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Rede especializada em moda masculina deve fechar o ano com 15 novas lojas em seis Estados 
 
A Camisaria Colombo, rede especializada em vestuário masculino para as classes B e C, chega ao 
Rio com um apetite de gigante e em apenas um mês vai abrir seis lojas espalhadas por shoppings 
das principais regiões da cidade. 
 
Segundo o diretor-presidente da empresa, Alvaro Jabur, a idéia é aportar na capital fluminense 
em julho, mas essa é apenas uma parte do processo de expansão que inclui ainda a abertura de 
outras seis lojas nos próximos 90 dias, em Londrina, Recife, Natal, Curitiba, Belo Horizonte e 
Guarujá. "Até o fim do ano, a idéia é chegar a um total de 15 novas lojas", diz Jabur. 
 
Com isso, a rede salta dos atuais 57 pontos de venda para mais de 70 e o número de funcionários 
deve aumentar dos 850 que existem hoje para 1,1 mil no fim do ano. 
 
Aos 88 anos de existência, a rede passou, no entanto, décadas com apenas uma loja, a original 
da Praça Patriarca, no centro de São Paulo, onde o avô de Jabur iniciou o empreendimento. Mas 
foi só depois de septuagenária e já entrando na terceira geração que a empresa ganhou novos 
ares. Em 1991 abriu a segunda loja, no Shopping Ibirapuera e entre 1996 e 1997 viveu um 
grande 'boom' de abertura de novas lojas na região da grande São Paulo. 
 
No ano passado, a Colombo avaliou que já havia saturado seu potencial na capital paulistana, 
onde mantém 32 pontos de venda, e decidiu iniciar mais uma rodada de expansão, com abertura  
de nove lojas no interior de São Paulo e também no Recife. 
 
Passou a investir mais também na divulgação da imagem da rede. "Para isso montamos uma 
diretoria de marketing, que não existia, e passamos a focar mais na comunicação, com anúncios 
em jornal e rádio e também em TV paga", conta Jabur. Ele explica que a estratégia da Colombo é 
a de concentrar publicidade na mídia esportiva para chegar ao público masculino. 
 
O executivo não revela números de faturamento ou investimento, mas afirma que o volume 
invest ido na expansão deste ano deverá ser 30% superior ao do ano passado. "Estamos por 
enquanto investindo capital próprio, mas já iniciamos conversas com alguns bancos comerciais e 
também com o BNDES para estudar novas alternativas de capitalização", diz ele. 
 
A estimativa de faturamento no entanto, acaba de ser revisada para baixo. "No ano passado, 
crescemos 15% e, para este ano, esperávamos uma expansão de até 16%, mas os números 
desse último mês já vieram prejudicados pelos juros altos e revisamos essa estimativa para 
13%", afirmou Jabur. 
 
"Com essa redução do ritmo da economia já fica parecendo que estamos indo na contramão com 
a estratégia de expandir, mas continuamos mantendo a confiança de que o quadro vai ser 
reverter, com queda do juro e volta do consumo forte", completa ele. 
 
Os planos de crescimento da Colombo ganharam força no ano passado também em função da 
melhora do ritmo da economia. Com preço médio das peças de R$ 35 e público bastante focado 
nas classes B e C, a rede é muito sensível aos movimentos da atividade econômica. 
 
Segundo Jabur, além da expansão, os esforços para aumentar a margem de lucro têm sido 
focados na redução do custo do estabelecimento. "Isso é essencial no nosso ramo. Há lojas na 
rede que faturam alto e chegam a ser deficitárias em alguns momentos por causa do alto custo do 
local", afirma Jabur.  
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