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Mesmo depois da tormenta do cenário internacional, o varejo brasileiro continua animado com 
os negócios neste ano, tanto que a projeção de crescimento se mantém na faixa de 10%, 
mesmo depois da forte queda nas bolsas internacionais e que alarmou a economia mundial. 
Um termômetro disso é que a gigante varejista de vestuário Lojas Riachuelo, do grupo 
Guararapes Confecções, anunciou ontem aporte de R$ 250 milhões para a abertura de 20 lojas 
no próximo ano.  
 
O Guararapes, comandado por Flávio Rocha, focará suas novas ações no mercado do Rio de 
Janeiro nos próximos dois anos, acirrando a concorrência principalmente com a Lojas Renner, 
que adquiriu recentemente a carioca Leader Magazine, além de outros players, como C&A, 
Marisa e Pernambucanas. 
 
Sobre a derrocada do banco americano de investimentos Lehman Brothers, Rocha, que é 
presidente e diretor de Relações com Investidores da Guararapes, afirmou não ver nenhuma 
conseqüência nas operações futuras de sua companhia. "Não vamos ter impacto da crise 
internacional no nosso plano de expansão", garantiu. Segundo o executivo da rede varejista, o 
aporte na inauguração das novas lojas será realizado com caixa próprio. 
 
A empresa estima fechar 2008 com investimentos de R$ 200 milhões, concentrados na 
expansão da área industrial e na criação da Midway Financeira, subsidiária que assumiu as 
operações do Cartão Riachuelo, além da abertura de nove lojas. O mais novo braço da holding 
tem a meta de colocar sua marca em parte da base de cartões Riachuelo Private Label a partir 
de 2009. 
 
Em relação à expansão, Rocha esclareceu que "metade dos investimentos dos próximos dois 
anos serão concentrados no Rio de Janeiro". Desta forma, o mercado carioca assistirá a uma 
queda de braço entre a Lojas Renner, que intensificou sua na região após a aquisição da 
Leader Magazine, focada nos públicos C, D e E. "A partir de 2009 queremos abrir em média 
até 25 lojas por ano", detalhou o presidente do grupo. A rede conta com 96 pontos-de-venda 
em 22 estados. 
 
Shoppings 
 
Uma das maiores empresas de shopping centers no Brasil e que tem metade de seu capital 
nas mãos da canadense Ivanhoe Cambrigde, a Ancar Invanhoe acredita que não sentirá um 
grande impacto devido à crise norte-americana. O presidente da empresa, Marcus Carvalho, 
disse ao DCI que o varejo do dia-a-dia e a própria Ancar não sofreram grandes oscilações 
quando a Bolsa de Valores esteve em alta, e não espera sofrer com a queda no cenário 
internacional. 
 
Carvalho afirma que uma vantagem da Ancar, que tem 15 shoppings, é não estar listada na 
bolsa, logo, não depende exclusivamente de uma fonte de capital ligada ao mercado. 
Recentemente, a Ivanhoe até aumentou sua participação na gestão da Ancar de 20 para 50%. 
"Não dá para prever o futuro; se essa crise for debelada em curto prazo, [seria] melhor, mas 
não mudamos nossa política de investimentos", reafirmou. 
 
O presidente da Ancar destaca ainda que a empresa começou 2008 conquistando participação 
em cinco centros de compras e prevê fechar o ano com o dobro, sem contar que o 
investimento em um mall é a longo prazo — demora até cinco anos a implementar um 
shopping. A administradora busca por novos espaços em mercados cujo potencial ainda é mal 
explorado.  
 
O presidente da Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop), Nabil Sahyoun, afirma 
que os investimentos estrangeiros e as ofertas iniciais de ações (IPO, na sigla em inglês) no 
País já foram feitos, e o setor manterá os planos de expansão. "A situação preocupa o 
empresário, mas observamos que os bancos brasileiros estão fortes e os varejistas não 



pararam de investir", disse Sahyoun. A Alshop sustenta ainda que o setor crescerá 11% e que 
a meta não será revista, prevendo, inclusive, um final de ano forte, com a contratação de 112 
mil funcionários temporários. 
 
