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ConcessionáriaOHL
compraaVianorte
AOHLBrasil anunciou na sex-
ta-feira a compra daVianorte
por cerca deR$200milhões.
AVianorte é concessionária de
236,6quilômetros de rodovias
entreRibeirãoPreto (SP), Iga-
rapava (MG) eBebedouro
(SP). AOHL, por sua vez, con-
trola as concessionárias Inter-
vias, Autovias eCentrovias.
SegundoaOHL, a aquisição
daVianorte faz parte de sua
estratégia de crescimento, e
permitirá a gestão deumama-
lha de 1.146,9 quilômetros. A
OHL irá adquirir 100%das
açõesdaVianorte.

RODOVIAS

BurgerKingfazoferta
públicadeações
A rede de fast-food Burger
king é a quarta companhia de
restaurante a fazer oferta pú-
blica de ações neste ano,
com papéis na Bolsa de Valo-
res de Nova Iorque. O “Sino
de Abertura” foi tocado na
semana passada pelo CEO
JohnW. Chidsey e outros exe-
cutivos da rede. Os papéis da
empresa foram vendidos a
US$ 17,00 na oferta pública.
A Burger King Holding, segun-
damaior cadeia de fast food
nomundo, é a 21ª a ter ações
em bolsa até hoje. NoBrasil,
a rede começoua atuar em
2004epossui 12 lojas.

FASTFOOD

TotaleAramcofarão
refinarianoGolfo
Aempresa francesa deener-
gia Total fez umacordo coma
estatal sauditaAramcopara
construir uma refinaria com
capacidadepara 400mil bar-
ris/dia na cidade de Jubail, no
GolfoPérsico. Voltada para a
exportação, a refinaria começa-
ria a operar em2011. Cada
umadas companhias teria
35%decontrole sobre a joint-
venture.Oprojeto está avalia-
doemUS$5bilhões. Oacordo
foi fechadono encontro domi-
nistro de finanças francês
ThierryBreton comautorida-
des sauditas, no sábado.

PETRÓLEO

Toyota lançaCamry
100%feitonaChina
Amanhã, a Toyota lançará seu
primeiro automóvel Camry
totalmente feito naChina. O
Camryéomodelodamontado-
ramais vendido nosEstados
Unidos, e sua produçãopara
mercado chinês têmcomoob-
jetivo levá-la à liderançanaque-
lePaís, alémdeaproveitar o
crescimentodemercado.O
Camry será produzido nanova
fábricadeNansha, que teve
investimentos deUS$475mi-
lhões. Atualmente, a Toyota
ter cerca de3,5%domercado
chinêsdeautomóveis, tendo
vendido 179mil carros no ano
passado.

AUTOMÓVEIS

BritishAirways lucra
US$151,2milhões
A companhia aérea British
Airways informou na última
sexta-feira que obteve lucro
líquido de 80milhões de li-
bras esterlinas (US$ 151,24
milhões) no primeiro trimes-
tre deste ano, um salto em
comparação como lucro líqui-
do de 1milhão de libras esterli-
nas anunciado nomesmo pe-
ríodode 2005. As vendas cres-
ceram 13%, atingindoUS$
4,01 bilhões. “São bons resul-
tados, como desempenho
sustentado pelo aumento no
nível de ocupação”, disse o
executivo-chefe do grupo,
WillieWalsh.

EmTempo

Concentrar lojas
noNordestedeu
fôlegoàcompanhia

Empresa é a 2ªmaior anunciante
de eletroeletrônicos doPaís

AbaianaInsinuanteéarede
quemaiscrescenoBrasil

VAREJO
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Líder no Nordeste, empresa faturou R$ 1,6 bilhão commóveis e eletrodomésticos em 2005
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AVANÇO–Lojada Insinuante emSalvador: empresapassouaColomboe jáéaquartamaior emvendasdeeletrodomésticosdoPaís

●●●Umdos pilares do sucesso das
Lojas Insinuante é o fato de ela
estar praticamente sozinha no
mercado doNordeste, afirma só-
cio daMixxer Desenvolvimento
Empresarial, Eugênio Foganholo.
Ele observa que as redes locais
têm umestrutura arcaica e oWal-
Mart, que seria o concorrente de
peso com a compra do Bompre-
ço, não é tão flexível no crediário
como a empresa baiana. “Uma
ameaça para a Insinuante seria a
ida das Casas Bahia ou doMaga-
zine Luiza para a região”, diz.

A consolidação da empresa
na região foi desencadeada no
fim dos anos 90, quando umgran-
de número de varejistas de eletro-
domésticos encerrou as ativida-
des no País.

