
Colombo amplia rede de lojas e enfrenta avanço de concorrentes 
Sérgio Bueno  
 
Maior rede varejista de eletroeletrônicos e móveis do Rio Grande do Sul e uma das principais do 
país no setor, a Lojas Colombo promete não assistir passivamente a ofensiva das concorrentes 
Casas Bahia e Magazine Luiza sobre seu território de origem. Com 367 lojas em cinco Estados 
(RS, SC, PR, SP e MG), a empresa pretende abrir mais de 60 pontos de venda nas regiões Sul e 
Sudeste em 2005, reforçar o modelo de lojas virtuais franqueadas - que permitem expansão a 
baixo custo - e encerrar o ano que vem com vendas de R$ 2 bilhões, 25% acima de 2004 e 
praticamente o dobro da receita de R$ 1,1 bilhão registrada em 2003. 
 
A exemplo da Casas Bahia, que pelo segundo ano consecutivo abriu uma megaloja sazonal em 
São Paulo durante o mês de dezembro, a Colombo também montou o seu "feirão de Natal", num 
prédio com 10 mil metros quadrados de áreas de venda, no centro de Porto Alegre. Inaugurada 
dia 4, a loja permanecerá aberta, "em princípio", até o fim de dezembro e nos próximos anos 
pode ser levada para outras cidades, disse o diretor superintendente, Eldo Moreno. 
 
"Vamos seguir crescendo porque ou as empresas crescem ou regridem", afirmou o executivo, que 
em setembro de 2002 deixou a cidade de Franca (SP), onde era diretor do Magazine Luiza, para 
injetar sangue novo no comando da rede gaúcha com sede em Farroupilha. Segundo ele, a 
expansão custará cerca de R$ 30 milhões em 2005, montante semelhante ao investido em 2004, 
e representará a abertura de 800 novos empregos na rede que tem 7,7 mil funcionários, ante 5 
mil há dois anos. 
 
A Colombo financia os 2 milhões de clientes ativos - dos quais 540 mil têm cartões da rede - por 
intermédio da Credifar, uma das últimas financeiras de grande porte que ainda não estão nas 
mãos dos bancos, lembrou Moreno. Parte da carteira atual, superior a R$ 350 milhões, servirá de 
lastro para o lançamento, nos próximos dias, de um fundo de recebíveis de R$ 200 milhões que 
está sendo estruturado pelo Bradesco para sustentar os planos de 2005. A abertura de capital, 
uma especulação que há anos ronda a empresa, é "uma das alternativas" que serão estudadas no 
plano estratégico para o período 2005-2010, disse o superintendente. 
 
Das mais de 60 lojas que a Colombo pretende abrir em 2005, cerca de 20 serão no formato 
tradicional e estão programadas para o interior de São Paulo e a região metropolitana da capital. 
A rede vê espaço para até 100 pontos no interior paulista, onde tem 70 atualmente, e para 50 na 
capital, onde por enquanto mantém apenas duas unidades, no bairro Pinheiros e no shopping 
Aricanduva. A empresa também vai inaugurar mais cinco "home-stores", especializadas em 
móveis, sendo provavelmente uma em cada Estado que opera. 
 
Durante o ano que vem a rede gaúcha pretende ainda implantar mais 25 a 30 lojas virtuais (que 
trabalham sem estoques e fazem as vendas por computador) franqueadas em cidades de 10 mil a 
15 mil habitantes no Rio Grande do Sul, onde já existem 16 unidades, sendo onze próprias. Ao 
mesmo tempo, a Colombo levará o modelo de negócio para Santa Catarina, Paraná e São Paulo, 
mercados que no total têm potencial para receber até 150 pontos de venda deste tipo, calcula 
Moreno. 
 
A ênfase na franquia, segundo o superintendente, reduz praticamente a zero o investimento 
próprio da Colombo nas lojas virtuais e permite à empresa entrar em localidades menores ao lado 
de empreendedores que conhecem o mercado local. O investimento inicial dos parceiros, 
conforme o executivo, varia de R$ 30 mil a R$ 40 mil, incluindo o aluguel de lojas de 80 a 100 
metros quadrados, e o retorno é obtido em 18 meses ou menos. 
 
