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Varejistas de eletros e móveis de médio porte estão investindo na expansão de suas redes em 
regiões onde as grandes empresas, como Casas Bahia, Ponto Frio e Magazine Luiza, ainda não 
estão presentes. O Nordeste é o grande alvo de expansão. Mas redes já fortes no local, como a 
baiana Insinuante, que prevê neste ano inaugurar 30 lojas e faturar R$ 1,9 bilhão, estudam 
entrar também na Região Norte.  
 
A mineira Ricardo Eletro tem 25% de sua receita, prevista em R$ 1 bilhão para este ano, 
proveniente do Estado da Bahia. A também mineira Eletrozema, do Grupo Zema, adotou a 
estratégia de expandir para cidades pequenas nos estados de Minas, São Paulo e Mato Grosso 
do Sul.  
 
Municípios de pequeno porte também fazem parte da opção da gaúcha CR die Mentz, que 
trabalha o conceito de "loja da comunidade" para enfrentar a concorrência das grandes.  
 
A estratégia de ampliação em regiões intocadas é apoiada pelos fabricantes de eletros, que 
buscam maior alcance com novos canais de distribuição. 
 

 
 
Redes médias crescem no Nordeste 
 
Arma das varejistas de eletros e móveis é conquistar mercados onde as grandes ainda não 
chegaram. A competição no varejo brasileiro de eletros e móveis promete ficar cada vez mais 
acirrada. Casas Bahia, Ponto Frio e MagazineLuiza continuam com destaque no mercado e com 
metas pretenciosas de expansão, mas redes como a mineira Ricardo Eletro e a baiana 
Insinuante têm tomado espaço na preferência dos consumidores - de forma silenciosa, mas 
eficiente.  
 
Focada em eletrodomésticos e eletroeletrônicos, a rede Ricardo Eletro soma hoje 110 lojas, em 
Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia. Os irmãos Ricardo e Rodrigo Nunes entraram no mercado 
de varejo em 1989, fazendo compras na rua 25 de março, em São Paulo, e revendendo em 
Divinópolis (MG), sua cidade natal. A empresa tomou fôlego por volta de 1996, com a 
aquisição de lojas das então rivais Arapuã e Casa do Rádio.  
 
Em Minas, tem 67 pontos-de-venda contra 47 das Casas Bahia e 43 da MagazineLuiza. A 
empresa investiu na capital para manter a liderança naquele mercado, inaugurando a primeira 
megastore de eletros de Belo Horizonte. Com 2,8 mil m, a loja fica do Shopping Ponteio, 
voltado aos públicos de classe A e B, mas ainda com o apelo do preço mais baixo que a 
concorrência.  
 
Em 2002, a rede entrou no mercado capixaba, enfrentando a concorrente local Eletrocity, e 
hoje soma 18 lojas ali. O crescimento da empresa vem se acelerando: no ano passado, 
alcançou faturamento da ordem de R$ 600 milhões, um crescimento de 57% em relação ao 
ano anterior. Para este ano, a previsão é de R$ 1 bilhão.  
 



Já que consumo e crédito estão intimamente ligados no segmento varejista, a rede fez um 
acordo de divisão de lucros na concessão de crédito com a financeira Losango, do grupo HSBC.  
 
Na Bahia, a companhia chegou com a aquisição de 13 lojas da rede Romelsa, que ocupava o 
segundo lugar no varejo de eletros de Salvador. Para este ano, estão previstas pelo menos dez 
inaugurações na região metropolitana da capital. O estado - onde não operam Casas Bahia, 
Ponto Frio e MagazineLuiza - representa 25% das vendas da empresa, com 25 pontos-de-
venda. "Nossa estratégia é expandir onde as gigantes ainda não operam: na região Nordeste", 
revelam os irmãos. Entretanto, a Ricardo Eletro precisa encarar ali a líder local Insinuante e a 
regional Lojas Maia, que também têm sede de crescimento (veja matéria abaixo).  
 
Para o professor Cláudio Felisoni de Ângelo, coordenador geral do Programa de Administração 
do Varejo (Provar), essa estratégia de ampliação em regiões intocadas pelas gigantes é 
apoiada pelos próprios fabricantes de eletros. "Como a indústria fica à mercê dos canais de 
distribuição, interessa a ela o desenvolvimento de redes médias, que podem se expandir em 
áreas de menor atratividade para as grandes varejistas".  
 
Ele garante que não se trata de desinteresse das líderes pelos mercados do Norte e Nordeste - 
o que significa mais competição pela frente. "O Wal-Mart, por exemplo, começou a se 
preocupar mais com o mercado brasileiro agora. Não quer dizer que ele não era importante, 
mas sim que a atratividade do mercado norte-americano era maior e por isso os esforços eram 
direcionados a ele", compara.  
 
"Da mesma forma, as maiores varejistas brasileiras se concentram, primeiramente, nas 
regiões onde a renda média é mais elevada. Mas elas chegarão aos demais mercados".  
 
A sobrevivência das redes médias vai depender, portanto, da oferta de produtos em que a 
diferenciação seja mais palpável. "O grande negócio mora na seção de móveis. A empresa 
consegue obter margens de lucro interessantes em produtos que são difíceis de copiar, como 
mesas e cadeiras, enquanto uma TV de 14 polegadas pode ser adquirida em qualquer lugar," 
afirma o especialista.  
 
