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Diferencial. CityLar Prime de Cuiabá: 1ª experiência da bandeira no segmento premium

Máquina de Vendas cria marca de loja
‘premium’ para Norte e Centro-Oeste
Fernando Scheller

A Máquina de Vendas, segun-
do maior grupo do varejo de
eletrodomésticos no Brasil,
com faturamento de R$ 9 bi-
lhões, criou uma marca pre-
mium para as regiões Norte e
Centro-Oeste, com o objeti-
vo de proteger seus princi-
pais mercados de outras ban-
deiras voltadas às classes A e
B, como a FastShop. A compa-
nhia pretende usar a rápida
expansão de shopping cen-
ters nas regiões para abrir até
15 lojas CityLar Prime.

A decisão de testar uma uni-
dade voltada para o público A e
B nessa região veio de Erivelto
Gasques, que fundou a City Lar
em 1979 e hoje preside a Máqui-
na de Vendas Norte (a rede foi
adquirida pelo grupo capitanea-

do pelas bandeiras Ricardo Ele-
tro e Insinuante em 2010). Ao
se incorporar à Máquina de Ven-
das, Gasques ficou responsável
por desenvolver o mercado da
Região Norte com a marca City-
Lar. A primeira unidade Prime
foi aberta ao público ontem, em
uma nova ala do Shopping Goia-
beiras, em Cuiabá.

Sem contar o custo do ponto
e da formação do estoque, o exe-
cutivo diz que o projeto da nova
loja consumiu investimentos
de R$ 1 milhão – segundo o Esta-
do apurou, arquitetos que tra-
balharam no conceito da Fast-
Shop se envolveram na criação
do conceito da unidade. “Hoje,
nossa região tem poder aquisiti-
vo para uma loja como essa”,
diz o empresário, que iniciou a
CityLar em Mirassol D’Oeste,
no interior mato-grossense.

Nos próximos anos, o objeti-
vo é expandir a bandeira Prime
para até 15 unidades nos dez Es-
tados em que a CityLar atua, en-
tre capitais e grandes municí-
pios do interior. Antes de cres-
cer, porém, a empresa vai acom-
panhar os resultados da City-
Lar Prime por seis meses, para
que eventuais falhas sejam cor-
rigidas antes de novos investi-
mentos. O novo conceito será
usado somente para lojas em

shopping centers.
“Azeitar” a operação é neces-

sário, segundo analistas, já que
atender o público de maior po-
der aquisitivo exige uma série
de serviços que o “varejão” não
está acostumado a oferecer.
“Como vamos vender produtos
mais caros, teremos mais apoio
da indústria, que terá pessoal
próprio na loja para orientar o
consumidor”, explica Gasques.

“Hoje, o consumidor até com-
pra uma TV de R$ 8 mil em nos-
sas lojas comuns, mas o funcio-
nário nem sempre está prepara-
do para ensiná-lo a usar o produ-
to da maneira mais adequada.”

Desafios. De acordo com Al-
berto Serrentino, sócio sênior
da consultoria em varejo GS&
MD, nenhuma das tentativas de
sofisticar lojas populares – exis-

tem, entre outras, a Colombo
Premium e a EletroShopping
Exclusive Line – sequer chegou
perto da FastShop em termos
de resultados de venda por uni-
dade. “A FastShop é especialis-
ta e sabe trabalhar muito bem
os serviços, para que o cliente
não vá simplesmente comprar
em outro lugar.”

Serrentino vê um ponto posi-
tivo e um desafio para o projeto

de sofisticação da CityLar. A
vantagem é o fato de que a com-
panhia apresentará sua unida-
de “chique” em um mercado
em que a FastShop não tem pre-
sença relevante – desta forma,
não ficará à sombra da referên-
cia no setor. Já a dificuldade resi-
de no fato de o varejo popular
ter dificuldades em montar
uma presença relevante na in-
ternet – uma exigência do públi-
co de maior poder aquisitivo.

Para o sócio da TopBrands, Ri-
cardo Klein, o sucesso da exten-
são de marca exige que o dia a
dia da bandeira premium seja
gerido com especial cuidado.
“Não tem como negar que a ope-
ração tem de ser mais cuidado-
sa no perfil do produto, na quali-
ficação dos vendedores e na ma-
nutenção do espaço físico ”, afir-
ma o especialista. “A abertura
de unidades em shopping cen-
ters, no caso da City Lar, pode
ser visto como um sinal desse
posicionamento diferente des-
sa loja.”

Varejo. Vice-líder do varejo de eletrodomésticos no País, depois de Viavarejo, empresa abriu ontem a primeira loja CityLar Prime em
Cuiabá; previsão é ter até 15 lojas em shoppings no Norte e no Centro-Oeste, regiões em que a FastShop não tem presença relevante

● Potencial de expansão

15
é o potencial para a abertura
de unidades CityLar Prime

R$ 1 milhão
foi o custo do projeto
arquitetônico da loja
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