Cenário 
 
Vários analistas do varejo ouvidos pelo DCI foram unânimes em afirmar que nos próximos 
meses poderá ocorrer um arrocho em relação à oferta de crédito pelas instituições financeiras, 
fator que implicará o desempenho nos setores automotivo, eletroeletrônico, moveleiro e de 
material de construção. "Ainda é muito cedo para avaliar o impacto da crise internacional no 
varejo brasileiro. No entanto, dois aspectos merecem cautela quando analisados: a diminuição 
do crédito e a alta do dólar, tendendo a frear a importação", analisou Luiz Góes, diretor de 
Inteligência de Mercado da consultoria de varejo Gouvêa de Souza & MD.  
 
Vale a ressalva, porém, de que no mês de julho, quando o varejo contabilizou alta de 11% nas 
vendas, frente a igual período de 2007 segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), esses foram os segmentos que comemoraram o maior desempenho nas vendas. 
Enquanto isso, outro especialista que também acredita em uma mudança de cenário até o final 
do ano, nesses segmentos, é Emerson Kapaz, diretor executivo do Instituto para o 
Desenvolvimento do Varejo (IDV). 
 
Kapaz prevê que setores de automóveis, móveis e eletrodomésticos deverão arrefecer dos 
recordes vistos ao longo do ano, até o final de 2008, mesmo sendo a melhor época para o 
varejo, por conta das vendas de Natal, em reflexo à contenção no crédito. "Nesses setores, os 
que mais cresceram este ano, com taxa média de 20%, poderão encerrar 2008 na casa dos 
12%", pontuou.  
 
Farmácias 
 
No setor de farmácias, a rede paulista Drogão, com mais de 60 lojas, acredita que o consumo 
será alterado e não vai rever a meta de crescimento. Para Nélson de Paula, gerente de 
Marketing da Drogão, "há muita especulação e a crise já era anunciada". A rede abriu quatro 
lojas no primeiro semestre e tem meta de inaugurar mais seis até o final do primeiro semestre 
de 2009. "Cumpriremos nosso cronograma", ressaltou o executivo. A companhia projeta 
crescer no mínimo 4,5% este ano. 
 
 
Leia mais: 
 
 
Magazine Luiza deve pressionar margem de redes  
 
O varejo paulista deve passar a registrar margens mais apertadas com a entrada de 50 lojas 
da Magazine Luiza, que devem ser inauguradas simultaneamente talvez amanhã. Em busca 
dos 5 milhões de consumidores potenciais da Grande São Paulo, a rede parte para ganhar 
participação de mercado sobre a Casas Bahia, Ponto Frio, Carrefour e Extra nas vendas de 
eletroeletrônicos, informática e móveis.  
 
A liderança da Casas Bahia, que conta com 150 pontos-de-venda em São Paulo, se comprova, 
por exemplo, pela participação das vendas de produtos da linha branca.  
 
O maior atrativo para a investida é a ascensão do poder de compra da classe média. "A 
disputa se dará por meio da redução das margens, com o aumento de escala", estima Cláudio 
Felisoni, coordenador-geral do Programa de Administração de Varejo (Provar), que mantém 
parceria com a Felisoni Consultores Associados.  
 
A superintendente do Magazine Luiza, Luiza Helena Trajano, diz que o "Projeto São Paulo" 
prevê aporte de cerca de R$ 150 milhões para que a rede chegue em 2010 com pelo menos 



120 lojas na região. "Não esperamos obter retorno no curto prazo. Nosso projeto é para os 
próximos dois ou três anos. Começamos com 50 lojas para reduzir nossos custos." 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 17 set. 2008, Empresas & Negócios, p. B12. 


