
Colombo cria conceito de loja premium 
Caio Cigana 
   
A Lojas Colombo abriu ontem no Shopping Center Iguatemi, em Porto Alegre, sua primeira loja no 
conceito Premium, criada exclusivamente para a venda de eletroeletrônicos, segmento que gera 
cerca de 60% do faturamento da empresa. A idéia é atrair clientela das classes A, B e C, jovens e 
consumidores interessados em novidades tecnológicas, que terão no novo ponto oportunidade de 
"experimentação e acesso total a todos os produtos", como diz o diretor comercial, Olivar 
Berlaver. A loja, que apostará na interatividade, terá à venda as linhas branca e marrom, itens de 
tecnologia (celulares, câmeras digitais, computadores, entre outros), home-theaters e telas 
grandes.  
 
Após abrir a primeira loja do conceito Premium em Porto Alegre, onde investiu R$ 2 milhões, a 
Colombo já projeta levar a novidade para as grandes cidades dos estados onde opera - hoje Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Minas Gerais. Em 2006, o objetivo é ter 
pontos do gênero em Florianópolis, Curitiba e Campinas. Berlaver admite que, nos próximos anos, 
o conceito pode ser a porta de entrada da companhia nos estados onde ainda não atua, por 
precisar de uma logística mais simples em relação a uma rede de lojas convencionais, o que 
também significa custos menores.  
 
"A Colombo entende que precisava se posicionar no mercado como uma empresa multicanais, por 
ser uma rede que atende todas as classes. Mas também fica difícil atender todos os públicos com 
o mesmo conceito de loja", diz Berlaver. A solução encontrada, explica ele, foi seguir o modelo 
Homestore (hoje existente apenas em Curitiba e Porto Alegre), que também tem uma linha 
restrita, no caso móveis e decoração. O sucesso das Homestores, diz Berlaver, levou a Colombo a 
adaptar o modelo para os eletroeletrônicos.  
 
 
Terceira maior rede de eletros e móveis do País, a Colombo, sediada em Farroupilha (RS), vai 
encerrar 2005 com 358 lojas e a idéia é abrir até 25 novas ano que vem. Mas o foco para 2006 é 
outro. "O grande projeto é ampliar e melhorar a produtividade das lojas existentes", diz. Com a 
remodelação das operações existentes e a abertura de novas lojas, uma ação que deve demandar 
um investimento de R$ 20 milhões, a projeção é alcançar um faturamento até 25% superior ao de 
2005, projetado em R$ 1,4 bilhão.  
 
A receita esperada ao final deste ano, aliás, repete o obtido em 2004. Berlaver alega que isto 
ocorreu por causa da queda de preços durante o ano de produtos como a TV de plasma, itens de 
informática e linha branca. Em volume, sustenta, as vendas cresceram. A Colombo também 
credita a estagnação à seca que assolou o Rio Grande do Sul no último verão, atingindo toda a 
economia gaúcha. A Colombo tem no Rio Grande do Sul 169 de suas 358 lojas.  
 
Fim do impasse societário  
 
O diretor presidente da Colombo, Adelino Colombo, comemora ainda o fato de ter chegado ao fim 
este ano o longo conflito que tinha com o sócio Miguel Maggioni. Adelino tinha 55% do grupo e 
comprou a parte de Maggioni (43,1%). Com o fim do impasse, livre tomar decisões e implementá-
las de forma mais rápida, Adelino promete um crescimento mais vigoroso da rede. "A questão 
societária foi resolvida de forma satisfatória", diz Adelino.  
 
A Colombo espera ampliar a oferta de serviços financeiros com a assinatura, no final de janeiro, 
do contrato com o Bradesco, que compraria metade da Credifar, a financeira da rede. A sociedade 
permitirá que o Bradesco tenha acesso à carteira de clientes da Colombo, de aproximadamente 
dois milhões de clientes ativos, enquanto a rede terá acesso a recursos mais baratos do que se 
tivesse de captar. São estes recursos que deverão dar suporte ao projeto de crescimento da rede 
em 2006.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 14 dez. 2005, Administração & Serviços, p. C-3. 


