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Magazine Luiza investe R$ 110 milhões em centro de
distribuição em Candeias
sábado, 18/05/2013 - 09:52

Um negócio com poder para acirrar a
guerra entre os gigantes do setor de
eletros começa a ganhar corpo na
segunda-feira, quando a cúpula do
Magazine Luiza e o governo do estado
assinam o protocolo de intenções para
construir um centro de distribuição da
rede em Candeias, Região Metropolitana
de Salvador.
Com investimento estimado em R$ 110
milhões, o empreendimento faz parte da
estratégia da empresa para ampliar a
participação no Nordeste e enfrentar o
avanço de duas concorrentes de peso no
mercado varejista: a Casas Bahia,
comprada pelo Grupo Pão de Açúcar, e a
Máquina de Vendas, holding criada a
partir da união da Ricardo Eletro com a Insinuante.
O acordo será firmado entre a presidente do Magazine, Luiza Helena Trajano, o governador
Jaques Wagner (PT) e o secretário da Indústria, Comércio e Mineração, James Correia, a quem
cabe a tarefa de viabilizar a contrapartida do Palácio de Ondina: a venda de um terreno de 180
mil metros quadrados destinado à construção do centro.(Coluna Satélite, Correio)
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