
Magazine Luiza cativa cliente e reduz inadimplência na rede 
 
Graças a um trabalho de análise e fidelização de clientes, a rede de lojas de departamento 
Magazine Luiza conseguiu, em 2002, diminuir em 20% suas perdas líquidas com inadimplência em 
relação ao ano anterior. Em 2001, a rede perdeu R$ 23,83 milhões brutos com inadimplência, 
valor reduzido para R$ 6,73 milhões em 2002. A informação é de Carlos Renato Donzelli, gerente 
financeiro da rede.  
 
Ele explica que apesar dos números mostrarem uma redução de aproximadamente de 70%, a 
perda real de inadimplência foi de 20%. “Os números mostram o valor bruto de 2001 e 2002; se 
nos fixarmos no valor líquido, a redução com inadimplência foi de 20%”, explica.  
 
De acordo com ele, o resultado foi alcançado devido a análise histórica dos clientes cadastrados e 
o melhor aproveitamento do banco de dados do mercado.  
 
Ele explica que outro fator que ajudou na queda da inadimplência foi o uso do cartão Ouro Luiza. 
Por meio do cartão, os clientes que são cadastrados têm aprovação de crédito imediata e podem 
parcelar as compras em até doze vezes sem entrada. O cartão também não possui data de 
vencimento preestabelecida e a primeira parcela da compra realizada só é paga após 30 dias. 
“Atualmente, 200 mil clientes possuem este cartão e 15% de nossas vendas são realizadas com 
ele”.  
 
Ele explica que com a queda do poder aquisitivo da população, a solução foi oferecer melhores 
condições de pagamento. Dessa forma, mesmo com pouco dinheiro, as pessoas continuam 
comprando e pagando as suas dívidas.  
 
O Magazine Luiza fechou o ano de 2002 atuando em 127 lojas. O faturamento do grupo foi de R$ 
798 milhões, um crescimento de 13% em relação ao ano anterior. A empresa investiu a quantia 
de R$ 15 milhões em aberturas de novas lojas, reformas e tecnologia da informação. Em março 
deste ano, a empresa adquiriu a rede de lojas Líder, tradicional empresa de varejo da região de 
Campinas (SP). Com a compra, o Magazine Luiza, que contava com um cadastro de 3,85 milhões 
de clientes, ganhou mais 240 mil novos clientes cadastrados.  
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