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No ano em que a Casas Bahia vai
ficar sem sua megaloja de Natal, a
chamada Super Casas Bahia, o
Magazine Luiza aproveita para
lançar uma unidade nos mesmos
moldes de grandes proporções. A
diferença é que a loja de Luiza
Helena Trajano vai funcionar to-
dos os dias do ano, enquanto as
sete edições anteriores da Super
Casas Bahia funcionaram apenas
em dezembro. Do endereço às
atrações da loja, tudo faz lembrar
a ideia tocada pela rival. Neste
ano, no entanto, a rede fundada
pela família Klein decidiu não

montar sua unidade gigante, pois
está voltada para a fusão com o
Ponto Frio.

Assim como a Super Casas
Bahia, o Magazine Luiza esco-
lheu a marginal Tietê, na capi-
tal paulista. A loja terá shows
infantis gratuitos, cabeleirei-
ro, cozinha, onde os clientes
aprenderão receitas, entre ou-
tros ambientes de entreteni-
mento e interatividade.

“Se der certo, vamos abrir este
formato de lojas em outros luga-
res”, diz Luiza Helena Trajano,
presidente do Magazine Luiza. O
prédio também abrigará o escri-
tório do Magazine Luiza, que an-
tes concentrava suas atividades

em Franca, no interior de São
Paulo. “Agora, tudo o que for es-
tratégico ficará em São Paulo. Pa-
gamentos e área de tecnologia
continuam em Franca”, afirma
Marcelo Silva, superintendente
da companhia.

Cerca de 750 funcionários
continuam trabalhando em
Franca. É lá também que a
empresa vai concentrar sua
central de atendimento ao
cliente, que é hoje é toda ter-
ceirizada. “Vamos instalar o
call center em um prédio se-
parado do que temos atual-
mente. Esta mudança não re-
presentará economia, mas te-
remos o atendimento ao clien-

te dentro de casa, perto da
gente”, diz Luiza.

Hoje, o estado de São Paulo é
o principal alvo de crescimento
da empresa. Dos R$ 5,3 bilhões
que as 611 lojas da companhia
devem alcançar de faturamen-
to em 2011 (entram nesta soma
a receita das 141 unidades da
Lojas Maia a partir de agosto),
R$ 860 milhões já virão dos 63
pontos de venda instalados na
Grande São Paulo.

Para o ano que vem, quando a
previsão é de crescimento de
20% no faturamento geral, a
Grande São Paulo deverá desta-
car-se, com previsão de R$ 1,25
bilhão. Em 2011 serão abertas 50

Rede aproveita vácuo deixado pela concorrente
e adota o mesmo modelo, mas a diferença é que
sua loja gigante em São Paulo abrirá todo o ano

A rede varejista
Magazine Luiza
espera alcançar um
crescimento de 20%
no faturamento geral
do próximo ano.
A Grande São Paulo
deve se destacar
entre as regiões
onde está presente

CAMINHÕES E ÔNIBUS

Leif Johanson, presidente global da Volvo,
anuncia saída do cargo após 14 anos
O executivo comunicou sua intenção de se aposentar por ocasião de seu
60º aniversário, em agosto de 2011. “O momento é bom, tanto em relação
à minha vida pessoal quanto à situação mais estável da empresa”, disse.
A diretoria da montadora sueca ainda não encontrou um sucessor.
Na América do Sul, a Volvo prevê crescimento de 40% em 2011 e o
Brasil deve responder por cerca de 70% do volume de vendas da região.
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IMÓVEIS

Brookfield revisa estimativas pra cima
com vendas de até R$ 4,2 bilhões em 2011
Na estimativa anterior, a companhia projetava vendas contratadas de até
R$ 3,5 bilhões. Quanto aos lançamentos, a expectativa ficou entre R$ 4,75
bilhões e R$ 5,25 bilhões, contra prognóstico anterior na faixa de R$ 3,50
bilhões a R$ 4 bilhões. Para 2012, a Brookfield espera que as vendas
tenham desempenho melhor, ficando entre R$ 4 bilhões e R$ 4,4 bilhões;
e os lançamentos devem atingir entre R$ 5,25 bilhões e R$ 5,75 bilhões.

Magazine Luiza
segue a trilha da
Super Casas Bahia
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Volume comercializado
pelos fabricantes
aumentou 11% este ano,
chegando a R$ 124 bilhões
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O faturamento da indústria elé-
trica e eletrônica registrou
crescimento de 11% neste ano,
para R$ 124 bilhões. Apesar da
alta, o resultado é apenas 1%
maior que o obtido em 2008,
antes da crise, de acordo com
levantamento da Associação
Brasileira da Indústria Elétrica e
Eletrônica (Abinee). De acordo
com a associação, o resultado
ficou abaixo das expectativas.
Isto porque as indústrias acre-
ditavam que, diante de um
crescimento de 7,3% no Produ-
to Interno Bruto (PIB), as ven-
das poderiam ter avançado, no
mínimo, 15%. Neste ano, essas
indústrias responderam por
3,5% do PIB nacional.

