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A rede de lojas de variedades Le Biscuit, que atua na Bahia e em Sergipe, fechou a compra de 
produtos para o Natal no primeiro semestre e agora está usando todas as armas que dispõe 
para vender seus estoques, diz o diretor presidente da empresa, Álvaro Sant´Anna. "Vamos 
agarrar o cliente pelo braço para ele não sair da loja sem comprar", afirma. Para garantir as 
vendas, ele reduziu preços, fez promoções e aumentou o prazo nas vendas com cartão de 
crédito sem juros, de 10 para 12 meses. "No Natal de 2007, as vendas eram feitas em quatro 
vezes sem juros", compara.   
 
A mudança, diz, trouxe uma diferença considerável no negócio. As vendas em novembro, 
apesar de um desempenho fraco na primeira quinzena, cresceram 15% quando comparado ao 
mesmo mês de 2007 e semelhante ao desempenho de outubro. A estratégia de vender a prazo 
fez aumentar a participação das vendas com cartão de crédito de 70% para 80% do total. 
"Estamos sacrificando a margem para garantir um bom resultado no ano", afirma Sant´Anna, 
que prevê encerrar o ano com crescimento de 23% em relação a 2007.   
 
Ele confirma que a liberação de crédito na segunda quinzena de novembro trouxe os clientes 
de volta. Houve uma retração forte no fim de outubro, mas na quinzena de novembro o varejo 
voltou à normalidade devido à maior oferta de crédito, mas também porque o varejo não subiu 
preços, mesmo com a alta do dólar, avalia.   
 
A Le Biscuit também inaugurou uma loja em Aracaju em novembro e abre outra unidade em 
Camaçari (BA), em dezembro. "Eram projetos que estavam em andamento e não valia à pena 
abortar", diz. Para 2009, a empresa planejava abrir seis novas lojas, mas em função da 
desaceleração da economia, o projeto foi reduzido pela metade. As novas lojas também serão 
menores. Apesar da crise, Sant´Anna ainda planeja estender a rede para outros Estados do 
Nordeste.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 2 dez. 2008, Empresas & Tecnologia, p. B4. 


