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A Marabraz , uma das maiores varejistas de móveis do Brasil inaugurou ontem a sua 
loja de número 113 na zona sul de São Paulo. A varejista está passando por um 
processo de reestruturação, segundo fontes de mercado. Em 2006, deverá inaugurar 
poucas lojas e reduziu o número de fornecedores de 150 para 130. Um dos quatro 
sócios da Marabraz, Adiel Fares, que é médico e irmão dos outros sócios, está 
investindo na abertura das Clínica Fares, estabelecimentos populares que têm 
convênios com planos de saúde e fazem cirurgias plásticas em 12 vezes sem juros. A 
próxima clínica deverá ser aberta no bairro de Santana, na capital paulista. Já a 
Marabraz planeja o lançamento de um cartão de crédito próprio. 
 
A Marabraz não divulga faturamento nem números. Empresa familiar fundada pelo 
imigrante libanês Abdul Hadi Mohammed Fares em 1962, a Marabraz atua no varejo de 
móveis desde 1987 e está focada nos públicos C, D e E. A empresa hoje é tocada pelos 
quatro descendentes de Abdul Fares, os irmãos Nasser, Jamel, Adiel e Bahjet. 
 
Os estabelecimentos comerciais da rede variam de 400m² a 2000m², locais onde 
cabem de 400 itens a 2000 peças de móveis. A loja inaugurada ontem em Cidade 
Ademar, tem 1500m² e três pisos onde cabem aproximadamente 2.000 itens de 
móveis. “É uma tendência montar lojas maiores por causa do espaço, pois as pessoas 
querem ver os móveis e o ambiente montado para comprar”, diz Carlos Alberto 
Coimbra, gerente de Marketing da Marabraz.  
 
Com shows de diversos cantores sertanejos e distribuição de brindes como relógios na 
porta do estabelecimento, a loja foi inaugurada às 11h da manhã quando centenas de 
pessoas entraram no local para aproveitar os descontos de até 70% em toda a linha de 
produtos comercializados. De iluminação clara e leve ambientação, a disposição dos 
móveis dentro da nova loja mostra que cada vez mais as lojas populares oferecem 
opções práticas e acessíveis para a população de baixa renda. “A população hoje em 
dia quer entrar e comprar em lugares bonitos, em lugares onde as pessoas se sintam 
bem e não mais em lojas onde os móveis eram jogados e dispostos de qualquer jeito”, 
afirma Coimbra.  
 
Mercado 
 
Marco Aurélio Sprovieri Rodrigues, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de 
Material Elétrico e Aparelhos Eletrodomésticos (Sincoelétrico-SP), acredita que a 
Marabraz está passando por um processo de reestruturação e reorganização interna 
para alçar vôos maiores nos próximos anos. “A Marabraz tem uma estratégia diferente. 
É uma empresa que investe muito na área de propaganda para se tornar mais 
agressiva e competitiva neste mercado concorrido que é o de móveis”. O presidente do 
Sincoelétrico-SP ressalta que todas as redes que vendem eletroeletrônicos, como a 
Casas Bahia , Magazine Luiza, Lojas Cem, Kolumbus e Lojas Colombo , vendem móveis 
populares no seu mix de produtos, o que acirra a concorrência no setor em que a 
Marabraz atua. “Além disto, existem as redes menores que atuam na faixa de móveis 
populares. É um mercado competitivo e acirrado”, diz.  
 
Segundo a gerência da Marabraz, a empresa não tem a intenção de vender produtos 
eletroeletrônicos, caso da Kolumbus, que anteriormente só vendia móveis e após a 
entrada do grupo de investimentos Safibel, passou a vender produtos 
eletroeletrônicos. “O negócio da Marabraz está nos móveis. Fizemos uma opção de não 



trabalhar com eletroeletrônicos porque sabemos trabalhar bem com móveis”, comenta 
Coimbra , da Marabraz.  
 
Para Sprovieri, a opção da Marabraz se especializar em móveis populares demonstra 
que a empresa procura cada vez mais se firmar neste segmento. “Com fornecedores 
bem estruturados e rigorosa com o processo de qualidade, ela conseguirá vender 
móveis a um baixo preço, ter boa margem de lucro e ganhar mercado”.  
 
A Marabraz tem 130 fornecedores no momento, mas no mesmo período de 2005 tinha 
150 fornecedores. “Preferimos diminuir o número de fornecedores para nos 
concentrarmos nos atuais e oferecermos um produto melhor para o nosso cliente”, 
explica o gerente de Marketing da Marabraz. 
 
Com uma indústria de móveis própria, a marca Calmon Vianna , a empresa acredita 
que existe uma tendência de sofisticação na linha de móveis populares. Isto faz com 
que a Marabraz possa atingir e vender até para o público da classe B. “O próprio 
mercado está fazendo móveis bonitos e de bom preço. Nós também temos móveis que 
podem tranqüilamente ser vendidos para pessoas das classes A e B”, ressalta Coimbra.  
 
Com 80% das vendas feitas através de financiamento e baixa taxa de inadimplência, a 
Marabraz que tem 113 lojas, localizadas na Grande São Paulo, Vale do Paraíba e litoral 
paulista. A empresa afirma ter um plano de expansão para este ano, mas informa que 
deverá abrir poucas lojas. Todas as lojas serão nas regiões atuais de atuação. “Abrir 
50 lojas este ano é inviável. A empresa não tem estrutura para isto. Já temos bastante 
lojas e queremos organizá-las melhor para atender o nosso cliente da melhor maneira 
possível” explica Coimbra. 
 
Segundo ele, para isto a empresa teria que abrir outro centro de distribuição. Hoje a 
Marabraz tem um centro de distribuição de 30.000 m² localizado na cidade de Jaraguá, 
em São Paulo. “Pretendemos abrir outro centro de distribuição, mas em longo prazo”, 
diz. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 20 jan. 2006, Comércio, p. B-4. 


