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Em pleno desaquecimento da economia, as varejistas de eletrodomésticos e móveis começaram a 
travar uma guerra pela ocupação das cidades do interior de São Paulo. O Magazine Luiza e a Lojas 
Colombo entraram em um ritmo acelerado e ambicioso de expansão. A Lojas Cem e o Ponto Frio 
não ficam atrás e também deverão inaugurar mais lojas do que em 2002. A Casas Bahia, a maior 
do ramo, programa a abrir mais 25 unidades, número semelhante às inaugurações feitas no ano 
passado.  
 
A queda na renda e a elevação nas taxas de juro parecem não assustar os empresários. As 
grandes redes acreditam que ainda sobra espaço, deixado pelas varejistas que sucumbiram 
durante os picos de inadimplência no fim dos anos 90. Eles vislumbram ainda roubar o mercado 
das lojas pequenas ou do comércio informal, que não têm o mesmo fôlego financeiro para dar 
crédito.  
 
A safra agrícola, cotada em moeda forte e um dos setores mais beneficiados pela alta do dólar, 
também está injetando dinheiro e movimentando a economia do interior, o que atrai as varejistas.  
 
A Lojas Colombo, terceira maior rede de varejo de eletrodomésticos e móveis do país, decidiu, 
neste ano, ampliar a ofensiva sobre o mercado paulista. A empresa pretende implantar no interior 
do Estado pelo menos 20 das 35 novas lojas próprias que serão inauguradas em 2003. Deve 
chegar também à região metropolitana de São Paulo, último passo antes do desembarque no 
mercado paulistano. Hoje a rede tem 300 pontos de venda, sendo 50% no Rio Grande do Sul.  
 
Com a expansão, que pode exigir investimentos da ordem de R$ 20 milhões, a Colombo prevê um 
crescimento de 40% nas vendas totais neste ano, para perto de R$ 1,1 bilhão. Em 2002, o 
faturamento alcançou R$ 770 milhões. Outros R$ 35 milhões serão investidos em propaganda e 
marketing, incluindo a produção e veiculação - a partir deste sábado - de comerciais em jornais e 
emissoras de rádio e TV nos três Estados da região sul e interior de São Paulo.  
 
Segundo o diretor superintendente, Eldo Moreno, a Colombo planeja abrir no total 50 novas 
unidades este ano, sendo 15 "eletrônicas" (sem estoques físicos) franqueadas no Rio Grande do 
Sul, onde mantém sua sede, na cidade de Farroupilha. A rede só perde em tamanho para a Casas 
Bahia e o Ponto Frio e já tem 46 lojas em São Paulo, que até o fim do ano deve aumentar de 15% 
para 25% sua participação sobre o faturamento total.  
 
Cada nova unidade própria requer, em média, aportes de R$ 500 mil. As seis megastores 
(unidades de até 3 mil metros quadrados com "ilhas" para fabricantes de eletrodomésticos) que 
serão abertas nos três Estados do Sul e em São Paulo custam até R$ 1 milhão cada. Hoje já 
existem duas delas, em Campinas e Curitiba, disse Moreno.  
 
"São Paulo é o maior mercado do país e onde temos mais espaço para crescer", comentou o 
executivo, que era diretor do Magazine Luiza e foi contrato pela rede gaúcha. De acordo com ele, 
a rede já está bastante "pulverizada" na região sul. Na grande São Paulo, conforme Moreno, a 
investida deve começar pela região de Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema. Mogi 
das Cruzes e a baixada santista também estão nos planos. "Estamos atentos às oportunidades", 
afirmou.  
 
A nova campanha publicitária que a Colombo coloca no ar amanhã inclui um filme para a televisão 
com a participação do ator gaúcho Werner Schünemann. Ele faz o papel do revolucionário 
farroupilha Bento Gonçalves na mini-série "A Casa das Sete Mulheres" exibida pela Rede Globo.  
 
A maior rede do interior de São Paulo, o Magazine Luiza, porém, não está disposta a facilitar a 
vida dos concorrentes. A rede acaba de comprar a Lojas Líder, da região de Campinas, o que lhe 



garantiu a liderança do mercado na cidade, uma das mais importantes do Estado. Somando as 18 
lojas adquiridas e as 12 inaugurações previstas, o Magazine Luiza abrirá 30 unidades nos 
próximos dois meses, o mesmo número de lojas inauguradas ao longo dos dois últimos anos.  
 
A meta da rede é aumentar seu faturamento de R$ 700 milhões em 2002 para R$ 850 milhões 
2003, alcançando a marca de R$ 1 bilhão em 2004. "Antes de chegar a São Paulo, queremos 
fortalecer a liderança nos mercados em que já atuamos", afirma Luiza Helena T. Rodrigues, 
superintendente do Magazine. Segundo ela, por estar presente em regiões agropecuárias, a rede 
está menos vulnerável aos solavancos na economia.  
 
A Lojas Cem também planeja inaugurar 10 filiais neste ano, depois de ter feito oito inaugurações 
em 2002. A rede já acertou terrenos em Jaú e Marília, ambas no interior paulista.  
 
São Paulo ainda é um alvo estratégico da rede carioca Ponto Frio, a segunda maior do ramo, que 
quer ampliar a sua participação no Estado. A Casas Bahia, por sua vez, pretende aumentar suas 
vendas de R$ 4,2 bilhões em 2002 para R$ 5 bilhões neste ano.  
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