Aposta no interior  
 
Considerando o conselho de Felisoni, a diretoria da também mineira Lojas MIG pode crescer 
tranqüila. A empresa vem aumentando o número de unidades especialmente no interior de 
estados como São Paulo e Espírito Santo, tendo como carro-chefe a coleção moveleira.  
 
Fundada em Uberlândia, a empresa teve início em 1949, com o nome de Armazém OK. A 
preocupação com o bom atendimento levava os donos Guilherme Dorça e Carlos Saraiva a 
fazerem visitas domiciliares aos clientes e presenteavam aqueles que efetuavam os 
pagamentos em dia.  
 
Somente em 1995 a empresa adotou o nome fantasia atual. A rede se orgulha de já ter 
negociado em Cruzeiro, Cruzeiro Novo, Cruzado, e Cruzado Novo, antes de chegar ao Real. 
Hoje são 90 lojas, distribuídas nos estados de Minas, Goiás, Espírito Santo e São Paulo, além 
do Distrito Federal.  
 
Leia mais 
 
Insinuante agora ruma para o Norte 
José Pacheco Maia Filho 
 
Maior rede de varejo de eletroeletrônicos e móveis do Nordeste e quarta em faturamento do 
País, com 220 lojas, a baiana Insinuante há dez anos iniciou uma investida no Sudeste 
brasileiro. Abriu 14 pontos-de-venda no Rio de Janeiro e um no Espírito Santo. Mas o avanço 
no território dos maiores concorrentes do setor não foi adiante.  



"Como ir para a casa dos outros, sem arrumar a própria casa?", justifica o diretor comercial 
Rodolfo França, sobre a decisão de redirecionar o foco da rede para a região nordestina, onde 
estão concentradas 205 de suas lojas.  
 
O objetivo da empresa é continuar se fortalecendo no Nordeste. Até o final deste ano, mais 30 
lojas deverão ser inauguradas na região. Segundo o diretor, o investimento médio em cada 
uma delas é da ordem de R$ 2,5 milhões, com a geração de 1,8 mil empregos diretos, que 
serão adicionados aos nove mil atuais.  
 
A expectativa é que a ampliação incremente em 18,7% o faturamento da Insinuante este ano, 
atingindo a cifra de R$ 1,9 bilhão. O processo de expansão das lojas registrou um salto a partir 
de 2003, quando a rede ainda contava com 160 lojas.  
 
A primeira loja foi inaugurada há 47 anos, em Vitória da Conquista, na Bahia, e hoje a 
Insinuante soma quatro milhões de clientes cadastrados. "Um dos nossos diferenciais é 
conhecer a clientela nordestina. Temos o histórico de cada um de nossos clientes, o que facilita 
a operação de crédito", diz França.  
 
O CredCasa, sistema de crediário da empresa, participa com 60% das vendas. O diretor 
admite as dificuldades para a oferta de crédito na região nordestina, devido à baixa renda e ao 
subemprego. Mas garante que a empresa, com base no histórico dos clientes, facilita o 
financiamento das mercadorias sem a exigência de carteira assinada ou comprovante de 
renda. "Conhecemos as peculiaridades da região".Se o Sudeste foi descartado, a Insinuante 
planeja uma possível investida na região Norte. "Estamos realizando estudos de viabilidade, 
mas é uma região que devemos focar nos próximos anos", revela França. Ele, no entanto, 
reitera a disposição da empresa de fortalecer-se no Nordeste em estados como Piauí e 
Maranhão, onde há menor penetração da rede. Aos dois estados serão destinadas 10 das 30 
novas lojas a serem inauguradas este ano.  
 
Segundo a empresa, a Insinuante é a terceira maior rede de varejo em volume de compras 
das indústrias brasileiras de eletroeletrônicos e de movelaria. O poder de barganha junto a 
esses setores fabris, em função do volume de vendas, e a oferta de crédito aos cliente são, 
segundo França, itens que contribuem para os resultados positivos da empresa, que possui 
uma estrutura de logística para abastecer suas lojas de 400 caminhões.  
 
Entre as marcas parceiras, o diretor destaca a LG, Philips, Gradiente, CCE, Esmaltec, 
Brastemp, Cônsul e Lennox. A Insinuante também é a segunda maior anunciante de eletros do 
País, com mais de R$ 80 milhões por ano investidos em mídia, segundo o Ibope Monitor.  
 
Paraíba  
 
A estratégia de investimentos concentrados no Nordeste também tem sido seguida pela Lojas 
Maia. Líder em eletros na Paraíba, a rede figura nos últimos anos entre os dez maiores 
contribuintes de ICMS do estado.  
 
A história da empresa começou em 1959, na cidade de Patos, sertão do estado, com a 
inauguração da Casa Maia, comercializando utilidades domésticas e rádios. Em 72, a rede 
passou a focar móveis e eletrodomésticos. Hoje está presente em sete estados do Nordeste, 
com 100 lojas e sede em João Pessoa.  
 
A empresa está expandindo ainda para as áreas de atacado, consórcio e empréstimo pessoal. 
Com o banco BGN, braço financeiro do grupo Queiroz Galvão, a rede lançou um plano especial 
de compras para aposentados e pensionistas, que permite parcelamento de compras em até 
36 vezes, consignado em folha de pagamento.  
 



 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 29 e 30 abr. e 1 e 2 maio 2006, Administração & 
Serviços, p. C-4. 
 


