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Manutenção de preços e taxas de juros, prazos longos mesmo para os produtos em oferta e o 
dobro de investimentos em publicidade em dezembro serão as armas da Lojas Colombo para 
driblar a crise e turbinar as vendas de fim de ano. Uma das maiores redes de eletroeletrônicos, 
móveis e eletrodomésticos do país, a empresa com sede em Farroupilha (RS) projeta um 
crescimento de 15% no mês que vem em comparação com o mesmo período do ano passado, 
diz o presidente Adelino Colombo.   
 
Para novembro, a previsão de alta de 12% feita antes da turbulência financeira foi mantida, 
beneficiada pelo pagamento da primeira parcela do décimo-terceiro salário dos consumidores. 
Conforme Colombo, as vendas de sábado e domingo cresceram 3% em comparação com o fim 
de semana anterior.   
 
A exceção nos preços fica por conta dos produtos de informática, que pressionados pela alta 
do dólar subiram 10% a 12% na indústria em novembro, disse o empresário. Mesmo assim, o 
segmento deve ser um dos campeões de venda para o Natal ao lado dos televisores LCD e 
plasma, que estão bem mais baratos do que há seis meses, explicou. Geladeiras, fogões e 
lavadoras de roupas também estão em alta e ganharam cinco a seis pontos percentuais de 
participação no total dos negócios no mês passado, acrescenta o diretor de marketing, Thiago 
Baisch.   
 
Segundo o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Porto Alegre, Vilson Noer, a 
manutenção de preços, prazos e, dentro do possível, dos juros, é uma estratégia comum ao 
grande e ao pequeno varejo. Na média, a entidade prevê expansão de 7% nas vendas do setor 
na cidade em dezembro, cerca de dois pontos abaixo das estimativas anteriores à crise. A 
avaliação é que agora o tíquete médio deverá cair pela substituição de modelos mais caros por 
outros mais baratos no mesmo segmento, como eletroeletrônicos, ou pela migração de bens 
duráveis para semiduráveis, explicou Noer.   
 
Já o presidente da Colombo afirma que é um "otimista por excelência". "Estamos abastecidos 
de mercadorias e esperamos vendas muito fortes em dezembro". Segundo ele, os 
investimentos em publicidade no mês que vem chegarão a R$ 6 milhões, o dobro mesmo 
período de 2007, e vão totalizar R$ 60 milhões no ano, incluindo R$ 20 milhões de 
contrapartida dos fornecedores. Para o diretor de vendas, Eduardo Colombo, a expectativa da 
empresa é que dezembro deste ano será o "melhor" fim de ano da história da empresa apesar 
da crise financeira.   
 
De acordo com Eduardo, a rede também manteve os prazos em até 24 meses e os juros em 
3,99% a 5,99% ao mês e vai negociar as condições que melhor se ajustarem às condições dos 
clientes. Nas linhas de televisores, câmaras fotográficas digitais, notebooks e computadores de 
mesa, a empresa oferece, em sua loja virtual na internet, produtos com preços normais e em 
oferta parcelados em dez a 12 vezes sem acréscimo e descontos de até 10% para pagamento 
à vista. O mesmo vale para móveis e eletrodomésticos como fogões, geladeiras e máquinas de 
lavar.   
 
A Credifar, financeira controlada em partes iguais pela Colombo e pelo Bradesco, garante o 
lastro para o financiamento das vendas da varejista, mas mesmo com disponibilidade de 
recursos e a postura comercial agressiva ela não pretende afrouxar os critérios na concessão 
de crédito. "Nossa taxa de inadimplência é das mais baixas do mercado", disse Baisch. 
Conforme o presidente, os atrasos a partir já de um dia estão entre 3% e 4% das vendas, um 
patamar considerado "tranqüilo" por ele.   
 
Para o acumulado do ano, Adelino Colombo mantém a previsão de R$ 1,3 bilhão em receita 
bruta consolidada, ante R$ 1,2 bilhão em 2007. Para 2009, ele projeta uma alta na faixa de 
20%, graças à abertura de 20 novas lojas no período e à contribuição da Bernasconi, com sede 
em São Carlos e 31 pontos de venda no interior de São Paulo. A empresa foi adquirida há dois 
meses e deverá migrar para a bandeira Colombo ao longo do ano que vem, explicou o 



empresário. "E estamos de olho para comprar mais uma rede", afirmou. Mas, segundo ele, não 
há negociação em andamento. Com 370 pontos de venda em cinco Estados (RS, SC, PR, SP e 
MG), a Colombo também pretende instalar a primeira loja na capital paulista "assim que 
aparecer" uma oportunidade em um shopping center na cidade, afirmou o presidente.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 2 dez. 2008, Empresas & Tecnologia, p. B4. 


