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Como a briga entre os bancos Itaú e Bradesco, que costumam concorrer com unidades 
próximas umas às outras, o Magazine Luiza, terceira maior rede de eletroeletrônicos do País, 
capitaneada pela empresária Luiza Helena Trajano, terá a maioria de suas 50 novas unidades a 
serem instaladas em São Paulo, ao lado ou em frente às da concorrente Casas Bahia, da 
família Klein, líder de vendas no mercado de eletroeletrônicos e itens do lar. Sem competir por 
preço diretamente, a previsão é de que o Magazine Luiza chegue ao final de 2008 com 
aproximadamente 450 lojas. Reforçando sua segunda posição no ranking do segmento, a vice-
líder Ponto Frio poderá fechar o ano com 464 filiais.  
 
Procurada pela reportagem, a Casas Bahia não quis comentar o assunto, mas informou, por 
meio de sua assessoria, que programa fechar o ano com 580 filiais — 30 das quais, novas —, 
abrindo distância das concorrentes, o que demonstra estar atenta ao cenário do mercado em 
que atua.  
 
Para Eugênio Foganholo, diretor da Mixxer Desenvolvimento Empresarial, consultoria 
especializada em bens de varejo, a chegada do Magazine Luiza à Grande São Paulo acontece 
em uma iniciativa inédita no mercado brasileiro, pois a empresa anunciou que abrirá as portas 
de 50 lojas de uma única vez — provavelmente dia 15 de setembro, segundo ex-funcionários 
da rede. Ao investir nas dezenas de novas lojas, a empresa ficará mais próximo de ultrapassar 
o Ponto Frio, cujo controle ainda está nas mãos doa família Safra.  
 
"A maior varejista do mundo no setor, a norte-americana Best Buy, normalmente adota esta 
estratégia de mercado. É uma iniciativa bastante inteligente [abrir várias lojas de uma vez], 
pois a companhia ganhará escala e mídia em proporções muito favoráveis. A rede deverá 
utilizar parte dos pontos-de-venda adquiridos das Lojas Kolumbus para esta expansão", 
comentou Foganholo. 
 
Em entrevista concedida recentemente ao DCI, Luiza Helena afirmou que os esforços do 
Magazine Luiza estarão concentrados nas operações da Grande São Paulo. "Nosso foco este 
ano será em São Paulo, tanto que só abriremos essas 50 lojas, com investimento de R$ 25 
milhões", afirmou a superintendente. Ela explicou ainda que a rede não entrou antes na capital 
paulista porque queria chegar com o número maior de lojas de uma só vez, o que exige uma 
estrutura mais complexa.  
 
Com expectativa de fechar o ano com faturamento de R$ 3,3 bilhões, cerca de 40% a mais 
que em 2007, o Magazine Luiza atraiu mais de 100 mil candidatos ao processo seletivo para as 
novas unidades, dois mil dos quais foram escolhidos e estão em fase de treinamento — etapa 
também classificatória para a contratação efetiva. Desde maio, parte dos funcionários está 
entre São Paulo e Ribeirão Preto, no interior paulista, concentrada em um hotel, recebendo 
treinamento.  
 
O principal foco da rede será no atendimento da clientela, que segundo as práticas da 
companhia devem ser "dez-estrelas". Estão em treinamento funcionários de todos os escalões, 
da frente de vendas à gerência, e a cada estabelecimento terá em média uma equipe formada 
por 50 pessoas, sendo que as maiores serão as filiais Aricanduva e Pinheiros, nas zonas leste e 
oeste, respectivamente. Procurado pela reportagem, o Magazine Luiza disse que ainda não 
falará a respeito da entrada em São Paulo.  
 
Fontes também afirmam que a varejista manterá inicialmente suas ações de marketing 
concentradas na Rede Globo, mantendo as inserções de merchandising no Domingão do 
Faustão, cujo apresentador é o garoto-propaganda. As gravações do comercial que anunciará 
a chegada à capital foram rodadas há algumas semanas na Avenida Paulista pela produtora 
Bossa Nossa Filmes.  
 
