
Magazine Luiza lucra R$ 25 mi no 3º tri

O mercado brasileiro
é um desafio, mas tem
grande potencial, pela
baixa penetração. Nossa
estratégia é trazer
produtos inovadores para
que os consumidores
tenham mais vontade
de comprar”

A rede de varejo Magazine Luiza encerrou o terceiro trimestre com

lucro líquido de R$ 25,4 milhões, num forte avanço em relação ao

ganho de R$ 2,3 milhões obtido do mesmo período de 2012. A receita

líquida avançou 19%, para R$ 2,02 bilhões. As vendas mesmas lojas,

indicador que reflete operações abertas há mais de um ano, teve alta

de 17% no terceiro trimestre, ante avanço 9,6% no ano passado. Reuters

SergioBruno
Diretor de Marketing e Vendas

“Trazer produtos inovadores para o
país foi o caminho encontrado pe-
la fabricante Acer para nadar con-
tra a maré e continuar a crescer,
mesmo com mercado de PCs em
queda no Brasil. Marca mais co-
nhecida pelos aficcionados em tec-
nologia, o desafio da Acer é tam-
bém conquistar o grande público.
Números da consultoria IDC apon-
tam redução de 10% nas vendas
de PCs no segundo trimestre do
ano, em comparação ao mesmo
período de 2012.

“Observamos uma queda no
mercado globaldePCs,queserepe-
te aqui. Para nós, o mercado brasi-
leiro é um desafio, mas tem grande
potencial, pela baixa penetração.
Nossa estratégia é trazer produtos
inovadoresparaqueos consumido-
restenhammaisinteressepelacom-
pra”, diz o diretor de Marketing e
Vendas da Acer, Sergio Bruno.

As inovações desembarcam no
país hoje. Entre as novidades está o
primeiro notebook com o Chro-
meOS, sistemaoperacionaldoGoo-
gle. O produto já é vendido em ou-
tros países mas agora será encon-
trado no mercado local.

“O browser Chrome é líder no
Brasil e, apesar de ser um sistema
novo, as pessoas já estão familiari-
zadas”, explica Bruno. Segundo
ele, a ideia é atrair os usuários do
navegador.

Com a crescente busca por ta-
blets,novasopçõescomtelassensí-
veis ao toque também entram no
portfólio brasileiro da Acer. Mas a
aposta da marca são os modelos
chamados híbridos, que podem ser
usados como tablet ou notebook.

Com tela destacável, o Iconia
W510 é um tablet de 10 polegadas,
que pode ser
acoplado ao te-
clado, virando
um netbook.
Já o Aspire P3 é
o primeiro ul-
trabookemfor-
mato de tablet,
já vem com um
teclado acopla-
do à capa.

“Como ele é
um tablet e um
ultrabook, pega
o melhor dos
doismundos”,des-
taca Bruno, que diz
não ter medo da perda
de espaço dos note-
books para os tablets.

“Os três [tablets, note-

books e os híbridos] vão coexistir,
pois são usados em momentos di-
ferentes. O notebook continua im-
prescindível para criação de con-
teúdo”, ressalta ele.

Outra opção é o Aspire R7, que
com dobradiças que permitem
deslizar a tela sobre o teclado. “É
um produto que foi pensado para
ser touch”, explica Bruno.

Segundo ele,apesardeaempre-
saterduas fábricasemSãoPaulo,os
novos modelos serão importados.

“Vamos trazer os produtos
principalmente da China. Temos
que primeiro conhecer o merca-
do. Dependendo da resposta, não
descartamos no futuro produzi-
los aqui”, declara. Embora não fa-
le em números, a expectativa é fe-
char o ano com crescimento de cer-
ca de 25% nas vendas.

“Para 2014, esperamos perfor-
mar melhor do que o mercado. O
Brasil é um dos cinco países mais
importantes para a Acer em vendas
e faturamento”, destaca Bruno. No
primeiro semestre de 2014, outros
computadores chegam ao Brasil.

A internet aparece como opção,
tanto para as vendas como para o
marketing. “Todos produtos estão
no PontoFrio.com e no Submari-
no. Os híbridos estão também no
Walmart.com e lojas online da Fast
Shop e da Fnac. Só o Chromebook
está nas lojas físicas da Fast Shop”,
comenta o executivo. Segundo ele,
aescolhadaslojasfoimotivadatam-
bém pelo crescimento do e-com-
merce no país. Sobre a estratégia de
marketing, Bruno diz que campa-
nhas globais estarão em grandes
portais e redes sociais neste mês.
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Acer em busca de popularidade

10%
QuedanasvendasdePCsnopaís,
nosegundotrimestredoano,em
comparaçãoaomesmoperíodode
2012,segundoo IDC.

25%
Expectativadecrescimentoda
fabricanteAcernoBrasilesteano.
Para2014,aempresaespera
continuaracresceracimado
mercadonacional.

VAREJO

Para irnacontramão daquedadas vendasdePCsnoBrasil econquistaro grande público, fabricanteaposta nos

modelos híbridos eem notebook com sistemaoperacional doGoogle.Metaé fecharo anocomaltade25%nasvendas
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 1, 2 e 3 nov. 2013, Empresas, p. 17.
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