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As lojas de departamento voltam a investir, depois de um 2004 com expansão nas vendas. A 
Riachuelo vai aplicar R$ 50 milhões na reforma de 20 lojas. Já a Lojas Renner , outra das maiores 
do ramo, também investirá R$ 50 milhões, metade na abertura de 5 novas lojas e a outra metade 
em reformas. C&A e Marisa investirão uma soma desconhecida na abertura de lojas. A Marisa 
abrirá duas unidades e a C&A, de oito a dez lojas. Atualmente, as lojas de departamento 
representam mais de 50% do varejo de artigos de uso pessoal e doméstico. O segmento teve 
expansão de 16,25% nas vendas e 23,14% na receita nominal, em 2004, segundo o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  
 
A Riachuelo, que divulga seu bala nço na próxima semana, antecipa que o desempenho de 2004 
“superou todas as expectativas”. Em abril de 2004, a meta da empresa era de crescer 10%. Para 
2005, a empresa espera vender 25% a mais. Já a Renner, que esperava um crescimento de 15% 
em 2004, faturou 22% a mais. 
 
A Lojas Riachuelo tem, hoje, 76 unidades espalhadas pelo País. Em 2004, a empresa inaugurou 
três unidades, em Belém, Recife e Belo Horizonte. Flávio Rocha, diretor de relações com o 
mercado, diz que o desempenho do último trimestre foi surpre endente. Para se ter uma idéia das 
vendas do período, o estoque remanescente liquidado em janeiro foi 30% inferior ao de janeiro de 
2004. Em 2005, a empresa deverá inaugurar uma única unidade, no Shopping Center Midway 
Mall, em Natal, Rio Grande do Norte.  
 
Segundo ele, a rede deverá retomar a expansão apenas em 2006, perseguindo a meta de lançar 
entre 5 a 7 unidades ao ano. “São Paulo e Rio de Janeiro podem ser nossos alvos. Ainda não 
temos a presença que gostaríamos, nesses dois estados”. Rocha justifica a reforma das 20 
unidades em razão do formato desatualizado em que se encontram. “As lojas antigas são muito 
rebuscadas e acabam ofuscando o produto. A reforma acontece no sentido de tornar as lojas mais 
claras, mais neutras. Temos lojas de 8 a 10 anos que estão muito desatualizadas”. 
 
Nilo de Macedo Lopes, técnico de varejo do IBGE, diz que a expansão de crédito no varejo, 
ocorrida em 2004, foi um impulso às vendas nas lojas de departamentos. “Elas também se 
beneficiaram da expansão do crédito para o varejo, como ocorreu com as lojas de 
eletroeletrônicos e móveis”. 
 
Segundo Lopes, as lojas de departamento passaram por várias transformações nos últimos anos. 
“Esse é um setor com forte concorrência. Hoje, os hipermercados já vendem quase tudo que as 
lojas de departamento vendem. Algumas lojas antigas do ramo não são mais classificadas como 
de departamento, caso da Americanas”, diz Lopes. A Americanas especializou-se na venda de 
brinquedos, artigos de bazar e alimentos, entre outros itens, e não mais em vestuário e calçados, 
artigos que são o forte das lojas de departamento. 
 
Embora avalie que o setor de semiduráveis não seja muito afetado pelo aumento na oferta de 
crédito, José Galló, presidente da Renner, diz que o mercado teve uma ótima reação, 
especialmente no último trimestre de 2004. “Os duráveis, os bens que dependem de crédito, 
foram os grandes movimentadores do ano passado.  
 
Os semiduráveis evoluem principalmente com a recuperação da renda. O crédito não afeta tanto 
os nossos negócios. Ele afeta mais o automobilístico e o eletroeletrônico. Nós somos dependentes 
de renda, da sua recuperação. Os semiduráveis são a segunda onda.” Segundo Rocha, da 
Riachuelo, as vendas a crédito de longo prazo obtiveram um incremento de 10% para 20% das 
compras parceladas. Quanto à inadimplência, a Riachuelo registrou uma queda de 4% para 3,5%. 
Galló, da Renner, diz que, com a expansão da renda do brasileiro, a tendência é a queda da taxa 
de inadimplência. 



Hoje, a Renner possui 62 lojas distribuídas de Vitória (ES) a Porto Alegre (RS). Duas das cinco 
unidades para 2005 já estão com localização definida, em Londrina (PR) e Campo Grande (MG), 
as outras três aguardam definição. Segundo Galló, a empresa começará a ampliar o seu raio de 
atuação nos próximos anos. “Esse ano a gente começa a olhar para o Nordeste, mas só estaremos 
lá daqui a dois anos. Talvez, no ano que vem, abramos uma loja em Salvador.” 
 
No ano passado, a concorrente C&A expandiu sua rede em dez unidades. A assessoria da empresa 
informou que, desde outubro, inaugurou cinco lojas, sendo duas em Florianópolis (SC), uma no 
Shopping Penha, em São Paulo, uma em Uberlândia (MG) e uma no Shopping Recreio , no Rio de 
Janeiro. Hoje a rede conta com 102 lojas.  
 
Para 2005, a previsão da empresa é que sejam lançadas dentre oito a dez lojas. A empresa 
preferiu não informar as localidades.  
 
A Lojas Marisa , que fechou 2004 com 152 lojas, informou que vai abrir 2 lojas no 1º semestre, 
uma na Baixada Santista (SP) e a outra em Natal (RN).  

 
 
Leia Mais 
 
Informalidade e impostos altos prejudicam o segmento 
 
A maior queixa das lojas de departamento continua a ser o tamanho da informalidade, 
concorrência que chega a representar 60% desse mercado. De acordo com Flávio Rocha, 
executivo da Riachuelo, o ano de 2004 contribuiu ainda mais para o aumento da informalidade. 
“Todo varejo formal se preocupa com o crescimento absurdo da informalidade, em resposta ao 
aumento da tributação. O ano passado teve um forte aumento da carga tributária. Isso tudo 
distorce as relações de concorrência”.  
 
Os aumentos “inexplicáveis” da taxa de juros também são alvo das críticas de Rocha. “A Selic é 
decidida num mecanismo de isenção dúbia. No Federal Reserv (Reserva Federal, banco central 
dos EUA), a decisão passa pelo crivo de representantes de diversos setores da economia. Aqui, só 
representantes do setor financeiro”. 
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