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A grande cartada do Magazine Luiza neste ano será a abertura de 50 lojas em um só dia na 
cidade de São Paulo no segundo semestre - embora todos os pontos já estejam contratados, a 
data exata do evento é mantida em sigilo pela empresa. No entanto, com a alta nos preços 
dos grãos e o enriquecimento das zonas agrícolas, é do interior que estão vindo os lucros mais 
polpudos.   
 
O Magazine Luiza é a maior varejista de eletrônicos e móveis com lojas em áreas rurais na 
região Sudeste. "Das nossas 390 lojas, 360 estão localizadas em cidades do interior. O 
aumento da renda agrícola certamente nos abre uma vantagem competitiva neste momento", 
afirma Frederico Trajano, diretor de vendas da rede, cuja sede permanece em Franca (SP), 
cidade próxima a Ribeirão Preto, maior pólo sucroalcooleiro do país.   
 
Entre janeiro a abril, as vendas do Magazine Luiza cresceram 35% em relação a igual período 
de 2007. "Só no Mato Grosso do Sul, as vendas aumentaram 39% neste primeiro 
quadrimestre, acima da média de outros Estados", diz Trajano. Em uma base comparável de 
lojas, ou nas unidades que estavam em operação no mesmo período de 2007, o aumento nas 
vendas foi de 22% nos quatro primeiros meses. O Ponto Frio, por exemplo, fechou o primeiro 
trimestre com uma queda de 2,4% nas vendas nas mesmas lojas. A rede atribui o resultado às 
liquidações em janeiro.   
 
Trajano considera que o Magazine Luiza já está bem posicionado em regiões agrícolas. A rede 
possui lojas em São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul. Há ainda três lojas em regiões agrícolas no interior de Goiás - Rio Verde, 
Itumbiara e Caldas Novas.   
 
A chegada à capital paulista é um sonho antigo da família Trajano, que avaliou entrar na 
cidade por meio de aquisições. A abertura de uma só vez de 50 lojas foi a estratégia 
encontrada pela rede para obter uma escala de vendas compatível com o mercado. Com as 
inaugurações, o Magazine Luiza irá romper a barreira de 450 lojas neste ano. O Ponto Frio 
possuía 437 pontos-de-venda até março. O parque da Casas Bahia, líder do setor, é de 560 
lojas. Trajano prevê ultrapassar a marca de 500 unidades em 2009.   
 
A receita líquida do Ponto Frio foi de R$ 846,7 milhões no primeiro trimestre, 5,7% maior que 
a obtida em igual período de 2007. Mas a geração de caixa (calculada pelo índice Lajida, lucro 
antes dos impostos, juros, amortização e depreciação ) caiu 23,4%, o que levou a companhia 
para vermelho. "O desempenho foi fortemente afetado pela crescimento de 48,7% na 
inadimplência", justificou o Ponto Frio, em seu relatório. Na área de varejo, a empresa fechou 
o trimestre com prejuízo de R$ 2,5 milhões, após ter lucrado R$ 10,4 milhões em igual período 
de 2007. O lucro obtido com o banco InvestCred caiu de R$ 7,1 milhões para R$ 4,2 milhões 
no trimestre.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 30 e 31 maio e 1 jun. , 2008, Serviços, B4. 
 


