
A melhor Varejo
Lojas Americanas

Da lojinha à web
A Lojas Americanas aposta na estratégia de múltiplos canais de venda
para dar continuidade aos bons resultados dos últimos anos
Carla Aranha

N
O FINAL DOS ANOS 90, A LO-
jas Americanas parecia con-
denada ao fechamento. Não
eram poucos os analistas
que previam para ela o mes-

mo fim melancólico de grandes redes
de varejo, como Mappin, Mesbla e Lo-
jas Brasileiras. Hoje, alguns anos de-
pois, a situação é bem diferente. Mui-
tos analistas apontam a Lojas America-
nas como a companhia do setor mais
bem posicionada para crescer nos pró-
ximos anos, tanto no comércio eletrô-
nico como nas lojas tradicionais. Os in-
vestidores também parecem apostar num
futuro de lucros para a empresa. Nos úl-
timos cinco anos, suas ações na Bolsa

de Valores de São Paulo valorizaram-se
mais de 3 700%. Pelo terceiro ano se-
guido, a empresa, que pertence ao gru-
po GP Investimentos, foi escolhida co-
mo a melhor do setor de varejo, com fa-
turamento de l ,6 bilhão de dólares em
2006, um crescimento de 21,3% em re-
lação à cifra de 2005. A taxa de renta-
bilidade do património (26.1%) é a
maior entre as dez principais redes va-
rejistas do país.

Qual foi o segredo da formidável
transformação? A mudança começou a
ser operada em 2001, quando a Ameri-
canas decidiu investir em tecnologia e
na renovação de processos para tornar-
se mais ágil. A centralização da distri-

buição e o corte no número de fornece-
dores aumentaram a eficiência. A redu-
ção de custos foi brutal. Desde o ano
2000, a participação das despesas em
relação à receita caiu de 25% para os
atuais 18%. "A Americanas é uma das
varejistas no Brasil que mais rapidamen-
te conseguiram migrar de um sistema
de gestão familiar para um modelo de
controle empresarial centrado em resul-
tado", diz o consultor de varejo Marcos
Gouvêa de Souza. "Só faltava acertar a
estratégia de negócios, o que os sócios
conseguiram há alguns anos. Por isso,
a empresa está deslanchando."

Como poucas redes varejistas, a Ame-
ricanas abraçou a estratégia de amar em



múltiplos canais de vendas para atingir
todo tipo de cliente. No ano passado, a
política agressiva de abertura de mais
pontos-de-venda resultou na inaugura-
ção de 45 lojas. Além da rede de lojas
físicas — 205 no formato tradicional e
32 lojas menores para atender a vizi-
nhança —, a companhia chega a seus
clientes com um amplo sortimento de
produtos comercializados via internet,
catálogo, TV ou telefone. Um dos lan-
ces mais ousados da estratégia de múl-
tiplos canais foi dado em dezembro de
2006, quando a empresa anunciou a fu-
são de sua controlada Americanas.com,
especializada em comércio eletrônico,
com seu principal concorrente, o Sub-
marino. A união deu origem a uma no-
va empresa, a B2W, que engloba tam-
bém as operações do Shoptime, o canal
de TV e shopping eletrônico adquirido
em 2005. Mais recentemente, em janei-
ro, a Americanas comprou 127 pontos-
de-venda da rede Blockbuster por 186
milhões de reais.

Para a Americanas, essas investidas
servem a dois propósitos. Primeiro, vão
permitir que a rede, criada em 1929 pa-
ra atender principalmente consumido-
res das classes C e D, entre com força
total na briga por clientes de maior ren-
da. Além disso, a estratégia vai possi-
bilitar a multiplicação das lojas com a
bandeira Americana Express, que ado-
tam o conceito de loja de vizinhança,
um nicho ainda pouco explorado no país.
"Queremos oferecer cada vez mais fa-
cilidades para cativar o consumidor, se-
ja ele da classe A, B, C ou D", diz Ro-
berto Martins, diretor financeiro da
Americanas. •
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