A expectativa para 2011 é que
o faturamento cresça 13% para
R$ 140,5 bilhões. Com isso, a
participação no PIB deve ficar
praticamente estável em 3,6%.

Balança comercial
Principal ponto de preocupa-
ção do setor atualmente, as im-
portações não param de cres-
cer. Neste ano devem alcançar

US$ 35 bilhões, o que corres-
ponde a um crescimento de
41% em dólares e 25% em
reais. Os componentes para te-
lecomunicações foram respon-
sáveis por 90% das importa-
ções. “A falta de componentes
eletrônicos no mercado mun-
dial justifica esses valores”,
afirma Humberto Barbato, pre-
sidente da Abinee.

Já as exportações devem so-
mar US$ 7,75 bilhões neste ano,
4% acima de 2009. Entretanto,
convertendo o montante para a
moeda brasileira, as vendas
para o exterior registram queda
de 9%. Com este resultado, a
participação das exportações
no faturamento da indústria
eletroeletrônica passa de 13,4%
em 2009 para 11% neste ano.
Dentre os principais produtos
exportados, as maiores altas fo-
ram daqueles que possuem boa
parte dos componentes de ori-
gem local, como os grupos ge-
radores e os produtos de ele-
trônica embarcada. ■

LATICÍNIOS

Aurora lança primeiro leite em embalagem
longa vida rastreável do mundo
Por meio de um código impresso na embalagem, o consumidor terá
acesso via internet às informações de qualidade e procedência da
nova linha de leite da cooperativa Aurora. O sistema desenvolvido
pela Tetra Pak permite que os consumidores tenham acesso aos dados
sobre o processamento, envase e qualidade dos leites. As informações
dos produtos poderão ser consultadas no hotsite da companhia.

ARMAZENAGEM DE GRÃOS

Vendas da Kepler Weber crescem 78% e
totalizam R$ 98,2 mi no terceiro trimestre
No ano, a companhia que produz silos e armazens para agricultura,
registra vendas de R$ 312 milhões no mercado brasileiro e R$ 49 milhões
provenientes de exportações. O lucro acumulado nos três primeiros
trimestres do ano soma R$ 8,1 milhões. Na estimativa do diretor
administrativo Nolci Santos, há um déficit de 30 milhões de toneladas
entre o que é produzido e o que país tem de capacidade para armazenar.

Divulgação
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Venda de eletroeletrônico
crescerá 13% em 2011

Importações
devem encerrar
este ano com alta
de 41%, para
US$ 35 bilhões

INVESTIMENTO

R$ 5,34 bi
é quanto a indústria de
produtos elétricos e eletrônicos
deve investir em 2011. O montante
representa alta de 48% sobre
o realizado neste ano.

EXPANSÃO

R$ 140,5 bi
é o faturamento estimado
para o próximo ano. O número
representa uma alta de 13%
se comparado aos R$ 124
bilhões faturados neste ano.

lojas, sendo 17 na capital paulis-
ta. Puxado pelos consumidores
da cidade de São Paulo, o co-
mércio eletrônico ganhou mus-
culatura. “Já vendíamos pela in-
ternet muito antes de chegar a
São Paulo, mas com as lojas na
cidade o consumidor fica mais
confiante”, diz Frederico Traja-
no, diretor de marketing e ven-
das. As vendas pela internet re-
presentam 15% do faturamento
total da companhia.

Turismo
Outra aposta que começa a ga-
nhar força na varejista é a Luiza
Viagens em parceira com a com-
panhia área Azul. A operadora de

turismo funciona nas cidades de
Limeira, Sorocaba e Campinas,
todas no interior de São Paulo, e
deve ganhar uma filial na capital
paulista. “Também queremos le-
vá-la para o Nordeste. Nosso foco
são as classes C e D”, diz Luiza.

O Magazine Luiza está pre-
sente em 16 estados nas regiões
Sul, Sudeste, Nordeste e parte
da Centro-Oeste. Mas neste
mapa ainda faltam mercados
importantes como do Rio de Ja-
neiro e do Espírito Santo. “

Ainda não temos planos de
ir para estes estados, mas se
uma oportunidade de compra
aparecer, estamos atentos”,
afirma Silva. ■

REDE

611
lojas compõem a rede
do Magazine Luiza em
todo o país, além de oito
centros de distribuição.

GEOGRAFIA

16
estados das regiões Sul, Sudeste,
Nordeste e Centro-Oeste contam
com lojas da rede Magazine Luiza.

PESSOAL

17 mil
funcionários trabalham nas lojas
do grupo comandado por Luiza
Helena Trajano. A estimativa
de clientes bate os 20 milhões.

Henrique Manreza

Luiza Helena Trajano,
presidente do Magazine

Luiza, diz que pode adotar o
modelo da unidade especial

em outros endereços no
interior, além da Marginal
Tietê, na capital paulista
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