“Naquela época, eles (Insi-
nuante) não foram iludidos pelo
canto da sereia da violenta expan-
são das redes varejistas. Eles tive-
ram o pé no chão”, afirma o con-
sultor. É exatamente esse pé no
chão que faz com que a empresa
esteja afinada com o consumidor
local. De acordo com especialis-
tas em varejo, como a rede é a
porta de entrada da indústria de
eletroeletrônicos para o Nordes-
te e compra em grandes volu-
mes, consegue barganhar preços
com fornecedores.

Além disso, apesar de ser
uma empresa familiar, tem uma
estrutura operacional profissiona-
lizada, enxuta e centralizada, que
possibilita trabalhar com baixos
custos. Esse diferencial aparece
na etiqueta do produto. ● M.C.

Márcia De Chiara
ENVIADA ESPECIAL

SALVADOR

Sem fazer alarde, já existe uma
redevarejistaqueéasCasasBa-
hia do Nordeste. São as Lojas
Insinuante,comsedenomunicí-
pio Lauro de Freitas, Região
Metropolitana de Salvador
(BA), cujo nome remete mais à
sensualidade baiana do que à
vendademóveiseeletrodomés-
ticos, o foco da empresa.
Desde 2003, a companhia

ampliouemmaisde50%aoano
o faturamento em reais, a
maior taxa de crescimento en-
treasredesvarejistasdeeletro-
domésticos e móveis do País.
Noanopassado,aempresafatu-
rouR$1,6bilhãoesubiudaquin-
ta para a quarta posição entre
as redes do setor quemais ven-
dem, ultrapassando a gaúcha
Lojas Colombo.
Atualmente, a companhia

tem 226 lojas espalhadas entre
os nove Estados do Nordeste,
alémdoEspírito Santo eRio de
Janeiro. A meta é encerrar
2006 com vendas de R$ 1,9 bi-
lhão e 250 lojas, 30 a mais do
que no ano passado. O investi-
mento total nos novos pontos-
de-venda é da ordem de R$ 60
milhões. “Nós somos as Casas
Bahia da Bahia”, afirma o dire-
tor Comercial da rede, Rodolfo
França Jr.
AsCasasBahia sãoaempre-

sa líderdosetordemóveiseele-
trodomésticos no País, com fa-
turamento anual de R$ 11,5 bi-
lhões em 2005. No mês passa-
do, opresidenteLuiz InácioLu-
la da Silva chegou a dizer que a
companhia é ummodelo de de-
senvolvimento para o Brasil,
porquetemcomofocoapopula-
ção de baixa renda.
Exatamentenatrilhadocon-

sumidordemenorpoderaquisi-
tivo, a companhia quer crescer
ainda mais no Nordeste e Nor-
te, regiões que reúnem amaior
parte da população com esse
perfil. SegundoFrançaJr., nes-
teanoserãoseis lojasnoPará,a
mesmaquantidadenoPiauí, oi-
tonoMaranhãoeorestantedis-
tribuído pelo Nordeste, onde a
empresa jáatua.ForadaBahia,
a primeira megastore da rede,
loja comcerca de 10milmetros
quadrados, metade em área de
vendas e o restante emestacio-
namento, será aberta no mês
que vem, emFortaleza (CE).
“Paramos de expandir para

o Sudeste”, observa o diretor.
Hádezanos, aempresacolocou
opénoRiodeJaneiro,ondetem
13 lojas, e ampliou os negócios
para o Espírito Santo. Na épo-
ca, lembraoexecutivo,omerca-
do carioca estava em ebulição,
com a entrada das Casas Bahia
comprando as Lojas Garçom.
Além da inadimplência ele-

vada, da concorrência acirrada
e do custo mais alto, a direção
da rede se convenceu de que
existiam boas cidades no Nor-
desteondeaempresanão tinha
loja. “O quemais pesou para ti-
rar o pé do acelerador na aber-
turade lojas noSudeste foi o fa-
todea empresa estar indopara
acasadosoutrossemtertermi-
nado expansão na própria ca-
sa.” A intenção agora é apenas
manteraoperaçãonoRiodeJa-
neiro e noEspírito Santo e cen-
trar fogo no seu território, em
cidades com cerca de 30 a 40
mil habitantes.
FrançaJr.dizqueaempresa

não teme um possível avanço

dasCasasBahiaparaasuaárea
de influência.“AentradanoRio
deJaneirojánosdeuaexperiên-
ciadecomo trataraconcorrên-
cia.” De toda forma, Michael
Klein, diretor Administrativo-
FinanceirodasCasasBahia,dis-
se várias vezes que a sua rede
não pretende, por enquanto,

chegar à Bahia.
OdiretordasLojasInsinuan-

teargumentaqueoinvestimen-
toparairparaEstadosmaisdis-
tantes da sede da companhia é
maior. “Pelas dimensões do
PaísécomplicadoatingiroBra-
sil todo, atéparaumaCasasBa-
hia”, ressalta França Jr..