Shoppings  



Apesar de a maioria de lojas ser instalada em ruas, assim como ocorre com sua principal 
concorrente, a rede, nascida na cidade paulista de Franca, estará presente também em 
shopping centers. Foram fechados dois contratos com a Savoy Imobiliária e Construtora, que 
administra o Central Plaza Shopping, na zona sul, e o Shopping União de Osasco, com 
inauguração prevista para abril de 2009.  
 
Em uma possível reação à entrada do Magazine Luiza no Central Plaza, a Casas Bahia, também 
alocada no mall, ampliou recentemente sua área de 621 metros quadrados para 1.156 m². Lá, 
a novata terá uma área total de 720 m². Outro detalhe é que ambas as redes disputarão 
clientes no complexo localizado em Osasco, mas a administradora não revela mais detalhes. 
 
Ainda na zona leste, a região mais populosa de São Paulo, o Shopping Penha será outro centro 
de compras que vai ganhar uma unidade de 550 m². O Município de Diadema, que ganhará 
seu primeiro shopping em abril do ano que vem, o Praça da Moça, terá a rede como uma das 
sete lojas-âncora do projeto.  
 
Concorrência 
 
Na avaliação do consultor Eugênio Foganholo, a rede da "Tia Luiza" não vai iniciar uma guerra 
por preços no varejo, mesmo porque seu perfil de atuação é diferente do dos outros players. 
No entanto, ele alerta de que "o Ponto Frio será a rede mais atingida pelo Magazine, pois não 
tem foco de atuação definido, abrangendo todo o público, de A a Z, enquanto a rede de Luiza 
Helena Trajano mira nas Classes B e C", analisou.  
 
O Ponto Frio, que encerrou 2007 com faturamento de R$ 4,5 bilhões, contava com 437 lojas 
até junho último, mês em que foi divulgado o balanço do segundo trimestre. Na ocasião, foi 
revelado que a rede estava com 11 lojas em obras, nove contratadas e mais sete em fase de 
contratação ou negociação e com aberturas previstas para este ano.  
 
Foganholo endossa o fato de que a Casas Bahia é a rede com maior produtividade por metro 
quadrado e ainda tem como ponto forte a fidelidade do cliente. "A liderança [da Casas Bahia] é 
imbatível e dificilmente será abalada por outras redes", disse. No ano passado, a varejista, 
fundada em São Caetano do Sul, na região metropolitana de São Paulo, faturou 
aproximadamente R$ 13 bilhões. O próximo alvo da rede será o disputado mercado 
nordestino. 
 
Leia mais: 
 
Ponto Frio fecha lojas e mira na classe média 
 
A Globex, controladora da rede Ponto Frio, vai acelerar o processo de fechamento de lojas que 
apresentem baixa performance de vendas e rentabilidade. A afirmação é de Manoel Amorim, 
presidente da companhia, que falou este mês a analistas financeiros em teleconferência sobre 
o balanço do segundo trimestre.  
 
Segundo Amorim, essas lojas serão substituídas por outras, localizadas em regiões onde as 
classes A, B e C representem mais de 50% do público consumidor potencial. "Vamos começar 
a enfocar a classe média emergente", disse o executivo.  
 
A mudança de estratégia deve-se à elevação de clientes inadimplentes a partir de abril, época 
em que aumentou a taxa básica de juros (Selic). "As empresas com foco na baixa renda vão 
sofrer de forma mais acentuada os efeitos da inflação", afirmou o executivo.  
 
O posicionamento da rede estará presente na nova campanha publicitária da empresa, em que 
serão anunciados produtos com prestações com valor acima de R$ 100. No segundo trimestre, 
a receita bruta com as vendas da companhia cresceu 10,1% e a área de compras aumentou 
4,1% em relação ao mesmo período do ano passado, totalizando 323,4 mil metros quadrados. 
No período, foram abertas cinco lojas e fechadas outras cinco. 
 



Fonte: DCI, São Paulo, 28 ago. 2008. Empresas & Negócios, p. B16. 


