para serem investidos 
em marketing, e as propagandas deverão circular no SBT por três anos. O Grupo conta com mais 
de 12 mil funcionários.  
 
Fonte: DCI, São Paulo, 5 abr. 2006, Comércio, p. B5. 
 