Outro fatorque impedeosu-
cesso de uma rede nacional de
eletrodomésticosépeculiarida-
de de cada região. “Cada lugar
temasuaformadefalar,deagir
e de aprovar crédito.” Emcida-
des no interior da Bahia, por
exemplo, Estado onde a rede
tem88das 226 lojas, o crédito é

aprovado para quem não
temcarteiradetrabalhoassi-
nada. “É um parente que
apresenta outro para o ge-
renteda lojae seresponsabi-
lizapelocrédito”, ilustraodi-
retor.
Segundo ele, existe um

mistoderelacionamentopes-
soal com uma base de dados
apurada nos critérios para
aprovar os financiamentos.
“Não é com frieza que se dá
crédito”, afirma França Jr..
Hoje60%dasvendasdarede
sãofeitaspormeiodecrediá-
rio.Mensalmenteos clientes
vão às lojas pagar as presta-
ções.
Cerca de 2,5 milhões de

pessoasjácompraramapra-
zo nas Lojas Insinuante.
Atualmente, 10% do crediá-
rio é bancado com recursos
da companhia, que financia
ematé24meses,foraaentra-
da,e jurosmensaisdeaté6%.
A rede repassa o restante
dos financiamentos para a
Losango e aGECapital.
Não épor acasoqueaem-

presa atingiu índices invejá-
veis de crescimento. De cin-
co anos para cá, diz França
Jr., o Grupo IN, que leva as
iniciais da marca, criou vá-
riasempresas,cadaumares-
ponsável por umaárea espe-
cífica. São elas a CredCasa,
responsável pelo crediário
próprio; a Indados, que é a
base de dados da compa-
nhia; a Coluna Patrimonial,
que administra os imóveis
onde estão as lojas; a DTL,
responsável pela logística; a
BPN, que faz empréstimo
pessoal; e a Sadel, responsá-
vel pela garantia estendida,
entre outros serviços. “Pri-
meiro nos preparamos, para
depois crescer.”
A empresa conta com

uma estrutura moderna de
logística. Um centro de dis-
tribuição em Lauro de Frei-
tas, associado a30entrepos-
tos, que fazem a ponte com
as lojas, garantem a lideran-
ça da rede noNordeste. ●

AVIAÇÃO

WALTER DE CARVALHO/ A TARDE

SALVADOR

As Lojas Insinuante repetem a
fórmula de sucesso das Casas
Bahia não apenas no crediário
voltado para camadas de me-
nor renda, mas também na pu-
blicidade. A rede é o segundo
maior anunciante de eletroele-
trônicos do País. Só perde para
asCasasBahia, segundoo insti-

tuto Ibope/Monitor.
Sem revelar os investimen-

tosempublicidade,odiretorco-
mercialRodolfoFrançaJr.con-
ta que são distribuídosmensal-
mente 6 milhões de tablóides
apresentando as ofertas. A em-
presaanunciaemtodasasemis-
soras de TV do Nordeste, jor-
nais, rádio, outdooreainda tem
carros de som. Nas cidades do

interior, veículos circulam pe-
las ruas anunciando as barga-
nhas da semana.
“A publicidade faz parte do

nossonegóciodesdeocomeço”,
diz o diretor. A empresa, fami-
liardecapitalfechado,foifunda-
da em 1959 em Vitória da Con-
quista,no interiordaBahia.Co-
meçou como uma loja de calça-
dosemgeral e evoluiuparamó-

veiseeletrodomésticosnadéca-
da de 70. Apesar da mudança
de foco, o nome Insinuante se
manteve.
Hoje, segundo França Jr., a

marcaestá consolidada. “Nãoé
um nome bonito?”, pergunta.
Parareforçarobordãoda rede,
cuja marca tem pouco a ver
com eletrodomésticos, ele diz
que “todo mundo quer ser insi-
nuante,todopreçoquerserinsi-
nuante, todo crediário quer ser
insinuante”.
A rede, pouco conhecida no

Centro-SuldoPaísequedesper-
taacuriosidadedequemnunca
ouviu falar, tematé umgrito de

guerra. Assim como outras
gigantes do varejo toda se-
gunda-feira antes de abrir a
loja o gerente realiza um ri-
tual: se reúne com os vende-
dores,oraedáogritodeguer-
ra: “Insinuante, aqui você
manda.” Na direção central
da empresa, as reuniões co-
meçamdamesmamaneira.
Segundoodiretor,essaro-

tina é antiga.“Não abrimos
nenhuma reunião sem o gri-
to de guerra e oração.” Ele
argumenta que o varejo pre-
cisa de motivação e esse ri-
tual é para “energizar a tur-
ma”. ● M.C.
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