
Renner investe em
lojas menores e de rua
Empresa abre amanhã a primeira loja de rua em São Paulo, na
Avenida Paulista, para conquistar clientes fora dos shopping centers

SERGIO CASTRO/AE

Embrulho. Loja na Avenida Paulista será aberta amanhã

Márcia De Chiara

A Lojas Renner estreia ama-
nhã num dos endereços co-
merciais mais cobiçados do
País. A rede varejista, que até
agora estava concentrada em
shoppings, inaugura a primei-
ra loja de rua em São Paulo, na
Avenida Paulista, numa clara
indicação de que começa a mu-
dar a estratégia de expansão.

“Há um grande potencial de
consumo fora dos shopping cen-
ters”, afirma o presidente da
companhia, José Galló. Com in-
vestimentos de R$ 6,3 milhões, a
loja terá 3,2 mil metros quadra-
dos e vai ocupar o prédio onde
funcionava o Stand Center, shop-
ping de produtos asiáticos.

Atualmente, 90% das 121 lojas
da rede em funcionamento es-
tão localizadas em shoppings e

10% delas em ruas de comércio.
Galló não revela as metas de au-
mento de participação das lojas
de rua no total de pontos de ven-
da da companhia. Mas ele ressal-
ta que, com a crise, os investido-
res de shoppings se retraíram no
ano passado e ficou mais difícil a
locação em shoppings. Com is-
so, o comércio de rua começou a
ser visto com outros olhos.

Além das lojas de rua, o presi-

dente da companhia destaca a in-
tenção de expandir os negócios
por meio de lojas compactas.
São pontos de venda com 1,5 mil
metros quadrados de área útil.
“Esse modelo torna viável a ex-
pansão em shoppings menores e
em municípios com 250 mil habi-
tantes.”

Local. Das nove lojas previstas
para o segundo semestre, duas
delas serão compactas. Galló
não revela a localização delas,
mas observa que ainda não foi
definido onde serão instaladas
as lojas compactas. “Estamos
avaliando os pontos”, diz.

Neste semestre, a Renner inau-
gura cinco lojas. No ano, serão
14, com investimentos totais de
R$ 140 milhões. Os recursos são
da própria companhia e a maior
parte destinada a novos pontos
de venda.

O consumo aquecido endossa

os planos de expansão da rede
no principal mercado do País. A
empresa encerrou o primeiro tri-
mestre deste ano com lucro líqui-
do R$ 36,9 milhões, o triplo do
registrado no mesmo período
do ano passado.

No primeiro trimestre, as ven-

das da companhia somaram R$
440,2 milhões, com alta de 21,4%
em relação a 2009. Na opinião de
Galló, a elevação da taxa básica
de juros efetuada pelo Banco
Central na semana passada não
deve afetar as vendas de itens de
vestuário.

PAINEL NEGÓCIOS

Dedetização e Desratização

atacado@maxtemp.com.br | www.maxtemp.com.br 111111 2283-62812283-62812283-6281
Aquecendo Piscinas há 10 anos

economia | durabilidade | lazer garantido
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•Aquecedor digital e programável 
• Alta performance em aquecimento com economia
• Fácil de instalar, sendo piscina coberta ou não
• Assistência técnica garantida

10 vezes no10 vezes no
Cartão de CréditoCartão de Crédito

PISCINAPISCINA AQUECIDA
O ANO TODO!O ANO TODO!
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ATENDEMOS
TODO BRASIL!
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PABX: (15) 3325-3878
www.consfer.com.br

Galpões Industriais e Comerciais;
Obras Civis, do Projeto ao

Acabamento;
Vão Livre até 30,00 m. P
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Pré-Moldados de Concreto e Estruturas Metálicas

Ligue já sem compromisso

TRIMETALCONSTRUÇÕES Industriais e Comerciais
Executamos toda sua Obra

- Projetos - Estruturas Metálicas - Estruturas em 
Concreto - Obras Civis - Instalações Complementares

trimetal@uol.com.br  |  www.trimetal.com.br
TEL/FAX : (19) 3608-3757

Estruturas Metálicas 

17
17

99

TECNOLOGIA ULTRA-SÔNICA
CONTRA RATOS E MORCEGOS

CONSTITUIÇÃO ÁREA DE PROT.MODELO
STANDART

STD 01 1 central de ultra-som e
1 transdutor remoto
1 central de ultra-som e
2 transdutores remotos
1 central de ultra-som e
3 transdutores remotos

1 central de ultra-som 150 m²

300 m²

700 m²

1.400 m²

SG 01

SG 02

Equipamento de ultra-som com tecnologia japonesa:
sem similar no Brasil.

RATOS? MORCEGOS? Acabe com o problema!

Empregado com muito sucesso, é a solução definitiva em países como: EUA,
Japão e na Europa. Agora no Brasil com moderna tecnologia japonesa.

BRASTÉCNICA Caixa Postal 101 - Cep 37130-000 - Alfenas - MG

Tels. (35) 3292-1889 /  Fax (35) 3292-1320

btc@brastecnica.com.br www.brastecnica.com.br
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61 DE VINIL E
ALVENARIA
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PROMOÇĂOPROMOÇĂO
PPPPiiiisssscccciiiinnnnaaaa ddddeeee vvvviiiinnnniiiillll
8x4x1,408x4x1,40 Não incluso material construtivo.

R$ 5.900,00

R$ 590,0010x Construimos em todo Brasil.Consulte frete!

Construimos em todo Brasil.Consulte frete!www.aquanewpiscinas.com.br 5049.2315 • 5543.3699
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Construção e Serviços Piscinas e Saunas
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 4 maio 2010, Economia & Negócios, p. B15.




