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MagazineLuizavaiabrir60lojas
VAREJO

NEGÓCIOS

Rede anuncia expansão agressiva nomomento em que o Ponto Frio troca o comando e as Casas Bahia desaceleram

PLANEJAMENTO–LuizaHelenaeFredericoTrajano: campanhademarketinge intençãodeabrir capital

Redeplaneja
entrarna
Bolsasó
em2009

Márcia De Chiara

O Magazine Luiza, a terceira
maior rede varejista de eletro-
domésticos do País, decidiu pi-
sarnoacelerador.Aredeanun-
ciouontemumplanoambicioso
de expansão para 2007. Quer
abrir 60 lojas nos sete Estados
em que atua, com investimen-
tos da ordemdeR$ 40milhões.
Ameta é fechar o anocom fatu-
ramento de R$ 2,8 bilhões, um
aumento de 33% ante 2006. Le-
vando-seemcontaomesmonú-
mero de lojas, a intenção é am-
pliar as vendas em 10%.
A agressividade da empre-

sa, que vai sortear 50 casas até
ofimdoanonumacampanhade
marketingquevai consumirR$
50milhões – em comemoração
ao seu seucinqüentenário –, re-
fleteorearranjopeloqualpassa
hoje o varejo de eletrodomésti-
cos. A líder Casas Bahia, com
vendas de R$ 11,5 bilhões em
2006equeteveexpansãoacele-

rada durante anos consecuti-
vos, pisou no freio. Pretende
abrir 50 lojas em 2007, o mes-
mo número de 2006, e projeta
crescimento de receita de um
dígito para este ano.
Em contrapartida, o Ponto

Frio, a segunda rede do setor
emvendas, resolveudar o arda
graçadepoisdeumlongoperío-
do de hibernação. Desde o fim
do ano passado, a rede vem fa-
zendopromoçõesquedesafiam
literalmente os concorrentes.
Nasemanapassada, oPonto

Frioempossouonovopresiden-
te,ManoelAmorim, egresso da
Telefônica e tido como um exe-
cutivo muito ousado. Também

anunciou que, em2006, atingiu
omelhor resultado desde 1996.
“As Casas Bahia são tão

grandes que, qualquer movi-
mento que façam, o mercado
muda. As concorrentes estão
aproveitandoesse vácuo”, diz o
consultor da Mixxer Desenvol-
vimento Empresarial, Eugênio
Foganholo.ProcuradaspeloEs-
tado, Casas Bahia e Ponto Frio
não comentaram a estratégia
da concorrente.
“Nãosentimosaagressivida-

dedoPontoFrionasregiõeson-
de estamos”, diz o diretor de
vendasdoMagazineLuiza,Fre-
dericoTrajano.Segundoele,es-
te será o ano emque a empresa
mais irá crescer de formaorgâ-
nica, isto é, abrindo lojas por
conta própria. No ano passado,
foram inaugurados nove pon-
tos-de-venda. Trajano conta
que 2006 foi um ano difícil, de
consolidação das cinco concor-
rentes que a companhia havia
comprado desde 2005.
Essa dificuldade, diz, estará

estampadanobalançoqueaem-
presaaindanãodivulgou.Traja-
no admite que a rentabilidade
da companhia em 2006 dimi-
nuiu. Tanto é que o lucro de R$
45 milhões alcançado em 2005
não irá se repetir em 2006 e ele
não descarta a hipótese de ter
encerradooanopassadonover-
melho. No entanto, o diretor
pondera que resultado decor-
reu do processo de depuração
das aquisições anteriormente
realizadasefrisaquenãofoifru-
to do desempenho operacional
da companhia.
Para colocar em prática a

campanha de vendas que, se-
gundoTrajano,“éamaior jáfei-
tanovarejo”,arededizquetem
recursos disponíveis. O dinhei-
roéprovenientedos resultados
obtidos pela capitalização da
empresa, pormeio de umapar-
ceriafechadacomofundoCapi-
talGroupem2005,edeemprés-
timos. ●
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‘As concorrentes
estão aproveitando
o vácuo das
Casas Bahia’

NIELS ANDREAS/AE

OMagazine Luiza quer abrir o
capital só em 2009. A informa-
çãoéda superintendente da re-
de, Luiza Helena Trajano. Ela
diz que, se a operação fosse fei-
ta hoje, colocaria à venda de
25% a 30% da empresa nomer-
cadodeações. Seusplanos pre-
vêemofertar os papéis da com-
panhia para os funcionários 6
meses antes de iniciar a opera-
ção naBolsa.
“Aindanãonossentimosma-

duros para abrir o capital. Aca-
bamosdeterumsócio”,dizLui-
za, fazendo referência à venda
de 12,3% do capital da empresa
em 2005 para o fundo Capital
Group. Ela conta que, no mo-
mento, não há banco assesso-
rando a operação. “Há institui-
çõesnospaquerando.”Jáodire-
tordevendas, FredericoTraja-
no, acredita que “falta crescer
mais para abrir o capital”.
Aexpansãodaredeparacon-

cretizar o plano de capitaliza-
ção a médio prazo inclui não
apenas abertura de lojas, mas
tambémavançosnasvendaspe-
lainternetenaprestaçãodeser-
viços financeiros.
Arede,que trabalhacomga-

rantia estendida, crediário e
empréstimo pessoal, entre ou-
tros produtos, acaba de lançar
umsegurodevidapopularaum
custo anual de R$ 30 e um car-
tão de crédito da marca com a
bandeira MasterCard. A meta
é ter 3 milhões de cartões em 3
anos. A receita com serviços fi-
nanceiros neste ano deve so-
mar R$ 487 milhões, ante R$
380milhões em 2006. ● M.C.
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