O programa de expansão para 2005 inclui 12 novos auto-centros em associação com a Goodyear, 
inclusive com a possibilidade de abertura das primeiras unidades fora do Rio Grande do Sul, e a 
implantação efetiva das "lojas itinerantes", atualmente em fase de testes.  



A empresa já tem seis vans adaptadas para atuar como pontos de venda móveis, mas o modelo 
prevê até o deslocamento de vendedores munidos de um computador portátil e uma linha 
telefônica para se conectar à matriz e fazer as vendas em eventos de grande concentração 
popular, como feiras e quermesses. 

 
Leia Mais 
 
Pequenos e médios formam rede para obter vantagens na negociação 
Paulo Emílio  
 
Conseguir melhores preços e prazos junto aos fornecedores de forma a competir em pé de 
igualdade frente às grandes redes sempre foi o desejo do pequeno e médio varejo. Um grupo de 
revendedores de produtos de informática e de tecnologia uniu-se em torno desse objetivo comum. 
Com pouco mais de um ano de atividades da rede VarejoInfo - onde todas as compras das dez 
empresas são feitas em bloco -, os resultados traduziram-se em prazos mais dilatados e uma 
redução nos preços praticados que varia entre 12 e 15%. 
 
"Ganhamos escala junto aos fabricantes e distribuidores. Com isso podemos obter melhores 
condições e enfrentar as grandes redes", diz o presidente da rede de lojas pernambucana Infobox, 
Pedro Ernesto Gondim. "Os resultados são melhores condições para o cliente final e um 
incremento em nosso faturamento que de outra forma não teríamos condições de bancar." O 
faturamento das empresas associadas a rede VarejoInfo totaliza cerca de R$ 250 milhões. 
 
De acordo com Gondim, as companhias tinham dificuldades de competir com as condições 
impostas pelas grandes redes do varejo que lançavam promoções com preços e prazos 
impossíveis de serem acompanhados pelos pequenos e médios revendedores. Segundo ele, o 
número de compras de CDs regraváveis da Infobox era de cerca de 10 mil/mês e considerado 
extremamente baixo por uma das fabricantes. Com a associação das empresas este volume 
passou para quase 1 milhão de CDs por mês. 
 
A fornecedora passou então a oferecer prazos maiores e descontos que até então só eram 
praticados junto aos grandes varejistas. O ganho de escala para a empresa nordestina foi 
fundamental, uma vez que Pernambuco representa segundo dados das empresas do setor, apenas 
1,5% do mercado de varejo de tecnologia. Com o crescimento da rede - que começou com 
empresas de sete estados - que hoje envolve 46 lojas em 12 estados, com mais de mil 
funcionários e faturamento de R$ 275 milhões, as indústrias e representantes do setor foram 
obrigadas a elaborar uma política de varejo específica para os pequenos e médios revendedores 
que integram o VarejoInfo. 
 
O gerente de varejo da fabricante de redes Dlink, Alan Robson, confirma a mudança na política de 
varejo. "Montamos uma estrutura própria para atender a este grupo. Os resultados são 
extremamente positivos tanto para eles como para nós", afirma. Segundo ele, a Dlink registrou 
um crescimento de vendas superior a 200% desde a fundação do grupo há um ano. Ele diz, ainda, 
que a presença da empresa nas lojas da VarejoInfo cresceu em 100%. A empresa estava presente 
em apenas três revendas. 
 
Hoje são sete e a expectativa é de que até o final deste mês a Dlink esteja com seus produtos em 
todas as 11 revendedoras. Robson diz que os prazos médios, que eram de apenas 28 dias, 
atualmente foram dilatados para 45 dias. "Com o ganho de escala destas emp resas, podemos 
fornecer treinamentos conjuntos e repassar parte da verba destinada a publicidade e descontos 
que antes eram restritos às grandes redes", observa executivo. Na Creative, fabricante de 
produtos multimídia, os resultados foram tão positivos que acabaram por trazer ao Brasil, há 
pouco menos de um mês, o presidente da empresa para a América Latina. 
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